
A gestão do conhecimento já adquiriu, nas empresas que
perseguem a própria evolução deliberada, um conteúdo
estratégico fundamental. Nem sempre, porém, a impor-
tância desse conceito encontra-se refletida no operacio-
nal das empresas. Neste artigo o autor, um dos pioneiros
dessa temática no ambiente europeu, introduz novas
idéias e propostas de novos caminhos, justamente para
superar essa distância entre a teoria e a prática e pro-
piciar às empresas a perspectiva de um sistema de mobi-
lização de competências voltado para a criação de valor.

O Capital Humano
no coração da riqueza das empresas





Num mundo em que a mutação se
torna um estado permanente, tudo muda,
tudo balança, como já o dizia Montaigne,
e quando tudo é indeterminado, quando
as origens flutuam, as verdades cintilam,
as decisões rosnam diante de suas
conseqüências, os homens se tornam
a última estabilidade sobre a qual nós
nos debruçamos.

Tudo irá agora depender de nós, ao
passo que há pouco dependíamos de
tudo. Entre nós e o mundo, fluxos de
informações nos ajudam a viver, a
compreender, a decidir, a fazer, a estar
juntos. Fluxos digitais, informações
digitalizadas voláteis como números,
asseguram de agora em diante nossos
laços com o humano, assim como a
energia assegurava nossos laços
com o material.

Nesse contexto, o humano está
no coração das riquezas da empresa.
O capital humano se torna o melhor
trunfo que a empresa deve explorar
para reunir e mobilizar competências
e conhecimentos que permitirão
seu desenvolvimento.

Uma nova jogada

Vivemos em ambientes tecnológicos,
organizacionais, competitivos, que
evoluem cada vez mais rápido. Para
continuarem competitivas neste
contexto de inovação permanente,
as empresas devem se beneficiar de
problemas que emergem de maneira
imprevista, para se transformar e
fornecer respostas originais. As que
ganham são freqüentemente aquelas
que identificam e dominam as primeiras
novidades problemáticas suscetíveis
de gerar novos mercados...

Ora, os esquemas organizacionais
de empresas foram edificados em
métodos racionais, para os quais a
estabilidade das situações e a
previsibilidade dos resultados eram
decisivas. Durante muito tempo, as
máquinas, os capitais, os procedimentos
de fabricação, encarnaram a riqueza
principal das empresas; o indivíduo era
então utilizado como um recurso para
efetuar uma determinada tarefa, cuja
necessidade era determinada mais pelas
possibilidades de produção do que pelas
condições da competição.

Hoje, parece que os únicos atores
da empresa capazes de responder
rapidamente e de maneira original
a situações novas, criadas pela
concorrência e pela evolução dos
conhecimentos, são os seres humanos.
Em decorrência disso, o homem se
impõe objetivamente como a verdadeira
riqueza das empresas.



Competências, conhecimentos...

É através de suas competências que os
humanos expressam o seu potencial de
ação individual ou coletiva.

A competência é uma qualidade da
pessoa ou do grupo, graças à qual "eu
posso" ou "nós podemos" fazer alguma
coisa. Ela é a ativação ou a mobilização
de um conhecimento particular em um
contexto profissional dado.

De modo mais geral, é graças ao
conhecimento que elaboramos
respostas e soluções para problemas
novos. Ele pode ter três significações
aparentemente bastante diferentes:

• inicialmente, é aquilo que me torna
capaz de interpretar uma informação
que me permite dominar meu
ambiente: "eu conheço bem o
ambiente da empresa"

• em seguida, é esta capacidade que
permite dar seu sentido a um saber
ou aplicá-lo: "eu conheço as
equações diferenciais."

• além disso, define também a
qualidade de um relacionamento
com um outro ser humano, a ponto
de poder contar com este em caso de
problema: "eu conheço bem o
responsável por tal ou tal campo"

Malgrado essas diferenças aparentes,
em todo conhecimento essas três
dimensões estão mais ou menos
presentes. Há sempre um humano
por trás do saber mais abstrato, do saber
que sustenta a interpretação da
informação mais banal, da informação
para estabelecer o contato com alguém
com o qual desejamos estabelecer
um relacionamento.

Em todos os casos, quer seja a
capacidade de dar sentido para tomar
uma decisão, de elaborar uma solução
para resolver um problema, ou mobilizar
um contato para realizar uma tarefa, o
conhecimento é sempre a ação de uma ou
várias pessoas. Ele só pode ser humano.

Competências ou conhecimentos,
intrinsecamente ligados um ao outro,
caracterizam as riquezas humanas que
a empresa detém.

Em uma economia fortemente
competitiva e sempre em mutação,
face às múltiplas exigências de clientes
em perpétua evolução, é pela exploração
de suas competências e de seus
conhecimentos que a empresa pode
responder e prosperar.



Seguem abaixo algumas idéias
simples para a atenção daqueles que
têm a convicção de que a mobilização
de competências e de conhecimentos é
um jogo maior da competitividade
da empresa.

Da gestão de recursos à mobilização

das riquezas humanas

Para poder responder o mais
rapidamente possível a um determinado
problema, a empresa não deve mais
gerir, mas mobilizar seu capital
humano. Se antes se falava de bom
grado em recursos humanos, é porque
o homem era necessário à realização de
projetos de exploração, concebidos
racionalmente em função de imposições
materiais, energéticas, técnicas e

financeiras, cuja relativa estabilidade
possibilitava um tempo para definir,
por um período relativamente longo,
a organização da produção. Nessa
perspectiva, o humano aparecia quando
a mecanização total da tarefa não era
possível. Era de fato um recurso
necessário para preencher uma carência.

Hoje, a evolução permanente do meio
faz com que todas as situações sejam
problemáticas. A qualquer momento,
um acontecimento ou uma nova
necessidade impede a empresa de repetir
de maneira automática uma solução já
elaborada. Soluções novas e adaptadas
devem ser incessantemente inventadas
pela empresa.

Cada nova solução deve, portanto,
ser ação dos indivíduos da empresa,
homens ou equipes, já que somente
eles têm a capacidade, graças às suas
competências e conhecimentos, de se
adaptar às diferentes situações,
contrariamente, por exemplo, à
máquina. Hoje, o humano retoma a
ascendência sobre a máquina. A
imagem dos "Tempos Modernos"
não é mais a de um homem preso nas
engrenagens de uma gigantesca
máquina, inteiramente determinada por
instruções ou programas, mas de uma
montagem infinitamente complexa que
se desregula constantemente e pára, caso
ninguém mobilize seus conhecimentos
para adaptá-la e regulá-la.

Estar sempre no limite para poder ir
o mais rapidamente possível. Estar
sempre em risco de pane, nas fronteiras
do desregulado, que só o homem pode
regular, eis o novo status desses
mecanismos complexos que, sem o
homem, engasgam, sacodem e param.

Nesse contexto de inovação
permanente, que força as empresas
a se renovar constantemente, o
conhecimento, fonte da energia



que permite ao ser humano resolver
problemas, tornou-se aquilo que
permite aos homens e organizações
se adaptar e, portanto, sobreviver e
prosperar juntos. O que está em jogo
é, pois, menos a gestão de recursos
humanos do que a valorização e
mobilização de riquezas, através de
uma capitalização e exploração dos
conhecimentos da empresa.

Ganhar tempo, manter-se competitivo
e dominar a complexidade obrigam a
empresa a cultivar no homem a sua
parte inalienável de liberdade, fonte de
sua mobilização, no coração dos
processos complexos da empresa.

Hoje, a escolha estratégica é substituir
a obediência pela confiança, e o
comando pelo reconhecimento.

Competência e competitividade

A mobilização do indivíduo deve ser
rápida e se fazer no interior de um
coletivo competente, com o qual ele
entra em sinergia. É o coletivo que torna
então possível o desempenho de cada
um na empresa.

Não é por acaso que o termo
"competência" tenha a mesma raiz de
"competitividade". Com efeito, o que é
determinante hoje para a empresa,
submetida a uma forte concorrência, é
poder ser a primeira a identificar uma
nova necessidade, um novo produto,
um novo procedimento. A relação com
o tempo importa mais do que a
quantidade, a rapidez mais do que a
força. Quem ganha é aquele chega
primeiro. O desmoronamento de certos
impérios e o sucesso fulminante de
pequenas unidades provavelmente se
explica desta forma.

Essa exigência de competitividade e
de desempenho domina também os
problemas ligados à exploração da

competência. Evidentemente, existem
abordagens que tornam possível um
conhecimento quase perfeito das
competências de uma organização, mas
o tempo que essas abordagens exige é
de tal monta que esses métodos
permanecem confinados nas
experimentações e distantes dos
principais atores envolvidos. Quantos
projetos de gestão de competências
acabaram no limbo, atolados na
produção interminável de referenciais
de competências, de profissões, de
postos, porque eles se reduziam a um
trabalho de recenseamento, escapando
ao seu verdadeiro uso? Custaram muito
dinheiro, energia e tempo, sem criar
valor para as empresas.



Se a competência permite ser
competitivo e realizar desempenhos,
se ela é aquilo através do qual o
desempenho é possível, então o tempo
necessário para se obter uma boa
visibilidade das competências,
permitindo tornar decisões, deve ser
inferior ao ganho de tempo esperado
para o conhecimento das competências.
De outro modo o benefício será nulo.

O problema da adaptação

Se o homem é de fato a riqueza das
organizações, se a competência é a sua
manifestação, torna-se claro que o
gerenciamento das competências não
pode ser uma atividade separada dentro
da empresa, e que ele se torna um fator
de integração potente de todas as outras
atividades, E preciso, portanto, adaptar
as riquezas humanas às necessidades de
evolução da empresa.

Entretanto, o tempo de adaptação
imposto a um indivíduo é paradoxal e
relativamente lento. De fato, o meio-
ambiente muda muito mais rapidamente
do que os humanos são capazes de fazê-
lo. Isso coloca um problema de um novo
tipo: o homem se impõe muito
freqüentemente como um freio ao
desenvolvimento de sua organização, ao
passo que ele é a única esperança para
que a empresa possa ser competitiva.

Escutamos, quanto a isso, discursos,
a meu ver extremamente perigosos: "é
preciso se adaptar permanentemente ao
meio que está sempre em mudança",
"devemos aprender ao longo de toda a
vida", "o homem deve se submeter a
uma formação contínua, permanente...".

Se formos por este caminho, o saber e
o conhecimento, que têm sido desde
sempre espaços de liberdade para os
indivíduos, estarão em vias de se tornar
totalmente alienantes. Sem entrar em
detalhes, parece que a única resposta
que se pode ter é seguir e reagir
coletivamente. O coletivo é aquilo que
permitirá à empresa ter tempos de
respostas bastante curtos e, portanto,
competitivos, para gerar uma grande
variedade de situações. No coletivo,
cada indivíduo pode estabelecer alianças
para resolver coletiva e rapidamente
problemas novos, encontrar o seu lugar
e sua plenitude de acordo com seu ritmo
próprio, participando na adaptação de
sua organização às situações
infinitamente variadas do meio.

Sob esta perspectiva, o sistema de
competências de uma empresa não deve
ser um sistema complicado de
inquisição individual, mas um meio
simples, operacional, contextualizado e
compreensível, permitindo acompanhar
úcilmente a contribuição de cada um.

Por esta razão, os instrumentos
necessários à mobilização das



competências devem ser decididamente
simples e rápidos.

Como fazer? Capitalizar, mais

do que inventariar

A empresa deve se esforçar para
capitalizar, preocupando-se mais com
a dinâmica da capitalização do que
com seu inventário estático e estatístico.
A concorrência impõe efetivamente à
empresa que ela aprenda a constituir,
conhecer, tornar visível, transformar
e sobretudo explorar seu capital de
conhecimentos. As riquezas deste
capital são de três tipos: informações
fragilmente estruturadas (documentos
escritos, relatórios...), informações
fortemente estruturadas (saberes,
técnicas, métodos, protocolos...) e
homens. Estes podem se tornar visíveis
à empresa graças a três tipos de
processos, que as tecnologias da
cartografia propõem instrumentar de
modo eficaz: a indexação da informação,
a formalização dos saberes e o
reconhecimento das competências.
A iniciativa da capitalização deve ser
entendida mais como um processo
dinâmico e coletivo, criador de valor,
do que como uma acumulação de
informações estáticas e individuais
(perfis, profissões, postos...). Com efeito,
tais sistemas, baseados em uma pretensa
confiabilidade devido a sistemas de
validações complexas, são criadores de
inércia, resistindo à mudança e à
inovação. Por outro lado, difíceis de
serem atualizados, eles não se adaptam
à emergência de necessidades, sempre
renovadas pelas turbulências
imprevisíveis do meio (mercado,
progresso tecnológico, evolução da
legislação...). Inversamente, um processo
de capitalização dependerá totalmente
das circunstâncias, o valor das

competências não dependerá do modo de
validação, mas de necessidades expressas
por aqueles que delas necessitam.

A capitalização: um jogo de atores

Não nos esqueçamos jamais de que
são os indivíduos que fazem, e não as
suas competências, as quais são •
somente marcadores de sua
capacidade para fazer.

Em conseqüência disso, a capitalização
deve ser a representação de jogos de
interesse de todos os atores que têm
relação com as competências da
empresa. Esses atores são os
colaboradores, que possuem as
competências, os gerentes (até mesmo
os clientes ou parceiros), que têm
necessidades delas, os formadores ou
consultores, que podem enriquecê-las
ou melhorar o seu funcionamento.



Dispor de informações completas e
detalhadas sobre os recursos disponíveis
não é suficiente para se fazer funcionar
uma abordagem de capitalização das
riquezas humanas e, portanto, não é
suficiente para melhorar o desempenho
da empresa. Reciprocamente, acumular
todas as necessidades em competências
sem conhecer as riquezas humanas
mobilizáveis só pode ser irrealista, uma
vez que a expressão de uma necessidade
não tem sentido se ela não é realizável.

Com excessiva freqüência, as
empresas despendem esforços
consideráveis para identificar, esclarecer
e organizar seu conhecimento do capital
humano, sem entrar em acordo quanto à
sua importância no que diz respeito às
suas necessidades em termos de riqueza,
e sem considerar os jogos e interações
dessas diferentes variáveis. A expressão
conjunta da oferta de competências, da
demanda que provoca a sua mobilização
e dos recursos que permitem
transformá-las é o que torna possível
esta dinâmica da capitalização, da qual a
empresa pode tirar proveito para
continuar a ser inovadora e competitiva.
É a expressão dessa demanda, sua
aproximação com as riquezas ou os
recursos disponíveis, expressos através
de uma referência comum a todos os
atores, que fará emergir o valor do
capital humano da empresa.

A:

Alguns princípios para capitalizar

Sobre a base dessas observações,
propomos às empresas os
seguintes princípios:

1. As competências devem ser
compreendidas como sendo o
cruzamento entre uma ação que
permita o desempenho, uma
finalidade que a justifique, um meio
que a torne possível e um resultado
mensurável, ou tangível, que
garanta a qualidade.

2. As interações entre os diferentes
atores devem distinguir a
contribuição dos indivíduos,
com as suas competências, a
contribuição dos empregadores
dessas competências (direção,
estratégias, gerentes) com seus
projetos e suas necessidades em
competências, a contribuição de
experts, que fornecem recursos de
formação para fazer evoluir as
competências dos indivíduos ou
contribuições de consultoria para
que os colaboradores definam os
seus eixos estratégicos.

3. Os benefícios desse gerenciamento
de competências deve tornar
possível e fluido este jogo de
capitalização a três, graças a
representações sintéticas das
disponibilidades, das necessidades
e das capacidades de evolução e de
adaptação, em direção a novos
desempenhos (interessamento1).

4. À maneira de um balanço, que
torna visível o estado e a evolução
dos interesses de um capital
financeiro, uma cartografia
deve tornar visível o estado e as

"INTÉRESSEMENT", no original, cuja significação remete à participação dos funcionários nos
resultados da empresa. (Dic. Robert). Embora a palavra "Interessamento" não exista em português,
tomamos a liberdade de empregá-la, para mostrar que o sentido de "Intéressement"está ligado ao

processo de possibilitação e atração dos diferentes interesses (vantagem, proveito, participação, ganho)
dos atores envolvidos. N. do T.



evoluções dos interesses em torno
do capital de competências da
empresa. Graças a essa visão
global, cada ator pode perceber
aquilo que é de seu interesse
com relação ao que é do interesse
de todos os outros e, portanto,
se orientar, decidir e adaptar
o seu interesse.

O interessamento adquire um

novo sentido

Sendo o interesse o fator principal da
motivação, compreende-se a que ponto
a empresa deve tê-lo em conta para
melhorar os desempenhos de seus
colaboradores e a implicação de seus
aliados, de todo tipo (fornecedores,
parceiros, clientes etc). Ao passo que o
capital financeiro se valoriza, exibindo
os interesses [ganhos] que ele distribui
a seus associados, a capitalização das
competências só pode funcionar se fizer
com que cada um possa ver nela o
seu interesse.

essa razão, cada colaborador irá
compreender a sua importância com
relação às demandas de sua organização.
Ele irá perceber se está em uma área de
competências que interessa à sua
organização e como ele pode se orientar
para evoluir. A direção terá uma
visibilidade do seu potencial coletivo e
poderá, assim, avaliar rapidamente suas
chances de respostas eficazes a um



determinado problema ou à realização
de um projeto complexo. A direção
poderá fazer antecipações sobre a
evolução das riquezas humanas,
direcioná-las rapidamente na
colaboração conjunta ou tornar as
medidas necessárias junto a experts ou
consultores para adaptar e fazer evoluir
essas riquezas, em articulação com sua
estratégia e um meio econômico sempre
em mutação, O expert ou o consultor
poderá tornar visíveis suas ofertas de
recursos complementares, ajustá-las em
função das ofertas e demandas advindas
da direção ou dos colaboradores.
O formador poderá encontrar as
de competências onde a riqueza é
insuficiente com relação às necessidades
e, assim, propor seus serviços com
pertinência. Pode-se ver: cada um age
de acordo com o seu interesse, com o
seu ponto de vista, uma visão global
sobre as dinâmicas do conjunto
da empresa.

Conclusão

A maior parte dos sistemas de gestão
de competências repousa sobre um
referencial cuja lógica de organização
se centra na posse, pelas pessoas, dessas
competências. Esta é a freqüente
razão pela qual, malgrado grandes
investimentos, os sistemas de gestão de
competências continuam inexplorados,

E essencial considerar que aqueles que
têm necessidade das competências dos
outros para realizar projetos são
os que devem determinar a organização
de um sistema de competências.
A exploração das competências não
tem nenhum sentido se ela não estiver
diretamente ligada aos projetos
estratégicos da empresa e à sua
arregimentação em termos de

mobilização dessas competências.
O verdadeiro benefício para a
organização e o verdadeiro objetivo da
gestão de competências é o de mobilizar
suas riquezas humanas, suas
competências e seus conhecimentos.
Por isso, preferimos a expressão
"mobilização de competências".

Se é crítico marcar as competências,
não é, entretanto, necessário e
obrigatório conhecê-las com precisão:
para a empresa, a eficácia do catálogo
de competências conta mais do que a
sua conformidade. Não confundamos,
uma vez mais, o objetivo e o meio, e
mantenhamos sempre em mente que
um sistema de mobilização de
competências não vale nada se ele custa
mais caro do que aquilo que ele produz
como resultado.

A história mostrou, com efeito, que
a mobilização entusiasta de um exército
de incompetentes pôde vencer exércitos
mais competentes. Tudo deve ser feito
para que os colaboradores encontrem
o interesse em trabalhar para a sua
empresa. Aí está a condição do sucesso.
A lógica das competências pode ser
um meio de tornar visível esse
interesse, se ela não se limitar
a um inventário obsessivo.

E certo que colocar em evidência
dos interesses de cada um permitirá
uma melhor mobilização de todos.
Mas não percamos de vista que,
mesmo nesta condição, essa lógica da
competência está longe de ser o único
meio de mobilizar os homens.

Fonte: Marketing Industrial, ano 11, n. 29, p. 44-54, jun. 2005.




