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Competência:
escolha o

seu modelo
POR A D R I A N A C A R V A L H O

M issão, valores, objetivos,
visão estratégica. Grande
parte das empresas já tem

uma definição própria desses con-
ceitos, ou seja, já colocou no papel
qual a sua função no mercado, o
que pretende conquistar e onde
quer chegar. De que maneira, então,
fazer com que as palavras se tornem
realidade? Como conseguir que os
funcionários assimilem essas dire-
trizes e concentrem seus esforços
para alcançá-las? A resposta pode
estar na criação e implantação de
um modelo de competências
para a sua empresa.

"É preciso identificar
onde a empresa quer
chegar e o que ela va-
loriza para então de-
finir quais as compe-
tências que a equipe
vai precisar desen-
volver para alcançar esses objeti-
vos. Se a empresa quer centrar seu
foco no atendimento aos clientes,
por exemplo, todos vão ter que
ser orientados e motivados para
se desenvolver nesse sentido",
afirma Fábio Mandarano, ge-
rente sênior de capital huma-

VOCÊ GANHA UMA EQUIPE MAIS AFINADA COM A EMPRESA

O MODELO DE
COMPETÊNCIAS
AJUDA A EMPRESA
A ALCANÇAR OS
SEUS OBJETIVOS
E METAS

no da consultoria Deloitte Touche
Tohmatsu.

Segundo Mandarano, competên-
cias são conjuntos de conhecimen-
tos, habilidades e atitudes. No
exemplo do atendimento ao clien-
te, o conhecimento pode se resumir
em ter informações sobre o produ-
to que a empresa vende, compreen-
der o perfil do cliente e seus hábi-

tos de compra. As habilidades
necessárias dentro dessa com-
petência podem incluir a faci-

lidade de comunicação e saber
resolver conflitos. A atitude,

r sua vez, é a motivação
do funcionário para uti-

izar bem suas habili-
dades e conheci-
mentos, o que pode
ser traduzido como
mostrar boa vontade
em atender o cliente.

"Competência não
é algo que você tem ou

não. Por ser um conjunto de
diversas habilidades, atitu-
des e conhecimentos, a
competência é algo que as
pessoas têm em maior ou

menor nível", diz Man- >
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NÃO EXISTE FÓRMULA

PARA CRIAR O MODELO

DE COMPETÊNCIAS.
CADA EMPRESA DEVE

DESENHAR O SEU

darano. Ele acrescenta: "Em uma
organização você pode encontrar
quem tenha conhecimento e habi-
lidades, mas não esteja motivado
para utilizá-las. Ou identificar al-

guém que é como o professor Par-
dal: tem muitas idéias, mas não é
prático. Os aspectos em que as pes-
soas têm dificuldades podem ser
melhorados com treinamentos".

Segundo Beatriz Lacombe, pro-
fessora de Recursos Humanos da
FGV, não existe uma fórmula pa-
drão para o modelo de competên-
cias. Cada empresa deve desenhar
o seu, escolhendo aquelas para as
quais dará prioridade.

"Uma mesma competên-
cia pode ter significados
diferentes para cada

empresa ou mesmo para cada área/
cargo da mesma organização. Não
há um molde único, uma definição
padrão", explica Beatriz.

Para o comprador de um super-
mercado, a competência de nego-
ciação pode demandar conheci-
mentos de orçamento e finanças,
para o vendedor de uma indústria,
pode priorizar técnicas de comuni-
cação. Para o presidente de um su-
permercado, a competência da lide-
rança certamente exigirá muito
mais conhecimentos, habilidades e
atitudes do que para um encarrega-
do de seção.

Ainda de acordo com Beatriz, da
FGV; a definição do modelo de com-
petências na empresa deve ser fei-
ta por etapas.

"O modelo vai se desdobrando
como uma árvore. Primeiro defi-
nem-se as competências gerais que
nortearão todos na corporação, de-
pois aquelas necessárias para cada
área da empresa, podendo chegar
até o desenho das competências
por cargos", diz Beatriz.

Depois que o desenho das com-
petências estiver pronto, o segun-
do passo é fazer sua implantação.
Isso significa avaliar em que nível
as áreas e funcionários têm as com-
petências necessárias para suas
funções, identificar quais são os
principais pontos a desenvolver e
escolher os métodos para sanar es-
sas dificuldades, o que pode envol-
ver cursos e treinamentos. O mode-
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CAPITAL HUMANO

NÃO DEVE SER

DESCARTADO. AS

COMPETÊNCIAS PODEM

SER DESENVOLVIDAS

NA EQUIPE.

lo de competências também deve-
rá ser usado, a partir de então, para
que a área de Recursos Humanos
possa melhorar o processo seletivo,
contratando profissionais com per-
fil mais afinado com as necessida-
des da empresa. Segundo Dieter
Kelber, diretor-executivo do Institu-

to Avançado de Desenvolvimento In-
telectual (Insadi), na avaliação indi-
vidual feita dentro do modelo de
competências, é preciso analisar se a
pessoa tem motivação e disposição
para aprender e melhorar. Se não ti-
ver, é sinal de que ela está no lugar
errado. A empresa pode verificar se
há outro posto ou cargo para ela den-
tro da própria organização.

Quando o funcionário mostra in-
teresse em melhorar seus pontos
fracos, a empresa deve inves-
tir em cursos e treinamen-
tos, conforme diz Kelber.
Fábio Mandarano, da con-
sultoria Deloitte, acrescen-
ta: "Capital humano não se

descarta simplesmente. As compe-
tências das pessoas podem ser traba-
lhadas, lapidadas. É importante dar
uma chance para o funcionário
aprender e se desenvolver".

Ele também aconselha as empre-
sas a tornarem cuidado para não se
tornarem rígidas demais nas exi-

gências ou elegerem um nú-
mero muito elevado de com-
petências. Segundo o consul-

tor, escolher no máximo
cinco ou seis competên-

cias é o ideal.
"É preciso ter cui-

dado para não ser
muito exigente e ir
devagar com a equi-



SE A EMPRESA JÁ TEM

MISSÃO E OBJETIVOS
DEFINIDOS, FICA MAIS

FÁCIL ESCOLHER
E IMPLANTAR

O MODELO DE

COMPETÊNCIAS

pe, porque não se muda tudo de
uma hora para outra", explica
Mandarano.

Beatriz Lacombe, 4a FGV, tam-
bém alerta que a implantação do
modelo de competências não deve
ser uma tarefa limitada à área de Re-
cursos Humanos. Segundo ela, nes-
se processo é importante envolver
todos os gestores da empresa.

"Pode-se trabalhar formando um
comitê com representantes das áre-
as que fiquem responsáveis por dar
e receber feedbacks sobre como o
processo está se desenvolvendo na
empresa", diz ela.

Mandarano, da Deloitte, acres-
centa ainda que o tempo de implan-
tação do modelo pode levar de al-
guns meses a um ano. Se a empresa
já tem planos estratégicos, missão
e objetivos claros, o processo é mais
rápido. O tipo de cultura e a capa-
cidade de adaptação da empresa a
mudanças também influenciam.

"É importante notar também que
o modelo de competências é dinâ-
mico. As pessoas mudam e as estra-
tégias da empresa também evolu-
em com o tempo. Portanto, o mo-
delo de competências precisa ser
constantemente revisto", diz Man-
darano. Também de acordo com
ele, outro ponto fundamental é es-
tabelecer uma comunicação trans-
parente com a equipe. Mudanças
sempre geram ansiedade e causam
temores, portanto é muito impor-

tante informar com clareza por que
a empresa está adotando o modelo
de competências e dar retorno so-
bre cada etapa na medida em que
for implementada.

Marcelo Vienna, vice-presidente
de Recursos Humanos do Wal-Mart,
diz que a filial brasileira adotou seu
modelo de competências há quatro
anos. "Além de estabelecer as com-
petências do grupo, adotamos fer-
ramentas de avaliação e desenvol-
vimento na empresa, com o objeti-
vo de entender o perfil dos colabo-
radores e melhorar os pontos fra-
cos. Partimos de uma cadeia de va-
lores da empresa para estabelecer
as competências de cada área e te-
mos o modelo desenhado por car-
gos, até o nível gerencial", diz ele.

BEATRIZ LACOMBE

PROFESSORA DE RECURSOS HUMANOS

Segundo Vienna, o Wal-Mart faz
reavaliações periódicas de seu mo-
delo de competências. Ele afirma
que depois que o processo foi im-
plantado ficou mais fácil identificar
os aspectos a serem melhorados e
as ações para corrigi-los se torna-
ram mais rápidas.

"Podemos também direcionar
melhor nossos investimentos em
treinamento. Com o modelo de
competências, a empresa não fica
atirando para todo lado, passa a to-
mar decisões com precisão mais ci-
rúrgica. Além disso, conseguimos
trazer pessoas com perfis mais afi-
nados com a corporação e podemos
avaliar se um funcionário está no
cargo mais adequado para ele ou
não", explica Vienna.

"Todos na
empresa devem
ser envolvidos
na definição
do modelo de
competências
e não apenas
a área de Recursos
Humanos. Uma
idéia é trabalhar
um comitê com
representantes
de cada setor que
fiquem responsáveis
por dar e receber
retornos sobre
a implantação
do processo"

Text Box
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