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Resumo
\

Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados de pesquisa destinada a investigar

relações entre os construtos Competências Individuais e Modernidade Organizacional. Utili-

zando como referencial teórico a Abordagem de Avaliação da Modernidade Organizacional,

elaborada por Eboli (1996), e revisão de abordagens anglo-americana e francesa sobre a

Competência, realizada por Sant'Anna (2002), o estudo compreende a apresentação e

análise de levantamento empírico de dados abrangendo 129 graduandos em Administra-

ção de instituição mineira de ensino superior. Os resultados, corroborando achados de

estudos anteriores procedidos junto a pós-graduandos de cursos de especialização em

administração (SANT'ANNA, 2002) e pós-graduandos/egressos de programas de pós-

graduação lato-sensu na área de telecomunicações (KILIMNIK et al., 2003), revelam que

a demanda por profissionais dotados de competências cada vez mais abrangentes e sofisti-
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cadas não tem sido acompanhada, em mesmo nível, por uma modernidade de políticas e
práticas de gestão, sugerindo a necessidade de ambientes organizacionais mais aderentes
aos novos perfis profissionais requeridos.

Palavras-chave: competências individuais, modernidade organizacional

Abstract

This paper aims to present the results of a research that investigated the relationships between
the constructs Individual Competencies and Organizational Modernity. By using as theoretical
reference the Approach to Evaluating Organizational Modernity, prepared by Eboli (1996),
and a review of the Anglo-American and French approaches to Competence, Sant'Anna
(2002), the study encompasses the presentation and analysis of an empirical survey with
129 Business Management graduates from a local (Minas Gerais) college. The results
corroborated the ones from previous studies carried out with post-graduate students in
management specializatíon courses (SANT'ANNA, 2002) and post-graduates/graduates
from lato-sensu post-graduate programs in the telecomjnunications field (KILIMNIK et al.,
2003) which showed that the demand for professionals possessing increasingly broader and
sophisticated competencies has not been supported, at the same pace, by modernity in

management policies and practices.This suggests the need for Organizational environments
that more closely lend themselves to the new profiles that are required.

Key-words: Individual competencies, Organizational modernity

Introdução

As pressões em torno da competitividade, a intensificação dos processos de
globalização e as profundas transformações nas estruturas dos mercados evidenciam a
relevância de as organizações (re-)visitarem seus modelos e instrumentos de gestão, em
particular os direcionados ao gerenciamento de seus elementos humanos.

Conforme salientam autores como Prahalad e Hamel (1990) e Bartlett e Ghoshal
(1987), na medida em que fontes tradicionais de vantagem competitiva, tais como tecnologia
e mão-de-obra barata, não mais se revelam suficientes para proverem uma posição com-
petitiva sustentável, os indivíduos e suas competências passam a ser enfatizados como
elementos centrais de diferenciação estratégica.

Corroborando essa visão, Bartlett e Ghoshal (1987) chegam mesmo a afirmar que
as organizações que, agora, concorrem entre si por clientes e mercados em escala jamais
vista, vêem-se compelidas a competirem também por um recurso elevado à categoria de
o mais importante de todos: o talento humano.
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De fato, se há um ponto em relação ao qual poucos se opõem é que, com o intuito
de fazerem frente às atuais transformações do mundo dos negócios, as empresas têm
necessitado de indivíduos cada vez mais talentosos e competentes.

Se, por um lado, no entanto, essa nova realidade traz à tona a importância de se
valorizar o chamado capital intelectual e de se reconhecer a relevância das pessoas e suas
competências, como fontes primordiais de vantagens competitivas sustentáveis. Por ou-
tro lado, observam-se, não raro, relatos acerca de intensificação do volume de trabalho
imposto aos trabalhadores em decorrência, por exemplo, de sucessivos processos de
enxugamento organizacional; de contínua automatização e rotinização de funções, aliadas
à sofisticação dos mecanismos e formas de controle, potencializados pelas novas tecnologias
adotadas; assim como de elevação das pressões sobre os trabalhadores, incluindo-se aque-
las por contínua atualização profissional, legitimadas por discursos como os da
competitividade, empregabilidade e competência (STOREY, 1995).

Diante desse quadro, nossa proposta consiste em investigar até que ponto a difusão
desse discurso que faz apelo à valorização dos trabalhadores e à necessidade de competên-
cias cada vez mais abrangentes e sofisticadas tem sido acompanhada por uma modernidade
das políticas e práticas de gestão, capaz de propiciar um ambiente organizacional favorável
ao desenvolvimento e aplicação das competências requeridas.

Tendo como eixo central tal problemática, este estudo, conduzido com o propósito
de ampliar o entendimento acerca das relações entre os construtos Competências Profis-
sionais e Modernidade Organizacional, propõe investigar, a partir de resultados de levan-
tamento empírico de dados realizado junto a. 129 graduandos em Administração: (1) o
grau em que as organizações a que se vinculam os futuros formandos têm requerido novas
competências profissionais, consideradas chave para o enfrentamento do novo ambiente
dos negócios; (2) a adequação entre o nível de competências demandas e o grau em que os
sistemas de gestão organizacionais favorecem e sustentam a formação e aplicação das
novas competências requeridas.

Como referencial teórico, faz-se uso da Abordagem de Análise dos Padrões de
Modernidade Organizacional (EBOLI, 1996), assim corno de revisão dos principais estu-
dos sobre a competência, realizada por Sant'Anna (2002), a qual constituiu-se como
marco teórico para a identificação, junto aos futuros administradores pesquisados, das
competências profissionais que lhes são mais enfaticamente requeridas como respostas às
novas demandas do atual ambiente dos negócios.o

Em termos de sua relevância, o presente estudo revela-se significativo, sobretudo,
ao ampliar os estudos desenvolvidos em torno da competência, correlacionando-a outros
construtos, como a modernidade organizacional. Mostra-se relevante, também, à medida
em que visa extrapolar as abordagens tradicionais de competência, centradas no desenho,
recrutamento e seleção de perfis ideais, incorporando a importância da construção de
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ambientes organizacionais que sirvam de suporte à aplicação e desenvolvimento das com-
petências requeridas.

Finalmente, não se podem ignorar suas potencialidades no sentido de contribuir
com resultados que venham a propiciar às organizações o desenvolvimento de projetos de
mudança que as coloquem no real caminho da modernidade, considerando uma de suas
dimensões centrais, porém, muitas vezes, ignorada: o elemento humano.

Referencial Teórico

Competências profissionais requeridas

O conceito de competência não é recente. Na verdade, constitui uma idéia conside-
ravelmente antiga, porém (re-)conceituada e (re-)valorizada no presente em decorrência
de fatores como os processos de reestruturação produtiva em curso, a intensificação das
descontinuidades e imprevisibilidades das situações econômicas, organizacionais e de
mercado e as sensíveis mudanças nas características do mercado de trabalho, resultantes,
em especial, dos processos de globalização (FLEURY e FLEURY, 2001).

Diversas, no entanto, têm sido as definições atribuídas ao termo competência. A
inexistência de um consenso quanto a seu conceito, além de divergências de caráter
filosófico e ideológico podem, também, ser atribuídas à adoção da expressão com dife-
rentes enfoques, em diferentes áreas do conhecimento (MANFREDI, 1998).

Não obstante a ausência de unanimidade quanto ao seu conceito, Barato (1998)
destaca a prevalência de duas correntes principais. Uma primeira, de origem anglo-ameri-
cana, a qual, tomando como referência o mercado de trabalho, centra-se em fatores ou
aspectos ligados a descritores de desempenho requeridos pelas organizações. E, uma
segunda, originária da França, que enfatiza o vínculo entre trabalho e educação, indicando
as competências como resultantes de processos sistemáticos de aprendizagem.

De modo similar, Steffen (l 999), ao analisar a competência de acordo com diversas
correntes teórico-filosóficas, identifica modelos que seguem a concepção
comportamentalista, típica do sistema norte-americano, centrada na definição de atributos
individuais capazes de resultar em desempenhos organizacionais superiores; a concepção

funcionalista, originada na Inglaterra, que enfatiza a definição de perfis ocupacionais que
servirão de apoio para a certificação de competências; e, a concepção construtivista, desen-
volvida na França, a qual destaca o processo de aprendizagem como mecanismo central
para o desenvolvimento de competências profissionais, enfocando a relevância de progra-
mas de formação profissional orientados, sobretudo, à qualificação das populações menos
dotadas das novas competências requeridas e, portanto, mais susceptíveis de exclusão do
mercado de trabalho.
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Para Sant'Anna (2002), apesar das diferentes perspectivas e abordagens existentes
em torno do construto da competência, alguns pontos comuns em relação a essa noção
podem, todavia, ser identificados. Em primeiro lugar, a competência é comumente apre-
sentada como uma característica ou um conjunto de características ou requisitos - saberes,
conhecimentos, aptidões, habilidades - indicado como condição capaz de produzir efeitos
de resultados e/ou solução de problemas (SPENCER e SPENCER, 1993; BOYATZIS,

1982; MCCLELLAND e DAILEY, 1972).
Outro ponto comum às diversas acepções contemporâneas de competência é, se-

gundo o autor, a elevada conformidade desse conceito com o discurso empresarial vigen-
te, bem como com as demandas advindas dos processos de reestruturação e de moderni-
zação produtiva em voga (DESAULNIERS, 1997;STROOBANTS, 1997;HIRATA, 1992).

Partindo, portanto, da compreensão da competência como uma resultante da combina-
ção de múltiplos saberes - saber-fazer, saber-agir, saber-ser - capazes de propiciarem respostas
efetivas aos desafios advindos do atual contexto dos negócios, Sant'Anna (2002), a partir de
ampla revisão das abordagens anglo-americana - destacando-se trabalhos de autores como
Spencer e Spencer (1993), Boyatzis (1982) e Mcclelland e Dailey (1972) - e francesa - consi-
derando, dentre outros, os estudos de Zarifian, (2001) Perrenoud (2001), Dubar (1998),
Stroobants (1997), Le Bortef (1994) - sobre o tema, identificou, por meio da técnica de análise
de conteúdo por categoria (Richardson e outros, 1985), um elenco de quinze competências
individuais mais reiteradamente apontadas nos trabalhos revisados como críticas ao
enfrentamento do atual contexto dos negócios, conforme disposto no QUADRO l.

Quadro l - Competências Individuais Requeridas

FONTE - Sant'Anna (2002)
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Tomando por base as competências relacionadas no QUADRO l, Sant'Anna (2002)
elaborou e validou, estatisticamente, por meio de técnicas estatísticas multivariadas, escala

para mensuração das competências individuais requeridas ao enfrentamento do atual con-
texto dos negócios, a qual foi utilizada, neste estudo, para a identificação das competências
individuais mais reiteradamente demandadas aos graduandos pesquisados.

Modernidade organizacional

Em nível das organizações, a modernidade tem sido comumente evocada para des-
tacar a relevância de as mesmas se prepararem para enfrentar a competição nos padrões da
nova configuração do mundo dos negócios, por meio da adoção de estruturas, estratégias,
políticas e práticas de gestão que favoreçam a formação de conteúdos culturais que esti-
mulem um comportamento competente.

Segundo Gonçalves (l 997), as armas convencionais e toda a experiência reunida em
gestão não se têm mostrado suficientes às demandas impostas pelo atual ambiente vivenciado
pelas organizações. É preciso, segundo ele, romper com o passado, deixar de lado expe-
riências tradicionais e criar novidades e soluções criativas capazes de dotar as organizações
das competências necessárias às demandas desse novo ambiente.

Nessa direção, para fazerem face às características da sociedade moderna, as organi-
zações deveriam ser processualmente orientadas e focadas nos seus clientes, deveriam ser
ágeis e enxutas e suas tarefas deveriam pressupor, por parte de quem as executa, amplo

conhecimento do negócio, autonomia, responsabilidade e habilidades para a tomada de
decisões em ambientes cada vez mais complexos; requerendo, por conseguinte, uma
revisão completa dos modelos tradicionais de empresa, tanto do ponto de vista estrutural,
quanto da gestão do negócio e do trabalho.

O grande desafio, segundo o autor, consiste, no entanto, em desenvolver pessoas
com o perfil requerido por esse novo tipo de organização. Esforço que exige transformar
empregados de tarefas em profissionais de processo; repensar os papéis dos gestores e dos
empregados nessa nova organização; reinventar os sistemas de gestão; fazer com que o
aprendizado seja parte do dia-a-dia dos negócios da empresa, bem como moldar uma nova
cultura que dê suporte às novas maneiras de trabalhar.

Em termos históricos, por sua vez, o conceito de modernidade pode ser introduzido
a partir de determinadas caracterizações - o mito da tecnologia, o domínio da razão cien-
tífica, a idéia de progresso, a exaltação da democracia - que o diferencia de períodos ou
fases anteriores da humanidade, como o mundo primitivo, o mundo antigo e o mundo
medieval (ZAJDSZNAJDER, 1993).

ParaTouraine (l 994), a noção de modernidade resulta de duas grandes correntes de
pensamento: de um lado, o racionalismo greco-romano, retomado pelos humanistas da
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Renascença; de outro, a concepção cristã de alma, secularizada por meio da noção de
sujeito. Para o autor, no entanto, durante muito tempo a modernidade foi definida apenas
pela eficácia da racionalidade instrumental, ignorando o elemento humano como liberda-
de e como criação. Dessa redução, salienta o autor, decorrem os fundamentos de sua crise,
cuja superação - e estabelecimento de uma nova modernidade - pressupõe o resgate de
sua outra metade: o sujeito.

Sob essa perspectiva, para o autor, a modernidade, no seu sentido estrito, pode ser
compreendida como um redirecionar do homem para o centro da sociedade, contem-
plando suas várias dimensões: tecnológica (combinando racionalização e subjetivação);
social (na medida em que a subjetivação só é possível por meio do movimento social);
política (visto que a democracia é o regime que permite a expressão política do indivíduo);
e cultural (uma vez que valores de liberdade e eficácia se encontram em sua origem).

Eboli (1996), fundamentada nas idéias de Touraine (1994), mas agregando, também,
perspectivas de pesquisadores nacionais como Buarque (1994), Zajdsznajder (1993),
Faoro (1992) e Motta (1992), propõe uma transposição da abordagem daquele autor para
o contexto organizacional. Como resultado, estabelece um conjunto de indicadores abran-
gendo as dimensões cultural, política, social, administrativa, econômica e tecnológica das
organizações.

Calcado na abordagem proposta por Eboli (1996), Sant'anna (2002), utilizando-se
de técnicas estatísticas multivariadas, obteve, a partir de pesquisa junto a 684 profissionais
da área de administração, um agrupamento dos indicadores de modernidade propostos
por aquela autora, em três fatores denominados: Modernidade Administrativa e das Práti-
cas de Gestão de Pessoas, Modernidade Política e Modernidade Cultural (QUADRO 2).
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Quadro 2 - Indicadores de Modernidade Organizacional

Fonte - Sant'Anna (2002), adaptado de Eboli (1996).

Conforme salienta Eboli (1996), estabelecer os indicadores de modernidade
organizacional constitui etapa fundamental para a realização de pesquisas nesta área, uma vez
que somente a partir da identificação e seleção das principais variáveis pode-se avaliar de
forma mais completa e abrangente a modernidade na gestão empresarial. Para fins deste
trabalho, utilizou-se, para a mensuração do grau de modernidade organizacional, versão
adaptada por Sant'Anna (2002), da escala proposta por Eboli (1996) (QUADRO 2).

Apresentados os marcos teóricos deste estudo, explicitamos, a seguir, o método
utilizado na condução desta pesquisa, suas características básicas, público-alvo e procedi-
mentos estatísticos adotados.
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Aspectos Metodológicos

Tendo em vista a tipologia tradicional de métodos de investigação científica, a pes-
quisa que subsidiou os resultados deste estudo pode ser caracterizada como de um estudo
de campo, de caráter quantitativo, realizado por meio da técnica de survey (ROESCH,
1999). Pode, ainda, ser classificada como uma pesquisa de natureza descritiva, uma vez
que se propôs, em conformidade com a caracterização de levantamentos descritivos pro-
posta por Kelinger (1980, p. 171), a "determinar a incidência e distribuição das caracterís-
ticas e opiniões de populações de pessoas, obtendo e estudando características
presumivelmente representativas de tais populações".

Direcionada à análise de graduandos em administração, o estudo envolveu a realiza-
ção de levantamento de dados junto a 129 alunos dos últimos anos de curso nessa área,
oferecido por instituição particular de ensino superior do Estado de Minas Gerais. Cabe
salientar que para composição da amostra foram considerados apenas respondentes com
algum tipo de vínculo de trabalho.

Cabe ressaltar que, para a coleta de dados, foi adotada a escala de modernidade
organizacional, desenvolvida por Sant'Anna (2002), a partir da Abordagem dos Padrões
de Modernidade Organizacional (EBOLI, 1996), assim como escala de competências
elaborada por aquele autor, a partir de extensa revisão das abordagens anglo-americana e
francesa sobre a Competência, conforme apresentado no referencial teórico deste estudo.
As escalas foram, então, agrupadas em um questionário, composto por 38 questões,
medidas por meio de escalas do tipo Likert, de 11 pontos.

Para o tratamento estatístico dos dados, o estado contemplou o cálculo de distribui-
ções de freqüências, assim como medidas de tendência central e de variabilidade.-Para tal,
fez-se uso do pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences — SPSS, considera-
do um dos mais completos e disseminados softwares para. análises estatísticas de dados na
área das ciências humanas atualmente disponíveis no mercado.

Apresentação e Análise dos Resultados

Caracterização dos respondentes

Visando traçar o perfil dos respondentes, o público apresentou-se majoritariamente
jovem (55,0% com menos de 25 anos), com predominância de respondentes do sexo
feminino (57,8%).

Em termos profissionais, constatou-se um elevado percentual de ocupantes de
cargos de nível técnico/operacional (72,3%), tendo a maior parte dos respondentes
indicado ter entre um e cinco anos de empresa (52,0%), bem como o mesmo tempo na
posição atual (52,0%). Vale destacar que 15,5% dos entrevistados eram participantes de
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programas estágio. Já 12,40% dos respondentes revelaram ser ocupantes de cargos de
nível gerencial.o

No que tange às organizações em que atuam, constata-se um maior percentual de
respondentes junto a empresas de pequeno porte (41,8%), do setor de serviços (58,4%)
e de controle privado nacional (48,3%).

Como principais inovações em gestão adotadas pelas organizações em que atuam,
41,9% dos profissionais pesquisados indicou a implantação de programas de Qualidade
Total; 34,1% programas de reestruturação organizacional e 29,4% programas de
terceirização da mão-de-obra. 25,6% indicaram a existência de programas de remunera-
ção variável e/ou por resultados e apenas 3,1%, a adoção de programa estruturado de
gestão baseado na noção de competências.

Percepção dos pesquisados quanto às
competências profissionais requeridas

Antes de se proceder à apresentação dos resultados, vale salientar que a mensuração
das Competências Profissionais - assim como da Modernidade Organizacional e de seus indica-
dores constitutivos - baseou-se em questões dispostas em escala Likert de 11 (onze) pon-
tos, abrangendo opções de resposta no intervalo de [O, 10], em que quão mais próximo do
limite superior da escala, maior o grau de demanda pelas competências, assim como maior
o grau de modernidade das políticas e práticas de gestão investigadas.

Tendo por base tais critérios, foi possível constatar percepção significativa, dos
respondentes quanto à demanda pelo conjunto as competências avaliadas, evidenciando-
se, como fortemente requeridas, aquelas mais diretamente relacionadas à performance das
organizações, como a capacidade de seus profissionais comprometerem-se com os obje-
tivos organizacionais e de gerarem resultados efetivos.

Constata-se, também uma ênfase na demanda por competências descritas por
Aubrum e Orofiamma (1991), como competências de terceira dimensão, as quais se caracte-
rizam não por serem habilidades manuais ou conhecimentos técnicos, mas, antes, qualida-
des pessoais e relacionais, tais como capacidade de comunicação, de relacionamento
interpessoal e de trabalho em equipes.

É interessante salientar, ainda, não obstante a maioria dos graduandos em administra-
ção ocupar cargos de nível técnico/operacional, a percepção quanto a níveis significativos
de demanda por competências, nos graus apresentados, típicas de ocupantes de posições
gerenciais, como iniciativa de ação e decisão, capacidade de lidar com situações novas e
inusitadas e auto-controle emocional (TAB. l).Tais achados sugerem uma certa
homogeneização da noção de competência, como se todos os profissionais, independen-
temente do papel que desempenha na organização, tivessem que ter as mesmas compe-

tências e em mesmo grau.
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Tabela l — Análise descritiva dos indicadores que avaliam as competências
individuais requeridas

Fonte - Dados da Pesquisa.

Ampliando a análise, há que se destacar, a partir do cálculo das distribuições de
freqüências das competências investigadas, o elevado percentual de respondentes que
indicaram escores 8, 9 ou 10 a variáveis como: Capacidade de comprometimento com os
objetivos da organização (76,0%), capacidade de relacionamento interpessoal (72,9%),
capacidade de trabalhar em equipes (71,3%), capacidade de gerar resultados efetivos
(69,0%), capacidade de comunicação (66,7%) e de iniciativa de ação e decisão (64,3%),
reforçando a constatação quanto a elevada demanda por competências diretamente vincu-
ladas à performance organizacional, assim como a qualidades pessoais e relacionais.

Visando, por fim, sintetizar a percepção dos profissionais pesquisados quanto à de-
manda pelo conjunto das competências profissionais investigadas, foi calculado um índice
(índice de Competências Requeridas — ICR), destinado a refletir a média geral das com-
petências profissionais requeridas, o qual apresentou, para os graduandos de administra-
ção pesquisados, o valor de ICR=7,8. Considerando-se a utilização de uma escala de O a
10, o valor obtido indica percepções quanto a significativo grau de demanda pelas compe-
tências investigadas, notadamente quando se compara com resultados de pesquisas ante-
riores realizadas por Sant'Anna (2002), junto alunos de programas de pós-graduação lato-

sensu em Administração (ICR=8, l) e por Kilimnik e outros (2003), junto a pós-graduandos
e egressos de cursos de especialização em telecomunicações (ICR—8,3)
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Percepção dos pesquisados quanto à modernidade organizacional

Em relação ao Grau de Modernidade Organizacional (GMO), os resultados indi-
cam, de forma similar aos estudos conduzidos por Sant'Anna (2002) (GMO=6,0) e
Kilimnik e outros (2003) (GMO=6,8), patamar que pode ser caracterizado como mode-
rado (GMO—5,9), tendo o fator Modernidade Política revelado-se, assim como nos dois
outros estudos, como o mais crítico (TAB. 2).

Tabela 2 — Análise descritiva dos fatores de modernidade organizacional

Fonte — Dados da Pesquisa.

Quanto à modernidade administrativa e das práticas de gestão de pessoas, os dados
coletados indicam percepções dos respondentes quanto à prevalência, em grau mais ele-
vado, de aspectos de modernidade mais diretamente associados à dimensão administrati-

va, notadamente, a ênfase no compartilhamento dos propósitos, missão, objetivos e metas
organizacionais, assim como a tônica em resultados.

Sobressaem-se, também, percepções quanto a estímulos ao estabelecimento de
ambientes de trabalho mais favoráveis à comunicação e integração entre as pessoas, mes-
mo de níveis hierárquicos diferentes. Por outro lado, aspectos associados à dimensão das
práticas de gestão, propriamente ditas, como a existência de sistemas de avaliação que
permitam diferenciar o bom e o mau desempenho, de sistemas de remuneração que
premiem os atos de competência, assim como de práticas de recursos humanos que
estimulem as pessoas a se preocuparem com a aprendizagem contínua; apresentaram os
menores escores (TAB. 3).
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Tabela 3 - Análise descritiva dos indicadores de modernidade administrativa
e das práticas

Fonte - Dados da Pesquisa.

Já no que tange à dimensão cultural, constata-se, a partir dos dados apresentados na
TAB. 4, a existência de ações organizacionais direcionadas ao estabelecimento de climas
internos que estimulem valores como a iniciativa, responsabilidade individual e aprendi-

zagem contínua.

Tabela 4 - Análise descritiva dos indicadores de modernidade cultural

Fonte - Dados da Pesquisa.
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Paradoxalmente, os dados obtidos junto à dimensão política sugerem, não obstante
os esforços para o estabelecimento de climas mais abertos à inovação e à aprendizagem,
um caráter organizacional ainda com traços de autoritarismo, centralização e rigidez hie-
rárquica (TAB. S).

Tabela 5 - Análise descritiva dos indicadores de modernidade política

Fonte - Dados da Pesquisa.

Em relação à modernidade organizacional, as distribuições de freqüências das res-
postas obtidas apontaram percentual significativamente menor de respondentes que assi-
nalaram escores 8, 9 ou 10 às variáveis investigadas, reforçando a constatação quanto a
menores graus de modernidade organizacional, comparativamente à demanda pelas com-
petências profissionais investigadas.

Agrupando os percentuais correspondentes a essas notas, pôde-se observar, para as
competências individuais requeridas, um percentual de 73,67%. Já em relação à
modernidade das políticas e práticas de gestão, tal percentual foi de 30,8%.

Em outras palavras, os dados apresentados indicam que ao mesmo tempo em que se
exige, não raro de forma indistinta, desconsiderando a posição e conteúdo do trabalho
desempenhado pelo profissional, graus cada vez mais elevados de competências, seus deten-
tores, ao buscarem aplicá-las, deparam-se com sistemas de gestão, ainda, tradicionais e pou-
co favorecedores do desenvolvimento e aplicação das competências demandadas.

Cabe destacar, nessa direção, a constatação quanto a maior grau de insatisfação dos
graduandos pesquisados com a qualidade das políticas e práticas organizacionais e, em
especial, com incoerências entre o discurso e a prática. Como conseqüência, já se obser-
vam relatos de dificuldades na retenção de jovens talentos, assim como quadros de frus-
tração profissional e insatisfação no trabalho (RESENDE, 2005; SARSUR e outros, 2003).

Síntese dos Resultados e Conclusões

O tema competência tem-se tornado uma constante na pauta das discussões acadê-
micas e empresariais. No âmbito das empresas, tal discussão justifica-se pela crescente
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necessidade de se atuar de forma competente diante dos processos de globalização e
acirramento da competição. Nesse contexto, assiste-se a um movimento de busca por
sistemas de gestão que possam assegurar resultados cada vez mais efetivos.

Os novos sistemas de gestão de pessoas, em desenvolvimento, comumente adotam
a lógica da competência, diferentemente dos modelos anteriores baseados nas noções de
cargo e de qualificações, os quais refletem, principalmente, a formação adquirida pelos
trabalhadores no sistema formal de educação. Já o novo modelo busca expressar e valori-
zar o conjunto de saberes, habilidades e atitudes, consolidados na trajetória de carreira do
indivíduo. Com o incremento da concorrência e em um contexto de maior oferta de
profissionais no mercado, isso pode, todavia, converter-se em grandes exigências para os
trabalhadores.

Os resultados da presente pesquisa confirmam essa tendência, na medida em que a
demanda pelas competências profissionais investigadas mostraram-se significativas, muito
embora, paradoxalmente, o número de organizações que adotem modelos estruturados
de gestão por competências tenha-se mostrado ainda bastante reduzido.

A partir do conjunto dos dados obtidos é possível confirmar, também, indicações
prévias de elevada demanda, por parte das organizações, das competências avaliadas vis-
à-vis graus moderados de modernidade de suas políticas c práticas de gestão
(SANTANNA, 2002; KILIMNIK e outros, 2003). Vale salientar, não obstante a per-
cepção dos graduandos pesquisados quanto à significativa demanda pelo conjunto das
competências pesquisadas, a concordância no que se refere a uma maior ênfase naque-
las relacionadas à performance organizacional, como a capacidade de se gerar resulta-
dos, o que vem ao encontro da própria noção de competência, entendida como a capa-
cidade de se mobilizar múltiplos saberes, com vistas à geração de resultados efetivos
(PERRENOLID, 2001). É notável, também, a elevada percepção quanto à demanda
por competências sociais e relacionais, como a capacidade de comunicação, de relacio-
namento interpessoal e de trabalho em equipes.

Em relação à percepção quanto à elevada demanda pelo conjunto das competências
investigadas, cabe reiterar a observação de Gitahy e Fischer (1996) quanto à síndrome de
construção de um super-homem, identificada, pela dupla, em pesquisa realizada em uma
subsidiaria de corporação multinacional que opera no país, assim como em estudo condu-
zido por Luz (2001), junto a uma grande empresa nacional do setor de telecomunicações.

É interessante observar, ainda, uma homogeneidade no discurso em torno da com-
petência, refletido na percepção de que todos na organização, independentemente da
posição que ocupam e do nível de formação, precisam dispor de mesmas competências,
não raro, em graus muito similares. Percepção essa, potencialmente problemática, consi-
derando-se que ocupações podem apresentar diferentes amplitudes quanto ao escopo e
conteúdo de suas tarefas (HACKMAN e OLDHAM, 1975).
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Mas afinal, estão nossas organizações preparadas para a competência? Buscando
respostas a tal questão, os resultados obtidos por este estudo confirmam indicações de
trabalhos anteriores, como os desenvolvidos por Sant'Anna (2002) e Kilimnik e outros
(2003), quanto à presença de menores graus de modernidade organizacional, em compa-
ração com os níveis de competências individuais requeridas.

Cabe ressaltar, nesse sentido, percepções quanto à prevalência de processos de
tomada de decisões pouco participativos, transparentes e descentralizados, bem como de
baixos graus de autonomia conferida aos trabalhadores. Dessa forma, apesar de terem sido
constatados incentivos organizacionais à aprendizagem contínua, ao trabalho em equipes,
assim como ao compartilhamento de informações, ainda prevalecem práticas autoritárias
e centralizadoras.

Tais achados, somados aos baixos graus de modernidade verificados junto à dimen-
são política, reforçam tese defendida por Leite (1996) de que a modernização em voga no
país compreende um processo que, ainda hoje, pode ser definido como de modernização
conservadora, sugerindo a necessidade de adoção, por parte das organizações, de políticas
e práticas de gestão mais aderentes aos novos perfis profissionais requeridos.

Assim, diferentemente de achados obtidos em estudos realizados por Weil (1991) e
Leite E. (1993), a análise comparativa das três pesquisas objeto deste trabalho mostrou
que os seus resultados se fortalecem mutuamente, propiciando-nos afirmar, com maior
segurança, que as exigências quanto a um novo perfil de trabalhador não têm sido acom-
panhadas, no grau preconizado por tais autores, por um novo conjunto de princípios,
calcados na autonomia e participação dos trabalhadores nos processos decisórios.

Concomitantemente, os resultados apontam contradições entre discurso e prática
de modelos de gestão em voga. Fica, todavia, a expectativa de que, como em um círculo
virtuoso, a presença de profissionais, dotados de competências cada vez mais abrangentes
e sofisticadas, porém insatisfeitos com a defasagem entre o que lhes é exigido e as
contrapartidas em termos de suporte ou modernidade organizacional, possa redundar em
pressões por mudanças, capazes de conduzir a uma real modernidade, favorecedora de
uma efetiva atração, desenvolvimento e retenção de talentos.
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