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RESUMO

O conceito de gestão de competências pode proporcionar importantes contribuições à empresa, pois identi-

fica, articula e mobiliza capacidades necessárias (conhecimentos, habilidades e atitudes) para a realização dos  

objetivos estratégicos da organização. E isto se dá pela efetiva entrega de ações, ou decisões de seus  

profissionais, coerentes com o que esperam a missão, a visão e a intenção estratégica da empresa; ou seja, o nível de  

execução correspondente às expectativas contemporâneas da empresa. 

Este estudo permite identificar o entendimento sobre alinhamento estratégico a partir da visão dos própri-

os gestores de uma determinada empresa.  Através de uma metodologia de pesquisa de natureza exploratória, 

foi possível efetuar o mapeamento, a identificação das competências organizacionais e detecção de quais as 

competências que têm prioridade de desenvolvimento nos atuais gerentes da empresa pesquisada, a fim de  

preencher os “gaps” existentes entre as competências gerenciais atuais - efetivamente entregues, e as  

competências gerenciais esperadas pelo alinhamento estratégico com as competências organizacionais da própria empresa.  

Palavras-chave

Estratégia, Competências, Alinhamento Estratégico e Resultados.

 

Abstract

The concept of competencies can provide some important contributions to the companies, once it identifies,  

arranges and put in action all the necessary capabilities (knowledge, abilities and attitudes) to make happen the 

organization strategic goals, with a correct delivery of decisions or activities. Oriented by mission, vision and  

essential strategy, the competency arrangement means to reach such a special execution level in a workforce, 

that it´s possible to correspond exactly to the contemporary business expectations.

This study allows identify the understanding about strategic arrangement, oriented by competency concept, 

in the managers´ point of view. It was a result of an exploratory research in a specific company, involving 

some important steps, like identification, classification and arrangement of delivered managers´ competencies  

contrasting with those expected managers´ competencies, according to the strategic arrangement of competencies, 

finding some relevant gaps in this firm.   
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INTRODUÇÃO

Sob a perspectiva de alinhamento estratégico de com-

petências, este trabalho lança luzes sobre possíveis 

“porquês” de algumas áreas, em determinadas empre-

sas, obterem ou não, o nível de execução ou perfor-

mance que a própria organização espera. Na realidade 

contemporânea de competência, o alinhamento estra-

tégico das competências tem como ponto de referência 

inicial os objetivos da empresa. A partir do objetivo da 

empresa, derivam várias dimensões como a estratégia 

central, missão, visão, valores entre outras. 

Segundo Prahalad e Hamel (2005), os objetivos da 

empresa são a razão da existência da organização e 

devem orientar suas potencialidades através de uma 

intenção estratégica. Os objetivos concebem a cha-

mada intenção estratégica, ou intento estratégico, ao 

constituir a versão detalhada do seu teor. Uma vez 

concebidos no processo de planejamento estratégico, 

os objetivos são em suma o “o quê” a organização é, 

“o quê” quer ser, “o quê” quer fazer para alcançar tal 

feito, “onde” e “quando” quer chegar a tal posição no 

mercado e assim por diante.

Posteriormente, os objetivos estratégicos desdobram-

se em estratégias específicas, tendo como suporte as 

áreas, processos críticos da empresa e invariavelmen-

te pessoas, com suas respectivas competências indi-

viduais, ou gerenciais. São estas funções que passam 

a interagir mais fortemente na cadeia de valor do ne-

gócio (KOTLER, ARMSTRONG, 1998; CHURCHILL Jr.; 

PETER, 2000). 

Quando os gestores executam suas atribuições, não 

fazendo uso de um conjunto adequado, leia-se alinha-

do, de competências gerenciais, os resultados alcan-

çados nem sempre são os esperados, pois a falta de 

alinhamento entre as competências organizacionais, 

funcionais e gerenciais faz com que gerentes e funcio-

nários não estabeleçam relação entre as atividades e 

a perspectiva estratégica da organização. Desta for-

ma, ao conhecer a estratégia da empresa, suas áreas 

funcionais e as competências gerenciais, é possível 

constatar, ou não, os chamados “gaps”, isto é, lacunas 

de oportunidades de ajuste das entregas. 

Referencial Teórico

Os processos de globalização, a maior complexidade 

das arquiteturas organizacionais e das relações co-

merciais, juntamente com a exigência de maior valor 

agregado dos produtos e serviços, levaram as orga-

nizações a buscar mais flexibilidade e maior velocida-

de de resposta na estruturação das ocorrências inter-

nas, enfrentando situações inusitadas e de comple-

xidade crescente em suas jornadas. Neste contexto, 

as empresas passam a necessitar de pessoas mais 

autônomas e com maior iniciativa (FLEURY, FLEU-

RY, 2004), com perfil diferente do exigido até então, 

caracterizado por maior obediência e submissão, à 

medida que o processo decisório é cada vez mais 

descentralizado, ele fica mais sensível ao âmbito do 

comprometimento das pessoas, com os objetivos e 

às estratégias organizacionais. 

Na concepção de Dutra (2004), pode-se dizer que o 

atual grande desafio da gestão de pessoas é gerar e 

sustentar o comprometimento destas pessoas, o que 

só é possível se elas entenderem como sua relação 

com as organizações agrega valor, segundo a missão 

e estratégia da empresa, que devem ser percebidas 

pelas próprias pessoas como intenção estratégica, ou 

diretriz, da organização e a partir daí convertidas em 

ações alinhadas de todas as pessoas.  

É fundamental o entendimento de que somente ao 

concretizar uma ação orientada à realização da missão 

da empresa, através de tarefas ou projetos inseridos 

em determinado processo e estratégia, o indivíduo, ou 

grupo, estará convertendo as capacidades em com-

petências. Neste sentido lógico, nasce o fundamento 

básico da noção de competência, acompanhado do 

conceito de entrega, que, em última análise, é o cum-

primento de uma função estratégica por meio de uma 

ação alinhada com os objetivos da empresa. 

Pode-se entender, portanto, o sentido de alinhamen-

to estratégico, ou seja, uma intenção organizada que 

se transforma em realização, através da mobilização 

de capacidades, denominadas competências, de for-

ma subseqüentemente ordenadas e intencionais, com 

variável grau de flexibilidade nos processos, a fim de 

obter a concretização de algo previamente planejado, 

em decorrência da estratégia empresarial.  

Diferentemente do conceito de competência, quando 

se trata de qualificação, refere-se ao conhecimento 

adquirido através de programas de ensino para de-

terminada atividade, ou exposição ao conhecimento 

e experiências profissionais por algum tempo, sem 

averiguação do nível de alcance dos resultados do seu 
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trabalho, o que qualifica o indivíduo a exercer deter-

minada função, embora conhecimentos adquiridos não 

garantam as competências necessárias para determi-

nada função na execução de seu trabalho, dentro do 

contexto empresarial como organismo integrado (ZA-

RIFIAN, 2001). Portando, um elemento fundamental 

que vem a colaborar na distinção de competência e 

qualificação é um importante conceito, a entrega. 

Dimensões das Competências e a Noção de Entrega

Segundo Ruas (2005), a noção de competência pode 

se manifestar em três dimensões distintas: no nível 

estratégico, onde se situam as chamadas competên-

cias organizacionais; no nível intermediário, das áreas 

funcionais, onde se encontram as chamadas compe-

tências funcionais; e no nível do indivíduo, onde estão 

as chamadas competências individuais ou gerenciais. 

O estabelecimento das competências individuais ou 

gerenciais deve estar vinculado à reflexão sobre as 

competências organizacionais, uma vez que é mútua 

a influência entre elas. 

As competências organizacionais são as relativas ao 

coletivo, ao grupo total de pessoas de uma empresa. 

Elas concebem os objetivos estratégicos e moldam a 

chamada intenção estratégica da organização (PRAHA-

LAD, HAMEL, 2005), dentro de uma direção apontada 

pela visão e missão da empresa, considerando seus 

valores e princípios (FLEURY, FLEURY, 2004).

A partir dos estudos de Prahalad e Hamel (2005), em 

relação à intenção estratégica da organização, é im-

portante destacar que ela também consiste em um 

critério que estabelece a orientação de como as pes-

soas devem atuar, alinhadas, em relação à agregação 

de valor, isto é, aquelas atividades e tipos de decisões 

que convergem à missão, visão e princípios da empre-

sa e que representam a criação do valor estratégico da 

empresa, na percepção dos clientes e do mercado. 

Desta forma, ao considerar a importância em agregar 

valor através da contribuição das pessoas, pressu-

põe-se a existência de um parâmetro-base que alinhe 

e deixe claro o que é valor agregado e o que não é. 

Este parâmetro ou critério reside na estratégia das or-

ganizações. E sobre a estratégia das organizações é 

importante perceber a constituição da idéia essencial 

de determinada estratégia; aquilo que vem a ser a 

intenção estratégica (CHURCHILL Jr., PETER, 2000). 

Na visão de Prahalad e Hamel (2005), o conceito de 

intenção estratégica consiste no ponto crucial da es-

tratégia, em sua forma mais específica, quantificada, 

articulada pela organização e disposta num período 

de tempo. A intenção estratégica é a essência objeti-

va, quantificada e mensurável do que deve ser levado 

adiante como foco dos planos táticos subseqüentes. 

Como essência da arquitetura estratégica de uma em-

presa, a intenção estratégica também implica num 

ponto de vista específico sobre o mercado ou posição 

competitiva em longo prazo que uma empresa espe-

ra desenvolver nos próximos 5 a 10 anos. Portanto, 

transmite uma noção de direção. 

Figura 1 - Consolidação do conceito de competências em um determi-

nado contexto  - Fonte: RUAS, 2005. 

Segundo Ruas (2005), as competências organizacio-

nais ainda se subdividem em: 

• Competências Organizacionais Básicas: aquelas 

que dizem respeito à sobrevivência da empresa, que 

abrangem as ações elementares da empresa, aquelas 

para as quais a empresa foi criada, geralmente não 

constituem um diferencial em relação à concorrência 

direta.

• Competências Organizacionais Seletivas: aquelas 

que representam o diferencial da empresa no merca-

do em que ela atua, contribuindo para uma posição 

de liderança em determinado aspecto, se analisado na 

forma de ranking.

• Competências Organizacionais Essenciais (Core 

Competence): aquelas que diferenciam a empresa 

num ambiente de competição de nível internacio-

nal, contribuindo para uma posição de pioneirismo 

em determinado aspecto, se analisado na forma de 

ranking.
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As competências funcionais referem-se ao desdobra-

mento lógico das competências organizacionais nos 

níveis intermediários da empresa, isto é, coordenam 

diretamente os processos através de suas funções 

coletivas. As competências funcionais são desempe-

nhadas por grupos de pessoas da organização que se 

responsabilizam por parte das atividades da empresa 

como um todo. Já as individuais, estão diretamente 

associadas às funcionais, pois constituem a dimensão 

unitária, integrante do nível funcional coletivo. As in-

dividuais, também denominadas competências geren-

ciais, interferem de forma direta e recíproca na perfor-

mance do nível funcional (RUAS, 2005).  

Portanto, é importante conhecer a estratégia, ao ní-

vel da intenção estratégica da empresa – identificar 

competências organizacionais; conhecer os processos 

e fatores críticos de sucesso do negócio através das 

diferentes áreas funcionais – identificar competências 

funcionais; e, também, desdobrá-las em competên-

cias gerenciais. A partir disso, é possível comparar as 

competências gerenciais esperadas e as entregues, 

na realidade. Desta pesquisa e comparação nasce a 

constatação de possíveis “gaps” de alinhamento das 

competências gerenciais com as organizacionais. Es-

tas lacunas são importantes, pois possibilitam loca-

lizar oportunidades de melhoria, através programas 

específicos de capacitação para as empresas.

É possível sustentar que as estratégias e vantagens 

competitivas das empresas norteiam as competências 

organizacionais, estas, por sua vez, influenciam dire-

ta e reciprocamente as demandas de competências 

funcionais e individuais no contexto de determinada 

organização. Por isso as entregas das pessoas devem 

estar focadas no que é essencial. Os trabalhos desen-

volvidos por Fleury e Fleury (2004) e Dutra (2004), 

mostram a estreita relação entre o chamado intento 

estratégico da organização, as competências organi-

zacionais e as individuais.

É possível confirmar que a decisão estratégica da for-

ma como a empresa pretende competir, influencia 

diretamente o estabelecimento das competências or-

ganizacionais; ou seja, existem competências orga-

nizacionais típicas de uma empresa que se enquadra 

em determinada categoria, cabendo o mesmo raciocí-

nio para as competências individuais, conforme é de-

monstrado nos dois exemplos da figura 2.

Figura 2 – relação entre competências gerenciais em função das com-

petências organizacionais a partir  de diferentes estratégias. Fonte: 

DUTRA, 2004.

Conforme constatam os autores King, Fowler e Zei-

thaml (2002), embora a maior parte dos gerentes 

reconheça as competências da empresa como fonte 

importante de vantagem competitiva, muitas orga-

nizações encontram dificuldades em identificá-las e 

avaliá-las. Nestes casos, aos olhos dos gerentes, as 

competências específicas são freqüentemente ambí-

guas e a percepção individual sobre elas pode variar 

muito. Essa falta de especificidade pode ocultar visões 

distorcidas e errôneas acerca das competências, e, 

quando isso ocorre com os gerentes de nível interme-

diário, encarregados da administração rotineira de tais 

competências, as implicações para a empresa podem 

ser extremamente graves. 

Por outro lado, quando os gerentes têm opiniões si-

milares sobre as competências mais importantes da 

empresa, eles tendem a ser mais coerentes nas deci-

sões voltadas a desenvolver e fortalecer essas compe-

tências. A identificação das lacunas de competências 

pode indicar áreas onde é preciso investir para prote-

ger ou aumentar a condição competitiva da empresa. 

A avaliação dos aspectos das competências de uma 

empresa pode revelar competências que, talvez, se 

desvalorizem em decorrência da imitação por parte 

dos concorrentes ou de mudanças no ambiente. Em 

geral, as empresas que investem tempo e esforços na 

avaliação de suas competências têm à disposição in-

formações valiosas para apoiar a tomada de decisões 

estratégicas. Desta forma, cabe salientar a importân-

cia do aspecto relativo ao consenso, pois o alinhamen-

to estratégico está sedimentado sobre a existência, 

ou não, do consenso entre os gestores sobre as suas 

competências gerenciais em alinhamento à estratégia, 
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isto é, qual é a estratégia da empresa; quais são as 

competências organizacionais e possíveis “gaps” entre 

competências gerenciais esperadas (pela estratégia) 

e as competências gerenciais efetivamente entregues 

no entendimento dos gestores entrevistados na em-

presa pesquisada. 

Metodologia

A estratégia de pesquisa deste trabalho foi de nature-

za exploratória, pois seus procedimentos consistiram 

em apresentar situações e fatos como eles ocorreram 

no momento da empresa pesquisada. O método de 

pesquisa empregado foi o de estudo de caso, uma vez 

que este trabalho analisou um fenômeno contemporâ-

neo de alinhamento estratégico das competências da 

empresa, através da técnica de observação do obje-

to pesquisado, a fim de descrevê-lo e compreendê-lo 

(YIN, 2001). 

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram entre-

vistas pessoais ordenadas por uma seqüência idên-

tica de perguntas, na forma de um roteiro aberto 

semi-estruturado. As entrevistas foram gravadas e 

transcritas na essência de sua mensagem, num es-

paço de tempo entre trinta e quarenta e cinco minu-

tos, para cada sessão, em sala de reunião fechada, 

nas dependências CVT Telecom, em Porto Alegre, em 

condições idênticas para todos, sem qualquer estí-

mulo de desvio de atenção ou indução a qualquer 

resposta involuntária. 

A empresa pesquisada, entre setembro e outubro de 

2005, dispunha de noventa e oito pessoas na unidade 

de Porto Alegre, sendo que para este trabalho foram 

entrevistados seis gestores, que pela abrangência de 

suas posições hierárquicas, continham a representati-

vidade necessária para a execução deste trabalho de 

pesquisa. Visando resguardar o cargo e a identidade 

dos gestores entrevistados, os mesmos são identifica-

dos por números, como gestores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em 

ordem aleatória em relação à posição hierárquica.  

Posições gerenciais dos entrevistados:

• O Diretor Executivo de Operações

• O Diretor Regional Corporativo 

• O Gerente de Varejo 

• Gerente de Operações 

• Gerente de Engenharia 

• Gerente Administrativo 

Através de fontes oficiais da empresa pesquisada, foi 

possível descrever a estratégia da empresa, identifi-

cando os aspectos gerais que compunham as compe-

tências organizacionais da empresa.  Por outro lado, 

o roteiro semi-estruturado de questões teve por obje-

tivo levantar as informações geradas pelos gestores 

pesquisados, quanto às competências organizacio-

nais, funcionais e individuais na sua própria percep-

ção.  Posteriormente, a confrontação das informações 

originadas pelos documentos oficiais com a opinião 

dos gestores entrevistados constatou de fato alguns 

“gaps” entre as competências organizacionais e as 

competências gerenciais, na perspectiva do alinha-

mento estratégico.

Roteiro semi-estruturado utilizado na pesquisa: 

“ Em sua opinião ...”

1. ...qual é a missão desta empresa?

2. ...qual é a visão desta?

3. ...qual é a estratégia corporativa desta?

4. ...quais são as competências organizacionais desta 

empresa?

5. ...qual é a estratégia de sua diretoria ou vice-presi-

dência imediata?

6. ...de que forma você tem sido informado sobre es-

tas definições estratégicas?

7. ...quais são hoje suas principais competências  

gerenciais?

8. ...o que é o conceito de gestão de competências?

9. ...se existem, quais os fatores que dificultam o ali-

nhamento estratégico das competências organizacio-

nais e gerenciais, em sua área nesta empresa?

10. ...qual sua sugestão, crítica ou comentário sobre 

o atual grau de entrega das competências gerenciais 

nesta empresa?

11. Há quanto tempo você está na atual posição de 

gestor, nesta empresa?

As questões que compõem o roteiro semi-estruturado 

de questões deste trabalho tiveram como objetivo es-
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sencial identificar as competências gerenciais no en-

tendimento de cada gestor. Cabe salientar que esta 

pesquisa foi aplicada com onze questões, sendo colo-

cadas numa seqüência lógica que introduziu o foco em 

competências gerenciais (individuais) gradualmente, 

a partir da sua origem estratégica, decorrendo da mis-

são, da visão, da estratégia, até finalmente entrar nas 

dimensões das competências. 

• Questão 1 - Nesta questão, que aborda o conheci-

mento da missão da empresa, é possível constatar o 

grau de entendimento sobre o negócio da empresa, 

e, o critério rentabilidade na definição do mercado-

alvo e os principais diferenciais, qualidade de serviço, 

atendimento, criação de valor ao acionista e satisfação 

dos colaboradores.

• Questão 2 – Nesta questão, que aborda a visão da 

empresa, é possível perceber o status que a empresa 

prevê ao cumprir sua missão, isto é, ser reconhecida 

pelo mercado como empresa bem sucedida, inovadora 

e de alta qualidade.

• Questão 3 – Nesta questão, que aborda a estratégia 

corporativa, constata-se a precisão da diretriz estra-

tégica e da intenção estratégica, transmitidas e assi-

miladas pelo gestor, que por sua vez retransmite aos 

colaboradores da área. 

• Questão 4 – Nesta questão, que aborda competên-

cias organizacionais, buscou-se identificar o conhe-

cimento do gestor sobre a própria organização, seus 

pontos fortes em know-how, procedimentos diferen-

ciados do mercado e atitude coletiva mobilizadas para 

realizar a missão.

• Questão 5 – Nesta questão, que aborda a estratégia 

da área de atuação do gestor, é possível constatar a 

existência, ou não, de complementaridade entre as 

respostas, isto é competências entregues segundo a 

“espera da empresa”, pois os seis gestores atendem 

um estado todo, cada um dentro do seu limite de 

gestão. 

• Questão 6 – Nesta questão, que aborda como o ges-

tor tem sido informado sobre as definições estratégi-

cas, é possível constatar como a intenção estratégica 

chega até ele, por que canal hierárquico e sob quais fil-

tros de informação (indicadores) ele gestor, enquanto 

portador de um conjunto de competências individuais 

(gerenciais), é influenciado, controlado e avaliado.  

• Questão 7 – Nesta questão, que aborda as compe-

tências gerenciais na percepção do gestor, constata-se 

o entendimento sobre o quais as competências que 

a empresa demanda de sua atuação, como conjunto 

mobilizado de conhecimentos, habilidades e atitudes 

para realizar a missão da empresa. Discrepâncias indi-

cam os “gaps” e revelam falta efetiva de alinhamento 

estratégico.

• Questão 8 – Nesta questão, que aborda qual é o 

conceito de competências na percepção do gestor, é 

possível medir o grau de familiaridade com o tema, 

sua noção empírica ou seu total desconhecimento. 

• Questão 9 – Nesta questão, que aborda os fatores que 

dificultam o alinhamento estratégico das competências 

organizacionais e gerenciais na percepção do gestor, 

abre-se de forma implícita a primeira oportunidade para 

o gestor entrevistado expor a sua interpretação particu-

lar sobre os “gaps” de competências da empresa e indi-

car prováveis correções estratégicas, principalmente no 

que diz respeito à gestão de pessoas.

• Questão 10 – Nesta questão, que aborda alguma su-

gestão, crítica ou comentários sobre o atual grau de en-

trega das competências gerenciais, abre-se de forma ex-

plícita a primeira oportunidade para o gestor entrevistado 

expor a sua interpretação particular sobre os “gaps” de 

competências gerenciais (individuais) especificamente e 

indicar prováveis correções estratégicas, principalmente 

no que diz respeito à gestão de pessoas.

• Questão 11 – Esta questão, que aborda o período 

de tempo que  o profissional trabalha como gestor 

na empresa pesquisada, está presente para checar 

a ocorrência das respostas em relação em tempo de 

atuação no cargo. 

Após a análise de dados da pesquisa, o trabalho apre-

senta as considerações concernentes aos “gaps” das 

competências gerenciais atuais, entregues, em rela-

ção às competências organizacionais na perspectiva 

do alinhamento estratégico. 

Análise dos Dados

Competências Organizacionais da Empresa  

Pesquisada 

As competências organizacionais relacionadas a se-

guir não constam de forma explícita em nenhum ins-
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trumento oficial ou de comunicação formal de empre-

sa. Segundo depoimentos dos gestores, tratam-se de 

informações restritas à alta gerência. As competências 

organizacionais apresentadas a seguir são originadas 

de desdobramento lógico da estratégia fornecida pe-

los documentos oficiais da empresa, à luz do embasa-

mento teórico do presente trabalho:

• Maximizar a rentabilidade da operação;

• Inovar em produtos e serviços, tecnologias e processos;

• Atender o mercado com ótima qualidade de serviço;

• Trabalhar pela satisfação dos clientes e funcionários. 

Competências Gerenciais Entregues

A análise dos dados referentes a atual entrega de 

competências gerenciais pelos gestores entrevista-

dos está situada especificamente na pergunta sete 

do instrumento de pesquisa utilizado. Entretanto, as 

demais perguntas servem de suporte adicional às 

conclusões, conferindo maior precisão ao trabalho de 

análise. 

Questão 1: Sobre conhecimento da missão da 

empresa

A missão da empresa pesquisada é proporcionar aos 

segmentos de mercado de alto valor serviços de te-

lecomunicações de qualidade superior, fortalecendo 

continuamente o relacionamento com os clientes, ga-

rantindo assim a criação de valor para os acionistas e 

satisfação para os colaboradores. 

Segundo os dados coletados, verifica-se heterogenei-

dade nas respostas sobre missão entre os seis gestores 

entrevistados. Há pouco consenso entre os elementos 

que compõem a missão da empresa.  A divergência 

constatada sobre o mercado-alvo e relevância da ges-

tão financeira, no aspecto rentabilidade, bem como 

a definição do próprio negócio e seus diferenciais de 

mercado, implica, por parte dos gestores, em inter-

pretações distintas sobre a intenção estratégica. À luz 

dos princípios de Fleury e Fleury (2004), Dutra (2004) 

e Prahalad e Hamel (2005), estas interpretações dis-

tintas revelam concepções estratégicas e aplicação 

de táticas igualmente divergentes.  Por conseqüên-

cia, conforme referencial teórico de Schermerhorn 

(1986) e Mangaliso (1995), decorrem direcionamen-

tos específicos em nível tático, envolvendo tentativas 

equivocadas de criação de valor para sustentar uma 

determinada vantagem competitiva para atender um 

mercado-alvo que não está explicitamente definido, 

assim como seus parâmetros de rentabilidade e re-

querimentos equivalentes aos demais diferenciais pro-

postos pela empresa.

No que tange ao mercado-alvo, há uma divergência 

sobre os clientes entre os gestores 4, 5 e 6. Constata-

se pouca clareza na definição dos clientes-alvo, se são 

aqueles que compram pelo critério principal de preços 

menores, ou se os que compram soluções inovadoras, 

de mais alto valor agregado (clientes de segmentos 

ou nichos rentáveis na percepção da empresa). O ges-

tor entrevistado 2 entende que os clientes pequenos 

e médios é que são os clientes-alvo, enquanto os ges-

tores entrevistados 1 e 3 não mencionam o tipo de 

cliente da empresa nas suas respostas de definição 

de missão, o que demonstra definição e comunicação 

pouco precisas por parte da empresa em relação ao 

mercado-alvo da empresa.

A maior parte das áreas (gestores entrevistados 2,3,5 

e 6) não menciona o aspecto rentabilidade ou o foco 

em gestão financeira nas respostas sobre a missão. 

Entretanto, foram lembrados por estes gestores os as-

pectos que remetem às características de infra-estru-

tura e qualidade de serviços e processos.   Os gestores 

entrevistados 1 e 4 mencionaram o aspecto financeiro 

no entendimento da missão da empresa.

Há também uma divergência de entendimento sobre 

qual é o negócio da empresa: Telecomunicações. Não 

é somente telefonia. Tampouco telefonia local, somen-

te, como afirma o gestor entrevistado 3. Nem só tele-

fonia como sustenta o gestor entrevistado 6. Trata-se 

de serviço de voz e dados, compreendendo internet, 

redes de transmissão de dados, telefonia e uma série 

de serviços de tecnologia de ponta. Os demais gesto-

res entrevistados têm o correto entendimento sobre o 

negócio da empresa.

Sobre os principais diferenciais da empresa, nenhuma 

das seis áreas pesquisadas apresentou os quatro di-

ferenciais declarados na missão. O aspecto qualidade, 

aqui referido a serviços técnicos, teve quatro ocorrên-

cias nas respostas dos gestores 1,4,5 e 6. A satisfação 

de clientes aparece nas respostas dos gestores 1 e 5. 

O diferencial aumento de valor para os acionistas só 

consta na resposta do gestor  1. E a satisfação dos 

funcionários aparece apenas resposta dos gestores 3 

e 5. O gestos entrevistado 2 não mencionou nenhum 

dos quatro diferenciais. 
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Para a empresa que tem intenção de atuar com ino-

vação e soluções de valor agregado, constata-se uma 

significativa lacuna a ser preenchida em termos de 

reconhecimento da identidade mercadológica, base-

ada em soluções inovadoras de maior valor agregado 

ao mercado. 

Questão 2: Sobre conhecimento da visão da empresa

A partir da visão de pretender ser reconhecida como 

uma empresa bem sucedida, inovadora e de alta qua-

lidade, as respostas dos gestores da empresa pesqui-

sada evidenciaram parcial conhecimento sobre inova-

ção e sucesso de mercado, enquanto que o aspecto 

qualidade apresentou maior número de ocorrências. 

Este grau de variação das respostas demonstra uma 

orientação gerencial mais voltada para processo do 

que para a entrega alinhada a missão. Na literatura, 

segundo Ruas (2005), encontra-se este tipo de com-

portamento quando as diretrizes de gestão de pesso-

as estão mais centradas em capacitação do que em 

competências. Constatou-se também um alto nível 

de ocupação com o atendimento interno aos contro-

les e procedimentos burocráticos, o que demonstra 

os aspectos de prevenção e correção de execução, 

com a presença de uma autonomia mais restrita do 

que os gestores desejariam, através de instrumentos 

burocráticos, o que impacta em produtividade e em 

entusiasmo dos colaboradores, conforme Mintzberg 

(2003). 

Questão 3: Sobre o conhecimento da estratégia 

corporativa da empresa

A partir da estratégia de crescimento progressivo, ba-

seado na inovação em produtos e serviços, qualidade 

de atendimento e de gestão financeira, as respostas 

dos gestores da empresa pesquisada revelam parcial 

conhecimento sobre a intenção estratégia. Um dos 

gestores entende que a estratégia é de menor pre-

ço, principalmente ao considerar como mercado-alvo 

segmentos de alto valor, o que sugere nichos mais 

rentáveis, com maior nível de especialização em solu-

ções técnicas, com preços igualmente diferenciados, 

conforme base teórica de Kotler e Armstrong (1988) e 

Churchill Jr. e Peter (2000). 

A questão três, sobre estratégia, confirma e demons-

tra menor divergência constatada do que na pergunta 

um, sobre missão, pois inovação, qualidade de aten-

dimento e gestão financeira predominam nas ocorrên-

cias ligadas à estratégia. Entretanto, conforme King, 

Fowler e Zeithaml (2002), cabe salientar que a falta 

de consenso sobre qual é o mercado-alvo da empresa 

implica no desenvolvimento de competências equivo-

cadas com conseqüências de altíssima relevância nas 

decisões operacionais, conforme sustentação teórica 

de Prahalad e Hamel (2005), Parry (1996), Bossidy 

e Charan (2002), pois a execução de processos e ta-

refas podem estar priorizando um mercado errado e 

comprometendo a missão da empresa, enquanto pla-

nos de ação alinhados poderiam estar sendo imple-

mentados rumo a realização da missão e estratégia 

da empresa.

Questão 4: Sobre as competências organizacio-

nais da empresa

A partir das quatro competências organizacionais “au-

mentar o valor de mercado da empresa para o acio-

nista”; “inovar em produtos e serviços, tecnologias e 

processos”; “ser percebida como empresa de ótima 

qualidade de atendimento” e “trabalhar pela satisfação 

dos clientes e funcionários”, as respostas revelam uma 

predominância da intenção estratégica voltada para a 

gestão financeira, a fim de aumentar o valor para o 

acionista, enquanto inovação, tecnologias, processos 

e satisfação de clientes e funcionários têm ocorrência 

mediana e presença menos enfática (secundária) na 

percepção dos gestores. 

Importante salientar que a interpretação por parte 

dos gestores sobre gestão financeira como principal 

competência organizacional, a partir de uma visão he-

terogênea sobre mercado-alvo (conforme respostas 

da pergunta um), pode representar um ponto de vul-

nerabilidade neste caso, pois não existe uma intenção 

estratégica suficientemente ampla, precisa em dire-

cionamento e clara quanto à orientação das ações. Em 

decorrência disto,  os funcionários estarão competindo 

individualmente (ou em pequenos grupos) entre si, 

atuando em direções distintas, trocando o entusiasmo 

do trabalho em si pela busca exclusiva de retorno fi-

nanceiro, conforme suporte teórico dos autores Praha-

lad e Hamel (2005) e Parry (1996), pois as pessoas e 

as áreas (atuando como concorrentes) passam a ser 

medidas por indicadores exclusivamente financeiros, 

como centros de lucros.
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Questão 5: Sobre a estratégia da área específica, 

diretoria ou vice-presidência imediata

Segundo o gestor 1, a estratégia de sua área especí-

fica é alinhar a estratégia corporativa para cada uni-

dade de serviço para o Estado do Rio Grande do Sul, 

nas áreas operacionais, engenharia, administrativa e 

comercial; visando a satisfação do cliente e  o aumen-

to de valor de mercado para o acionista através do 

indicadores de desempenho da empresa.

Não foi mencionado o crescimento progressivo emba-

sado pela inovação. A estratégia declarada pelo gestor 

não se constitui numa estratégia e sim numa função 

do cargo. O que remete a dois aspectos relevantes: a 

empresa está mais orientada para atender os indica-

dores dos processos do que orientada para a realiza-

ção da missão através de inovação; e uma presença 

da visão de qualificação em contraste à inexistência 

da noção de competência. 

Organizações onde a orientação é para processos e 

predomínio da qualificação sobre a noção de compe-

tências, tendem a apresentar uma performance de 

menor produtividade e inovação em se tratando de 

um setor de tecnologia, como é telecomunicações, 

conforme estudos de Ruas (2005) e Dutra (2004). 

Segundo o gestor 2, a estratégia de sua área é fazer 

a equipe comercial prospectar, vender e manter ne-

gócios em empresas de pequeno e médio porte, com 

foco na rentabilidade dos contratos, com negociação 

rápida e fácil. O mesmo enfoque funcional de processo 

e tarefas é dado como sendo estratégia. Constata-se à 

luz da literatura de Ruas (2005) e Dutra (2004) que há 

predomínio da qualificação sobre a noção de compe-

tências, assim como a resposta do gestor 1, o gestor 

2 tende a apresentar uma performance de produtivi-

dade e inovação abaixo das reais potencialidades, pois 

em se tratando de um setor de tecnologia, a teleco-

municações, a vantagem competitiva fica seriamente 

exposta e vulnerável aos ataques da concorrência. 

Na ótica do gestor 3, a estratégia de sua área é prospec-

tar, vender e manter clientes pessoa física e de pequeno 

porte, através de soluções inovadoras para aumentar a 

fidelização, principalmente onde já existe infra-estrutu-

ra instalada. Aqui sim, constatam-se os componentes 

da estratégia da empresa de forma mais alinhada, pois 

o gestor 3 menciona gerir bem financeiramente o negó-

cio, através de atuação na infra-estrutura já instalada, 

com produtos e serviços inovadores. 

Na visão de Fleury e Fleury (2004), Schermerhorn 

(1986), Mangaliso (1995) e Zarifian (2001), este ali-

nhamento estratégico é importante para as entregas 

esperadas pela organização, pois a intenção estraté-

gica foi captada com suficiente aderência à estratégia 

da área, ou departamento funcional. 

O gestor 4 sustenta que a estratégia de sua área é 

priorizar instalação e manutenção de clientes corpo-

rativos; mantendo os níveis de serviço da operação 

dentro dos índices determinados. O enfoque funcio-

nal de processo e tarefas continua sendo respondido 

como sendo estratégia. Constata-se à luz da litera-

tura científica, de Ruas (2005) e Dutra (2004), que 

há predomínio da qualificação sobre a noção de com-

petências, isto tende a apresentar uma performance 

prejudicada em produtividade e inovação, o que é 

significativo em se tratando de um setor de teleco-

municações, a vantagem competitiva fica vulnerável 

aos ataques da concorrência.

De acordo com o gestor 5, a estratégia de sua área é 

disponibilizar os meios necessários de infra-estrutura 

para que os serviços possam gerar retorno financeiro, 

da forma mais rápida possível, através das vendas. 

Ainda há, mesmo que em menor grau, a presença do 

enfoque funcional como sinônimo de estratégia. O as-

pecto de gestão financeira foi mencionado, mas ino-

vação e qualidade só aparecem de maneira implícita 

(disponibilizar os meios necessários). A ausência de 

aspectos relativos à inovação e à qualidade de atendi-

mento de forma explícita permite constatar que pode 

haver inúmeras capacidades, e até competências, ain-

da que não denominadas como tal, que estão no plano 

tácito. Conforme estudos de King, Fowler e Zeithaml 

(2002), sem um reconhecimento formal e que repre-

senta um potencial importante a ser considerado para 

uma melhor performance da empresa, através do ali-

nhamento estratégico da área de engenharia. Já para 

o gestor 6, a estratégia de sua área é atuar com quali-

dade na prestação do serviço administrativo-financei-

ro e logístico ao cliente interno, dentro do orçamento 

mensal disponível. 

Conforme a literatura, através dos autores Fleury e 

Fleury (2004), Ruas (2005) e Dutra (2004), observa-

se que há predomínio da qualificação sobre a noção de 

competências, uma vez que resposta revela uma falta 

de aderência às questões relativas a inovação, o que 

tende a reforçar um comprometimento da performan-
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ce a médio prazo, o que é grave, pois em se tratando 

de um setor de tecnologia como telecomunicações.

Questão 6: Sobre a forma como as definições 

estratégicas são informadas

Esta pergunta tem por objetivo confirmar as opor-

tunidades que os gestores têm de obter consenso e 

participar efetivamente da formatação da estratégia e 

dos planos táticos que são executados com base nas 

competências específicas, segundo King, Fowler e Zei-

thaml (2002).  Conforme as respostas dos gestores, 

constata-se que para todos os gestores há oportuni-

dades para troca de idéias sobre as definições estraté-

gicas, semanal ou quinzenalmente, porém percebe-se 

que em determinadas áreas a comunicação assume 

um tom unilateral, algo como autonomia com liberda-

de vigiada, segundo  Prahalad e Hamel (2005). Isto 

dificulta a performance, pois a participação na concep-

ção e formatação das estratégias aumenta o compro-

metimento e indicam quais as competências devem 

ser desenvolvidas, segundo Dutra (2004), Guth e Mc-

millan (1986), Burgelman (1983) e Floyd e Wooldrid-

ge (1994 e 1996). 

Questão 7: Sobre as principais competências 

gerenciais entregues

O gestor entrevistado 1 declarou que deveria usar as 

capacidades “saber ouvir” e “atuar com postura em-

preendedora” diante das atividades rotineiras, usando 

habilidades e conhecimentos específicos para alcançar 

os resultados. 

Diante do parcial conhecimento sobre a necessida-

de de alinhamento entre as competências organiza-

cionais da empresa e as competências gerenciais a 

serem entregues, o profissional passa entendê-las 

de maneira equivocada. Identifica suas competências 

simplesmente como “out-puts”, isto é capacidades a 

serem utilizadas durante seu trabalho, em alguns ca-

sos apenas qualificação, o que gera atividades afasta-

das da noção de competência, que prevê a mobiliza-

ção das capacidades específicas e necessárias para a 

realização de ações fortemente comprometidas com 

o alinhamento estratégico, isto é, a realização da a 

missão e os objetivos estratégicos da empresa. À luz 

do referencial teórico de Zarifian (2001), Dutra (2004) 

e Ruas (2005), é possível afirmar que este “gap” de 

entendimento gera defasagens nas ações decorrentes 

e colabora para perdas na performance da área.

Não foram declaradas algumas competências e habi-

lidades importantes como “acionar todos os recursos 

disponíveis, a fim de possibilitar o atendimento das 

metas de vendas, operações, engenharia e adminis-

tração, dentro da intenção estratégica de empresa em 

ativações, desconexões, satisfação, vendas e receita”, 

assim como não foi mencionado o “conhecimento dos 

processos” e suas implicações diretas na obtenção dos 

resultados no trabalho.

O gestor 2 demonstrou parcial conhecimento do as-

sunto em relação as suas entregas. Declarou que de-

veria “desenvolver pessoas” e “focar o alcance dos 

resultados”, que realmente são competências da fun-

ção. Entretanto, não declarou competências que são 

desempenhadas sem uma noção clara de alinhamento 

estratégico, o que pode resultar, conforme sustenta 

a teoria científica de Zarifian (2001), Dutra (2004) e 

Bossidy e Charan (2002), em desvios da entrega espe-

rada, uma vez que (segundo as respostas fornecidas 

em perguntas anteriores, sobre missão, visão, valores 

e estratégia), o diretor regional corporativo desconsi-

dera o alto valor agregado de seus produtos e servi-

ços, e não menciona a atenção à satisfação de clientes 

e funcionários, embora o aspecto rentabilidade tenha 

sido mencionado nas suas respostas anteriores. 

O desenvolvimento de pessoas pressupõe o geren-

ciamento de um repertório previamente mapeado de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que sirvam de 

perfil para cada profissional em desenvolvimento. En-

tretanto, pelo que demonstra o entendimento parcial 

do entrevistado sobre suas próprias competências ge-

renciais, este perfil, ou seja, o conjunto de capacida-

des para desenvolvimento das pessoas de sua equipe 

provavelmente estará da mesma forma parcialmente 

completo, o que, conforme a visão de Fischer (1998), 

decorrerá num “gap” crítico, isto é, em uma diferença 

entre o resultado (performance) esperado e o resulta-

do entregue por seus funcionários em desenvolvimen-

to, de equivalente proporção à defasagem de entendi-

mento do gestor.

Não foram declaradas algumas competências e ha-

bilidades importantes como “estabelecimento de um 

clima e entendimento necessários para o alcance das 

entregas e dos resultados esperados pela empresa”, 

assim como também não foi mencionado o “conheci-

mento dos processos” e suas implicações diretas na 

obtenção dos resultados no trabalho.
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O gestor 3 também demonstrou parcial conhecimento 

do assunto em relação as suas entregas, mas desta-

cou algumas competências alinhadas com a empresa, 

como conhecer a visão do negócio da empresa, atu-

ar com conhecimento técnico, desenvolver a equipe 

e atuar em alinhamento estratégico com o foco de 

rentabilidade da empresa. Embora o gestor 3 tenha 

demonstrado um razoável nível de entendimento de 

suas competências e da importância do alinhamento 

estratégico em sua resposta, não foi mencionada a 

interação com os demais gerentes, o que pode ser 

considerado um “gap”, pois, conforme estudos dos 

autores King, Fowler e Zeithaml (2002), além de ser 

uma competência esperada pela empresa, ela possibi-

lita uma melhor performance da empresa através da 

sinergia entre os gestores e proporciona  uma melhor 

entrega das competências frente à missão e à estra-

tégia da empresa.

O gestor 4 também demonstrou parcial conhecimento 

do assunto em relação as suas competências e en-

tregas, mas destacou algumas competências e ha-

bilidades alinhadas com as diretrizes estratégicas da 

empresa, como ser dinâmico, motivador e receptivo; 

obter comprometimento das pessoas com um objeti-

vo maior; mapear processos que respondem por cada 

meta; delegar coordenadores para liderar processos; e 

desdobrar sub-metas para grupos de pessoas de acor-

do com suas atividades. Ainda que de forma empírica, 

este gestor demonstrou um razoável entendimento de 

suas competências e da importância do alinhamento 

estratégico em sua resposta, existe um “gap” signifi-

cativo, pois o segmento-alvo da empresa, na resposta 

da pergunta um, sobre missão; o gestor aponta clien-

tes grandes, independente de rentabilidade, o que in-

fluencia a operação de forma direta e equivocada, sem 

o alinhamento estratégico à luz da teoria científica de 

Zarifian (2001) e Fleury e Fleury (2004). 

Também não foi mencionada a interação com os de-

mais gerentes para melhor aderir à missão e estraté-

gia da empresa, como também não detalhou conheci-

mento de uma série de conhecimentos sobre proces-

sos e tarefas operacionais.

O gestor 5 também demonstrou parcial conhecimento 

do assunto em relação as suas entregas, mas des-

tacou algumas competências e habilidades alinhadas 

com as diretrizes estratégicas da empresa, como es-

tabelecer bom relacionamento entre os pares, adotar 

uma postura de facilitador para a equipe, gerenciar e 

conciliar as limitações de recursos e as prioridades.

Embora o gestor 5 tenha demonstrado um bom nível 

de entendimento de suas competências e da impor-

tância do alinhamento estratégico em sua resposta, 

detectou-se um “gap” significativo, pois não foi men-

cionada a interação com os demais gerentes, o que 

pode ser considerado um “gap”, pois, conforme estu-

dos dos autores King, Fowler e Zeithaml (2002), além 

de ser uma competência esperada pela empresa, ela 

possibilita uma melhor a performance da empresa 

através da sinergia entre os gestores e proporciona 

uma melhor entrega das competências frente à mis-

são e à estratégia da empresa.

O gestor 6 também demonstrou parcial conhecimen-

to do assunto em relação as suas entregas. Declarou 

ser bacharel em direito e administração, ter experi-

ência de 15 anos na função e que suas competências 

são unicamente seguir os procedimentos fornecidos 

pela matriz e pela regional, controlar e executar as 

tarefas segundo as diretrizes. Além da confusão en-

tre competências e qualificação, percebe-se ausên-

cia da visão estratégica da empresa, o que constitui 

um “gap”, conforme Ruas (2005), pois a contribuição 

desta área na realização da missão da empresa fica 

restrita ao controle de processo e não na geração de 

alternativas e propostas de trabalho visando melho-

rias e a inovação também nos procedimentos admi-

nistrativos operacionais.

Questão 8: Sobre conhecimento do conceito de 

gestão de competências

Os gestores 1 e 6 demonstraram conhecimento insu-

ficiente sobre o assunto. Declararam que gestão de 

competências é “ter as pessoas certas nos lugares 

certos”, “trabalhar com pessoas que têm competên-

cias complementares”, “saber das necessidades da 

empresa e dos clientes”, e “estar aberto às mudanças 

no dia-a-dia”, sem uma conceituação mais completa 

sobre competências. 

À luz da literatura de autores como autores Zarifian 

(2001), Dutra (2004) e Fleury e Fleury (2004), deve 

haver algo que dê sentido de coerência entre a ra-

zão de existência da empresa e as entregas de cada 

indivíduo, através de suas competências. O chama-

do alinhamento estratégico é importante porque faz 

com que as entregas esperadas pela organização se-
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jam efetivamente executadas dentro da previsão de 

resultados da organização. Percebe-se na resposta do 

gestor 1 a carência de uma noção mais apurada sobre 

gestão de competências, que entre outros aspectos, 

visa converter a intenção estratégica em entregas ali-

nhadas, com maior aderência à estratégia da empre-

sa. Também é constatado, conforme a literatura de 

Ruas (2005), o entendimento confuso e equivocado 

sobre competência e qualificação, além da sugestão 

de que não exista aprendizado de competências, pois, 

segundo estes gestores, gestão de competências re-

sume-se a dispor as “pessoas certas nos lugares cer-

tos”, como se os lugares e as pessoas não possam ser 

desenvolvidos e gerenciados segundo uma concepção 

de entrega mais depurada e precisa face à estratégia 

da empresas e de suas áreas funcionais.

O gestor 2 declarou que gestão de competências é 

“monitorar a execução das tarefas”; “agir na melhoria 

de performance, através de um processo de aprendi-

zagem e de desenvolvimento de pessoas”, e desta-

cou que é algo que a empresa não tem. Esta postura, 

confirmada pela literatura científica de King, Fowler 

e Zeithaml (2002), contribui à condução de um pro-

cesso de alto giro de pessoas (turn-over), tensão no 

ambiente profissional e dificuldades de alcance dos re-

sultados esperados, impossibilitando freqüentemente 

o aproveitamento de pessoas da empresa para assu-

mir novas oportunidades gerenciais, devido à falta de 

visão da empresa sobre desenvolvimento e gestão de 

competências. 

Os gestores 3, 4 e 5 demonstraram razoável enten-

dimento sobre o assunto. Declararam que gestão de 

competências é “gerenciar pessoas de acordo com o 

estágio de cada perfil de funcionário, alcançando a 

performance prevista pela empresa, em termos de re-

sultado”, “liderar com foco em resultados”, “desenvol-

ver pessoas” e “capacitar as pessoas técnica e comer-

cialmente”, “convergir os esforços de operação para 

atender as metas”. 

Embora a linha básica de entendimento destes exe-

cutivos sobre o conceito de gestão de competências 

revele uma parcial noção de alinhamento estratégi-

co, conforme Zarifian (2001), Fleury e Fleury (2004) 

e Ruas (2005), não foi mencionado a fundamentação 

estratégica das metas, ou os resultados referidos, 

mas fez uma referência importante, ainda que genéri-

ca, sobre a articulação e mobilização das capacidades 

para atender a intenção estratégica da empresa.

Questão 9: Sobre quais fatores dificultam o ali-

nhamento estratégico das competências organi-

zacionais e gerenciais 

Os gestores 1 e 6 não declararam nenhum aspecto. 

O gestor o 2 reiterou que na empresa não existe o 

conceito de gestão de competências. O gestor 2 des-

tacou ainda que, além da estratégia corporativa não 

estar claramente definida, gestão de competências e 

alinhamento estratégico são temas sobre os quais a 

empresa não age sob a perspectiva de recursos hu-

manos e sim sobre a condução dos processos de cada 

área, desconsiderando a gestão de competências. 

Como conseqüência desta visão, segundo estudos de 

King, Fowler e Zeithaml (2002), há na maioria destas 

ocorrências presença de clima tenso e de alta pres-

são profissional, um processo de alto giro de pesso-

as (turn-over), dificuldades de alcance dos resultados 

esperados e praticamente nenhum aproveitamento de 

pessoas da empresa para assumir novas oportunida-

des gerenciais, devido à falta de visão da empresa 

sobre desenvolvimento e gestão de competências.

Os gestores 3, 4 e 5 declararam que “gestores atuam 

com pouca integração com a estratégia global e pouca 

interação entre si”, “os diferentes índices de resultado 

geram conflitos internos” o que decorre em “impacto 

de absenteísmo por não se sentirem participantes da 

formulação da estratégia - conforme estudos de Floyd 

e Wooldridge (1994, 1996) -, alto giro de funcionários 

(“turn-over” funcional), comprometimento da satisfa-

ção geral com o trabalho e por conseqüência dos re-

sultados”, conforme estudos de Dutra (2004), Fleury 

e Fleury (2004) e Ruas (2005). 

Os entrevistados destacaram ainda a “falta de conhe-

cimento sobre os processos de cada área”, a “ausên-

cia de comunicação adequada sobre necessidades de 

cada área” e salientaram que estes aspectos compro-

metem o alcance das metas de cada área, pois “cada 

área briga pelo seu indicador de performance, esque-

cendo que o verdadeiro resultado é formado pela ação 

conjunta de todas as áreas”, conforme a literatura de 

Kaplan e Norton (1997) e Bossidy e Charan (2002).
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Questão 10: Sobre sugestão, crítica ou comen-

tário sobre o atual grau de entrega das compe-

tências gerenciais na empresa

O gestor 1 apenas reiterou que “é  preciso ter as pes-

soas certas nos lugares certos e aperfeiçoar esta dis-

posição de pessoas nas funções corretas”. Sem ne-

nhum outro comentário complementar. Cabe desta-

car o verbo “ter” utilizado na resposta e não o verbo 

“desenvolver”, “acionar” ou “realizar”. O que denota 

pouca ênfase na aprendizagem e desenvolvimento de 

competências das pessoas.

Quanto ao gestor 2, este declarou que “não há preo-

cupação da empresa no desenvolvimento das pessoas, 

o que acaba comprometendo a entrega do resultado”, 

pois a empresa não age na melhoria dos resultados 

através da perspectiva de recursos humanos e sim 

sob a condução das capacidades sobre atendimentos 

dos processos de cada área, desconsiderando a ges-

tão de competências. Como conseqüência desta visão, 

segundo King, Fowler e Zeithaml (2002), constata-se, 

a presença de clima tenso e de alta pressão profissio-

nal, um processo de alto giro de pessoas (turn-over), 

dificuldades de alcance dos resultados esperados e 

praticamente nenhum aproveitamento de pessoas da 

empresa para assumir novas oportunidades geren-

ciais, devido à falta de visão da empresa sobre desen-

volvimento e gestão de competências. 

Os gestores 3, 4 e 5 foram uníssonos quanto à suges-

tão de “programa de capacitação alinhando operação 

à estratégia”, “ampliar o conhecimento técnico de to-

dos os profissionais” e “alinhar a filosofia da empresa 

a partir do topo da empresa”, “maior sintonia e com-

partilhamento de indicadores por todas as áreas”, pois 

“apesar dos treinamentos de qualificação, ainda falta 

sinergia entre as áreas”, conforme Dutra (2004), Fleu-

ry e Fleury (2004) e Ruas (2005). O gestor 6 não fez 

nenhum comentário.

Questão 11: Sobre o tempo na posição de gestor

Analisando as ocorrências entre os gestores e o tempo 

de cargo, não é possível constatar nenhuma relação 

direta com suas respostas (de 6 meses até 6 anos). 

Considerações Finais

A partir dos “gaps” detectados entre as competências 

gerenciais esperadas e as competências percebidas 

pelos gestores como efetivamente entregues, tendo 

com base científica a abordagem de gestão de compe-

tências sob a perspectiva de alinhamento estratégico, 

seguem as constatações decorrentes deste trabalho.

O entendimento sobre as competências organizacio-

nais, sua relação direta com a estratégia da empresa, 

assim como seu desdobramento em nível gerencial, 

evidencia um grupo com orientações heterogêneas e 

de parcial conhecimento sobre a noção de competên-

cias, sua fundamentação baseada na missão e estraté-

gia da empresa, bem como a articulação e mobilização 

de capacidades específicas de cada área de negócio 

para atender a intenção estratégica da empresa. Em 

alguns casos, contraditórios. 

A pesquisa detectou baixo grau de consenso no que se 

refere aos pontos básicos de alinhamento estratégico 

(missão, visão, valores e estratégia), como também 

foi constatada a ausência de consenso em relação às 

competências (organizacionais, funcionais e geren-

ciais), além do parcial conhecimento sobre gestão de 

competências pela maioria dos gestores.  

A empresa definiu as competências organizacionais a 

partir de um crescimento progressivo pela diferencia-

ção em serviços inovadores, no setor de telecomunica-

ções, aumentando continuamente o valor da empresa 

para os acionistas, através de ação em segmentos de 

maior rentabilidade, com qualidade de atendimento 

e satisfação para clientes e funcionários. Entretanto, 

a pesquisa constata que os gestores apresentam en-

tendimentos ora parciais, ora contraditórios, e, como 

conseqüência provável, desempenhos diferentes dos 

esperados pela estratégia corporativa. 

Uma vez que a empresa pretende ser reconhecida 

como bem sucedida, cabe aqui uma comparação com 

as empresas visionárias. As empresas visionárias, an-

tes mesmo de definirem processos ou rotinas opera-

cionais, invariavelmente constituem um conjunto de 

valores ideológicos bem definidos e os levam à exe-

cução através de uma estratégia central, com planos 

e metas audaciosos, orientados por estes princípios 

ideológicos, e a partir daí alinhando as competências 

organizacionais, funcionais e gerenciais de forma ple-

na, com vistas ao alcance da vantagem competitiva e 

à perpetuidade da organização como uma instituição 

de valores.
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A partir dos dados analisados, os “gaps” entre as com-

petências gerenciais esperadas e as entregues, na 

perspectiva do alinhamento estratégico, estão sinte-

tizados a seguir. 

• falta de visão estratégica corporativa homogênea, 

abordando todas as dimensões do negócio da empre-

sa e atuação orientada para realização da missão;

• carência de entendimento e gerenciamento de com-

petências;

• parcial interação dos gestores na elaboração dos 

respectivos planos táticos, uma vez que há pouco co-

nhecimento dos processos-chave e atividades das ou-

tras áreas;

• necessidade de mapeamento, avaliação e comparti-

lhamento de indicadores pelas áreas, a partir de uma 

visão de alinhamento estratégico;

• ausência de ambiente de sinergia, com sincronismo 

de ações para o alcance dos resultados esperados atra-

vés da revisão e compartilhamento de indicadores;

• carência de interação junto à matriz para discutir e 

adaptar à região sul as diretrizes estratégicas, proces-

sos e indicadores, através de ações integradas com os 

gestores de nível médio;

• baixo conhecimento sobre as atividades e processos-

chave para melhor adequar os indicadores e aumentar 

a performance das pessoas;

• baixo alinhamento estratégico nas entregas; e atual-

mente, o aproveitamento em nível gerencial da concei-

tuação estratégica comunicada pela empresa ocorre de 

maneira parcial. A intenção estratégica, as competên-

cias organizacionais e a vantagem competitiva da em-

presa aparecem ocasionalmente veladas, nas declara-

ções dos gestores, entremeadas por um discurso focado 

principalmente em processos e atividades de controle, o 

que pode constituir uma barreira de sincronia das áreas 

para a produtividade das equipes. Há, portanto, uma 

predominância do foco nos processos e menor nos as-

pectos estratégicos da operação.  

Por fim, cabe salientar que este trabalho visa legar uma 

base inicial de conhecimento para a reflexão sobre o 

alinhamento estratégico da empresa pesquisada, bem 

como suportar novas análises e avaliações sobre com-

petências, oportunizando também a implementação 

adequada de programas de capacitação, com vistas a 

minimizar os riscos da falta de alinhamento da estraté-

gia e colaborar no incremento de performance da em-

presa pesquisada.  Assim, fica estabelecido este diag-

nóstico de competências como o limite do escopo deste 

trabalho, servindo para estudos futuros, um relevante 

embasamento para novas possibilidades de análise.

Limites do Trabalho

Este trabalho não tem por objetivo ser um instrumen-

to prescritivo e sim uma etapa inicial, importante na 

detecção de “gaps” atuais entre o que é esperado e 

o que é entregue em termos de competências ge-

renciais, na perspectiva do alinhamento estratégico. 

Outra limitação metodológica do trabalho constitui a 

coleta de dados focada exclusivamente nos gestores, 

isentando os seus respectivos subordinados de mani-

festações a cerca do conceito de alinhamento estraté-

gico de competências. Assim, pois, constituem-se os 

limites do presente trabalho.  

Questões para o Método de Estudo de Caso

1. Desenvolva alternativas para minimizar o impacto 

da falta de alinhamento estratégico de competências 

na empresa analisada, a curto médio e longo prazo.

2. Relacione possíveis trade-offs a serem avaliados ao 

longo de um processo de tomada de decisão executi-

va, decorrente deste estudo como diagnóstico.

3. De acordo com as teorias, métodos e conceitos exis-

tentes na administração contemporânea, fundamente 

qual seria a sua decisão para alinhar estrategicamente 

a empresa em 120 dias. 
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