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revisão 2008 da ISO 9001 a ser publicada brevemente re-

força a questão das competências quando se fala na capa-

citação dentro das organizações. Sai da abrangência do trei-

namento como única alternativa, dá liberdade para outras

formas de capacitação e, fixa no monitoramento das competências.

Enquanto as formas de capacitação estão direcionadas para o

curto prazo, a idéia de monitoramento está relacionada com a veri-

ficação periódica das competências. Em resumo: como as compe-

tências são mantidas uma vez que as organizações passam por trans-

formações constantes. Eis o desafio!

O processo de monitoramento de competências deve passar por

algumas etapas significativas. A primeira, e mais importante, é a

definição das competências. O foco é sempre a conformidade com

o produto ou serviço. Olhe para o produto ou serviço, disponha de

sua abordagem por processos e, identifique quais funções e compe-

tências afetam diretamente ou mesmo indiretamente. Seja objetivo

e não estabeleça relações sem nexo. Considere as funções e proces-

sos que sem eles não seria possível realizar o produto ou serviço. As

demais poderiam ser contratadas para atender às necessidades e obri-

gações específicas.

Faça um esforço crítico e consciente muito grande nesta etapa.

Ela é primordial e responde por todo o processo a ser conduzido

posteriormente. Com as competências definidas faça um mapeamen-

to de cada uma delas. Descreva-as de maneira abrangente e, posteri-

ormente identifique especificidades. Detalhe os conhecimentos,

comportamentos, atitudes e habilidades que são necessários para o

seu bom desempenho. Não se esqueça dos requisitos de experiência

e de escolaridade. Em geral, eles devem ser trazidos à sua organiza-

ção. Proponha mensuradores e /ou referenciais de monitoramento

para avaliar as competências no plano geral. Elas devem estar corre-

lacionadas ao detalhamento feito.

No plano específico devem ser estabelecidos roteiros para en-

trevistas individuais a serem conduzidas pelos líderes ou superiores

imediatos. Devem validar os mensuradores e/ou referenciais de

monitoramento e, buscar as situações de natureza particular das ati-

vidades desempenhadas pelo indivíduo. Avaliador e subordinado

devem acordar mecanismos adicionais de desempenho - podem ser

novos mensuradores e/ou referenciais de monitoramento. Eles de-

vem refletir o que ocorre no local de trabalho. Aqueles do plano

geral também devem ser ajustados. Uma forma conjunta de acom-

panhamento deve ser combinada. Recomenda-se que o próprio su-

bordinado faça a coleta de dados sob supervisão do avaliador. Metas

devem estar definidas.

Um período deve ser estabelecido para a mensuração e/ou mo-

nitoramento. Decorrido o intervalo de tempo, devem analisar as in-

formações e comparar o previsto com o realizado. Ações devem ser

definidas em função da análise realizada. Divergências das compe-

tências devem requerer atividades para saná-las.

As competências atendidas devem ser mantidas. É importante

avaliar continuamente as eventuais necessidades de atualização e

aperfeiçoamento, mantendo o foco na conformidade do produto ou

serviço. Deve-se quebrar o paradigma e trabalhar em direção da situ-

ação em que de nada ser preciso fazer para melhorar. E tal situação



é fato, existe. Por outro lado, pode-se buscar desenvolver novas
competências junto aos subordinados. E o ciclo de monitoramento
recomeça.

Finalizando o processo, o superior deve fornecer feedback aos
seus subordinados quanto à manutenção das competências. Se estiver
mantido, enfatizar que nada será feito, mas ele deverá continuar mo-
nitorando e/ou medindo para assegurar-se que continuará mantida. Se
houver divergências, incluirá no plano de ação a ser estabelecido, sendo

que o treinamento pode ser uma das ações, não a única.

Além disso, tenha disponibilidade
Um ditado popular nos traz a mensagem: "A pressa é inimiga da

perfeição." E, a cada dia dentro das organizações ele é colocado à
prova. Ora nos é cobrado à urgência, ora nos é cobrado a perfeição.
Com isto, muitas vezes nos vemos buscando a perfeição, mas sem
tirar o senso de urgência. Durante algum tempo parece que há certa
afinidade entre os dois extremos.

Porém, o ditado popular prevalece e acabamos desorientados
quanto às ações que devemos manter. É do ser humano a busca pela
perfeição. É do modelo de administração atual o senso de urgência.
Se por um lado a perfeição nos orienta para a melhoria em tempo
integral, por outro, o senso de urgência nos orienta para a produtivi-
dade e para a prontidão.

E a prontidão está intimamente relacionada com a disponibili-
dade. Com isto, devemos nos reorientar: nem perfeição, nem ur-
gência e sim a disponibilidade e prontidão.

É importante que tenhamos um equilíbrio em nossas ações pro-
fissionais. Se no dia-a-dia somos cobrados para a urgência, mas
avaliados pela perfeição, devemos buscar um caminho intermediá-
rio. Um fato colabora para essa ação: sempre que nossos clientes
(internos ou externos) requerem algo de nós, imediatamente colo-
cam expectativas às quais devemos satisfazer.

A ansiedade por uma resposta tem início e se estabelece. Se
respondermos de imediato frustramos a expectativa de perfeição.
Se demorarmos em demasia abriremos precedentes para que a con-
corrência atenda primeiro aos nossos clientes.

Assim o nosso trabalho pode ser em vão, pois o cliente teve
suas expectativas satisfeitas, ainda que parcialmente. Acrescente-
se que muitas vezes a expectativa era de uma informação que pu-
desse auxiliar no processo de decisão do cliente. Outras vezes, a
ânsia desse cliente está limitada e basta estar ciente do que ocorre
naquele momento ou assunto. Há casos que, ainda que se tenham
riscos de má informação, o que se espera é a notícia.

Na sociedade focada na informação que é a nossa, o que é vá-
lido hoje, em pouco tempo pode não mais ser. Na sociedade que
busca a qualidade a expectativa é de que sempre haverá um jeito de
se fazer melhor.

Portanto, o ponto de equilíbrio é dado pelo prazo de validade,
digamos assim, da informação e pela certeza de que sempre se po-
derá fazer melhor, mas nem sempre é conveniente. Monitore o im-

pacto desses critérios o tempo todo. Encontre o tempo adequado
para atender o seu cliente e envie o produto ou serviço solicitado.

Em seguida, a evolução pela qualidade se manifestará ainda que
você tenha sido perfeito. Sempre haverá algo para alterar ou melho-
rar, e para isso é preciso discutir como melhorar. O vai e vem neste
caso tende a ser positivo, pois transmite ao cliente a sensação de estar
envolvido no processo de execução, torna-se um participante ativo, o

que freqüentemente é valorizado. Em relação ao tempo, o seu cliente
também foi atendido sem possibilidade para outras alternativas.

O senso de qualidade é muito forte em nós. Não importa o resul-
tado que alcancemos sempre queremos fazer melhor e, encontramos
oportunidades. O tempo não pode ser o nosso inimigo. Somente
aumentamos a qualidade por meio da identificação de oportunida-
des após realizarmos.

Portanto, alie-se ao tempo e faça a qualidade - isto se chama
melhoria. No seu dia-a-dia atenda ás expectativas básicas dos clien-
tes e, se puder à algumas expectativas adicionais, mas, disponha-se
a corrigir, a alterar, a rever, a modificar, a melhorar. Quebre o senso
de urgência em vários momentos e faça a qualidade.
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