
Conhecer para
trilhar os caminhos

Para montar um programa de educação
corporativa eficiente, é preciso saber quais as
competências de cada funcionário

Por Jacqueline Sobral

escolha de uma instituição
de ensino de qualidade é um
grande passo para o sucesso

de um programa de treinamento, mas não
o único e nem o primeiro. Antes de reunir
seus colaboradores numa sala de aula, as
organizações devem fazer o seu próprio
dever de casa: desenvolver um programa
de gestão de competências. É necessário
identificar o que os profissionais precisam

aprender para atingir as metas estabeleci-
das pela empresa. Caso contrário, dizem
especialistas, os cursos serão um desper-
dício de tempo e de dinheiro.

"Ao identificar e modelar suas compe-
tências, a empresa define o que ela valo-
riza e deve ser praticado ou desenvolvido
em seus profissionais. Na medida em que
um modelo de competências representa a
identidade e a cultura organizacionais, os



resultados de cada ciclo de mapeamento
devem obrigatoriamente subsidiar as deci-
sões sobre investimentos em treinamento
corporativo", avalia Willian Bull, consultor
sênior de capital humano da Mercer.

Carlos Henrique Siqueira, consultor da
Watson Wyatt, ressalta que essa percepção
é um movimento recente. "No passado, a
gestão por competências e a capacitação
de colaboradores andavam separadamente.
O plano de competências era estabelecido
pensando-se em avaliações de performance
e processos de seleção. As universidades
corporativas eram implementadas sem
nenhum mapeamento do que a companhia
precisava. Agora, é possível desenhar um
treinamento mais alinhado à estratégia e
aos objetivos da organização", explica.

Na hora de implementar um programa
de educação corporativa, a tarefa fica mais
fácil se a empresa separar as competências
em categorias. Existem diversas maneiras
de fazer isso. Autores de livros sobre o
tema, como a psicóloga e consultora Maria
Odete Rabaglio, dividem-nas em apenas
dois grupos: competências técnicas, que
são as habilidades propriamente ditas para
a execução de uma determinada tarefa; e
comportamentais. Já Bull faz uma outra
distinção: ele as separa entre transversais
(que são as desejáveis em todos os pro-
fissionais, independentemente da área de
atuação e do tipo de cargo), as funcionais
(que estão ligadas aos cargos ocupados), as
de gestão (que, como o próprio nome indi-
ca, são voltadas para quem ocupa cargos
de liderança) e as técnicas.

Depois de categorizar as competências,
é hora de estabelecer quais estão alinhadas
às metas e ao planejamento estratégico da
empresa. "Um modelo de competências
eficaz deve ser definido a partir da estratégia
empresarial, contar com o envolvimento dos
executivos, estar alinhado com toda a estra-
tégia de capital humano da organização,

reforçar os elementos da cultura e evoluir,
acompanhando as mudanças no contexto de
negócios da companhia. Além disso, deve
proporcionar informações que orientem os
gestores no desenvolvimento da força de
trabalho", acrescenta o consultor da Mercer.

Uma vez definidas as competências que
a companhia busca em seus quadros - o
que muitos profissionais de RH chamam de
"modelar" -, o desafio seguinte é mapear
cada pessoa, comparando as competências
existentes em cada profissional com as dese-
jadas, explica o diretor de pesquisas do Ins-
tituto MVC, Marcelo Boog. Mais uma vez,
existem diversas formas de realizar o mapea-
mento e a empresa pode, inclusive, optar por
mais de uma, dependendo de sua cultura.

Se a organização preza pela transparên-
cia, uma boa opção é a avaliação 360°, que
consiste na aplicação de questionários, nor-
malmente via internet, para a própria pessoa
mapeada, para o chefe imediato, pares e su-
bordinados. "Forma-se uma constelação, na
qual o mesmo formulário é preenchido por
diversas pessoas que regis-
tram suas percepções sobre o
profissional em questão. Es-
sas análises são apresentadas
em um relatório, que aponta
os gaps de competências
a serem desenvolvidas por
cada profissional mapeado",
comenta Boog.

Outra ferramenta que
costuma ser utilizada são
sessões como a reunião
de um grupo de trabalho
ou jogos liderados por um
consultor que faz uma aná-
lise de cada participante.
Há também pesquisas de
clima organizacional que
identificam a opinião dos
colaboradores quanto à atua-
ção de líderes, acionistas e
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PRIMEIROS PASSOS

profissionais de RH, sempre
balizadas pela definição das
competências da empresa.

"O importante é fazer
um mapeamento que reflita,
de fato, a realidade. Assim,
as organizações acabam
descobrindo, por exemplo,
que muitos funcionários bem
avaliados nos aspectos técni-
cos apresentam muitas falhas
na parte comportamental e
vice-e-versa", avalia Siquei-
ra, da Watson. Ao identificar
as carências da equipe, é
possível estabelecer em que
tipo de curso a companhia
precisa investir - se em um
programa de curta duração
para o desenvolvimento de

uma habilidade específica ou se em um curso
de pós-graduação que explore relaciona-
mentos interpessoais, trabalho em equipe e
gestão do conhecimento, por exemplo.

"Imagine um grande mapa na parede,
com alfinetes indicando determinadas áreas
ou regiões. Os alfinetes podem representar
fortalezas ou debilidades e orientam o po-
sicionamento e a tomada de decisão. Em
termos empresariais, é isso o que fazemos",
compara Bull. "O modelo de competências
é o mapa e mapear significa aferir de que
maneira os comportamentos estão insta-
lados dentro da organização. Isso permite
analisar e decidir o que fazer para alavancar
as forças e minimizar as debilidades, o que
na maioria das vezes acontece por meio de
feedback e desenvolvimento de programas
de treinamento e desenvolvimento."

Para o consultor da Mercer, qualquer
que seja a ferramenta utilizada, o impor-
tante é que o mapeamento seja flexível para
permitir múltiplas fontes de informação
sobre os comportamentos. Ele precisa,
também, garantir a total confidencialidade
sobre os dados individuais, e gerar relató-
rios que permitam ao gestor do profissional

mapeado ter um diálogo de desenvolvi-
mento com o seu liderado (veja mais na
matéria sobre feedback na página XX).
"Além disso, é fundamental que a área de
RH possa usar essas informações para a
análise de resultados globais e a orientação
de investimentos em programas de treina-
mento e de desenvolvimento."

Segundo os consultores, o ideal é que o
mapeamento seja um trabalho administrado
pelo gestor em conjunto pela área de recur-
sos humanos da empresa e por uma con-
sultoria, pois contar com uma percepção
de fora e especializada para essa atividade
é muito importante. "É sempre possível
existir o risco de uma 'miopia' causada
pela falta de uma visão externa que seja
competente e imparcial. É para isso que as
consultorias especializadas existem, e a sua
contratação acelera muito a implantação,
na medida em que o know-how acumulado
de muitos projetos evita erros e conduz a
resultados mais rápidos", avalia o diretor
de pesquisas do Instituto MVC.

Assim que o mapeamento é concluído,
o próximo passo é uma reunião entre os
gestores e a área de recursos humanos para
estabelecer qual será a estratégia de educação
corporativa a ser adotada, baseando-se não
somente no programa de gestão de compe-
tências, mas também em elementos como dis-
ponibilidade de tempo das equipes e a verba
orçamentária. É importante que a escolha dos
funcionários que serão treinados seja resul-
tado de um planejamento estratégico e não
uma forma de premiar os colaboradores. "De
forma alguma enxergamos treinamento como
uma forma de premiação. É um investimento
e cada vez mais há a mensuração do retorno
do que foi investido", enfatiza o consultor
sênior da Mercer.

As empresas que decidem oferecer um
treinamento a seus funcionários sem um
modelo de competências definido acabam
não conseguindo resultados muito positi-
vos. "Uma das reclamações que mais ouvi-
mos dos profissionais de RH é que, muitas



vezes, o executivo contrata um curso cujo
tema não corresponde à atividade da equipe
e que, portanto, o conteúdo do programa
não será utilizado na prática", comenta
Siqueira. "Outra situação muito comum:
um colaborador batalha e consegue um
MBA, quando, na verdade, a falha dele é
comportamental e o que ele precisava era
de um programa de coaching. O contrário
também ocorre. Nesses casos, o treinamen-
to é pura perda de tempo e dinheiro".

Se há uma divergência de opinião
entre o colaborador e a companhia sobre
o treinamento adequado, os especialistas
sugerem que as duas partes sentem para
conversar e se questionem, juntas: "o que
faz sentido para o trabalho do profissional
e para a companhia?"

De acordo com Siqueira, da Watson

Wyatt, uma das grandes mudanças que vêm
ocorrendo com o uso do programa de gestão
de competências como pré-requisito para
a educação corporativa é a substituição da
predominância do treinamento maciço para
o treinamento customizado. "Antigamente,
o gestor determinava que todos na empresa
precisavam dominar o inglês. 'Vamos dar o
curso para todo mundo', diziam, ou 'Já que
precisamos de um líder, vamos colocar toda
a equipe para participar de um programa
de liderança e ver o que acontece'. Hoje,
o treinamento está mais individualizado",
afirma. "O mapeamento de competências é
fundamental porque permite dar o remédio
na hora certa, na dose certa. Quanto mais se
mapeia o genoma, mais remédios e méto-
dos são desenvolvidos, resolvendo diversos
problemas. É a mesma coisa."

O QUE SÃO COMPETÊNCIAS E COMO MAPEÁ-LAS?

"O sucesso de uma empresa não está na excelência de seu

plano estratégico para os próximos cinco anos, mas na

qualidade dos homens que dela fazem parte"

Charles Henri-Dumon
(executivo da Michael Page International)

Para estabelecer um programa de gestão de compe-

tências, é importante entender o que é uma competência.

As definições, entretanto, são muitas. A explicação mais

simples é: uma pessoa é considerada competente quando

está qualificada para realizar alguma coisa. Dessa forma,

competência está relacionada a fazer algo bem feito, o

que envolve ação e resultado.

Com o aumento da competição e a conseqüente

instabilidade do mundo contemporâneo, os autores da

área começaram a considerar, a partir da década de 90,

que faz parte também da definição de competência a

capacidade do indivíduo de responder de forma eficiente

às novas situações de trabalho, que a princípio não es-

tão previstas na descrição do seu cargo. Seguindo essa

visão, o sociólogo francês Philippe Zarifian afirma que

a competência é a inteligência prática para situações

que se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos e os

transformam de acordo com o aumento da complexidade

dessas situações. Em outras palavras, a capacidade de

"tomar a iniciativa" e de "assumir responsabilidade" faz

parte da definição de competência.

Para desenvolver um programa de gestão de compe-

tências, a empresa precisa ter muito bem definidos:

» Visão e missão da empresa

» Cultura

» Planejamento estratégico

» Metas de curto, médio e longo prazos

» Padrão ideal de competências

» Padrão real de competências

Ao mapear as competências de um cargo, algumas

informações são muito importantes:

» Descrição do cargo

» Principais desafios

» Erros normalmente cometidos

» Projetos a serem desenvolvidos que envolvem

o cargo

» Cultura da equipe de trabalho da qual ele faz parte

» Estilo de liderança do superior

» Cultura da empresa
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