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PETÊNCIAS

É preciso ser competente. A frase, apesar de
batida, nunca foi tão fundamental como nos
dias de hoje. É aspecto crítico no mundo dos
negócios, e, sobretudo, dentro das empresas.
Mas o que vem a ser competência e como ela
pode ser, mais do que definida, aplicada? En-
tre as inúmeras propostas, podemos trabalhar
com a definição que engloba a faculdade de
mobilizar um conjunto de recursos cognitivos

(saberes, capacidades, informações, etc.) para
solucionar com pertinência e eficácia uma série
de situações. Para a consultora de Recursos Hu-
manos da Siemens, Lena Ikejiki, "competência
é o saber fazer, está associada a resultados e é
subjacente a cada pessoa. É o conjunto de co-
nhecimentos, habilidades, comportamentos,
valores que uma pessoa demonstra". Lena res-
salta que a competência só é identificada em



alguém quando ela é percebida pelos demais.
De acordo com ela, excelência em liderança
organizacional é um pré-requisito para a exce-
lência dos negócios e alta performance no mun-
do corporativo e competitivo. "O modelo de
liderança da Siemens —Siemens Leadership
Framework (SLF); veja case à pág. 12 —,
implementado em 2003, representa a filosofia
e a base para todos os líderes de nossa empre-
sa, e baseia-se no princípio de liderança que
adotamos aqui (diálogo e comprometimento) e
na mensuração do desempenho de quatro áre-
as de resultados: financeiro, clientes, processos
e colaboradores, através de acordo individual
de objetivos e avaliação da equipe. Ele tem tam-
bém por base as competências comportamen-
tais que buscamos em nossos líderes, as quais
se orientam pelo que denominamos: Drive,
Focus, Impacte, Guide", explica a executiva.

Paula Giannetti, gerente de Desenvolvimento
de Talentos para a Unilever Brasil, empresa com
13450 funcionários, diz que "a Unilever utiliza
um modelo de competências que se baseia nos
conceitos de McClelland, o qual define compe-
tência como um ou mais comportamentos que
podem ser observados, mensurados e desen-
volvidos no repertório das pessoas por meio
de modelos, sistema de recompensa e treina-
mento. Para a Unilever, o conceito de habilida-
de, por exemplo, se refere não a comportamen-
tos, mas aos conhecimentos necessários para
desempenhar uma atividade ou função".

Já Marília Parada, diretora de Planejamento
e Desenvolvimento de Recursos Humanos do
Grupo Pão de Açúcar, acredita que a adoção
de um modelo de competências pode ajudar o
desenvolvimento da área de gestão de pesso-
as. "Um modelo de competências ajuda a em-
presa a tomar decisões sobre pessoas. Na me-
dida em que se busca que todos os processos
de RH sejam desenvolvidos mediante uma re-
ferência, com esse modelo é possível criar um

sistema satisfatório", diz a executiva. Ela enfatiza
a questão afirmando que "o modelo de compe-
tências é interessante também porque consi-
dera a cultura da organização e suas deman-
das, e estabelece as competências que temos
hoje e as que precisamos ter no futuro. Quando
se trabalha com um modelo de competências
não apenas se faz o mapeamento das compe-
tências instaladas, mas também estabelecemos
as competências estratégicas, aquelas que preci-
samos desenvolver. Para nós, esse processo é
referência, pois alinhamos todos os nossos pro-
gramas com essa visão". Marília observa ainda
que não adianta um funcionário possuir deter-
minada habilidade se ele não puder colocá-la em
prática. Por isso, desde o processo de seleção, é
necessário identificar quantas pessoas têm as
habilidades requeridas e o quanto elas põem em
prática essas mesmas habilidades.

Uma das maiores empresas da área de cos-
méticos e beleza, a Natura também aposta suas
fichas na adoção de um modelo de competên-
cias. A gerente de Desenvolvimento e Planeja-
mento de Recursos Humanos, Andréa Vernacci,
explica: "O modelo de desenvolvimento de com-
petências norteia nossos colaboradores e funci-
onários, e permite um melhor desenvolvimento
em relação ao comportamento e atitude espera-
dos na empresa, relacionando a técnica ao saber
fazer". Ela diz que na Natura são utilizados os
conceitos de Prahallad e McClelland, que enfa-
tizam o lado prático das competências a partir
das informações obtidas pelo profissional, ou seja,
colocar em prática os conhecimentos obtidos.

Izabel Cortez, gerente de Recursos Huma-
nos da Microsoft Brasil, conta que "o objetivo
da organização em trabalhar com gestão de
competências é estabelecer um modelo padrão
de tributos e comportamentos (e aqui está a
diferença em relação ao conceito de habilida-
de), que direcione um histórico de desempe-
nho de sucesso dentro da empresa". Ela infor-
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ma que o modelo de competências pode ser
apl icado em processos de r ec ru t amen to ,
gerenciamento de desempenho, planejamento
de carreira, sucessão e planos de desenvolvi-
mento.

O Grupo Pão de Açúcar, segundo Marília
Parada, u t i l iza o sistema de identificação de
competências-chave desde a seleção, a entrada
na empresa e nas promoções. "Fizemos o
mapeamento dos nossos cargos, em todos os
níveis, e estabelecemos dezesseis famílias de
cargos. Funcionários executivos e gerentes de
lojas necessitam de competências diferentes de
funcionários operacionais, por exemplo. Defi-
nimos quatro pilares em nosso modelo: proces-
sos; resultados; cliente e gente. Quando desen-
volvemos o nosso modelo, identificamos quais
as competências são ligadas a cada um desses
pilares".

Marília conta que para a implantação do pro-
grama de competências, primeiro foram identi-
ficados, em todos os níveis, os funcionários de
alta performance. Os que apresentavam resul-
tados não apenas quantitativos, mas que tam-
bém geravam um bom clima organizacional.
"Esses profissionais foram entrevistados", diz a
executiva, "e através de uma técnica foram iden-
tificados os comportamentos que os habi l i tam
a apresentar alta performance. Foram mapeados
comportamentos, conhecimentos e habilidades,
que são as competências, e identificado em que
ambiente isso se desenvolveu. A part ir desses
resultados fizemos uma apresentação à direto-
ria e, frente aos objetivos estratégicos da com-
panhia , identificamos quais as competências
que nos sustentarão no futuro".

Lena, da Siemens, destaca que o modelo
desenvolvido pela empresa se moldou em fun-
ção de necessidades e exigências do mercado
em que fazem parte a globalização, novas
tecnologias, as exigências para melhores valo-
res para os acionistas e a transformação da com-
panhia . "Esse ambiente impôs novos desafios
à liderança: novas formas de organização e tra-
balho, assim como uma ampla modificação da
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estrutura da empresa. Desta forma foi necessá-
ria uma gestão de pessoas orientada para este
cenário e alinhada às estratégias organizacionais.
Com os instrumentos, processos e sistemas ade-
quados e alinhados, estabelecemos as compe-
tências e a motivação dos colaboradores em
busca do sucesso do negócio. Assim, a lideran-
ça de pessoal orientada pelo modelo está sen-
do um fator-chave para o nosso sucesso empre-
sarial", diz Lena.

Para a implantação do SLF, prossegue Lena,
toda liderança na empresa foi envolvida em to-
dos os níveis, e os processos e ferramentas de
recursos humanos alinhados no mesmo objeti-
vo. "Algumas consultorias (Mandelli Consultoria
e Gevaerd Consultoria) trabalharam como par-
ceiras na divulgação do conceito, assim como
no desenvolvimento de ferramentas de gestão
associadas ao esperado. O mapeamento das
competências é realizado através das ferramen-
tas de avaliação como: avaliação de desempe-
nho; avaliação 360 graus; pesquisa dos 10 as-
pectos SLF; acordo de objetivos; assessment
centers; assessments pessoais; entrevistas de
desenvolvimento; coaching, entre outros".

"A Unilever resolveu adotar o modelo de
competências", conta Paula Gianetti, "porque
ele oferece evidências que são demonstradas
claramente e podem ser visíveis para mais de
uma pessoa, diminuindo a subjetividade nos pro-
cessos de avaliação". Ela diz que as teorias
comportamentais em que se baseiam o mode-
lo adotado mostraram que comportamento pas-
sado prevê comportamento futuro. Ou seja, se
a pessoa já agiu de determinada maneira, fez
algo significativo, evidenciou alguma compe-
tência, isto garante que agirá assim de novo.

A executiva da Unilever explica que o mo-
delo dá uma melhor predição, uma maior ga-
rantia do método hipotético (inferência). "Po-
demos supor que a pessoa poderá agir de de-
terminada maneira sem nunca ter agido. Prefe-

rimos acreditar que se temos evidências claras
no passado, então isto se repetirá no futuro".
Outro fator importante destacado por Paula na
utilização desse modelo é a transparência e sim-
plicidade para se identificar um comportamen-
to de forma sistemática, pois toda a análise se
baseia no entendimento da situação-ação/com-
portamento-resultado.

De acordo com Paula Gianetti, antes de ter
adotado o modelo de competências, a Unilever
utilizava-se de processos de avaliação que re-
conheciam a performance, porém sem nenhum
instrumento que ajudasse a identificar os fato-
res que influenciavam nos resultados individu-
ais e que pudesse garantir a performance futu-
ra. "O modelo de competência trouxe exatamen-
te o que era demandado, uma forma de identi-
ficação e de desenvolvimento dos comporta-
mentos que ajudam a trazer resultados superio-
res ao negócio. Os modelos de competências
foram implementados de forma integrada a to-
dos os processos de recursos humanos: avalia-
ção da empresa, identificação de alto potenci-
al, definição dos programas de treinamento,
políticas de remuneração e parâmetros para os
processos de recrutamento, tanto interno quan-
to externo". Ela conta que esse modelo foi de-
senvolvido em parceria com a Hay Group e
implementado na Unilever em 1997, para todos
os cargos de liderança em amplitude mundial .
Atualmente, o modelo é usado para todos os
funcionários da empresa. "O modelo trouxe
maior efetividade no processo de gestão de re-
cursos humanos da Unilever", ressalta Paula.

Andréa, da Natura, diz que o modelo de
competências requeridas pela empresa divide-
se em dois grupos: as competências essenciais
—alinhamento com a cultura da empresa, rela-
cionamento interpessoal, facilidade de comu-
nicação e transparência. Ela informa que "fa-
zem parte das competências essenciais da
Natura a gestão de pessoas; o fazer com foco;
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dinamismo; visão de conjunto e fu-
turo; comunicação; relacionamento;
vontade de aprender e ensinar; e ava-
liação de desempenho". E as com-
petências compartilhadas, identifica-
ção da necessidade de mudanças,
fo ram i d e n t i f i c a d a s j u n t o a
consultorias (Mandelli Consultoria) a
partir de diagnósticos realizados em
reuniões. "Esses diagnósticos", con-
ta Andréa, "são levados a um comitê
executivo que identifica quais os com-
portamentos e os validam perante
os executivos".

De acordo com Izabel Cortez, o
modelo de competências da Micro-
soft, adotado mundialmente, foi de-
senvolvido pela corporação e existe
desde praticamente a criação da com-
panhia. "Sua evolução ao longo dos
anos é reflexo do processo de trans-
formação da própria empresa. As com-
petências estão relacionadas a fato-
res de sucesso e o sistema inclui , além
da definição conceituai de cada um
deles, uma escala com níveis de pro-
ficiência e exemplos de situações e
comportamentos característicos em
cada nível", explica a executiva. Se-
gundo ela, o modelo foi desenvolvi-
do internamente baseado nas infor-
mações de produtividade, eficiência
e resultados.
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No Grupo Pão de Açúcar os com-
parativos de resultados são realiza-
dos levando-se em conta como os
profissionais apresentam resultados.
"Não adianta apresentar desempe-



nho excepciona] a custa do massacre da equi-

pe. O mapeamento das competências ajuda a

definir quais os comportamentos estão sendo

apresentados. Hoje temos uma matriz de for-

mação para cada família de cargos, com foco

nas competências. A formação do profissional

alia-se a essas competências, porque no passa-

do não tínhamos muita referência para treinar

as pessoas", ressalta Marília. A executiva do
Pão de Açúcar afirma que resultados e impac-

tos são a identificação das competências-cha-

ve que servem para a empresa, e não para os

concorrentes.

"Nosso modelo nos auxilia a identificar mais

claramente os altos potenciais, nos ajudando a

reter as pessoas que demonstram comporta-

mentos de forma consistente. Isto é feito atra-

vés de uma política de remuneração totalmente

alinhada ao método", explica Paula Gianetti, da

Unilever. Ela conta que, por ser algo extrema-
mente objetivo e pragmático, o modelo foi fa-
cilmente absorvido pelos funcionários e hoje
está completamente integrado à cultura da em-
presa. Segundo Paula, com a utilização desse

r
modelo, a Unilever teve mais clareza e conheci-
mentos dos recursos humanos dentro da com-
panhia. "Além disso", prossegue, "contamos
com um processo mais transparente em relação
à avaliação e ao desenvolvimento. Desde sua
implementação o modelo foi e é muito bem acei-
to pelos funcionários". A utilização de mode-
los de gestão por competência tem sido uma
grande tendência por parte das empresas. A
Unilever é uma das pioneiras na utilização des-
se método tanto no mundo quanto no Brasil.
"Esse conceito está totalmente relacionado às
necessidades e foco do negócio, uma vez que
os comportamentos e competências descrevem
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e estão al inhados aos valores e à missão da
companhia. O modelo de competências ajuda a
construir e reforçar os comportamentos que
fazem parte da cultura empreendedora que a
Unilever busca através da liderança nos merca-
dos em que atua", completa Paula.

Lena Ikejiki conta que a empresa acredita
que os resultados obtidos estão refletidos no
crescimento constante da organização, no au-
mento do market share, na qualificação, nos
resultados da pesquisa de clima, na imagem que
se tem no mercado , no crescimento do
faturamento da empresa, no crescimento dos
colaboradores de a l to po tenc ia l , com
performance dentro da estrutura hierárquica da
empresa, e que ocupam posições-chave na or-
ganização, garantindo assim o plano de suces-
são. "Isto significou aumentar a força de inova-
ção, intensificar a orientação pelo cliente e me-

lhorar os resultados de negócio e a capacidade
de competição", enfatiza.

De acordo com Lena, da Siemens, "o suces-
so da nossa empresa é antes de tudo determi-
nado pelas pessoas que trabalham conosco.
Alcançar nosso objetivo depende do conheci-
mento das pessoas, de sua capacidade, dispo-
sição a mudanças, motivação e potenciais. A
meta é clara: uma melhora significativa do valor
do negócio. O objetivo do modelo SLF é
implementar um processo de transformação cul-
tural que promova uma melhora contínua no
estilo de liderança". A executiva da Siemens in-
forma que os resultados financeiros são medi-
dos pelo indicador de valor econômico agrega-
do; já a equipe motivada é percebida através de
uma pesquisa dos 10 aspectos do SLF, associa-
dos a feedbacks. A satisfação do cliente é
mensurada através de uma pesquisa em que al-

ejesus
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guns aspectos, como a qualidade, delivery, in-
formações e prazos possam ser considerados.
Quanto à qualidade dos processos, os indica-
dores gerenciais são fundamentais .

A Natura não possui uma avaliação pronta
dos resultados alcançados pelo programa de
competências. "Não temos essa mensuração. O
que posso a f i rmar é que o mais importante é
que o modelo de competências busca o nosso
norte —o jeito Natura de ser— e isso é uma
excelente referência". De acordo com Andréa, a
reação dos profissionais da organização nessa
busca pelo jeito Natura de ser é t ranqüila . "As
pessoas expressam uma reação positiva e te-
mos uma aceitação muito boa no conceito de
que não adianta ter o conhecimento se ele não
é posto em prática". Um dos focos atuais da
Natura é a internacionalização da marca. Para
isto, existe um processo de revisão de alguns
modelos de competências. "Para conseguir sub-
sídios que nos orientem nesse processo de
internacionalização, estamos buscando infor-
mações em empresas como Votorantim, Ambev,
Promon e Gerdau", conclui Andréa.

Izabel, da Microsoft, ressalta que "o pro-
cesso de evolução nos traz a possibilidade de
fazer melhor uso do sistema. Hoje, por exem-

plo, quando definimos o perf i l necessário para
uma vaga nova, conseguimos explorar com o
gerente qual o grau realmente adequado para
aquela competência específica identificada como
chave para a posição. Além disso, detalhamos
comportamentos esperados para alguém obter
sucesso naquela posição". Ela destaca também
que os funcionár ios conseguem, através do
modelo, identificar diferenças entre o grau re-
querido das competências definidas para a po-
sição e aquele demonstrado no dia-a-dia e con-
f i rmado pelo gerente. "Com isso, podem traba-
lhar em planos de desenvolvimento que este-
jam alinhados com os objetivos de negócio e
i n d i v i d u a i s de carreira", diz.

As mudanças no sistema de competências,
prossegue Izabel, acompanham as necessida-
des do negócio, pois espelham a missão, valo-
res e atributos considerados críticos para que a
empresa obtenha sucesso dentro de uma pers-
pectiva de tempo. "Se a empresa tem por obje-
tivo concentrar-se em determinado nicho, ou
incrementar seu market share dentro de um seg-
mento específico, terá que direcionar esforços,
recursos e gerar comportamentos por parte dos
funcionários que atendam às necessidade da-
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quele mercado e de seu ecosistema", f ina l i za .

Fonte: T&D, ano 13, n. 139, p. 46-60, 2005.




