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Resumo

O presente artigo discute o papel da liderança, com
base nos conceitos da liderança para o serviço, na
criação e sustentação de vantagem competitiva por
meio do desenvolvimento de competências. E
proposto um modelo de desenvolvimento de
competências que flui do âmbito individual, para o
coletivo e finalmente para o corporativo.
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Abstract

The present article discusses the role of leadership,
based on the concepts of leadership for the service
industry, creating and sustaining competitive advantage
by developing professional competence. A model for
the development of competences is hereby suggested
considering the individual scope, the collective one and
finally for the corporate one.

Key Words: organizational leadership, competence,
management, organizations, learning.

Introdução

Em um ambiente extremamente competitivo, no qual
as organizações estão a todo o momento com sua
sobrevivência em jogo, é muito difícil que os gestores
parem para pensar e refletir sobre o que deveriam
estar fazendo. Quando muito, existem as famosas
reuniões de análise crítica, preconizadas pelos
programas de qualidade, mas que se fundamentam,
basicamente, na análise de indicadores, portanto, dos
resultados passados da organização.

Para o futuro das organizações, há as famigeradas
reuniões de planejamento estratégico, geralmente
anuais, que avaliam o ambiente competitivo,
freqüentemente com base em modelos consagrados,
como a matriz SWOT ( forças - f raquezas /
oportunidades-ameaças) de Albert S. Humphrey (apud
AAKER, 2001: 29-44) e o modelo de cinco forças de
Porter (apud KAPLAN; NORTON, 2004: 329).

Dessa forma, organizações conseguem, bem ou mal,
avaliar o que fizeram e o que farão. Mas, e o que
deveriam estar fazendo? Entre o passado já vivido e
o fu turo desejável , há o presente, no qual as
organizações precisam realizar, criar, inovar para
sobreviver até alcançar o planejado.

É esse o tema central desta discussão, o que a
organização, no caso sua liderança, deve continuamente
fazer, para garantir a sobrevivência organizacional em
um ambiente tão belicoso como o de hoje, em que as
organizações estão inseridas. Greenleaf (1998: 204), o
guru da Liderança para o Serviço, por exemplo, ensina
que líder, de acordo com o senso comum, é aquele
que mostra o caminho.

Leader is used in the common meaning of go out
ahead to show the way. The connotation of lead are
quite distinct from those of manage (control) or
administer (care for). Leading is venturing and risk
taking. The way is not clear. I will go out ahead to
show the way. Follow me! (GEENLEAF, 1998: 204)

A verdadeira liderança para o serviço (servant leadership),
porém, ainda segundo Greenleaf, é aquela que vem da
motivação para ajudar o próximo, do profundo desejo
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de ajudar as pessoas. Wagner III e Hollembeck (2003:
261), seguindo essa mesma linha, afirmam que "o
propósito primordial do líder é motivar seus
seguidores". Para não estender mais essa discussão, fica-
se apenas nesses três autores, pois já é possível deduzir
uma boa resposta para a questão aqui abordada.

Em face do exposto, pode-se dizer que realmente o
trabalho do líder não é fazer nada, digamos assim,
por falta de uma palavra melhor, concreto, mas levar
as pessoas a exercerem seu potencial. E como seria
isto possível no dia-a-dia das organizações? A resposta
é simples: desenvolvendo competências! As próprias
competências, as competências das pessoas e as
competências organizacionais.

A Liderança e o Desenvolvimento de Competências

As empresas e os seus líderes, de forma geral, não
têm muito clara a associação entre competências
organizacionais e individuais e, pior, há graves lacunas

Tabela 1 - Competências de Liderança

Mas é justamente nessa questão que reside o trabalho
da liderança. Conheço muitos gerentes que se sentem
frustrados porque trabalharam o dia todo e, no final
do expediente, olham para trás, e não conseguem
ver os resultados de seu esforço. Talvez isto já tenha
acontecido também com o leitor, porém, cabe a
pergunta: afinal, que deve um gerente, ou de forma
mais abrangente, um líder organizacional fazer no
seu dia-a-dia? A consulta à literatura revela uma série
enorme de atividades (coisas, em uma linguagem
mais comum). Mas será que fazer é o mais
importante, ou o "fazer fazer", no sentido de levar
as pessoas a realizarem (e se auto-realizarem, por quê
não?), poderia ser um conceito mais adequado ao
do trabalho do líder.

O Curso de Mestrado em Liderança da
Universidade de Santo Amaro - UNISA, por
exemplo, fundamentou o seu programa stricto sensu
em quatorze competências que o aluno deve
desenvolver para exercer a liderança em sua essência,
e que são elencadas na tabela seguinte:

entre o desenvolvimento de competências pessoais,
coletivas e organizacionais. Além disso, poucas
organizações conseguem enxergar nesse ciclo um
processo contínuo, aliás, a transição das competências
individuais para competências corporativas ainda é um
tema muito controverso na literatura (cf. ODERICH
et al apud RUAS, 2004).

E possível notar que as quatorze competências
específicas foram agrupadas em cinco competências
gerais, mas, por qualquer um dos critérios, o fazer é
parte menor do trabalho do líder. O grande desafio
para o exercício da liderança é o crescimento (no
sentido mais completo que se possa imaginar para essa



palavra) de todos, e aí se incluem as pessoas e a própria
organização. Talvez o termo mais adequado seja
corporação, ou crescimento corporativo, pela maior
riqueza da palavra.

De fato, o termo corporação traz a idéia de um corpo
único (corpus), de uma reunião de pessoas em um
conjunto coeso. E realmente, as primeiras corporações
de ofício tinham mesmo a finalidade de aproximar
determinada categoria profissional, com o intuito
maior de defender seus membros. Então, quando se
fala de corporações ou organizações, também se fala
de pessoas e, na verdade, não há como compreendê-
las e estudá-las se não houver, primeiro, a compreensão
das pessoas que as compõem.

Nesse sentido, o trabalho da liderança é ser efetivo e
eficaz nas quatorze competências, para que, dessa
maneira, as pessoas e a organização, ou a corporação,
também possam desenvolver competências.

Hierarquia de Competência na Organização

Corporação é aqui entendida como a grande organização
do século XXI, caracterizada por ser referencial de
excelência em suas práticas de gestão e resultados obtidos;
é aquela organização que não reconhece fronteiras
quando o assunto é a qualidade de seus produtos ou
serviços. Para conseguir isto, a corporação tem que
dispor de habil idades e
competências muito especiais.

propensão para realizar algo, uma verdadeira aptidão. Já
competência denota um conhecimento profundo
(entenda-se teórico e prático), uma mestria nas artes ou
um domínio completo em alguma disciplina.

Não é possível deixar de notar que a negação dessas
capacidades tem um sentido extremamente perverso,
pois traz consigo um desmerecimento a priori do
incompetente. Ninguém se atreveria a contratar um
profissional rotulado como incompetente ou um
artesão conhecido como inábil, ou seja, não ser
competente ou habilidoso implica, no senso comum,
em não servir para nada. Claro que uma breve reflexão
permite que se perceba que competências e habilidades
são termos que dizem respeito sempre a alguma
atividade específica. Uma pessoa ou organização só
pode ser hábil ou competente em alguma coisa ou
em algumas coisas, mas nunca em tudo. Porém, não
há como escapar da força que esses conceitos gozam
no mundo do emprego e dos negócios.

Óbvio que ambos os conceitos aplicam-se tanto a
pessoas quanto às organizações, pois estas últimas são
fundamentalmente o resultado dos esforços das
primeiras — muito embora o resultado das
organizações não signifique meramente a soma dos
esforços de cada um de seus componentes. Assim, ao
se considerar a organização como um todo, pode-se
analisar a questão em uma hierarquia bem distinta,
conforme a tabela seguinte.

Tabela 2 - Hierarquia de Habilidades e Competências

Todos nós temos uma boa noção
do que sejam habilidades e
competências, pois são palavras
conhecidas desde os primeiros
anos de escolarização e de
educação posteriormente
ligaram-se, inexoravelmente, ao
nosso cotidiano profissional. De
fato, quem nunca ouviu a
professora do colégio comentar
que este ou aquele colega de
turma tinha mais habilidade
com matemática que um outro,
ou um gerente dizer que um
colega de t r aba lho era
i n c o m p e t e n t e para alguma
tarefa?
Pois então, habilidade está
relacionada com a destreza ou a



Claro está, portanto, que o conceito de competência
abrange o de habilidades e algo mais. De fato,
habilidade traz consigo a idéia de uma aptidão para
resolver situações ou para agir de maneira apropriada,
portanto, é apenas um elemento para que uma pessoa
ou organização seja considerada competente em
alguma coisa. Isto significa que a habilidade é necessária
para a competência, mas, por si só, não é suficiente.
Não obstante, tal conceito pode ser aplicado tanto
para indivíduos quanto para organizações, o que
remete à tabela l e os diferentes níveis de compreensão
de habilidades e, principalmente, de competências.

Assim, quando se diz que um indivíduo ou organização
é competente, imediatamente vêm à mente adjetivos
positivos, como ágil, eficaz, capaz, eficiente, dentre
outros, quer se faça referência a uma pessoa, grupo ou
organização. Naturalmente, ser competente também
implica em ter poder e autoridade reconhecida.

Dessa forma, parece estar claro que competência
depende da natureza do trabalho a ser realizado e dos
objetivos a serem alcançados. Além disso, nos níveis
micro e meso predomina o caráter do trabalho
eventual do mundo pós-industrial, ou da era do
conhecimento; e no nível organizacional caminha-se
aceleradamente para uma globalização quase total, de
concorrência sem limites, o que implica,
necessariamente, considerar competência como algo
sempre não concluído, em estado de formação, ou

conhecimento como especialista apud RUAS, 2004: 70-
86). De fato, competências, assim como conhecimento,
são construídas e partilhadas socialmente, não se
podendo, portanto, guardar ou estocá-las, uma vez que
são construídas por meio de relações. Portanto, a
construção das competências altera a forma como o
indivíduo compreende o seu trabalho, muda a maneira
como o grupo se relaciona e transforma o jeito como
a organização atua no mercado.

Tome-se um exemplo para ficar mais claro esse
conceito, tão importante para esta discussão. Uma
determinada pessoa conhece muito bem as regras do
futebol. Isto a faz uma jogadora competente?
Obviamente que não. O fato de conhecer o jogo, quer
por experiências anteriores, quer por um esforço do
intelecto (leituras, dedução das regras pela observação),
não é suficiente para fazer um jogador competente.
Agora imagine-se que essa pessoa, além de conhecer
o jogo, também possua dotes e aptidões favoráveis
ao exercício do futebol, tais como velocidade,
impulsão, destreza, inteligência cinética, visão periférica
aguçada, senso de oportunidade, chutes possantes e
outras mais. Seria isto suficiente para fazer dela uma
jogadora competente? Ainda não, é a resposta, pois
se essa pessoa, mesmo com todas essas qualidades e
conhecimento, não quisesse jogar, ou seja, pôr em
prática seus conhecimentos e habilidades, eles de nada
serviriam e teríamos, no máximo, uma jogadora em
potencial, pois ainda faltar-lhe-ia a vontade de jogar,
a atitude para empenhar seus esforços.

Em síntese, tal indivíduo só seria um jogador
competente se conhecesse o jogo, tivesse as qualidades
necessárias e a vontade para jogar. Observemos que
os três elementos são necessários (conhecimento,

Estabelecidos esses níveis e diferenças, faz-se necessário
melhor entender o que são habilidades e competências.
Para Fleury e Fleury (2001: 21), competência é um
"saber agir responsável e reconhecido que implica
mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos,
habilidades que agreguem valor econômico à
organização e valor social ao indivíduo".

Em Recursos Humanos, já é famosa e conhecida,
inclusive de diletantes do assunto, a fórmula CHA,
em que competência nada mais é que a soma de
conhecimentos, habilidades e atitudes.

seja, t ra ta-se de um conceito dinâmico de
aprendizagem contínua.

É importante ter sempre em mente esse contexto,
pois, do contrário, corre-se o risco de ir pelo caminho
que parece mais fácil, o de considerar competência
como um estado permanente - o que não traz
qualquer uso prático no ambiente de negócios
imprevisível deste início de século.

Na verdade, se o trabalho das pessoas e as atividades
da organização envolvem aprendizagem, então pessoas

e organizações criam competências (cf.
BOFF e ABEL. Autodesenvolvimento e
competências: o caso do trabalhador de



habilidade e ati tude), mas não suficientes
(considerados isoladamente ou em correspondência
biunívoca) para fazer alguém competente em alguma
coisa. Por mais vontade e habilidade que tiver, se não
conhecer como fazer, não será competente. No
exemplo mencionado, o jogador pouco resultado
obteria caso cometesse elevado número de faltas,
impedimentos e passes errados, que comprometeriam
o desempenho desse atleta por mais habilidoso e
disposto que fosse. Também, de que adiantaria uma
pessoa com muita vontade de jogar, sabedora de
como se desenvolve o jogo, se lhe faltasse, por
exemplo, a aptidão física, se não conseguisse correr.
No mínimo, haveria sérias limitações e não seria
possível considerá-la jogadora competente.

Esse exemplo é útil também para ilustrar como as
competências individuais (de cada jogador)
transformam-se em competências coletivas (da
equipe) e viram
c o m p e t ê n c i a s
organizacionais (do
time vencedor). De
fato, só há grandes
times vencedores,
quando há uma
equipe sintonizada,

seus empregados. De fato, Stewart (1998: 2) define
ativo intangível, ou de forma mais abrangente, capital
intelectual, como "[...] la suma de todos los
conocimientos que poseen todos los empleados de
uma empresa y le dan a ésta uma ventaja competitiva".
(STEWART: 1998: 9). Ou seja, como a capacidade
dos empregados da empresa de satisfazerem a
necessidade dos clientes.

Há uma infinidade de ativos intangíveis que podem
ser classificados das mais diversas formas. E é muito
importante ressaltar que cada organização tem o seu
portfólio de intangíveis, pois, para cada uma, há um
conjunto específico de ativos que lhe agregam valor
por meio da geração de alguma vantagem competitiva.
A tabela seguinte ilustra alguns ativos intangíveis que
representam valor para boa parte das organizações e
que podem determinar a criação e sustentação de
antagem competitiva para a grande maioria delas.

Tabela 3 - Ativos Intangíveis

composta de grandes
talentos individuais. E
por isso que, como se
verá adiante , o
Modelo de Fluxo
Transitivo de
C o m p e t ê n c i a s
(figura 1) associado à
fórmula CHA
(competência =
conhecimentos +
habilidades + atitude)
é capaz de explicar
tanto as habilidades e
c o m p e t ê n c i a s
individuais quanto as
corporativas.

Habilidades e Competências Corporativas

Habilidades e Competências Corporativas constituem-
se em ativos intangíveis e nada mais são que a soma
das capacidades organizacionais que garantem sua
sustentabilidade e que, em última análise, reside em

O objetivo da tabela é apenas ilustrar, e propomos
que o leitor procure identificar os principais ativos
intangíveis de sua organização e depois os classifique
de acordo com a taxonomia que achar mais
conveniente. Assim, verá que, embora os exemplos
possam ser bem diferentes, os tipos não fugirão muito
dos aqui apresentados.



Dessa forma, pode-se dizer que essa capacidade
mencionada é que se constitui a competência, pois apenas
o conhecimento (capital intelectual) não seria suficiente
para criar e sustentar a vantagem a que se refere Stewart
(1998: 9). De fato, como já foi visto, fazem-se necessárias,
além do conhecimento, habilidades e atitude, pois, do
contrário, não há efetividade nem resultados. Assim, o
que importa é que o conhecimento deixe de ser um
potencial e se concretize em uma superioridade ou
vantagem em relação aos competidores.

Kaplan e Norton (2004: 203-204), não obstante a
dificuldade de as organizações gerirem seus ativos
intangíveis, defendem que tais ativos estejam alinhados
com a estratégia da empresa e que haja um programa
integrado para suportar o aprimoramento de todos
os ativos intangíveis da organização.

Isto é fácil entender, basta que se reflita um pouco para
responder à seguinte pergunta feita pelos referidos
Autores: que tipo de treinamento trará mais valor à
empresa, qualidade total ou atendimento ao cliente? Ora,
se a estratégia da empresa for baixar custos, claro, o
treinamento em qualidade deve gerar valor mais
rapidamente; porém, se for de solução total ao cliente, o
segundo tipo de curso será mais adequado. Assim, mais
uma vez, confirma-se que a questão das competências é
contingencial, e tanto pessoas quanto organizações devem
ter o cuidado de focalizar seus esforços no sentido de
desenvolver as competências adequadas.

Nessa linha, Kaplan e Norton (2004: 207) denominam
competências estratégicas a "disponibilidade de
habilidades, talento e conhecimento para
executar as atividades requeridas pela
estratégia". Ainda segundo os autores, 80%
das empresas por eles estudadas
apresentam esse objetivo. Em outras
palavras, cada empresa, de acordo com
suas características e sua estratégia, deve
desenvolver o portfólio de competências
mais adequado.

(mercado, ambiente, produto, etc.), que, no total,
definem a tão desejável vantagem competitiva.

Um exemplo simples para esclarecer. Qualquer
organização que vise ao sucesso (e são todas) não pode,
em seu portfólio de competências, prescindir de uma ênfase
especial no relacionamento com clientes. As habilidades,
conhecimentos e atitudes na competência podem ser
diferentes (e serão); porém, a competência deve existir e
realmente ser efetiva em qualquer que seja a organização.

Embora o exemplo seja de simples entendimento, por
certo a questão é complexa, pois as competências devem
ser definidas em termos de objetivos contingentes, de
tal modo que pessoas e organização consigam exercer
papéis diferentes em diferentes situações e isto, diga-se
de passagem, não se aprende em escolas nem em
treinamentos corporativos, mas se coaduna perfeitamente
com o novo papel do líder como projetista, guia e
professor, apregoado por Senge (1994).

Um Modelo de Construção de Competências
Corporativas

A nosso ver, uma corporação não pode apresentar
qualquer competência ou mesmo habilidade que não
tenha origem em sua força de trabalho. Por isso,
habilidades e competências corporativas têm, na
verdade, um aspecto de fluxo dinâmico em permanente
processo de construção, que se inicia no plano individual,
evolui para o grupai e concretiza-se no corporativo,
conforme esquematizado na figura l a seguir:

Figura 1 - Fluxo Transitivo de Competências

A questão então se resume a isto, cada
caso é um caso e vamos ver o que fazer
quando chegar a hora? A resposta é um
sonoro não. Entendemos que há um
conjunto de competências básicas ou
genéricas que toda organização deve ter,
e um conjunto mais particular, afeito às
peculiaridades de cada empresa

(Fonte: Autor)



De qualquer forma, hoje, praticamente no mundo
todo (pelo menos no mundo dos negócios), os
profissionais de todas as áreas, e especialmente da
liderança, necessitam desenvolver competências para
enfrentar os novos desafios de um mercado cada vez
mais globalizado, no qual o que conta é o
relacionamento com os clientes.

De fato, Fleury e Fleury (2001: 29) distinguem três
níveis de aprendizagem organizacional: do indivíduo,
do grupo e da organização, em que situações de
aprendizagem "podem propiciar a transformação do
conhecimento em competência". Nesse sentido,
enfatiza-se mais uma vez o papel decisivo da liderança,
pois o processo não acontece sozinho, além disso, deve
estar alinhado com a estratégia da organização. Nota-
se que o valor do profissional deslocou-se para uma
atuação de parceria em negócios estratégicos e
gerenciamento de projetos.

Assim, é comum serem ouvidas denominações antes
pouco comuns para os novos cargos e funções desta
era: gerentes de relacionamento, consultores de valor
agregado, negociadores, coaches, formadores de
opinião, colaboradores, membros do time. O que se
procura hodiernamente nos profissionais não são
habilidades especiais, conhecimentos específicos ou
atitudes isoladas, mas uma mescla disso tudo. A esse
conjunto dá se o nome de competências. Ora, o mesmo
raciocínio vale para as organizações. Elas, para
atenderem plenamente seus clientes e garantirem sua
sobrevivência, não podem ousar se limitarem a
habilidades, conhecimentos ou atitudes consideradas
isoladamente, mas precisam da soma de tudo isto, ou
seja, de competências corporativas.

Em síntese, tanto os profissionais quanto as
organizações precisam conseguir um maior nível de
habilidades, ou seja , aprender a aprender
continuamente novas competências, conhecimentos,
habilidades, atitudes e aplicá-las, efetivamente, no dia-
a-dia, para garantir o alcance de objetivos e a obtenção
de resultados relevantes às partes interessadas.

Para atender a essas necessidades, é preciso construir
urna organização de classe mundial, com foco na
aprendizagem e no desenvolvimento das habilidades
e competências requeridas para uma interação profícua
com os stakeholders. Por isso, atualmente, fala-se tanto
em competências e habilidades, para explicar e

justificar o diferencial competitivo das pessoas e das
organizações.

Portanto, o trabalho da liderança é fundamentalmente
estimular o desenvolvimento de competências
individuais e fomentar o fluxo transitivo de
competências, de tal forma que as competências
individuais transformem-se em competências coletivas
ou grupais, e posteriormente em competências
corporativas.

Tão importante quanto fomentar o desenvolvimento
e a criação das competências nos três níveis é manter
o fluxo em moto contínuo, de tal forma que o ciclo
não se quebre e que as competências corporativas
estimulem, no plano individual, o desenvolvimento
de novas competências e o aprimoramento das
competências atuais.

Por isso, a estruturação do Mestrado em Liderança
da Unisa, em termos de competências, é tão
pertinente, afinal, o que realmente faz a diferença é a
competência e não as características do indivíduo (ou
da empresa) consideradas isoladamente, tais como
habilidades e atitudes. Dessa feita, é importante que
se tenha em mente claramente o que se quer dizer com
esses conceitos, para que se possa entendê-los e analisá-
los adequadamente.

Desenvolvimento de Competências Corporativas

Sumantra Goshal e Cristopher Batler (1995: 69-78) já
apontavam, em meados da década de 1990, que em
um mundo no qual a tecnologia começava a não mais
fazer muita diferença, mesmo grandes organizações
precisavam ir além da mera busca por flexibilidade e
resposta rápida às necessidades dos clientes. Elas
deveriam explorar melhor suas vantagens que, ao
contrário do que muitos pensam até hoje, não reside
na economia de escala ou mesmo no tamanho da
empresa, mas no talento e no conhecimento de sua
força de trabalho.

De fato, Dessler (1998: 14), comentando o artigo de
Goshal e Batler, defende que "gerentes bem sucedidos"
são aqueles que se esforçam para criar um ambiente
no qual as competências dos empregados possam
"aflorar". Nesse sentido, Dessler sugere práticas que
já são muito conhecidas de todos, embora nem sempre
sejam aplicadas no dia-a-dia organizacional, nem



mesmo por gestores experientes e que utilizam o
discurso de valorização de seus recursos humanos:
delegação, mais responsabilidade, educação,
treinamento e fomento da auto-estima.

Na verdade, o que os três autores querem dizer é que
se faz necessário, a fim de que a organização obtenha
vantagem competitiva sustentável, o estímulo ao
aprendizado de sua força de trabalho. Nesse sentido,
é importante mencionar que o ambiente propício ao
aprendizado é aquele no qual as pessoas estão dispostas
a aprender e não têm medo de errar - o que só se
consegue se houver realmente uma relação harmônica
e sintonizada entre as pessoas e a organização.

E importante ressaltar que os autores concordam que o
papel maior da liderança é fomentar e estimular as pessoas,
por meio das condições propícias, a buscarem elas mesmas
o autodesenvolvimento, quer seja do aprendizado, dos
ativos intangíveis, quer seja das competências.

Retomando a estrutura do Mestrado em Liderança
da Unisa, fundamentado no desenvolvimento das
competências de liderança, é possível afirmar que o
líder competente é aquele que cujos liderados e

organização são competentes. Essa seria a grande
competência ou o grande desafio do líder, manter sua
equipe competente. Portanto, o líder não pode criar
ou desenvolver competências nos subordinados, não
é o seu papel; cada pessoa é que deve criá-las ou
desenvolvê-las. O líder é o facilitador desse processo.

Na verdade, o líder não pode nem mesmo "transferir"
suas competências, pois, a exemplo do conhecimento, o
máximo que ele poderia fazer seria compartilhá-las, com
o objetivo de que cada um se sentisse estimulado a
desenvolver por si mesmo as competências necessárias.

Isto significa que a organização que tem a liderança
adequada consegue o ambiente propício para o
crescimento individual e o desenvolvimento das
competências corporativas, o que leva a um ciclo
contínuo de desenvolvimento de competências, pois
cada ciclo do fluxo transitivo de competência traz
consigo o crescimento do indivíduo, do grupo e da
organização, que alcançam um novo patamar de
competências e de excelência. E mais ou menos a idéia
do efeito bola de neve de Senge (1994: 87), de Kaizen,
ou melhoria contínua (MARTINS; LAUGENI, 2005:
465). A figura 2 esquematiza esse processo.

Figura 2 - Processo Contínuo de Elevação do Nível de Competências

(Fonte: Autor)



Observa-se que a elevação do nível de competências
individuais leva, de acordo com o modelo de fluxo
transitivo de competências, a uma elevação dos níveis
de competências coletivas e corporativas, gerando
com isso o aumento do capital intelectual, da
capacidade da organização de satisfazer as necessidades
de seus clientes e, por fim, de gerar e sustentar a tão
almejada vantagem competitiva.

Levando-se em consideração que na economia
globalizada de hoje o setor de serviços chega a
representar entre 60% e 80% do Produto Interno
Bruto dos países desenvolvidos (CHESBROUGH,
2004: 26), não há mais necessidade de se procurar
outros argumentos para justificar que as empresas
voltem sua a tenção e esforços para o
desenvolvimento das competências de sua força de
trabalho. Nesse ambiente, a inovação reside menos
nos produtos, e o diferencial passa a ser percebido
no modo como o relacionamento é estabelecido e
mantido com o mercado.

É necessário ressaltar, neste ponto, que não se trata
meramente de treinar os colaboradores. Isto é
muito pouco, como vimos, pois facilmente se
aprimora a capacidade técnica das pessoas; porém,
muito mais difícil é a questão das habilidades, bem
como das atitudes e da motivação, ou seja, faz-se
rea lmen te necessá r io focar o ser humano
hol i s t icamente , no conceito mais amplo de
competência que aqui se defende.

Na verdade, o papel do líder é, acima de tudo, fazer
parte de uma equipe competente. A competência
corporativa é o resul tado do todo, líderes e
liderados, não dá para dividir o resultado sinérgico
dessa interação. Nesse sentido, permitimo-nos
parafrasear Napoleão, para quem não existiam
soldados incompetentes , mas comandantes
incompetentes. Vale lembrar também o grande guru
da Administração Peter Drucker, que certa vez disse
que não havia países desenvolvidos e
subdesenvolvidos , mas países bem e mal
administrados. Diríamos nós, com liderança ou sem
liderança, pois o conceito de liderança é único, não
cabe diferenciar o que é boa liderança e o que é má
liderança, mas tão somente o que é Liderança no
sentido de fazer as pessoas crescerem, juntamente
com seus grupos e suas organizações.

Dessa forma, a questão das competências
corporativas deve ser pensada estrategicamente pela
liderança, com o intuito de criar, manter e
desenvolver as vantagens competitivas.

Infelizmente o contexto atual demonstra, como
descobriu Ruas (2004: 41), que a abordagem da
competência nas empresas, de forma geral, encontra-
se ainda em fase incipiente, sustentada principalmente
por discursos e por definição de metas, ao invés de
fundamentar-se em uma lógica estratégica. Rua alerta
também que, muitas vezes, o conceito de
competência reduz-se à mobilização das capacidades
de conhecimento e a habilidades. De tudo isso,
conclui-se ser premente que a l iderança das
organizações transcenda da lógica da definição de
tarefas e atividades e caminhe à do desenvolvimento
de competências.

Ao atingir este ponto da discussão, é pertinente um
caso real que ilustre de que forma a estratégia
contingência os conhecimentos, habilidades e atitudes,
ou seja, as competências, e como estas definem a
vantagem competitiva.

Uma grande empresa de logística, reconhecida por
sua excelência empresarial, tem como vantagem sobre
a concorrência o entregar produtos em virtualmente
qualquer local do território nacional, com
confiabilidade e regularidade. Na tabela 3, a primeira
linha indica os níveis micro, meso e
macroorganizacional ou corporativo (vide tabela l, já
explicada) e, logo abaixo, discriminam-se a
competência (CHA) em função da estratégia e a
vantagem resultante.

Observe-se que essa empresa tem uma estratégia
clara, que, por sua vez, força a organização a
centrar suas forças no sentido de mobilizar a
competência necessár ia ( con jun to de
conhecimentos, habilidades e atitudes, como já
visto) em sua força de trabalho, para que a
competência organizacional esperada possa ser
desenvolvida. Se o processo foi adequadamente
conduzido, então criará a vantagem competitiva e a
sustentará enquanto a organização for capaz de
aprender, uma vez que as competências não são
estáveis. Logicamente, se o processo não está bem
compreendido e es t ruturado, di f ic i lmente a
vantagem será criada e muito menos sustentada.



Tabela 4 - Caso de Criação de Vantagem Competitiva por Meio do Desenvolvimento
de Competências

(Fonte: Autor)

Para Hamel e Prahalad (1993 apud DESSLER, 1998:
200) o conceito de core competencies significa o
aprendizado coletivo na organização, especialmente
o conhecimento de como coordenar as diversas
habilidades produtivas e integrar as várias correntes
tecnológicas. Ora, o caso acima mencionado deixa
claro esse fato e permite a identificação da existência
do fluxo transitivo de competências, que circula pelos
níveis micro, meso e macroorganizacionais na criação
da vantagem competitiva da organização em causa.

Naturalmente, é bom frisar, a vantagem só se
sustentará na medida em que a organização for capaz
de manter um processo contínuo de elevação do nível
de competências, visando sempre não ser alcançada
pela concorrência.

Considerações Finais

Após essa breve discussão, acredita-se que a melhor
maneira de encerrá-la seja fazendo-se referência mais
uma vez a Peter Senge (1994), que definiu de forma
brilhante aquilo que chamou de competência central
de uma organização, qual seja, o aprendizado coletivo,
um conjunto único de capacidades que lhe permite
criar grandes produtos ou serviços.

Esse aprendizado coletivo, segundo o modelo aqui
exposto, é a tarefa primordial da liderança, aliás,
como já pregado por Greenleaf (1998) e outros
autores aqui mencionados.

Dessa forma, respondendo a questão central deste
artigo, proposta no seu início, pode-se dizer que a
liderança hoje deve estar voltada primordialmente para
o desempenho adequado de suas competências (a lista
de quatorze competências do Mestrado em Liderança
da Unisa, tabela l, é um bom norte), a fim de que,
por meio delas, consiga fazer girar o fluxo transitivo
de competências explicado na figura l, para gerar o
efeito bola de neve do processo contínuo de elevação
do nível de competências.

Nesse sentido, cabe ao líder, fundamentalmente,
promover as mudanças necessárias para o fomento
dos processos de aprendizagem, que irão
impulsionar as pessoas a desenvolverem suas
competências - única maneira sustentável de criar e
manter vantagem competitiva.

Assim, talvez seja pertinente enriquecer este artigo
reproduzindo uma história contada por David
Neeleman (apud WADEMAN, 2005: 17), o
celebrado pres idente e fundador da famosa



companhia norte-americana de aviação JetBlue. A
JetBlue é uma companhia aérea sediada em Nova
York que opera com a estratégia de baixo custo e
tarifas baratas. A companhia vem sendo apontada
como modelo de gestão por estar dando lucro em
um mercado extremamente competitivo - no qual
a maioria das empresas está em situação difícil -
por seu elevado índice de capitalização, por oferecer
preços baixos com itens sofisticados de conforto
como aeronaves novas, poltronas de couro, canal
de televisão por satélite para todos os passageiros,
check-in automatizado e por sua arrojada política de
recursos humanos.

Conta ele que, na adolescência, veio ao Brasil como
missionário de sua igreja, época em que começou a
trabalhar nas nossas também célebres favelas. Ao
concluir o trabalho missionário e preparar-se para
voltar aos Estados Unidos, diz que fez uma entrevista
com o responsável pela sua estadia aqui, quando
ouviu o seguinte:

- David, quando voltar à vida normal, nos Estados
Unidos, tudo o que você fizer será para você mesmo.
Vai estudar para você mesmo, vai ganhar dinheiro
para você mesmo e por aí vai. E você nunca estará
tão contente como esteve aqui a menos que sinta
que está servindo [grifo nosso], que está servindo
aos outros.

Ele continua contando que, ao voltar ao seu país, pôs
em prática esse valioso ensinamento que hoje norteia
sua maneira de administrar a JetBlue, e afirma que
sempre tenta "oferecer oportunidades de servir aos
outros" [grifo nosso] tanto para ele próprio quanto
para os que com ele trabalham.

Começamos o artigo nos reportando à liderança
para o serviço de Greenleaf e encerramos falando
da liderança que serve aos outros de Neeleman,
para conclu i r d izendo que l iderar é prover
oportunidade de crescimento a todos, ou seja, o
trabalho do líder é criar o ambiente propício ao
desenvolvimento das competências de cada ser
humano da organização.
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