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Resumo 

 

Esta pesquisa procura propor solução para a falta de alinhamento das pessoas em 

relação à estratégia das empresas, através de um modelo de gestão por 

competências que seja aplicável a uma empresa do ramo de transporte público de 

passageiros. Este estudo foi realizado através de pesquisa descritiva, que procurou 

analisar como três empresas, que atuam em Belo Horizonte, implantaram ou estão 

implantando o programa de gestão por competências. Para isso utilizou-se de 

questionários semiestruturados e entrevistas presenciais com responsáveis por 

estes programas para obtenção dos dados. Além do benchmarking foi resgatado 

experiências da própria organização, que havia iniciado a implantação de um 

programa de gestão por competências em 2007. O referencial teórico baseou-se na 

abordagem de cinco tópicos principais: empresa familiar e sua sucessão, 

competências, gestão de pessoas por competências, modelo de gestão de pessoas 

estratégico e competências na perspectiva social. Buscou sugerir um método de 

gestão por competência que consiga melhorar a performance da empresa, além de 

criar um bom ambiente de trabalho e reduzir o tunrover. Os resultados mostram que 

diante da complexidade de uma gestão de pessoas por competências dois fatores 

são fundamentais para o sucesso do programa, sendo o apoio da Alta Direção em 

todas as etapas do processo e uma comunicação efetiva para todos os níveis 

organizacional.     

 

Palavras-chave: Competências, Gestão, Performance, Estratégia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor de transporte está em destaque no Brasil nos últimos anos, em 

especial devido às manifestações de 2013, o transporte público em especial. O 

assunto tem sido focado pela imprensa, por movimentos sociais e até pela ex-

presidente Dilma Rousseff. 

Calcula-se que as famílias brasileiras gastam até 15 por cento de sua renda 

com o transporte nas grandes cidades. O transporte público brasileiro é o grande 

desafio nos próximos anos, uma vez que os gastos com transporte privado, segundo 

o Carvalho e Pereira (2012) são cinco vezes maiores do que os gastos com 

transporte público. O Brasil vive com o desafio de diminuir essa diferença e garantir 

um transporte público mais eficiente e confortável. São ainda necessárias políticas 

de valorização e melhoria de qualidade dos sistemas de transporte público para que 

a população em geral o considere mais atrativo. Nos últimos anos surgiu a 

problemática da gestão dessas empresas, tema deste trabalho. 

A gestão tem sido objeto de grande atenção nos últimos anos. As 

organizações descobriram a gestão como objeto de estudos científicos. A busca das 

organizações é por modelos que não sejam os tradicionais de gestão de pessoas. 

Existe, então, demanda de atendimento das necessidades e expectativas na gestão 

e das pessoas. 

A necessidade de pensar a gestão decorre do fato de que, nem sempre, a 

gestão de pessoas está associada harmonicamente com a estratégia das empresas. 

Essa pesquisa busca levantar métodos indicados para a gestão de pessoas. O 

objetivo é melhorar a performance da empresa, aumentar a produtividade e melhorar 

o ambiente de trabalho. Reduzir o turnover também é objetivo a ser realizado. As 

relações devem ser mais e mais transparentes, assim como a comunicação deve 

melhorar.  

Esse trabalho tem como finalidade analisar e investigar modelos de gestão de 

competências para que, uma sugestão possa ser implementada em empresas de 

transporte. A busca é a maior eficiência na gestão de pessoas. Outros objetivos de 

pesquisa secundários serão: 1) estudar as teorias relacionadas à gestão por 



 

competências. 2) buscar no mercado experiências de modelo de gestão por 

competências a serem implementadas com sucesso em organizações diversas. 

Finalmente, 3) propor um modelo de gestão por competências que possa ser 

implementado em empresas de transporte. 

 

1.1. Problema de Pesquisa 

 

A forma como as organizações realizam a gestão de seus empregados passa 

por grandes transformações em todo o mundo, sendo motivadas pela inadequação 

dos modelos tradicionais de gestão de pessoas no atendimento das necessidades e 

das expectativas das pessoas nas empresas. 

A falta de alinhamento na performance das pessoas em relação a estratégia 

nas empresas é uma questão que pode ser minimizada pela adequada implantação 

e operacionalização de um modelo de gestão por competências nas organizações.  

 

1.2. Justificativa 

 

Esse trabalho busca indicar uma metodologia aplicável a gestão de pessoas, 

com o objetivo de melhorar a performance da empresa, com aumento da 

produtividade, melhoria do ambiente de trabalho, diminuição do turnover, aumento 

da transparência nas relações e melhoria na comunicação.  

 

1.3. Objetivos Geral e Específicos 

 

O objetivo geral do trabalho foi desenvolver um modelo de gestão por 

competências a ser implementado em empresas de transporte, que busca maior 

eficiência na gestão de pessoas. São três os objetivos específicos:  

a) Estudar teorias relacionadas a gestão por competências.  

b) Buscar no mercado experiências de modelos de gestão por competências 

implementadas com sucesso em organizações diversas.  



 

c) Propor um modelo de gestão por competências que poderá ser 

implementado nas empresas de transporte.  

 



 

2. METODOLOGIA CIENTIFICA 

 

O método utilizado para o presente trabalho visa, através da pesquisa 

descritiva, subsidiar a elaboração e implantação de um projeto de gestão por 

competências em empresas do ramo de transporte. A pesquisa descritiva, portanto, 

proporciona um conhecimento mais amplo à medida que descreve como 

determinadas empresas implantaram ou estão implantando o programa de gestão 

por competências, foi possível assim comparar os resultados obtidos por essas 

empresas e definir o modelo de gestão por competências ideal a ser adotado pela 

empresa onde o projeto será implantado (SOUZA, 2016). 

Foi utilizada também a pesquisa bibliográfica e documental. Na pesquisa 

bibliográfica buscou-se validar os conceitos e os métodos da gestão por 

competências e na pesquisa documental houve a possibilidade de conhecer, devido 

ao trabalho de campo realizado, o contexto das empresas pesquisadas, na medida 

que se avaliou documentos internos da empresa, indicadores de desempenho, 

relatórios, livro da história da família fundadora e entrevistas com empresas que 

compuseram o benchmarking. 

Utilizou-se para coleta de dados da pesquisa documental, um questionário 

semiestruturado, sendo que as entrevistas foram realizadas com representantes de 

empresas com algum tipo de experiência em gestão por competências. 

 



 

3. A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA: O GRUPO OMNIBUS 

 

O Grupo Omnibus, como várias outras empresas do ramo de transporte de 

cargas e transporte coletivo de passageiros de Minas Gerais, é uma empresa do tipo 

familiar. 

No caso específico do Grupo Omnibus, todo o esforço para chegar aos dias 

atuais, começou no ano de 1958, com a compra de um caminhão Chevrolet Brasil, 

onde os proprietários à época Sr. Flávio e Sr. Wilson, seu cunhado e sócio, iniciaram 

o transporte de cargas da cidade de Bom Despacho - MG para cidades do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. 

Essa modalidade de transporte de cargas durou por dois anos, até a mudança 

para Belo Horizonte, no ano de 1960, quando venderam o caminhão para iniciar o 

negócio de transporte coletivo de passageiros, com a aquisição de um ônibus, onde 

o Sr. Flávio era empresário, motorista, mecânico, borracheiro e o que precisasse ser. 

Havia apenas um motorista de revezamento. Após quatro anos o Sr. Flávio adquiriu, 

em sociedade com um amigo, mais um ônibus para a linha, o serviço aumentou e 

passaram a ter motoristas e cobradores em turnos. 

Em sociedade com outro bom-despachense, o Sr. Flávio adquiriu a Viação 

Santo Afonso em 1963, com doze carros. Em outubro de 1965 a sociedade se 

desfez, e no mês de dezembro deste mesmo ano o Sr. Flávio comprou a Viação 

Nova Suissa com seis carros. 

De 1965 a 1970, os negócios prosperaram com aquisição de novos ônibus, 

houve um significativo aumento do número de passageiros e principalmente com a 

participação da Sra. Ilda, esposa do Sr. Flávio, no negócio da família. Ela ajudava na 

parte administrativa e financeira da empresa e também com envolvimento e 

aprendizado dos filhos no negócio. “Da trajetória empresarial da família, a lição 

aprendida e vivida nessa travessia é a certeza de que é possível conciliar os 

negócios com os laços familiares” (AMORMINO; NEVES, 2008, p. 114). 

Ao longo das décadas, a gestão foi se transformando, adquirindo novas 

empresas e diversificando os seus negócios. Os filhos foram sendo preparados para 

assumir os negócios até a sucessão do pai, Sr. Flávio, pelo seu filho Sr. Fábio, o que 

ocasionou a continuidade dos ensinamentos passada pelo pai ao negócio. 



 

Em 1981 a empresa Nova Suissa já tinha vinte e nove ônibus passando a 

operar com um ônibus no bairro Buritis como estratégia para uma futura expansão. 

Em 1982 firmou sociedade com a Viação Vera Cruz, sendo 50% para cada sócio e 

uma frota de 69 veículos. Em 1989 a sociedade foi desfeita e a empresa voltou a ser 

exclusivamente da família. 

A empresa de transporte público expandiu para a cidade de Poços de Caldas - 

MG e Vitória - ES, no ano de 1985. Em 2002 foi adquirida, em Belo Horizonte, a 

empresa São Bernardo Ônibus Ltda. com mais 85 veículos.  

Mais recentemente, em março de 2014, a empresa adquiriu a Salvadora 

Empresa de Transportes Ltda., também na cidade de Belo Horizonte, com uma frota 

de 41 veículos. Em setembro 2015 após ter vencido uma licitação para o transporte 

de funcionários da Cidade Administrativa de Minas Gerais, aumentou a frota da 

Garagem Floramar (antiga São Bernardo) em dezesseis veículos.  

Atualmente o grupo conta com 299 ônibus em Minas Gerais e 278 no Espírito 

Santo. Isso, sem contar com os 200 ônibus divididos entre fretamento, urbano e 

turismo na cidade de Poços de Caldas e 18 de fretamento na cidade de Belo 

Horizonte que têm administração à parte. Possui aproximadamente 1.570 

empregados ativos nas empresas de Minas Gerais e 1.630 nas empresas do 

Espírito Santo. 

Apesar de ser uma empresa privada familiar, possui atualmente uma estrutura 

administrativa profissionalizada, certificada pela ISO 9001 e faz uso de um sistema 

integrado ERP – Globus, criada especificamente para o ramo de transporte. 

 

3.1. Desafios Atuais 

 

Com o crescimento do grupo, os desafios foram aumentando, principalmente 

os voltados para a gestão de pessoas.  

Com a expansão para a cidade de Poços de Caldas, um dos filhos do Sr. 

Flávio foi para a cidade administrar o negócio e levou com ele os supervisores de 

tráfego e de manutenção da Nova Suissa, por demandar pessoas de confiança e 



 

com capacidade técnica para ajuda-lo na nova empresa. Neste contexto, a empresa 

Nova Suissa apresentou perda de eficiência, não conseguiu atender seus principais 

objetivos. Nesta época, a empresa Nova Suissa enfrentou grandes desafios nos 

setores de manutenção e tráfego, pois como não existiam funcionários capacitados 

para substituir os enviados para Poços de Caldas, foram promovidos empregados 

de confiança, porém sem avaliar se tinham as competências necessárias para 

assumir a gestão destas áreas. 

Este problema serviu de aprendizado para os sócios que a partir daí iniciaram 

um programa denominado “Segunda Pessoa”. Para cada cargo de supervisão, 

gerência, deveria haver pelo menos uma pessoa apta para atuar em caso de 

movimentação para outra empresa do grupo, promoção, demissão, dentre outras 

possibilidades. O programa foi iniciado e bem trabalhado, porém, com o passar do 

tempo e em decorrência ainda do crescimento do grupo, outras promoções e 

transferências afetaram o desempenho da Nova Suissa. 

Além da falta de uma “segunda pessoa” apta para assumir funções chaves, 

criou-se um sentimento de paternalismo no grupo, onde, muitas vezes pessoas boas 

em determinados serviços eram promovidas ou assumiam funções sem estarem 

preparadas. Isso causou mais prejuízos para o grupo. 

Dentre as dificuldades mais recentes na Nova Suissa, destaca-se a 

rotatividade de pessoas em cargos chaves. Passaram pela empresa, nos últimos 

dois anos, três gerentes operacionais, três supervisores de manutenção e dois 

supervisores de tráfego. Além destas funções, houve rotatividade de instrutores de 

motoristas, encarregados de manutenção, mecânicos especialistas, coordenação do 

controle de tráfego e encarregado noturno. Em nenhuma das outras empresas do 

grupo houve um turnover tão grande como o da Nova Suissa. 

Tais fatos impactaram diretamente no resultado da empresa, sendo um dos 

piores nos últimos tempos, inclusive acontecendo vários retrabalhos e gastos 

desnecessários. 

A alta direção do Grupo Omnibus estimula uma liderança baseada no 

exemplo, na constância de propósitos, que inspire a confiança e o comprometimento 

das equipes. Os gerentes recebem autonomia para conduzir o negócio “como dono”, 



 

cabendo-lhe tomar decisões da garagem em que atuam e, em contrapartida, 

assumem todas as responsabilidades pelos resultados. Os gestores assumem um 

compromisso de cumprir as metas de qualidade e o orçamento empresarial 

estabelecido.  Desta forma, cada empresa se comporta conforme as competências 

de cada gerente, ou seja, seu dono. 

Por tudo isso descrito, tornou-se fundamental para o grupo desenvolver uma 

Gestão por Competências e assim alinhar conhecimentos, comportamentos, 

habilidades, atitudes e resultados entre os seus colaboradores, começando pela 

Nova Suissa para que não voltem a ocorrer problemas similares aos que ocorreram 

nestes últimos anos. 

 



 

4. O TRANSPORTE URBANO 

 

Este tópico apresenta uma visão geral do transporte urbano, desde sua 

origem até os dias de hoje, suas transformações e evoluções tecnológicas.  

 

4.1. Origem do transporte urbano 

 

Conhecido por seus trabalhos no campo da matemática, filosofia e da física, 

um dos pensadores mais famoso de todos os tempos, Blaise Pascal, foi o criador do 

transporte público urbano, feito esse, desconhecido pela maioria das pessoas no 

mundo.  De acordo com Galhardi e Pacini (2007), Pascal criou o transporte público 

urbano em 18 de março de 1662 na cidade de Paris, na França, data da primeira 

rota e, em 11 de abril de 1662, inaugurou a segunda rota na cidade, por último a 

terceira rota foi inaugurada em 22 de maio de 1662. Eram conhecidas pelos 

franceses como as carruagens de Carrosses à CinqSols, as carruagens de cinco 

tostões ou cinco moedas, carruagens de tração animal. 

Porém com a morte de Pascal no mesmo ano e a má administração do 

negócio com alto valor da passagem e o aumento dos custos, fez com que o 

negócio paralisasse por um determinado período na França. Após longo período 

paralisado o transporte urbano volta a prosperar, só que em outra cidade francesa 

conhecida como Nantes, através de um antigo coronel da era napoleônica, 

conhecido como Stanislas Baudry, que entra para a história como o introdutor do 

transporte público moderno, no ano de 1826, e que a partir desta nova fase nunca 

mais sofreu interrupções. 

Nesta época, Baudry abriu em Paris uma empresa, a Entreprise Généraledes 

Omnibus, que recebeu inicialmente da prefeitura de Paris uma concessão de 10 

linhas. A concorrência cresceu e outras empresas entraram no mercado, o que 

ocasionou uma grande anarquia relacionada aos trajetos e tarifas. O governo então 

no ano de 1855, enfrentando vários problemas, decidiu unificar o transporte público 

através do decreto, concedendo o monopólio do serviço a ônibus por um período 

inicial de 30 anos e a sua administração se estendeu até as primeiras décadas do 

século XX. 



 

A partir daí o serviço de transporte urbano por meio dos ônibus de tração 

animal espalhou rapidamente pelo mundo. O que leva a tornar parte integrante da 

vida urbana moderna com o advento das cidades e do crescimento das mesmas. 

 

4.2. O inicio do transporte urbano no Brasil e sua evolução 

 

Dom João em 18 de agosto de 1817 editou um Decreto Real proferindo a 

Sebastião Fálbegras Surigué, a primeira concessão de transporte no país. De 

acordo com Galhardi e Pacini (2007), esse decreto constitui a certidão de 

nascimento do transporte coletivo no Brasil. 

O transporte de passageiros por diligências no Brasil perdurou até 1824. Em 

seguida, novo Decreto aparece em 1844, com o surgimento do ônibus a tração 

animal, nova modalidade de transporte que fez com que a mobilidade urbana 

expandisse na área urbana carioca.  

Em 11 de outubro de 1837, foi instalada a empresa Companhia de Ônibus, 

com um total de quatro ônibus de dois pavimentos que praticaram esse tipo de 

serviço até 1860. A partir desse período surgiu o meio de transporte que se tornou a 

maior aquisição e aceitação pela população, o bonde que ajudou a expandir os 

limites da cidade do Rio de Janeiro. 

Na cidade de Belo Horizonte, primeira capital planejada do Brasil, em 02 de 

setembro de 1902, foi à quinta cidade do Brasil a ter um sistema de bondes de 

tração elétrica. 

No ano de 1923, iniciou o serviço de ônibus na capital mineira, inicialmente 

com quatro linhas. A Expansão do serviço de transporte urbano não só em Belo 

Horizonte, mas como nas demais regiões do país, tiveram a criação de várias 

empresas que ao longo das décadas foram ganhando mercado e aceitação da 

população. 

De acordo com Gomes (1996), a empresa pioneira foi a Ladeira & Raso, e os 

veículos eram do tipo “jardineira”, de pequena capacidade. Após a consolidação do 

transporte urbano, houve, após a 2ª guerra mundial, a consolidação de empresas de 

carrocerias no Brasil, algumas atuando até os dias de hoje no cenário nacional. 

Outro fator de grande importância no transporte urbano foi a criação do Vale-



 

Transporte, através de lei nos meados de 1985 e que no início era facultativo ao 

empregador. Em seguida, por volta de 1987, à concessão do vale transporte tornou-

se obrigatório e após décadas de utilização foi modernizado sofrendo uma evolução 

do papel para o sistema de bilhetagem eletrônica que é utilizado atualmente e é de 

grande confiabilidade, evitando fraudes como os modelos anteriores. 

 

4.3. Panorama do setor de transporte urbano no Brasil 

 

Com a falta de investimentos em infraestrutura e sistemas de transportes 

saturados, as grandes cidades brasileiras passaram por uma profunda crise, devido 

o crescimento desordenado do transporte alternativo, o incentivo do automóvel em 

relação à priorização do transporte público o que causou um cenário negativo tanto 

para os operadores do sistema quanto para os usuários. 

De acordo com Siqueira (2014), um dos principais instrumentos para o 

desenvolvimento da mobilidade, a Lei 12.587/12, prevê a elaboração dos planos 

diretores de transportes pelas cidades e que tende a promover o transporte urbano 

pelas cidades do país. 

Os corredores exclusivos são apontados como a solução mais rápida de 

mobilidade urbana e também menos onerosa na organização do transporte urbano 

público e vem ganhando mais espaço na matriz de transporte de passageiros no 

país.  

Diante desse cenário os dados apresentados pelo Anuário do Ônibus anos de 

2014 e 2015, mostra o percentual de utilização de gratuidades em relação ao total 

de passageiros em torno de 20%, também o percentual de utilização do vale-

transporte em relação ao número de passageiros pagantes 40% e por último o 

percentual de sistemas de bilhetagem eletrônica implantados nos municípios 

brasileiros que é em torno de 85% (em cidades acima de 100 mil habitantes – 288 

cidades). 

A matriz de transporte público no Brasil mostra o papel de importância do 

ônibus, que tem participação de 87% do total de usuários do sistema. Além de o 



 

setor possuir mais de 2.000 empresas operadoras pelo país (urbanos e 

metropolitanos), empregam quase 550 mil pessoas de forma direta, 220.000 

motoristas empregados no setor e é responsável pelo transporte de 40 milhões de 

brasileiros todos os dias com uma frota de idade média de 4,3 anos. 

 

4.4. Sistemas inteligentes no transporte urbano 

 

Após cento e vinte anos da invenção do ônibus com motor de combustão a 

indústria do setor tem o desafio de tornar os veículos tecnologicamente mais 

avançados, oferecendo pacotes de tecnologia embarcada, aumentando a eficiência 

operacional, a segurança, além de mais conforto para os passageiros. 

Algumas tecnologias já estão disponíveis aos usuários, principalmente nas 

grandes cidades e nos corredores do BRT como: 

 Sistema wi-fi; 

 câmera de segurança com gravação de imagens internas e externas; 

 sistema de alarme e pânico; 

 carregador de celulares; 

 TV com notícias; 

 bilhetagem com biometria. 

Ainda, segundo Bertachini (2015), os operadores passam a contar com 

telemetria permitindo o monitoramento em tempo real com localização do veículo, 

número de passageiros transportados, comunicação com o motorista. 

No sistema de bilhetagem, segundo Bertachini (2016), é o que mais vem 

sendo desenvolvido com a utilização de novas tecnologias, como a biometria, 

criação de embarque com o cartão de crédito por proximidade já em teste no país e 

também a implantação do QR Code em papel, com a perspectiva de em breve já 



 

será possível comprar o bilhete e embarcar no ônibus somente usando o telefone 

celular. 

Percebe-se que tecnologia vem avançando rapidamente no sistema de 

transportes urbano, fazendo com que os envolvidos nestes processos tenham 

competências apropriadas para se adaptarem a este novo modelo. No próximo 

capitulo iremos explorar um pouco mais sobre o conceito de competência e algumas 

metodologias para seu gerenciamento.  

 

 



 

5. BASES CONCEITUAIS 

 

Neste capítulo buscou-se levantar, através de pesquisas bibliográficas, 

conceitos de competências, gestão de pessoas de forma estratégicas por 

competências, seus atores sociais e características de empresas familiares.  

 

5.1. Empresa familiar e sua sucessão 

As empresas familiares, segundo Leone (2010) apresentam em sua estrutura 

situações peculiares que na maioria das vezes não são observadas em outros tipos 

de empresas. Isso fez com que ao longo do tempo fossem vistas como 

incompetentes no modelo de gestão empresarial. Geralmente ela é estigmatizada 

devido à informalidade, o valor baseado em confiança em detrimento da 

competência, o que na maioria das vezes impossibilita a profissionalização. 

De acordo com Leone (2010), estima-se que 90% das empresas existentes no 

Brasil são familiares (LETHBRIDGE, 1997). Já as principais causas do encerramento 

e finalização dessas empresas, estão relacionadas às brigas pela sucessão, pela 

falta de planejamento, falta de visão de dentro para fora da organização, concentrar 

em um único produto, além de estabelecer e manter um alto padrão de vida da 

família. 

A partir da criação da empresa e crescimento no mercado, consequentemente 

o negócio familiar deverá passar para uma segunda e ou mais gerações. E quando 

uma segunda geração assume, a família, a empresa e o próprio negócio, nota-se às 

transformações que sofrem com os novos papéis de todos os envolvidos da 

empresa. 

O estabelecimento de regras sobre acordos, tanto familiares e acordos entre 

os acionistas, deverão ter prioridade, pois a cada geração que assume o negócio 

familiar, cada vez torna-se mais complexo as relações entre família, empresa e 

propriedade. 



 

O acordo familiar é o mais importante para a família, pois inclui a missão e os 

valores como família e define as relações entre família e empresa. Já no acordo dos 

sócios ou pactos societários, geralmente com valor jurídico, faz parte integrante do 

acordo familiar. Na relação da família com a propriedade do negócio, é importante 

quando, na segunda geração, o poder não está mais concentrado no fundador do 

negócio. 

Neste ambiente de empresa familiar a competência torna-se essencial á 

profissionalização, pois assume maior relevância nas decisões gerenciais que 

envolvem pessoas, por essa razão, será fruto da abordagem do próximo tópico.  

 

5.2. Competências 

 

O conceito de competência, conforme lembra Dutra (2014), foi proposto de 

forma estruturada pela primeira vez em 1973, por David McClelland (1973), que 

buscava uma abordagem mais efetiva que os testes de inteligência nos processos 

de recrutamento e seleção. O conceito foi logo expandido para contribuir aos 

processos de avaliação e para orientar ações de desenvolvimento profissional. 

Dutra (2014) continua explanando que os autores como Le Boterf (1994, 

2000, 2001 e 2003) e Zarifian (1996 e 2001) foram quem exploraram o conceito de 

competência à ideia de agregação de valor e entrega de forma independente do 

cargo, isto é, a partir do indivíduo. Essa construção do conceito de competência 

explica de forma mais amoldada o que observamos na realidade das empresas 

atualmente.   

O debate das competências, conforme Parente (2008), passa também pela 

questão de saber se elas são diferentes das ações propriamente ditas. A 

competência, no sentido adotado por Parente (2008), seria a competência para agir. 



 

Parente (2008) cita a existência de abordagens hegemônicas analisando 

competências. Segundo Parlier (19951 apud PARENTE, 2008) existe o conteúdo 

cognitivo, ou seja, trata dos conhecimentos influenciando o desempenho do 

trabalhador, que o trabalho é um momento de aprendizagem para o trabalhador. 

Apesar destes conceitos Parlier (19952 apud PARENTE, 2008,) explica que, 

por mais que se treine o funcionário, por mais liberdade ou autonomia que ele tenha 

diante da gestão, isso ainda é pouco perante as situações desafiadoras que ele terá 

que enfrentar diariamente na empresa, como a crise econômica mundial, a crise nas 

contas públicas, o risco da demissão, a chegada da automação, a necessidade de 

operar novas tecnologias, entre outras. 

Para Parlier (19943 apud de PARENTE, 2008), quando se analisa a 

competência, deve-se ir além da mera gestão pelo posto de trabalho, é importante 

também relacionar a atividade com a tarefa, as ações, as práticas e os 

comportamentos em atividade de trabalho. Estes serão mais importantes que as 

normas de trabalho, com bastante frequência. 

As competências são produzidas numa trajetória pessoal e social e, segundo 

essa vertente teórica, elas surgem numa encruzilhada: combinam aprendizagem 

teórica com experimental, por exemplo. Estruturam-se, pois, através de uma 

reconstrução dinâmica dos elementos que as compõe. Os elementos são saber, 

práticas e raciocínios. 

Contudo, para Parlier (19954 apud PARENTE, 2008) a competência não deve 

ser prisioneira dos desempenhos, ela apenas indica e exprime, de forma específica, 

                                                           
1 PARLIER, Michel. L’entreprise, système apprenant, Mémoire D.E.A.Organisation appliquée. 

Institut d’ Administration des Entreprises de Paris. Université de Paris I Panthéon – Sorbonne. 1995. 

2 PARLIER, Michel. L’entreprise, système apprenant, Mémoire D.E.A.Organisation appliquée. 

Institut d’ Administration des Entreprises de Paris. Université de Paris I Panthéon – Sorbonne. 1995.  

3 PARLIER, Michel. La compétence au servisse d’ objectifs  de gestion. In MINET, F.; PARLIER, M.; 

WITTE, Serge de (Orgs.). La compétence: muthe, construction ou réalite? Paris: Ed. L’ Harmattan, 

1994. p. 91-107.  

4 PARLIER, Michel. L’entreprise, système apprenant, Mémoire D.E.A.Organisation appliquée. 

Institut d’ Administration des Entreprises de Paris. Université de Paris I Panthéon – Sorbonne. 1995 



 

as contingências da situação, assim como as finalidades prosseguidas pelos 

indivíduos em sua atividade de trabalho.  

Conforme expõe Parente (2008), quando se reflete sobre competências, 

pode-se classificá-las em competências técnicas, estratégicas e relacionais. Quando 

se abordam as competências, verifica que existe todo um processo social de 

construção de competências profissionais. 

 

5.3. Gestão de Pessoas por Competências 

 

Conforme Dutra (2014) cada vez mais as organizações querem pessoas mais 

autônomas e com maior iniciativa, com perfil bem diferente do exigido até então, de 

obediência e submissão. Sobre o processo de decisão que é uma das atividades 

mais rotineiras, principalmente dos gestores, na medida em que o processo de 

decidir é descentralizado, ele fica mais sensível no âmbito do comprometimento das 

pessoas com os objetivos e as estratégias da organização. 

Ainda segundo o autor, no Brasil, as empresas que estão obtendo os 

melhores resultados na gestão de pessoas têm aplicado os conceitos de 

competência, de forma a permitir que o gestor avalie riscos e acompanhe os 

resultados e decisões. 

Segundo a análise elaborada por Parente (2008), os postos de trabalho 

devem ser agregados de acordo com suas características de complexidade e 

responsabilidade, assim como deve ser levada em conta a amplitude da intervenção 

no que se refere aos trabalhadores. 

 Parente (2008), ainda alerta para a questão da satisfação e dos 

relacionamentos estarem sempre ligados a uma dimensão interna da empresa que 

envolve o lado subjetivo e emocional, dos trabalhadores: o trabalhador manifesta-se 

satisfeito se ele tem boas relações com os colegas de trabalho. Se a integração é 

pouco favorável, os trabalhadores não valorizam seu pertencimento àquela 

empresa. 



 

Neste sentido Dutra (2014), entende que no conjunto de políticas e práticas 

de gestão de pessoas deve possuir as seguintes propriedades: 

 integração mútua: permite ao gestor avaliar os desdobramentos de uma 

decisão relativa à remuneração de um profissional no conjunto das 

remunerações da empresa, no sistema de carreira, no sistema de 

desenvolvimento; enfim, em todos os demais aspectos da gestão de pessoas 

dentro da organização; 

 integração com a estratégia organizacional: é importante que o conjunto 

de políticas e práticas de gestão de pessoas esteja alinhado com os objetivos 

da organização, seus valores e sua missão; 

 integração com as expectativas das pessoas: é preciso também, que 

essas políticas e práticas estejam alinhadas com as expectativas das pessoas 

para sua legítima efetividade. 

A valorização das pessoas é mensurada pelas recompensas por elas 

recebidas como retorno de seu trabalho para a organização. Essas recompensas 

podem ser entendidas como o atendimento às prioridades das pessoas: 

econômicas, de crescimento pessoal, segurança, projeção social, reconhecimento, 

possibilidade de expressar-se através do trabalho, entre outras. 

O autor ainda apresenta alguns aspectos auxiliadores da gestão de pessoas, 

pois o fato de os trabalhadores possuírem determinado conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, não é garantia de que este conjunto será utilizado pelo 

trabalhador para agregar valor à organização: 

 entrega exigida pela organização: a origem dessas entregas deve estar no 

escopo estratégico da empresa. Ao mesmo tempo, não é possível querer o 

mesmo padrão de entrega para diferentes grupos profissionais dentro da 

empresa; 

 caracterização da entrega: a forma de descrever a entrega exigida das 

pessoas deve ser facilmente entendida e mais objetiva possível. Essa é uma 

questão de muita relevância, pois pode e deve influenciar nos parâmetros 

remuneratórios e precisa observar as limitações legais impostas pela Justiça 

do Trabalho Brasileira; 



 

 forma de mensurar a entrega: além da descrição objetiva da entrega, é 

preciso criar uma escala para mensurá-la. 

 

Dutra (2014) explica que podemos utilizar três abordagens metodológicas não 

conflitantes entre si, que podem ser empregadas concomitantemente, possibilitando 

maior garantia no processo de implementação da Gestão por Competências. A 

primeira é uma abordagem recomendada por McClelland (1973), nela são 

inicialmente identificadas pessoas consideradas como tendo uma perfomance 

superior, acima da média. A segunda abordagem parte da premissa da existência da 

relação natural entre a estratégia da organização, suas competências 

organizacionais e as competências das pessoas (FLEURY, 2000). E a terceira 

abordagem é um alinhamento dentro das organizações, que considera diferentes 

trajetórias de carreira, normalmente atreladas a processos fundamentais para a 

organização. 

Dutra (2014) esclarece também que as pessoas se desenvolvem quando 

lidam com atribuições e responsabilidades de maior complexidade. No Quadro 01 

que se segue, são apresentadas as dimensões de complexidade das atividades e 

seu nível de desenvolvimento: 

Quadro 01 – Dimensões de Complexidade X Variáveis Diferenciadoras 

 

  Fonte: (Dutra,2014. p. 41) 



 

A reflexão de Stampapud Dutra (2014) possibilita entender que uma pessoa, 

ao atuar em determinado nível de complexidade, pode transferir-se para outra 

atividade profissional, mesmo que totalmente diferente da anterior, no mesmo nível 

de complexidade. Isso porque o que importa no desenvolvimento da pessoa não é o 

conjunto de conhecimentos e habilidades acumuladas, e sim em que nível de 

complexidade ela consegue articulá-lo. Essas conclusões seguem a mesma direção 

das reflexões oferecidas por Le Boterf (2001). 

Assim, as competências descritas e os requisitos exigidos para cada nível de 

complexidade, são os principais parâmetros do sistema de gestão de pessoas. Essa 

construção, segundo Dutra (2014), permite inferir que o uso da complexidade da 

entrega, na construção de um sistema de gestão do desenvolvimento, gera os 

seguintes desdobramentos: 

 análise das pessoas a partir da sua individualidade: é deixar de olhar a 

partir do cargo que ocupam ou de um perfil pré definido, e passa a ser 

observadas a partir de sua entrega. Quando esta entrega não ocorre como 

se espera, pode-se ponderar o quanto essa deficiência foi motivada por 

problemas que a organização precisa sanar e o quanto foi causada por 

deficiências individuais; 

 análise das deficiências individuais: ao olhar a capacidade de entrega da 

pessoa, é possível identificar o porquê da não-entrega: deficiência na 

informação, conhecimento ou habilidades; questões comportamentais; 

problemas de orientação do desenvolvimento,  etc. É possível estabelecer 

com a pessoa um plano de ação para o desenvolvimento; 

 análise da efetividade das ações de desenvolvimento: ao constituir com a 

pessoa um plano de ação de desenvolvimento, obtém-se o 

comprometimento dela e de sua chefia em relação ao plano. Essa 

cumplicidade aumenta as chances de sucesso, o qual pode ser medido ao 

analisar mudanças ou não na entrega da pessoa após as ações de 

desenvolvimento.  

 adequação das ações de desenvolvimento: da mesma forma que se 

devem analisar as pessoas respeitando sua individualidade, deve-se pensar 

no seu desenvolvimento. Pessoas desenvolvem-se usando de forma cada 

vez mais elaborada e sofisticada seus pontos fortes (STAMP (1993) apud 



 

Dutra, 2014). Ações de desenvolvimento devem, portanto, centrar-se nos 

pontos fortes das pessoas. 

 

5.4. Modelo de Gestão de Pessoas Estratégico 

 

Desempenho, segundo Dutra (2014), é um conjunto de entregas e resultado 

de determinado indivíduo para o negócio, e pode ser analisada em três dimensões 

com mútua integração, que devem ser acompanhadas de forma diferente, sendo: 

desenvolvimento, esforço e comportamento. 

O autor esclarece ainda que, o nível de desenvolvimento é determinante na 

elaboração da perspectiva da organização sobre o desempenho profissional. Os 

desafios conferidos às pessoas, bem como a expectativa sobre o seu desempenho, 

são gerados pelo seu nível de desenvolvimento. Assim, a melhor maneira de 

mensurar o desenvolvimento é pela complexidade de suas atividades. 

Já o esforço é uma contingência; não se pode garantir que uma pessoa 

esforçada hoje, amanhã também será. O esforço está diretamente relacionado à 

motivação da pessoa e às condições favoráveis apresentadas pela empresa ou 

mercado.  

O comportamento pode ou não afetar o desenvolvimento e o esforço do 

profissional, mas irá afetar o ambiente organizacional, consequentemente o 

desenvolvimento e o esforço de outras pessoas. O comportamento deve ser 

trabalhado de forma separada em relação às duas outras dimensões por ser 

extremamente subjetiva, tendo como base a conduta definida como padrão pela 

organização.  

As empresas que cobram das pessoas somente o esforço orientam-se para o 

curto prazo, já as que estimulam as pessoas para o desenvolvimento estão 

orientadas para o médio e o longo prazo.  

O Quadro 02 que se segue apresenta os modelos de vários autores para a 

concepção, implementação e revisão do sistema de gestão de pessoas. 



 

Quadro 2 – Processo para a implementação da gestão de pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Dutra, 2014, p. 94) 

 

As fases dos processos de concepção e implementação de sistemas de 

gestão de pessoas, segundo Dutra (2014), passam por quatro etapas, sendo: 

Etapa I – Definição dos parâmetros do sistema de gestão de pessoas: são 

as atividades para a definição dos objetivos e premissas que norteiam a 

modelagem do sistema e dos resultados desejados. 

Etapa II – Modelagem do sistema: deve ser modelada com a participação e 

com comprometimento do corpo gerencial, a metodologia proposta procura 

incentivar a interação entre os gestores envolvidos no processo, instituindo-os 

como grupo habilitado a discutir questões organizacionais abrangentes. A 

ampla participação permite a construção de um sistema de gestão de pessoas 

que respeite necessidades e anseios específicos, garantindo sua legitimidade. 



 

Etapa III – Implementação inicial do sistema e capacitação do corpo 

gerencial: associa as pessoas nos parâmetros estabelecidos pelo sistema 

delineado nas etapas anteriores. O enquadramento demonstrará a existência 

de gaps no valor agregado pelos profissionais, nos critérios de acesso 

requeridos pelas posições e na sua remuneração. Os dados fornecerão 

subsídios para a construção de um plano de ação, objetivando a diminuição 

destes gaps identificados. 

Etapa IV – Monitoramento do sistema: A característica básica dessa etapa é 

o processo de acompanhamento da implementação, parte-se do pressuposto 

de que uma série de fatores concorre para desvirtuar os princípios e os 

objetivos do sistema após sua implantação, como os impactos provocados no 

contexto da empresa, as diferenças de ritmos de compreensão dos objetivos 

propostos e a resistências quanto à reconfiguração das relações internas. 

Neste tópico, foram abordadas estratégias de gestão de pessoas, segundo 

diversos teóricos, que apontam a importância do processo de implementação desta 

ferramenta gerencial para melhoria da qualidade do processo decisório, bem como 

exemplificam as diversas fases que envolvem a gestão de pessoas.  

 

5.5. Competências na perspectiva social 

 

Segundo Barbosa (2007) é preciso à participação de novos atores sociais, 

além das organizações, para minimizar os dispêndios da formação profissional, e 

possibilitar ao indivíduo condições favoráveis de mobilidade organizacional, e não 

prende-lo a uma ou outra empresa. 

Barbosa (2007) cita como os principais atores da gestão por competências: o 

Estado, a Empresa e o Sindicato, todos com objetivos distintos. O Estado como 

responsável por promover o bem-estar social da população, com propósito de 

garantir a empregabilidade dos profissionais. A Empresa focada pela redução de 

custos, a maximização da produção e a concorrência globalizada, se vê obrigada a 

ser cada vez mais eficiente em suas competências, uma questão de sobrevivência. 



 

O Sindicato, que com a redução do número de filiados em todo o mundo, deve se 

reinventar e atrair a fidelização dos profissionais. 

Diante deste desenho social e a produtividade exigida, as áreas de recursos 

humanos estão cada vez mais voltadas para atividades normativas e operacionais, 

recuadas para estrutura organizacional e tendo pouca visibilidade na estratégia. 

Assim acabam focando seus esforços para preparar as competências dos 

empregados de forma limitada, para aturar especificamente na entidade, o que faz 

com que o profissional fique preso à organização. 

Conforme exposto por Barbosa (2007), no Brasil existem várias organizações 

que atuam no campo da certificação de competências. No entanto, ainda assim, 

podem gerar dúvidas sobre a efetiva concepção de competências imprescindíveis 

para uma profissão, ou as que o mercado indica como realmente necessária. O que 

também acaba limitando o profissional para atuar em uma determinada área e/ou 

entidade. 

 Assim, pensar em competência social é entendê-la como a capacidade do 

indivíduo garantir o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que 

proporcione sua inclusão social, seja a partir do seu espaço junto ao mercado de 

trabalho, ou por meio da sua cidadania como membro social. O autor resume esta 

ideia como a junção entre educação e o trabalho. 

Abordamos aqui, uma abrangência dos atores responsáveis pelo 

desenvolvimento de competências, ressaltando que os métodos de aprendizagem 

não podem ficar restritos à organização, mas ser assumidas por diversas entidades 

sociais, tanto públicas como privadas. 

 



 

6. EXPERIENCIA ANTERIOR 

 

O Grupo Omnibus, no ano de 2007, implantou um programa de Gestão por 

Competências, com o objetivo de desenvolver as potencialidades dos 

colaboradores, identificar e avaliar a prática das atitudes esperadas, oferecer 

oportunidade de autoconhecimento e identificação de ações para o 

desenvolvimento. 

Nesta época criou-se uma matriz com nove condutas que deveriam ser 

avaliadas nos níveis de Gestores, Chefias e Equipe, conforme quadro 3. As 

condutas identificadas como essenciais para o negócio foram ramificadas em uma 

lista de comportamentos associados, o que facilitaria à avaliação da prática contínua 

dos comportamentos.  

Quadro 3: Matriz de avaliação Grupo Omnibus 

 

 Fonte: Manual de gestão por competências, 2007, p.6. 

 

A partir desta matriz de condutas, eram feitas as avaliações de competências, 

que ocorriam em três etapas, à primeira era a auto avaliação, momento em que 

cada avaliado deveria considerar sua percepção sobre como está sua prática nos 

comportamentos descritos. A segunda era a avaliação da chefia, onde o avaliador 

registrava sua percepção de cada pessoa. E por fim, a terceira etapa era a reunião 

de feedback, momento de encontro entre o avaliador e o avaliado, para 

apresentação das percepções e definição do posicionamento acordado entre eles.  



 

Esta avaliação era feita através de uma escala, de 0% (não praticado) até 

100% (sempre praticado – nível de excelência) considerando a prática em sua 

intensidade. 

A partir desta avaliação, tinha-se a ideia de elaborar o Plano de 

Desenvolvimento Individual, que possibilitasse a combinação de ações a serem 

desenvolvidas no prazo determinado e continuamente verificado. 

 A pesar da iniciativa, atualmente o programa de Gestão por Competências 

não é praticado nas empresas do Grupo Omnibus, uma das possíveis causas 

levantadas entre os gestores que estão na empresa desde a época foram: 

 Complexidade do modelo de avaliação para a época, principalmente para a 

equipe com baixa escolaridade; 

 Definição das mesmas condutas para vários níveis de empregados (do 

Gerente ao Auxiliar); 

 Nenhuma associação do resultado das avaliações com a remuneração e/ou 

política de promoção; 

 Falta de priorização dos gestores, devido o processo ser demorado. 

Após conhecer a experiência vivida pelo Grupo Omnibus, realizamos um 

benchmarking com outras empresas, para conhecer casos de sucesso e identificar 

as principais dificuldades encontradas com a implementação de uma Gestão por 

Competências e seus resultados. 

 



 

7. BENCHMARKING 

 

Ao desenvolver a gestão por competências, as empresas seguem alguns 

métodos, conhecidos e abordados por estudiosos, neste capítulo, apresentaremos 

os dados de gestão por competência de três organizações distintas, com o objetivo 

de verificar as teorias adaptadas à realidade das companhias. 

Para obter este comparativo realizou-se entrevistas com gestores de três 

empresas, através de questionário semiestruturado, apresentado no apêndice. A 

seguir apresentamos o Quadro 04, com os principais pontos abordados durante 

visita às organizações.   



 

Quadro 4: Resultado das entrevistas de benchmarking 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 



 

Diante das entrevistas, conforme quadro apresentado, observou-se que os 

objetivos de ter uma gestão por competências nas três empresas são parecidos, 

sendo o desenvolvimento das pessoas, melhoria na qualidade do trabalho, agregar 

valor ao negócio e obter melhores resultados. 

Observou-se também que é unânime o envolvimento da alta direção no 

programa de gestão por competência. As principais dificuldades apontadas na 

implantação do programa foram à comunicação, metodologia e escala de avaliação 

complexo e subjetivo, dificuldades em informatizar o modelo, preparo dos líderes 

para feedbacks. 

Em duas das três empresas visitadas, a comunicação foi citada como um 

ponto de atenção na gestão por competência e em ambas ela ocorreu de forma 

presencial e com elaboração de cartilhas. 

As melhorias encontradas após a implantação do programa foi feedbacks 

mais claros, alinhamento das metas e comportamentos, clima organizacional melhor, 

alinhamento na contratação e no desenvolvimento, e auxilio nas decisões sobre 

demissões. A mensuração destas melhorias é feita por relatórios de avaliação após 

cada ciclo, pesquisa de clima e identificação de valores em todos os níveis. 

A cooperativa ABC ainda não pode observar o impacto da gestão por 

competência na iniciativa e criatividade dos empregados, devido ao programa ter 

sido implantado este ano. No entanto, as empresas FUNDEP, que iniciou o 

programa em 2011, e o SEBRAE, que finalizou a implementação em 2008, notaram 

maior iniciativa e criatividade na equipe, além da redução da rotatividade. 

Duas, das três empresas visitadas, relataram que existe uma integração 

mutua entre a estratégia da empresa e as pessoas. Foram levantados também quais 

são os principais erros cometidos na gestão por competência, obtivemos os 

seguintes itens: 

 instrumentos para a gestão de pessoas de difícil compreensão e utilização 

pelos gestores, pessoas e os próprios profissionais especializados (apontado 

por 2 empresas). 



 

 descrédito e insegurança em relação aos instrumentos de gestão, devido a 

pressão para solucionar os problemas sem clara compreensão da realidade 

organizacional (apontado por 1 empresa). 

 desintegração entre as várias políticas e práticas de gestão de pessoas, como 

sistemas de remuneração que estimulam comportamentos diferentes e 

eventualmente conflitantes, em relação àqueles incentivados pelo sistema de 

desenvolvimento (apontado por 1 empresa). 

Observou-se também que duas, das três empresas visitadas, tiveram conflitos 

entre as áreas na implantação do programa. Apesar destes conflitos estas mesmas 

empresas relataram que o programa foi replicado em outras unidades. 

Com base nas experiências vividas em outras empresas e na base conceitual 

levantada sobre o assunto, estaremos, no próximo capítulo, sugerindo um modelo 

de Gestão por Competência que poderá ser implementado em qualquer empresa do 

ramo de transporte publico. 

 



 

8. GESTÃO POR COMPETÊNCIA 

 

Neste capítulo buscou-se fazer uma descrição do modelo ideal e do modelo 

que deverá sem implantado no Grupo Omnibus. 

 

8.1. Modelo Ideal 

 

Acredita-se ser primordial para uma boa gestão de pessoas por competência, 

o alinhamento em toda organização, com a definição de suas estratégias e das 

competências organizacionais necessárias para o alcance destas estratégias. A 

partir das competências organizacionais, é possível determinar com maior 

assertividade as competências individuais que os empregados precisam entregar à 

organização. 

Esta entrega deve levar em consideração o nível de atuação de cada 

empregado, podendo estar em níveis mais estratégicos ou nos operacionais. 

Também deve ser considerada a abrangência de atuação do empregado, seu nível 

de responsabilidade e seu grau de autonomia, conforme exemplificado por Dutra 

(2014) no Quadro 01 – Dimensões de Complexidade X Variáveis Diferenciadoras. 

Para conseguir mapear as competências individuais de cada cargo e/ou setor, 

é importante elaborar uma matriz contendo todos os cargos ocupados na empresa, e 

classificar cada cargo com seus respectivos níveis de complexidades, 

responsabilidade, abrangência, nível de estruturação da atividade, tratamento da 

informação e sua autonomia para tomadas de decisões. 

Com base neste mapeamento e com as atribuições identificadas para cada 

cargo, é possível definir as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

desejadas para cada função dentro da organização, alinhados com a estratégia e a 

competência organizacional.  

Após a definição das competências para cada cargo, que pode ser construída 

com a participação de um grupo de empregados de vários níveis de 

responsabilidades e validada pela alta gestão, é necessário criar mecanismo de 



 

avaliação, para identificar as deficiências existentes entre as competências 

necessárias para o cargo e a pessoa que está ocupando-o. 

Esta metodologia de avaliação deve ser simples e de fácil compreensão, ela 

deve ser um instrumento facilitador dos feedbacks de maneira objetiva e clara, com 

menor subjetividade possível. Pode-se fazer em etapas, tendo uma auto avaliação 

feita pelo avaliado, uma avaliação do líder imediato, dos subordinados e até mesmo 

dos pares (empregados que trabalham lado a lado, ou clientes internos).  

Para facilitar o método avaliativo, é importante definir uma escala de 

avaliação que pode ser: 

 ótimo: quando o desempenho é acima do esperado 

 bom: quando o desempenho está dentro do esperado 

 regular: quando o desempenho pode ser melhorado 

 insatisfatório: quando não corresponde ao mínimo esperado 

As avaliações devem ser fundamentadas em ações cotidianas que sejam 

exemplos da prática profissional, para facilitar a reflexão do trabalhador sobre sua 

conduta. A avaliação é um momento de se fazer uma revisão do passado, mas no 

momento presente, este retorno ao já realizado só tem significado quando contribui 

para uma evolução no futuro.  

Assim, as diferenças entre as competências esperadas (ideal) e as atuais 

(real) do cargo proverão as necessidades de desenvolvimento. Investir no 

desenvolvimento dos profissionais é responsabilidade tanto da empresa quanto do 

profissional que busca seu próprio crescimento. O plano de desenvolvimento 

individual possibilita combinar ações a serem desenvolvidas para o desenvolvimento 

do profissional, com prazo determinado e definições de ser acompanhada e 

verificada sua efetividade.  

O plano de treinamento anual da organização deve considerar o resultado das 

avaliações de competências para definir as prioridades de treinamento, de forma a 

contribuir com o alcance das competências organizacionais definidas. 

As políticas de recrutamento, tanto interno (promoções) como externo, devem 

considerar as competências definidas para os cargos. A empresa deve considerar os 

resultados das avaliações de competências para o profissional ter oportunidade de 



 

promoção e/ou aumento salarial, por isso a política de remuneração fixa e/ou 

variável deve estar alinhada e com regras claras ao resultado das avaliações de 

competências. Deve-se também utilizar o resultado das avaliações por competência 

para o processo decisório de demissões. 

Outro ponto importante para a gestão por competência é a implantação de um 

sistema informatizado para gerenciar as avaliações, sistema que possibilite, de 

forma rápida, identificar as competências que estão sendo atendidas pelos 

empregados e as competências que precisam de desenvolvimento, de forma 

organizacional como individual. Este sistema também deve abranger a elaboração e 

o acompanhamento do plano de desenvolvimento individual, e possibilitar o 

gerenciamento dos treinamentos necessários para o atendimento das competências 

individuais e organizacionais.   

A comunicação também deve ser observada principalmente na fase inicial do 

programa, é preciso elaborar um plano de comunicação que envolva todos os 

empregados, utilizando ferramentas de fácil compreensão e livre acesso das 

pessoas, como reuniões presenciais, elaboração de cartilhas, divulgação em 

quadros de avisos, utilização da intranet, dinâmicas e etc.  

É preciso para o sucesso do programa o apoio da alta administração, o 

envolvimento do corpo gerencial faz a diferença em todas as etapas da implantação 

e manutenção do programa de gestão por competência. O exemplo e as práticas 

devem iniciar de cima para baixo. 

 

8.2. Gestão por competências no Grupo Omnibus 

 

O modelo gestão de pessoas por competência do grupo Omnibus deverá ter 

como objetivo: 

 dar maior autonomia as pessoas,  

 incentivar que elas sejam criativas para resolver os problemas que 

existem, 

 permitir que as pessoas  tenham iniciativa para buscar os resultados 

definidos no planejamento estratégico,   

 realizar o alinhamento das competências a partir da contratação,  



 

 apresentar a equipe o plano de desenvolvimento individual alinhado com a 

visão, valores e planejamento estratégico da empresa.  

Espera que com esse alinhamento entre as pessoas e a organização, a 

equipe trabalhe com comprometimento para que o resultado seja alcançado e 

percebam que a organização lhes agrega valor. No modelo de gestão de pessoas 

adotado no grupo, gostaríamos que as pessoas sentissem que a organização não 

existe para controlá-las e sim para desenvolvê-las. Gostaríamos que as pessoas 

percebessem que trabalhando naquela organização teriam a oportunidade de se 

desenvolver, de se sentir útil e importante.  

O líder também teria que se preparar para cuidar da sua equipe, pois ela teria 

mais autonomia, estaria focada em resultados e com maior maturidade. Se as 

pessoas se sentem bem cuidadas, elas se importam com o trabalho. Então, 

compartilharam seus conhecimentos. Se quisermos que as pessoas hajam com 

responsabilidade, precisamos descobrir se elas têm consciência do seu trabalho e a 

sua importância. 

É essencial ter uma equipe com diversidade de pensamentos, por ser um 

componente essencial da inovação e de tornar claro qual é o verdadeiro problema. 

Trabalhar com uma equipe autônoma e ao mesmo tempo saber desenvolver 

essa equipe nos pontos fracos. 

Expandir o círculo de relacionamento, procurando promover discussões na 

equipe. Essas discussões têm com o objetivo difundir ideias e aumentar o potencial 

da equipe. O líder tem que ficar atendo porque todas as vezes que ele fecha o 

círculo de relacionamento, ele restringe o pensamento inovador e restringe as 

soluções. Quando o líder observar que a conversa sempre está se repetindo e que 

não está chegando a nenhum lugar e/ou cada vez as pessoas da equipe querem 

estar menos envolvidas nessa conversa, uma solução simples e absolutamente 

certeira é convidar novas vozes a participar.  

Diante de um problema fazer a seguinte pergunta: O que é possível fazer aqui 

e quem se importa com o problema para mudar? Quando o líder pergunta o que é 

possível está inspirando as pessoas, está dando-lhes as boas vindas por sua 

criatividade, por se importarem, por suas boas ideias.  



 

Conversar no mínimo a cada trimestre sobre os propósitos para lembrar com 

frequência onde devemos chegar. Sem esses lembretes a equipe pode acabar 

perdendo o rumo.  

Ao mapear as competências individuais, deve-se elaborar uma matriz com 

todos os cargos da empresa, classificando o cargo de acordo principalmente com 

seu nível de complexidade, abrangência, responsabilidade, sua autonomia para 

tomadas de decisões. Com isso, teremos os principais parâmetros do sistema de 

gestão de pessoas.  O trabalho de modelagem é realizado basicamente para a 

obtenção desses parâmetros. Poderíamos dizer que esses parâmetros são o 

coração do sistema de gestão. E esse trabalho teria que ser realizado em conjunto 

com a equipe sob orientação dos gerentes e apoio do RH. Para atingir o resultado 

desejado é imprescindível que os gerentes realizem a avaliação de competência 

junto com a sua equipe alinhando o nível de atribuições e responsabilidades com as 

entregas esperadas para aquele cargo. Importante: não iremos alinhar as atribuições 

a pessoa que ocupa o cargo no momento e sim a entrega que é necessária neste 

cargo para que a empresa tenha resultado e tenha continuidade a longo prazo.   

Após definido o mapa de competências que serão avaliadas deverá ser 

comunicado a todos os funcionários. Como um grupo já terá participado da 

elaboração, isso facilitará a comunicação. A comunicação deverá ser clara, sendo 

realizadas reuniões com cada setor e os funcionários após as reuniões deverão 

responder um questionário com a finalidade de medir o que foi entendido. A 

metodologia de avaliação deve ser simples e de fácil compreensão, ela deve ser um 

instrumento facilitador dos feedbacks de maneira objetiva e clara, com menor 

subjetividade possível. Não é necessário haver uma avaliação geral, podendo haver 

avaliações por parte do seu líder imediato, dos seus pares (empregados que 

trabalhem lado a lado) clientes internos e também dos seus subordinados. Com o 

resultado das avaliações o RH deverá montar a matriz de desenvolvimento. 



 

Quadro 05 – Matriz de desenvolvimento 

 

Fonte: (Dutra, 2014, p. 163) 

O gerente deverá dar o feedback para o funcionário para que ele entenda na 

matriz de desenvolvimento onde ele se encontra. Essa matriz tem que ser 

construída em cima do principio da verdade. O funcionário tem que entender onde 

ele se encontra. Essa matriz de desenvolvimento não pode ser utilizada para 

promoção, demissão ou remuneração variável. A promoção, demissão, 

remuneração variável ou aumento da remuneração fixa ocorrerá de acordo com a 

capacidade de entrega do funcionário ou não. Nas entrevistas que fizemos nas 

empresas todas alertaram que quando o modelo de gestão por competências é 

utilizado para aumento de remuneração ou demissão acaba que os gestores muitas 

vezes se perdem e a equipe para de evoluir. O foco da gestão por competência é a 

evolução. Com a evolução automaticamente a entrega do funcionário aumenta e 

será possível prepará-lo para futuras promoções. Outro ganho da gestão por 



 

competência realizada corretamente é observar as pessoas que não estão 

entregando. Às vezes após o feedback, a pessoa entendendo o que realmente se 

espera dela o resultado aumenta.  

Para facilitar o método avaliativo, é importante definir uma escala de 

avaliação que pode ser: 

DI – Desenvolvimento inicial: quando a pessoa não atende adequadamente a 

determinada exigência; 

AP – Atendimento parcial: quando a pessoa atende parte de determinada 

exigência; 

A – Atendimento: quando a pessoa atende completamente à exigência; 

S – Superação: quando a pessoa atende à exigência do nível imediatamente 

superior. Por exemplo, se a pessoa está sendo avaliada no nível 3 da trajetória 

comercial, e está tendo um desempenho referente ao nível 4 na competência em 

que está sendo avaliada. 

A avaliação deverá ser realizada levando em consideração a entrega do 

funcionário. Uma grande dificuldade que as empresas entrevistadas tiveram foi a 

separação entre entrega e atividade. Por exemplo: a manutenção preventiva do 

ônibus deve ser realizada. Essa é a atividade. A entrega é a realização da 

manutenção preventiva sendo que o ônibus atinja a km esperado entre socorro e OT 

(ocorrência de tráfego), ou seja, a manutenção foi realizada com qualidade, dentro 

do custo e do prazo.  

Uma reflexão que poderá ser feita é utilizar o BI (Business Intelligence) para fazer 

uma gestão a vista e transformar a entrega das atribuições em metas. De forma a 

ficar mais transparente qual a entrega esperada de cada funcionário.  

Através dos resultados das avaliações de competências deve-se traçar o 

plano de treinamento anual da organização, dando prioridade para as pessoas ou 

áreas que mais necessitem de desenvolvimento e assim conseguirem alcançar as 

competências organizacionais definidas. 

Todo o recrutamento interno (promoções) ou externo deve ser baseado nas 

competências definidas para o cargo. Qualquer oportunidade de promoção ou 



 

aumento salarial deve-se levar em conta os resultados e entregas realizados pelo 

profissional e não utilizar o modelo de gestão por competência para isso. 

Para que o modelo de gestão por competência atinja todos os empregados, é 

necessário definir um plano de comunicação que utilize todas as ferramentas 

disponíveis, que seja de fácil compreensão e livre acesso a todos os envolvidos. 

Dentre estas ferramentas, podemos citar reuniões presenciais, utilização da intranet, 

quadros de avisos, cartilhas, dinâmicas, dentre outras. É importante que este 

processo não se perca e para isso a comunicação deve ser constante, onde o RH 

deverá realizar reuniões semestrais para esclarecimento de dúvidas. 

A alta administração deve apoiar ativamente o programa, pois somente assim 

que ele terá sucesso. É necessário o envolvimento do corpo gerencial em todas as 

etapas da implantação e manutenção do programa. Para reforçar esta participação, 

o exemplo e as práticas devem iniciar de cima para baixo. 

Abaixo segue a figura 01, que demonstra o fluxo sintetizado da proposta de 

solução para o Grupo Omnibus, com os principais objetivos que se busca com este 

projeto, etapas de sua implementação, bem como a importância do apoio da alta 

direção e da comunicação em todo projeto, para que ele tenha sucesso. 

Figura 01 – fluxo sintetizado da proposta de solução 

Fonte: Elaborado pelos autores 



 

 
9. CONCLUSÃO 

 

O Brasil é um país que apresenta importantes questões desafiadoras nas 

mais variadas esferas. Uma delas é o transporte público nas grandes cidades. Há 

forte demanda de um melhor serviço. Está comprovado em pesquisa do IPEA que a 

população brasileira gasta cerca de 15% de sua renda em transporte público e 

privado. E há forte demanda por um melhor serviço público, a exemplo das 

manifestações de 2013, que funcionaram de estopim para manifestações de todo o 

tipo em todo o país. Elas deram grande destaque ao problema do transporte público 

no Brasil, em especial nas grandes cidades. Isso faz com que estudar novas 

alternativas e novos pensamentos organizacionais seja um grande imperativo, uma 

verdadeira necessidade. 

Nesse contexto, cabe estudar novas formas de gestão. Está comprovado que 

uma gestão diversa faz uma grande diferença. A gestão passou a ser estudada 

cientificamente pelos administradores há algumas décadas. O líder é um foco nas 

organizações mais recentes, uma vez que o estudo científico da formação de 

líderes. A formação de gestores é de fundamental importância. Essa formação inova 

e dinamiza as organizações. Para navegar os mares numa tempestade como é essa 

que é a crise, o papel do timoneiro é fundamental, daí a necessidade da reflexão 

sobre o líder e o gestor, assim como a necessidade de inovar nesse sentido. A 

gestão de pessoas mostra que é necessário analisar a individualidade das pessoas 

e que uma pessoa pode ser deslocada de uma função para outra, exercendo-as com 

igual habilidade. A empresa tem enfrentado desafios ligados à gestão de pessoas no 

momento em que ela busca se expandir. O pessoal qualificado não pode se deslocar 

e não é fácil encontrar as pessoas qualificadas para gerenciar as cidades para onde 

a empresa está se expandindo. A qualificação das pessoas nas empresas é mais e 

mais um desafio, pois há demanda de pessoal qualificado. As empresas, nos anos 

vindouros, terão que aprimorar suas competências devido à crise. Isso implica em 

buscar a sobrevivência. 

Aprimorar a gestão por competências é um desafio nesse momento histórico 

de crise internacional. Para obter esse objetivo, as empresas estão desenvolvendo 

vários métodos, entre os quais o benchmarking. Refletiu-se a respeito do modelo de 



 

gestão de pessoas em termos estratégicos, assim como sobre as habilidades e 

deficiências das pessoas em termos de gestão de pessoas. 

Essa pesquisa focou o desafio da empresa Omnibus em inovar na área de 

gestão, em especial a gestão de pessoas. Para tanto, foi elaborado um histórico do 

transporte público no Brasil e no mundo. As transformações que a área da gestão de 

pessoas passou nos últimos anos no Brasil trazem desafios para todas as 

empresas, assim como para a empresa Omnibus. As empresas da área do 

transporte também se encontram nessa fase de transformação intensa. O desafio 

mais recente foi a aplicação da chamada gestão de competências. Essa gestão 

implica em repensar vários níveis de gestão, especialmente no que diz respeito à 

gestão de pessoas. 
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APÊNDICE 

Roteiro de perguntas 

 

Empresa: ___________________________________________________________ 

Número de empregados: ______ (   ) Nacional  (   ) Multinacional  (   ) Capital misto 

Ramo de atividade: 

(   ) Indústria (   ) Comércio (   ) Saúde (   ) Prestação de Serviços (   ) Consultoria  

(   ) Educação (   ) Outros: especificar: _________________ 

Entrevistado: ______________________________________Cargo: _____________ 

Formação: (   ) Psicologia   (   ) Administração   (   ) Pedagogia    (   ) Outros _______ 

Habilitação: (  ) Graduação  (  ) Pós Graduação  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado   

(  ) Outros: _______________ 

1. Como era o cenário da empresa e porque decidiram desenvolver o “Programa de 

Gestão de Competências”, como a ideia surgiu? 

 

2. Qual o objetivo principal do programa e como a Gestão por Competência está 

estruturada? (processos, pessoas e prazos). 

 

3. A alta direção está envolvida com o programa? Como é este apoio? 

 

4. A implantação do programa já foi finalizada?  O que a empresa já desenvolveu e 

o que ainda falta para implantar? 

 

5. Quais foram ou estão sendo as maiores dificuldades enfrentadas na implantação 

do programa até aqui? E o que fizeram para supera-las? 

 

6. O que você citaria como ponto de atenção e/ou requisitos essenciais para 

conseguir um bom resultado com o programa? 

 



 

7. Como foi o processo de comunicação / divulgação do programa para os 

empregados? E como foi a reação deles diante do programa? Teria como citar 

algumas reações? 

8. Quais foram às melhorias percebidas após o programa? Estes resultados são 

mensuráveis e acompanhados? Como? 

 

9. Você considera que com o modelo de gestão por competência implantado na 

empresa conseguiu com que os funcionários tivessem mais iniciativa, criatividade 

para resolver os problemas e que estivessem focados no resultado da empresa? 

Favor dar um exemplo de como foi evidenciado essa mudança de 

comportamento. 

 

10. A empresa pode afirmar que consegue reter os talentos? Qual a rotatividade? 

 

11. Você considera que o conjunto de políticas e práticas de gestão de pessoas 

adotado por sua empresa possui as seguintes propriedades: integração mútua, 

integração com a estratégia organização e integração com as expectativas das 

pessoas? 

 

12. Um dos problemas em adotar a pratica de gestão por competências seria 

cometer alguns dos erros abaixo relacionados. Você considera que sua empresa 

cometeu ou comete algum dos erros abaixo listados. 

(   ) instrumentos para a gestão de pessoas de difícil compreensão e utilização 

pelos gestores, pessoas e os próprios profissionais especializados; 

(   ) desintegração entre as várias políticas e práticas de gestão de pessoas – é 

comum encontrar sistemas de remuneração que estimulam comportamentos 

diferentes, e eventualmente conflitantes, em relação àqueles incentivados 

pelo sistema de desenvolvimento. Em algumas empresas, há conflito entre o 

que a remuneração fixa favorece e o que é estimulado pela remuneração 

variável; 

(  ) desorientação no trato de problemas na gestão de pessoas em que as 

soluções são geralmente tópicas, desarticuladas entre si e com a estratégia 

organizacional. Há uma tendência de as prioridades serem estabelecidas em 

função das situações, áreas ou pessoas que exercem mais pressão;  



 

(   ) descrédito e insegurança em relação aos instrumentos de gestão, uma vez 

que há pressão para solucionar os problemas sem clara compreensão da 

realidade organizacional. Isso conduz, muitas vezes, à busca de modismos 

ou propostas “modernosas” de gestão, sem que se obtenham os resultados 

esperados pela organização e pelas pessoas. 

 

13. Esse processo de Competências teve barreiras, conflitos entre os setores da 

organização (gestores e individuais) e por quais motivos? 

 

14. A implementação da Gestão de Competências, ao ser trabalhado na 

organização, foi introduzida pelos gestores nas demais empresas do grupo 

econômico e/ou criou-se uma intenção por parte das outras empresas do grupo 

em participar do processo? 

 


