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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

Discutir e implementar ações que promovam a gestão de pessoas é fundamental 
para o desenvolvimento das instituições.

As novas formas de organização das equipes e a valorização das competências 
estão no escopo de atuação de todos os gerentes de uma instituição. Por isso, neste 
VI Fórum de TIC promovemos o debate sobre competências gerenciais e ouvimos 
experiências exitosas e desafiadoras da Petrobras, do BNDES, Eletrobrás, Serpro e 
Enap. 

Boa leitura!
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Perspectivas do desenvolvimento de competências 
gerenciais na Dataprev

Maria Augusta de Souza Batista 
1Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da Dataprev  
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Figura 1

1Graduada em Psicologia, com especialização em Recursos Humanos, Dinâmica de Grupo e MBA em Gestão Empresarial, com 
atuação profissional em diversas empresas de grande porte, em Pernambuco e Rio de Janeiro. Com mais de 25 anos de 
experiência na área de gestão de pessoas notadamente na formação de lideranças, desenvolvimento de equipes e avaliação de 
desempenho. Experiência como docente na cadeira de gestão de recursos humanos e na formação de profissionais para atuação 
de facilitadores de grupos humanos. Responsável na Dataprev pela coordenação das equipes de desenvolvimento e valorização 
de pessoas, promoção de saúde, qualidade de vida e bem-estar. À frente do DEDP coordena as ações capazes de garantir a 
implantação da política de gestão de pessoas definida pela Diretoria de Pessoas.

Podemos, hoje, discernir as três divisões que funda-
mentam a área responsável pelo desenvolvimento das 
competências gerenciais. Uma, de desenvolvimento, 
com educação a distância e educação continuada; 
outra de valorização de pessoas, lidando com proces-
sos de remuneração, captação e encarreiramento; e a 
terceira, de saúde e qualidade de vida, marcada 
fortemente por uma característica biopsicossocial do 
ser humano.

Um ponto bastante interessante, e que de alguma 
maneira diz respeito ao gerenciamento como um todo, 
é o fato de o Ministério da Previdência Social e o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serem 
nossos acionistas majoritários e também nossos 
clientes; aliás, além dele, como clientes, temos o 
Ministério do Trabalho, o do Desenvolvimento Social e a 
Receita Federal do Brasil. 

A Dataprev pode ser definida por um conjunto de 
atribuições, tais como: desenvolvimento de software, 
processamento de informação, sustentação operacio-
nal em todo o país, gestão e tratamento da informação, 
prospecção tecnológica etc. 

Em nossa estrutura organizacional, a entidade máxima 
é o Conselho de Administração, com a responsabilida-
de de aprovar as diretrizes gerais de negócios e orça-
mentos, e fiscalizar as execuções administrativas. Já o 
Conselho Fiscal trabalha na verificação e fiscalização 
do cumprimento dos deveres legais e estatutários. 

Com uma presidência e quatro diretorias, cabe à 
superintendência – vinculada à presidência – a 
responsabilidade pelos planejamentos, desenvolvi-
mentos organizacionais, representações institucionais, 
processos de consultoria jurídica, auditorias e todo o 
atendimento operacional do país (Figura 1). 

Na esfera das diretorias, uma mudança peculiar 
acontece: a antiga Diretoria Financeira e Comercial 
(DFC), hoje é de fato a DFS (Diretoria de Finanças e  
Serviços Logísticos). Com isso, a porção comercial sai 
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do ambiente financeiro – e segue caminhos redefinidos. A Diretoria de Infraestrutura 
de TIC conduz o planejamento da produção, a operacionalização, a rede de comuni-
cações, suporte, produção, e segurança da informação; enquanto a administração 
de pessoas, o desenvolvimento de pessoas, a responsabilidade social e as relações 
do trabalho encontram-se sob a responsabilidade da Diretoria de Pessoas. Por fim, a 
Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações controla o desenvolvi-
mento e a qualidade de softwares, o relacionamento com o cliente, a gestão e a 
geração de informações.

Enfim, vivemos hoje o desafio da evolução do ambiente central de processamento – 
por trabalharmos com números bastante significativos, qualquer modificação se 
torna desafiadora; como exemplos, a modernização dos sistemas instalados no 
INSS, a migração do legado de sistemas da plataforma proprietária para sistemas 
abertos. Igualmente surpreendente é perceber a melhoria que a implantação do novo 
modelo de gestão do INSS proporciona à sociedade brasileira, bem como os serviços 
disponibilizados pela Dataprev na internet. Obviamente, passamos também pela 
mudança do nosso próprio ambiente de trabalho, inevitável para aceitarmos os 
desafios e enfrentamos obstáculos.

Nossa rede de empregados apresenta um número significativo de pessoas com mais 
de 20 anos de casa, e conta com cerca de 3,3 mil indivíduos. 

Dados relativos ao quadro de funcionários:

Idades x Nº de empregados
até 25   70
entre 25 e 29 250
entre 30 e 34 175
entre 35 e 39 189
entre 40 e 44 558
entre 45 e 49 817
entre 50 e 54 827
acima de 54 420

Na Tecnologia da Informação, temos 1156 profissionais com nível superior, que são 
os analistas; e 1840 de nível médio, denominados assistentes. Há, ainda, 562 
gestores e assessores, que, aliás, são o nosso público-alvo. 

Quando nos referimos às competências, e mais especificamente ao desenvolvimen-
to delas, estamos focalizando diretamente a cultura organizacional – o que, no nosso 
caso, significa interpretar e reinterpretar todo o nosso ambiente. Assim, ao buscar 
inspiração na pesquisa realizada pela ENAP (Escola Nacional de Administração 
Pública) sobre competência, concluímos que historicamente os mecanismos de 
motivação sempre estiveram ausentes nas gestões; isto fez com que nos empenhás-
semos na conciliação inevitável entre competências organizacionais e pessoas, 
ainda que sob a realidade da competitividade e da pressão por eficácia.

Infelizmente, houve um tempo em que ficamos por mais de oito anos sem investimen-
tos significativos; e, apesar da aposta então corrente de que não iríamos sobreviver, 
sobrevivemos. De fato, a dificuldade que temos, e tivemos, para resgatar o ânimo das 
pessoas, a visão de futuro, autoestima, motivações, é uma consequência direta 
desse hiato de investimentos em tecnologia, infraestrutura, e pessoas, de quase uma 
década.
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Atitudes e comportamentos novos demandam uma 
complexa estrutura. Assim, refletindo sobre essa 
questão, concluímos que a gestão por competência 
tem que ser uma ação organizacional capaz de propor-
cionar mudanças na cultura da empresa – o que nos 
levou avidamente à instalação de uma nova política de 
Gestão de Pessoas (Figura 2).

Iniciamos o programa de Gestão por Competência 
emprestando do Edgar Schein a definição de cultura: 
um fenômeno dinâmico sempre evoluindo de acordo 
com nossas interações com pessoas, moldada subs-
tancialmente por um comportamento de liderança. Ou 
seja, o exemplo como inequívoco fator de fundamenta-
ção da Gestão por Competência. Também acreditamos 
no saudável conceito da ação responsável e sapiente; 
na ideia da mobilização e da integração; na noção da 
transferência de conhecimento e de habilidade – tendo 
como centros invariáveis de interesse a organização e o 
indivíduo, ou seja, a transformação deste e a evolução 
daquela.

Passamos cerca de vinte anos sem que as demandas 
do PCS (Plano de Cargos e Salários), tais como mudan-
ças na tabela salarial, fossem levadas à frente, porém 
em dezembro de 2008 o PCS foi aprovado pelo DEST 
(Departamento de Coordenação e Controle das 
Empresas Estatais). E a partir de então, pudemos 
pensar em, por exemplo, reter pessoas que deixariam a 
empresa em função da remuneração pouco atrativa – 
nossa evasão que já foi da ordem de 49% hoje está bem 
menor, em função da possibilidade de reter e valorizar 
os talentos captados no mercado, e de valores internos.

Na maturidade profissional reencontramos um modelo 
interessante de fazer gestão: voltamos ao esquema 
Junior, Pleno e Sênior para propiciarmos o crescimento 
profissional através do incentivo ao autodesenvolvi-
mento.

Uma constante no âmbito das empresas públicas é a 
busca pelos cargos gerenciais como uma das poucas 
maneiras de se ampliar a remuneração – ainda que 
seja óbvio que nem todos nasceram para gerenciar. 

Para lidar com essa realidade, a Dataprev optou por 
implementar uma política de remuneração variável, 
algo que fará com que os que não tenham interesse ou 
talento para ser gerentes possam se sentir reconheci-
dos e estimulados. 

Implantado em 2000, o Sistema de Acompanhamento 
Funcional tem apresentado fatores que podem ser 
entendidos como habilidades e atitudes, tanto para 
chefias quanto para subordinados, e que geram 

Figura 2
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Figura 3condições para reconhecimento, por exemplo, de 
méritos individuais – através do Plano de Atividades e 
Desenvolvimento, disponibilizado pelo próprio sistema. 
Algumas das linhas analisadas para avaliar as chefias 
são: gestão de pessoas, comunicação e tomada de 
decisão. Já para os subordinados, são examinadas a 
colaboração, a iniciativa e a responsabilidade. 
Podemos dizer, então, que há dez anos avaliamos a 
performance dos gestores. 

Outra implementação fundamental, inclusive para o 
processo de treinamento, foi a do SGTD (Sistema de 
Gestão de Treinamento e Desenvolvimento), software 
que guarda o histórico de capacitação dos emprega-
dos. Alem disso, em termos de novidade, conseguimos 
através de convênio assinado com a Câmara dos 
Deputados o Banco de Talentos. E, em breve, teremos 
essa ferramenta desenvolvida em software livre 
disponibilizada para ações de Gestão de Pessoas 
(Figura 3).

De fato, o andamento em si do projeto estará apoiado 
no Banco de Talentos, no SGTD e no acompanhamento 
funcional; e o interessante é que as competências 
realimentarão e revisarão o próprio sistema de acom-
panhamento – os fatores e a própria metodologia de 
avaliação. A Diretoria de Pessoas (DPE) deve fazer uma 
revisão no planejamento estratégico da empresa, que 
irá realimentar esse processo, e, então, redirecionará 
seus esforços para alcançar os objetivos estratégicos.

Revisões como as que foram feitas nas normas que 
baseiam a Gestão de Pessoas, especificamente nas 
que norteiam a ação da saúde e qualidade de vida, são 
estruturais no sentido de fornecer procedimentos mais 
adequados aos gestores, e de envolvê-los mais efetiva 
e diretamente na gestão de suas equipes. Aliás, 
normas devem refletir o momento, seguir a dinâmica 
das relações interpessoais – profissionais ou sociais. E 
esta também é uma forma de as competências dos 
gestores desenvolverem-se.

Se resumíssemos em uma frase a finalidade da Gestão 
por Competência na Dataprev, afirmaríamos que é 
fundamental “consolidar a política de instrumentos de 
Gestão de Pessoas baseada em competência”; a 
propósito, a implementação desses instrumentos 
consumiu três anos de um trabalho intenso. Uma vez 
identificadas, desenvolvidas e avaliadas as competên-
cias mínimas para alcançarmos as metas da empresa, 
podemos definir as Competências Gerenciais que 
autentiquem o Plano Executivo e, então, fornecer 
subsídios para a organização de melhores Planos de 
Capacitação. Ou seja, competência gerencial na 
Dataprev é um processo em construção, e vincula-se ao 
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Figura 4Programa de Gestão por Competência que está em 
curso.

Organizamos nosso modelo de Gestão por 
Competências com base em competências organizaci-
onais que se desdobram nas competências humanas.  
Estas se dividem em fundamentais, técnicas e gerenci-
as. E essas últimas, em gerais e específicas (Figura 4). 

Há também três dimensões de competência que se 
baseiam em conhecimentos, habilidades e atitudes, 
em outras palavras, o CHA – que deverá inspirar o 
detalhamento do Programa de Desenvolvimento 
Gerencial (DG), com intuito de construir as atividades 
de desenvolvimento

A execução do processo de Gestão de Competência 
pode ser significativamente facilitada através de apoios 
e orientações vindos da diretoria da empresa e das 
revisões do Plano Estratégico, da chegada de novas 
lideranças, do PCS como uma realidade, e de técnicos 
capazes, animados e determinados.

DEBATE

Serpro:

Dataprev:

 A exemplo da Dataprev, trabalhamos hoje 
também a questão das habilidades e atitudes. Como 
vocês estão lidando com a motivação dos quadros? 
Que mecanismos estão sendo pensados para fomentar 
essas habilidades e atitudes?

 De um lado, temos a juventude e a renova-
ção, de outro, a experiência de quem agregou o conhe-
cimento e a cultura que devem ser partilhados com os 
jovens.  Sem dúvida, quem já está na empresa há 15 ou 
20 anos deve ser um tipo de mentor – ainda que aberto 
a mudanças – dos que chegam com 20 anos de idade 
trazendo, por exemplo, o traquejo inigualável para lidar 
com a tecnologia. Sim, sabemos que é difícil um gestor 
com 55 anos mudar seu comportamento, porém temos 
que achar em conjunto uma alternativa nesse sentido. 
Uma possibilidade é colocá-lo em uma posição bem 
confortável com relação à continuidade de contribui-

ções, afinal, tem méritos acumulados e já gerou 
resultados para a organização. A construção das novas 
lideranças está por nossa conta. Além disso, pretende-
mos oferecer caminhos para os projetos de vida 
pessoal e profissional.

Para o desenvolvimento de habilidades e atitudes há 
um programa gerencial desenhado, assim como um 
programa para sucessores que está em construção, e 
ainda um programa de desenvolvimento de competên-
cias em que vamos trabalhar por meio da construção 
de trilhas de desenvolvimento, utilizando diversas 
formas de fazê-lo. Extrapolando os limites da sala de 
aula, o desenvolvimento se fará através da promoção 
de diversas atividades orientadas por essas trilhas.

 Interessante também é a ideia do programa 
de demissão voluntária como abertura de um novo 
Eletrobrás:
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horizonte. Outro ponto é a preocupação da empresa em 
reter o conhecimento das pessoas que saem, que 
contribuíram muito para a empresa, momento em que 
entra o Coaching: uma pessoa instruindo outra. Hoje, 
na Eletrobrás, temos total apoio da administração na 
unificação de nossas políticas. Como estão o compro-
metimento, a determinação e o apoio das pessoas? 

Não há dúvida, vivemos a confirmação dessa 
necessidade todo dia, por parte da administração. Do 
que valeria fazer Gestão por Competências se o gestor 
não tem os instrumentos de pessoas para fazer o 
reconhecimento, a valorização, e realizar Gestão de 
Pessoas?

 A área de Gestão de Pessoas é culturalmente 
feminina, com preocupações de determinada nature-
za. Dentro da empresa, estamos preocupadas com as 
questões humanas, a Gestão de, e das, Pessoas. O 
maior orçamento e investimentos projetados estão 
nessa área, e isso é uma conquista importante. 
Estamos trabalhando para fornecer aos gestores e à 
empresa as ferramentas para a construção de uma 
gestão voltada para o reconhecimento e a valorização 
das pessoas. Acredito que essas ações estejam sendo 
percebidas por toda organização, ou seja, o fato da área 
de pessoas estar cumprindo o papel de fornecer 
melhorias e ambiência para o alcance dos objetivos e 
desafios.

 O gênero é uma das questões referentes aos 
novos valores colocados na empresa – nós nos preocu-
pamos com a diversidade. Mas, apesar de termos um 
programa de equidade, não trabalhamos essa questão 
quando fizemos um novo ciclo de planejamento. À 
medida que temos essa atitude positiva com relação ao 
gênero e à diversidade, o gerenciamento se torna mais 
eficaz, além de evoluído. Hoje, os mais experientes, 
mais antigos na empresa, são redescobertos para fazer 
parte da memória organizacional dentro da Gestão do 
Conhecimento. Por exemplo, narram suas experiências 
que são parte de um museu virtual na internet.

 Em 2012 – em um processo iniciado em 2008 
– veremos 32% do quadro sendo renovados, além de 
um aumento também do quadro em 24%. Hoje, metade 
da empresa tem menos de 5 anos no banco, o que 
significa uma renovação imensa no quadro funcional e 
um desafio para a área de Recursos Humanos. E, ainda 
que tenhamos passado por um longo processo de 
planejamento estratégico, precisamos resgatar alguns 
valores. Temos um programa de recepção de novos 
funcionários, em que realizamos palestras com 
pessoas mais antigas na empresa passando sua 

Dataprev: 

Dataprev:

Serpro:

BNDES:

experiência. Algo semelhante também implementamos 
com pessoas próximas de suas aposentadorias, para 
que passem seus conhecimentos aos que ficam. Essas 
são nossas iniciativas no sentido de não deixarmos que 
alguma coisa importante, no âmbito individual ou 
empresarial, perca-se.

DEBATE
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Criada em 2003, a Universidade Corporativa Serpro (UniSerpro), antes mesmo de 
capacitar e desenvolver as competências, percebeu que precisaria trabalhar para 
identificá-las internamente. Assim, o Serpro optou pela construção coletiva, e, de 
maneira bastante dinâmica, foram definidas algumas competências pela área de 
Gestão de Pessoas. Dentro de um panorama participativo e democrático, como 
representante da universidade, propus duas competências: a competência infor-
macional, ou seja, quanto e como um empregado do Serpro pode hoje captar, 
armazenar e distribuir informações; e a competência para atuação em projetos 
transversais, ou seja, processos da organização que se cruzam, e que possuem 
áreas críticas de intersecção. 

O Serpro é a maior empresa pública de serviços em TI do Brasil, tem sede em 
Brasília, dez projeções regionais e 18 escritórios espalhados pelo país, e cerca de 
11 mil profissionais – com mais de 45 anos de existência. A exemplo da Dataprev, 
passamos por tempos difíceis: um processo de desaceleração forte,  pulverização 
da área de capacitação e desenvolvimento, inexistência de concursos públicos etc. 
Porém, houve em nossa história recente uma reestruturação, e conseguimos 
recompor nossos quadros. Atualmente, temos uma diretoria de administração, uma 
superintendência de pessoas, e a Universidade Corporativa já mencionada.

Visão e liderança em soluções de TI para políticas públicas são nossos componen-
tes estratégicos; assim como, prover e integrar soluções para gestão das finanças 
públicas, nossa missão.

Tendo como metas a ampliação da visão relativa às funções de administração 
pública e o fortalecimento da atuação como gestor de processos e líder de pessoas, 
o programa de desenvolvimento gerencial disponibiliza informação e proporciona 
vivências através de ações de capacitação e crescimento, para aqueles que ocu-
pam funções de gerenciamento. Ainda que o Serpro seja uma empresa composta 
em grande parte por homens com grande experiência técnica, queremos deixar 
nítido para os gerentes que eles gerenciam pessoas – e que essa não é uma respon-
sabilidade só da superintendência de Gestão de Pessoas. Aliás, a identificação das 
competências passou exatamente por este ponto: estabelecer a responsabilidade 
ao gestor não só de administrar processos, mas principalmente pessoas.

Atualmente, diretores, superintendentes e gerentes são o público-alvo do programa 
de desenvolvimento gerencial. 

De fato, dentro do programa trabalhamos com três eixos; o cognitivo atitudinal, cujo 
objetivo é desenvolver as competências, as atitudes e as habilidades dos gestores; 
o de gestão pública e empresarial, para que o gestor entenda de administração 
pública, e esteja sintonizado com boas práticas como produtividade e gestão por 

1 Mestre em Educação, pela UnB e Especialista em: gestão do conhecimento e inteligência empresari-
al, pela PUC / Paraná, Finanças Públicas, pela FGV / Brasília e Administração Escolar, pela UnB. Desde 
2003, atua na Universidade Corporativa do Serpro, tendo sido nomeada em 2007 coordenadora da 
área.
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resultados – aliás, recentemente um estudo do IPEA 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) demons-
trou que as empresas públicas estão mais produtiva –; 
por fim, o eixo complementar e transversal, necessário 
por termos os programas de Inclusão Digital e o de 
Equidade de Gênero, entre outros, que perpassam 
toda a empresa e, assim, estimulam o gestor a estar 
familiarizado com diversos assuntos e temas.

Sustentando esses eixos, temos três ferramentas: um 
portal de desenvolvimento, uma escola virtual e a 
bússola do gestor. O portal está há mais de 3 anos no 
ar e trabalha as questões das competências: conteú-
dos de gestão, liderança, carreira, estratégia etc. Já a 
escola existe há uma década, e desenvolve conteúdos 
educacionais para clientes como Esaf (Escola da 
Administração Fazendária), Enap (Escola Nacional de 
Administração Pública) e Receita Federal, entre 
outros; e a partir de convênios com a Caixa Econômica 
e com o Banco do Brasil trocamos conteúdos de 
ensino a distância, ou seja, encaminhamos alguns 
cursos a eles e trazemos outros para dentro da nossa 
escola virtual – e a escola ainda oferece gestão 
acadêmica, abertura de turmas, notícias, divulgações, 
fórum, chat etc. Por fim, a bússola do gestor, uma 
espécie de boas-vindas ao novo gerente à distância; 
por meio desta ferramenta disponibilizamos conteú-
dos fundamentais para a sua gestão.

Na ferramenta Bússola do Gestor existem dois ambi-
entes, um de compartilhamento de experiências – 
uma espécie de fórum para dividirmos experiências e 
ideias –, e outro chamado de referencial do gestor, em 
que a empresa fala sobre, por exemplo, normatiza-
ções, ou a respeito da avaliação do empregado pelo 
gestor. 

Estas são as 4 competências organizacionais defini-
das este ano e que valem para todos os empregados 
(Figura 2).

Cada uma dessas competências será trabalhada em 
breve com palestras para gestores e empregados e 
oficinas de trabalho para gestores.

Para o período 2009-2010, as competências específi-
cas foram definidas pelas diretorias da seguinte forma 
(Ver figuras 3 e 4).

Por sua vez, a Diretoria de Administração identificou o 
gerenciamento de divergências, a gestão de pessoas, 
a tomada de decisão e a disseminação de Informações 
para serem trabalhadas. Aqui, a disseminação de 
informações é de certa maneira uma referência ao que 

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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disse no início, sobre competência informacional – o 
quanto o empregado tem condições de aprender 
continuadamente e repassar esse conhecimento 
adiante.

Já a Diretoria de Gestão Empresarial percebeu que a 
gestão de processos, a tomada de decisão, a gestão 
de pessoas e a atuação estratégica deveriam ser 
trabalhadas.

Na Diretoria de Operações, a decisão foi de trabalhar a 
delegação, o gerenciamento de divergências, a gestão 
de pessoas e a atuação estratégica.

Por fim, a escolha da Diretoria de Unidades Vinculadas 
ao DP e DS recaiu sobre liderança, atuação estratégi-
ca, disseminação de informações e delegação.

Curioso notar que a gestão de pessoas está em 
praticamente em todas as diretorias, o que é bastante 
positivo.

No que se refere às ações educacionais propriamente 
ditas, temos, para o eixo cognitivo atitudinal, para o de 
gestão pública e empresarial, e para o complementar 
e transversal, vários cursos, palestras e seminários. 
Especificamente, a palestra 'Gestão Estratégica de 
Riscos Jurídicos', que faz parte do eixo complementar 
e transversal, refere-se de maneira muito direta à 
gestão interna em razão dos passivos trabalhistas.

Há ainda para as competências 'comprometimento', 
'iniciativa', 'trabalho em grupo' e 'foco em resultados' 
palestras para gestores e empregados, com alguns 
fóruns específicos para os gestores.

De fato, a capacitação de nossos gestores passará 
pelos 'seminários com especialistas', por 'oficinas de 
trabalho', e ainda pelas 'comunidades virtuais de 
aprendizagem'. Os temas que serão trabalhados são: 
'O papel da empresa pública', 'Gestão de mudanças', 
'Governo eletrônico' e 'Produtividade'. Então, os 
especialistas realizam o seminário em videoconferên-
cia, definem-se as pautas e chega-se às oficinas 
presenciais, para a reflexão conjunta do corpo gerenci-
al e a construção coletiva do conhecimento. Em 
seguida, a comunidade de aprendizagem recebe o 
produto intelectual produzido nessas oficinas para o 
aprofundamento das questões e interação dos 
gestores em âmbito nacional por meio das comunida-
des virtuais.

Figura 1
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 Como foram definidas as competências? E 
por que só quatro? 

 As definições aconteceram a partir de um 
debate feito a partir de uma lista que a equipe que 
trabalhou a questão das competências produziu em 
um processo conduzido pela área de Gestão de 
Pessoas. A definição por quatro competências se deu 
em razão de sua significação para os processos atuais.

 Hoje, as competências servem somente 
para o processo de capacitação, ou já estão avaliando 
gestores para as competências? 

 A partir dos planos de trabalho desenvolvidos 
para todos os empregados, faremos a avaliação do 
resultado do plano, que vai gerar o PDI (Plano de 
Desenvolvimento Individual). Esse PDI trará as compe-
tências para que o gestor possa identificar os pontos 
que estão aquém do desenvolvimento esperado – as 

lacunas que podem, e devem, ser desenvolvidas. A 
própria questão da produtividade está relacionada à 
gestão por resultados; inclusive, com o objetivo de 
estimular o compartilhamento de conhecimentos, 
temos hoje uma norma chamada de Norma do 
Trabalho Cooperado. Assim, a discussão sobre Gestão 
por Competências levou, inexoravelmente, a empresa 
a ter outra série de discussões, normatizações e 
ações.

 Com referência à bússola do gestor, vocês 
varreram todas as normas e colocaram extratos delas, 
ou pesquisaram quais as maiores carências do gestor 
quando chega à posição?

 Ambos. Montamos grupos de trabalho em que 
todos os processos da empresa estavam representa-
dos, e identificamos quais os temas que as áreas 
gostariam de ver contemplados na ferramenta.

Dataprev:

Serpro:

DEBATE
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O BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico é uma empresa pública federal que há 57 
anos atua na promoção do desenvolvimento da 
economia brasileira, por meio de financiamentos de 
longo prazo a diversos setores da economia.    

Contextualizar, em primeiro lugar, a implantação da 
Gestão por Competências no BNDES é importante 
para se entender o que ela efetivamente significa 
(Figura 1).

Neste momento, o BNDES passa por uma intensa e 
acelerada mudança geracional em seus quadros, com 
a substituição de 32% do quadro de empregados entre 
2008 e 2012, além do aumento do quantitativo total 
aprovado em 24,5% no mesmo período.  Atualmente, 
cerca de 50% dos empregados do BNDES têm até 
cinco anos de trabalho na empresa. Estamos falando 
de uma instituição em que tradicionalmente as 
carreiras são longas, que está vivendo a saída de 
empregados com 30 a 35 anos de serviços prestados, 
e que, portanto, precisa olhar com cuidado para a 
gestão de suas competências, a transmissão de seus 
valores, bem como do conhecimento.

Outra questão importante, que resulta em uma 
ampliação – em número e complexidade – das compe-
tências técnicas necessárias aos profissionais do 
BNDES, é a inclusão de novas dimensões na análise 
de projetos, o que implica em uma revisão do conceito 
de desenvolvimento com o qual o Banco tem trabalha-
do, que não se resume mais ao crescimento econômi-
co e das empresas financiadas. 

Alguns anos atrás, uma análise técnica era possível a 
partir exclusivamente de fatores econômico-
financeiros. Hoje, um técnico tem que ter em mente 
também elementos sociais, ambientais e até aqueles 
referentes ao impacto da atividade do Banco – o que 
resulta inevitavelmente em uma mudança imensa. Em 
termos de gestão de pessoas, os desafios são: a maior 
complexidade e a inclusão de novas dimensões do 
próprio negócio do Banco, por exemplo, as análises de 
projetos. Assim, são exigidas uma complexidade muito 
maior, novas competências, a ampliação da atuação 
do BNDES (Figura 2). 

 

Contexto

• Renovação do quadro funcional

• Inclusão de novas dimensões na análise de projetos

• Ampliação da atuação do BNDES

Figura 1

Figura 2

1
Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio. Especialita em Comércio Exterior – Institute of Export – Inglaterra; Foi professora 

do IAG / PUC-Rio nos cursos de Graduação em Administração de Empresas e IAG Master – Gestão de Recursos Humanos; Foi consultora 
de empresas pelo IAG / PUC-Rio. Tem experiência profissional em empresas nas Áreas de Recursos Humanos, Comunicação e 
Responsabilidade Social Corporativa. No BNDES, trabalhou anteriormente na Área de Planejamento e Área de Inclusão Social
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Figura 3

Figura 4

Em função das novas direções, apontadas pelo 
planejamento estratégico, relacionadas à gestão de 
pessoas, estamos implantando neste momento o 
Programa Gestão por Competências. Este, vai ser a 
base para os outros subsistemas de gestão de pesso-
as, como Plano de Desenvolvimento e Carreira, 
Educação Corporativa, Capacitação de Sucessores, 
Alocação e Movimentação e Avaliação de 
Desenvolvimento. 

Usamos como definição de competência a capacidade 
de articular, mobilizar e colocar em ação valores, 
habilidades e conhecimentos necessários ao desem-
penho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela 
natureza do trabalho (Figura 3). 

Fizemos este recorte em termos de competências: as 
organizacionais (atitudes relacionadas a valores, 
cultura); as executivas que englobam gerenciais e 
comportamentais (capacidades relacionadas à gestão 
do negócio e da equipe, e as pessoais e interpessoais); 
e as técnicas, que são específicas de cada função.

A adoção da gestão por competências, além de fazer 
frente à complexidade dos novos desafios já citadas, 
quer alinhar o RH à estratégia do Banco, apontar o que 
esperamos dos funcionários, disponibilizar desenvol-
vimento em maior escala e estimular a excelência em 
gestão. 

Na prática, com base em entrevistas com a alta 
administração da empresa, superintendentes, 
diretores – buscamos inclusive pessoas que já ocupa-
ram funções executivas no passado –, mapeamos as 
competências organizacionais, discutimos a respeito 
delas e em seguida as validamos; mapeamos também 
as competências executivas, com base nas organizaci-
onais, e na sequência identificamos suas necessida-
des de desenvolvimento; e ainda mapearemos as 
competências técnicas e comportamentais, para em 
seguida, da mesma maneira, identificarmos suas 
necessidades de desenvolvimento.

Podemos citar alguns exemplos de competências 
organizacionais no BNDES: excelência e visão desen-
volvimentista na análise de projetos; atração, retenção 
e desenvolvimento de talentos; eficiência profissional 
alinhada às melhores práticas do mercado etc. 

Na lista de verbetes referentes às competências 
executivas, há uma escala de complexidade, ou seja, 
ser avaliado no nível três significa que já houve um 
desenvolvimento bastante satisfatório nos dois níveis 
anteriores (Figura 4). 
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Figura 5Metas como contribuir para o desenvolvimento das 
competências necessárias à excelência da gestão 
BNDES, estimular a criação de uma cultura que 
valorize o feedback (de fato, um trabalho apurado na 
relação gestor-subordinado), e reforçar no gestor o 
compromisso com relação ao desenvolvimento de sua 
equipe, são o ponto-chave do desenvolvimento 
executivo.

Criticamente, para nós, o bom êxito está ligado à 
capacidade de os gestores se comprometerem, às 
avaliações conjuntas (avaliador e avaliado), à elabora-
ção  em con junto  de  um PDI  (P lano  de  
Desenvolvimento Individual) de 12 meses, e à atuação 
do gestor como orientador (Figura 5). 

Elaboramos o que chamamos de 'ações de desenvolvi-
mento acordadas entre o avaliador e o executivo 
avaliado', inseridas no Plano de Desenvolvimento 
Individual e divididas em ações no ambiente de traba-
lho, cursos e leituras – com um certo privilégio para as 
ações que têm lugar no ambiente de trabalho, porque a 
exposição a situações reais em que é preciso, por 
exemplo, negociar traz um crescimento mais rápido.

A ARH (Área de Recursos Humanos), por buscar 
comprometimento dos gestores, entra como um 
facilitador do processo. Também gere o sistema e os 
resultados; consolida as avaliações e os PDIs; e realiza 
a priorização dos cursos demandados, obviamente, 
em conjunto com cada área. Especificamente, com 
relação a essa priorização, espera-se do gestor que 
escolha quais competências são mais importantes 
naquele determinado momento, ainda que seja 
tentadora a possibilidade de desenvolvimento nas 
nove competências executivas.

DEBATE

Serpro:

BNDES

 No Serpro, vivemos o momento de construir o 
PDI, e nossa preocupação inicial foi no sentido de 
termos uma enxurrada de pedidos de cursos, como se 
fossem trazer a resolução de problemas. Então, 
definimos questões que não se resumem só a treina-
mento. Como você vê o fato de um empregado ser 
exposto a uma situação que possa ajudar em seu 
desenvolvimento, tendo em vista que ele pode não 
estar preparado para esse enfrentamento?

: A ideia é expor nas proporções da capacidade 

dele, observando que o gestor tenha em mente que o 
subordinado sempre pode ir um pouco além com seu 
(do gestor) apoio e orientação. É mais um caminhar 
junto que expor.

: Temos um portfólio de ações que podem 
ajudar, e muito, a capacitação do empregado. A 
instrução e capacitação no próprio local de trabalho, 
dada pelo chefe, por especialistas ou colegas; 
coordenação de pequenos projetos, sempre com a 
observação do gestor; substituição temporária no 

BNDES
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caso de férias; apresentação de temas específicos em 
reuniões internas e externas; rotação de atividades 
etc. De acordo, evidentemente, com o potencial do 
empregado.

 Como foi o uso de ferramentas informatiza-
das dentro do processo? E como vocês encararam o 
apoio da TI?

: Usamos hoje uma ferramenta muito simples, 
porém estamos negociando a questão de um sistema 
mais abrangente. Pedimos para a TI desenvolver algo 
que fosse rápido e que nos atendesse nesse momen-
to, para colocarmos o programa na rua. Mais tarde, 
essa fase do programa vai se incorporar ao sistema.

: Isso veio para a fase atual, do mapeamento?

: Exato, foi na verdade uma adaptação de uma 
ferramenta de pesquisa Web. Como passamos, hoje, 
pela implementação do software ERP, ainda vamos 
definir a questão do sistema de gestão por competên-
cias. Porém, em momento algum deixamos que esse 
sistema 'provisório' impedisse o lançamento do 
programa.

 Com relação ao apoio da TI, a ferramenta da 
bússola está na plataforma Moodle e é gerenciada 
pela UniSerpro. Por isso, podemos implementar com 
rapidez. No banco de talentos, fizemos adaptações 
para que fosse o mais simples possível, sem muita 
tecnologia de ponta. Inclusive, foi rebatizado para 
Sistema Curricular do Serpro. Acredito que caiba aqui 
uma observação importante: os conceitos apresenta-
dos nesta, e nas apresentações anteriores, estão mais 
próximos de habilidades e atitudes que de competên-
cias. 

 Qual é a estrutura de vocês?

: Há a presidência e os diretores. Cada diretor é 
responsável por duas ou três áreas. Nós estamos sob 
uma direção que acumula as áreas de TI, Gestão de 
Pessoas – área de Recursos Humanos –, e a área 
responsável pela implantação do ERP e revisão dos 
processos. Temos a superintendente na área de RH e 
quatro departamentos. E abaixo dos chefes de depar-
tamento estão os gerentes.

 E quais são esses quatro departamentos?

: Até há pouco tempo, tínhamos apenas dois 
departamentos – um para as rotinas de RH, e outro de 
treinamento e desenvolvimento. Hoje, já existe a área 

Dataprev:

BNDES

Dataprev

BNDES

Serpro:

Dataprev:

BNDES

Dataprev:

BNDES

de Recursos Humanos com seus quatro departamen-
tos. O nosso faz a ligação com o mercado, traz as 
práticas para que sejam adaptadas à realidade do 
BNDES. Já aquele de treinamento e desenvolvimento é 
atualmente um departamento de relacionamento com 
as demais áreas. Há o departamento que trata de 
contratações, benefícios, folha etc. E, por fim, o 
jurídico.

 É inevitável que haja comprometimento e 
envolvimento de várias pessoas no processo. A 
Dataprev vive uma espécie de competição pelo 
envolvimento dos gestores: de um lado esse movimen-
to na área de gestão de pessoas, de outro, a migração 
de sistemas. E o exemplo de envolvimento de gestores 
no Serpro e no BNDES é muito bem-vindo. O primeiro 
desafio é o envolvimento para que sejam desenhadas 
e identificadas as competências.

: Principalmente em organizações que têm 
uma cultura técnica muito forte, porque quando um 
técnico se torna um executivo há novos papéis, e essa 
mudança pode não ser muito confortável.

: Vi dois pontos bastante positivos nas 
apresentações: o primeiro é a definição das competên-
cias profissionais a partir dos desdobramentos das 
competências organizacionais. Em outras palavras, a 
partir do direcionamento estratégico da empresa. O 
segundo diz respeito à associação correta entre 
gestão de pessoas e gerentes – diferentemente do  
que acontece na Eletrobrás, em que se tem como certo 
que quem faz gestão de pessoas é a área de recursos 
humanos. Uma sugestão, para quem acha que medir 
por competência é algo um tanto subjetivo, pode ser 
traçar as evidências dessa competência, o que 
minimiza essa possível subjetividade. Acredito ainda 
que atrelar algo relativo a resultados às avaliações 
reduza um pouco mais o nível de subjetividade. O 
nosso modelo do sistema contempla não só compe-
tências mas também os resultados.

Inclusive, resultados devem estar atrelados 
aos objetivos estratégicos. Não só como um fim de 
uma determinada área, porém em termos da empresa.

: Metas e competências são realmente os 
desdobramentos do planejamento estratégico da 
empresa.

 A questão dos valores sempre me chamou 
atenção. Porque, mais que transformar valores em 
uma lista de informações, é necessário tratar da 
maneira correta esses valores. Valor é comportamento 
colocado em prática. Se colocarmos o compromisso 

Dataprev:

BNDES

Eletrobrás

Serpro:

Eletrobrás

Dataprev:

DEBATE
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com resultados como um valor, como vai perpassar 
pelas competências?

: Os valores têm que estar presentes em 
toda atuação. Para esse projeto de valores, vamos 
fazer uma série de entrevistas com pessoas no Banco, 
fazer um trabalho de formulação, um trabalho de 
consulta a todo corpo funcional. Será um processo 
com bastante diálogo para que todos sintam que os 
valores colocados são os deles também.

 O ideal é que os valores não sejam trabalhados 
somente em um segundo momento.

: É preciso passar esses valores às pessoas 
que estão entrando para o quadro funcional, assim 

Eletrobrás

Serpro:

Eletrobrás

DEBATE

podemos revisá-los e realizar uma reestruturação 
mais bem trabalhada. Por exemplo, vamos reeditar o 
Programa Evoluir, em que as pessoas passam três dias 
fora e podem trabalhar os valores que já foram levanta-
dos por toda a empresa.

 Acredito que, no Serpro, esse deva ser um 
processo conduzido pela gestão de pessoas. 
Definimos, por exemplo, que inclusão social é uma 
coordenação estratégica vinculada à presidência. 
Realmente, é preciso voltar aos valores, pensar no que 
está por vir, nos concursados – que podem não saber 
como se colocar como alguém que começa a trabalhar 
em uma empresa pública. Tudo isso pretendemos 
fazer nas oficinas de trabalho com os gerentes. E, em 
determinado momento, vamos envolver toda a empre-
sa na validação das questões relativas aos valores.

Serpro:
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Para o desenvolvimento das estratégias da Petrobras, 
o modelo de gestão de competências é visto como 
importante aliado quando se trata do enfrentamento 
de grandes desafios estabelecidos em seu plano 
estratégico (Figura 1). 

Com atuação em cerca de 30 países, a Petrobras é 
uma empresa que se orgulha do fato de ser brasileira. 
A produção de barris, que em 2009 foi de 2,525 
milhões, em 2020 prevemos que seja da ordem de 
5,729 – um imenso crescimento de 127% em pouco 
mais que uma década, e que nos coloca entre as cinco 
maiores empresas do planeta, além de nos desafiar 
também a ser a preferida do público de interesse. 

Os pilares da estratégia de crescimento sustentável 
integrado até 2020 são a excelência operacional em 
gestão, em eficiência energética, em recursos huma-
nos e tecnologia. Aliás, o RH como base estratégica é 
uma novidade, porque quando o plano estratégico 
para 2020 foi concluído e levado à aprovação da 
diretoria, alguém levantou a seguinte questão: “E o 
RH? Onde está o planejamento das pessoas?”. Assim, 
o plano passou a contar também com o projeto 
estratégico de RH. Devemos chegar a 2013 com cerca 
de 84 mil pessoas no Sistema, uma expansão de sete 
mil empregados – uma vez que fechamos 2009 com 
77 mil (Figura 2). 

Com tantas admissões, temos que desenvolver a 
tarefa especializada e nada simples de preparar, 
selecionar e capacitar pessoas para os diversos 
postos de trabalho. De fato, a entrada na empresa vai 
além de passar por um processo seletivo. A capacita-
ção necessária é composta, para alguns cargos, de um 
ano de curso em sala de aula e um período vivencial.

Comparativamente, nossa Universidade Petrobras 
tem um movimento bem maior que o de muitas 
universidades no Brasil, o que gera a necessidade de 
uma estratégia pesada de gestão. Na última década 
houve diminuição de pessoas com aumento muito 
significativo de produção – ou seja, menos emprega-
dos, porém metas maiores. Esse é o tipo de crescimen-
to que acaba sendo proporcionado por automação de 
processos, investimento em tecnologia e terceirização 
e, consequentemente, especialização das pessoas. 

Figura 1

Figura 2

1Administradora com especialização em gestão de pessoas, atualmente ocupa a função de coordenadora de políticas, estratégias e 
normas na Gerência de Planejamento e Avaliação de RH da Gerência Executiva de RH da Petrobras, sendo responsável pelo 
projeto de revisão do modelo Petrobras de gestão de competências.
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Figura 3

Figura 4

Em meio a isso, o RH enfrenta o desafio da passagem 
do bastão do conhecimento entre gerações distantes. 
Temos cerca de 55% de pessoas com 4 anos de 
empresa, contra 25% com mais de 25 anos na compa-
nhia. Ou seja, uma espécie de fosso equivalente a 
talvez duas gerações que inexistiram e que, é óbvio, 
não passaram cultura alguma aos que chegaram. 
Criamos, então, o PAD (Plano de Aceleração do 
Desenvolvimento) com o objetivo de acelerar a 
transmissão do conhecimento aos novos; e lançamos 
mão da Gestão de Competência como a grande 
ferramenta para propiciar o desenvolvimento das 
pessoas.

A nossa área de RH está diretamente vinculada à 
presidência da Companhia (Figura 3). 

Além das áreas corporativas, ligadas à presidência, 
existem seis áreas de negócio, cada qual com um 
diretor: Financeira, Gás e Energia, Exploração e 
Produção, Abastecimento, Internacional, e Serviços. 
Subordinados aos diretores existem os Gerentes 
Executivos de unidades organizacionais, chamados de 
grupo 1. Abaixo destes, encontram-se os Gerentes 
Gerais; mais abaixo, os Gerentes; descendo um pouco 
mais, os Gerentes Setoriais; e, por fim, os 
Coordenadores – ainda que os coordenadores pos-
sam estar em vários e distintos pontos da estrutura, 
pois estão vinculados a uma atividade, ou a um 
processo.
 
Esse desenho estrutural foi implantado em 2001, 
quando tínhamos oito níveis gerenciais, e trouxe mais 
agilidade à organização. Foi então que criamos o 
modelo de competência, a partir dessa reorganização, 
onde tivemos diminuição do número de gerentes.

Através do mapa estratégico, BSC (Balanced 
Scorecard), é explicitado o Plano Estratégico Petrobras 
2020. Esse mapa traz dois objetivos voltados a RH, 
inclusive ambos fazem parte do mapa estratégico de 
RH como objetivos principais; são eles: “assegurar a 
disposição das competências necessárias às exigênci-
as da Petrobras”, e “promover o comprometimento e 
satisfação dos empregados fortalecendo sua identifi-
cação com os valores Petrobras”.

Esses objetivos corporativos são monitorados e 
suportados pelos indicadores estratégicos “Índice de 
Competências Individuais Corporativas (ICIC)” e o 
“Índice de Resultados Individuais (IRI)” (Figura 4). 

Houve um tempo em que as competências técnicas e 
as de gestão eram tratadas separadamente, com 
indicadores distintos. Só em 2007, com a revisão do 
modelo, teve lugar a unificação, com meta de 100% – 



Fórum de TIC Dataprev 23

Competências gerenciais – Modelo Petrobras

Eliana Medeiros Pereira Melo 

Competências Gerenciais

Figura 5

Figura 6

uma vez que a empresa deseja que todos os emprega-
dos apresentem as competências requeridas para o 
exercício de suas atividades  (Figura 5).  

A ideia é evoluirmos para um indicador de desenvolvi-
mento das competências, que traga o acompanha-
mento do crescimento, ou seja, o quanto os emprega-
dos estão evoluindo para atingir as competências 
esperadas pela empresa. De fato, nossa intenção 
nesse preâmbulo é mostrar que efetivamente a 
gestão de competências suporta a estratégia da 
companhia e são necessárias à organização.

O projeto estratégico de RH, que é acompanhado pela 
diretoria, tem seus objetivos e indicadores estratégi-
cos de monitoramento, cada qual com um plano de 
ação respectivo. De maneira semelhante, os indicado-
res nos mapas estratégicos das unidades são estabe-
lecidos para os gerentes e adotados também para que 
estes sejam avaliados anualmente.

Ainda no modelo anterior, foram estabelecidas as 
competências organizacionais e as individuais 
corporativas, implantando-se a avaliação de compe-
tências de gestão para os três primeiros níveis geren-
ciais, depois chegando aos demais níveis. Em 2007 
foram revisadas as competências organizacionais e 
as individuais corporativas e foi estabelecida uma 
metodologia para mapeamento das competências 
específicas, que muitos chamam de técnicas, que se 
aplicam aos processos da companhia.

No início, tínhamos em mente a seguinte questão: 
como a Gestão por Competências iria alavancar os 
processos de Recursos Humanos? Como resposta, 
criamos um modelo próprio baseado no contato com 
outros modelos, várias teorias, diversas empresas etc.  
(Figura 6). 

No núcleo do nosso Modelo Conceitual de Gestão de 
Competências, temos as competências organizacio-
nais sendo supridas pelas individuais. Já o Plano 
Estratégico concentra elementos como desafios, 
metas e valores para, por exemplo, capital intelectual, 
que por sua vez direciona para, e recebe de, processos 
de negócio. Interessante notar que dentro desse 
modelo não estão os processos de remuneração, nem 
os de reconhecimento – essa foi uma decisão com 
base nas experiências conhecidas.
 
Assim, o conjunto das Competências Organizacionais 
é o que suporta a vantagem competitiva da empresa, 
já as Individuais Corporativas são o saber agir respon-
sável, ou seja, a capacidade de mobilizar conhecimen-
tos, habilidades e atitudes para produzir um resulta-
do. Nossa definição de competência começa por 
'capacidade de'. 
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Usualmente, um empregado é avaliado em sua 
competência, isto é, na sua capacidade de entrega. A 
avaliação do CHA (Conhecimento, Habilidade e 
Atitude) que compõe a competência é facultativa; é 
aconselhável a avaliação do CHA para aquele que não 
atingiu a competência. De qualquer forma, ainda que 
só avaliemos a competência, é mapeado o CHA de 
cada competência (Figura 7). 

As competências individuais dividem-se em corporati-
vas e específicas. Corporativas são aquelas que estão 
presentes em toda a companhia, e todos os emprega-
dos são avaliados nelas. Específicas são as anterior-
mente chamadas de técnicas, porém não são mapea-
das pelo RH da área corporativa, sendo responsabili-
dade de cada unidade. 

A metodologia corporativa da Petrobras orienta em 
como mapear as competências dos processos, mas 
cada área faz seu mapeamento específico. Cada 
processo tem um dono – um responsável que, em 
conjunto com o RH de sua área, mapeia as competên-
cias específicas.

Em nosso dicionário de competências constam as 
definições de todas as competências organizacionais 
e individuais corporativas, como por exemplo, gestão 
de pessoas, que é uma competência organizacional, 
tem a definição do que é 'capacidade de gerir', do que é 
'competência', e, ainda, para cada competência são 
apresentados os componentes e a definição também 
de cada componente. Essas definições também 
orientam os programas de capacitação. 

Com relação à competência individual, a dinâmica é 
outra. Para definição também da competência, temos 
uma escala cumulativa e evolutiva, significa que a 
pessoa inicia na competência no nível A, e para passar 
ao nível B tem que dominar A; para chegar a C, dominar 
a A e B, e assim sucessivamente.

Nesta escala, vemos os níveis estabelecidos para as 
funções gerenciais, de supervisão, especialistas e 
para os cargos (Figura 8).  

As competências opcionais são usadas para avaliar os 
potenciais ocupantes de funções de nível hierárquico 
superior ao atualmente ocupado. 

Existe para cada competência um nível requerido, ou 
seja, um comportamento esperado. Vejamos a compe-
tência “criatividade e inovação”: ações de “encorajar 
novas ideias, envolver outros na busca de alternativas, 
disseminar e apoiar a implementação de ideias gerado-

Figura 7

Figura 8
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Figura 9ras de resultados para o negócio“ exprimem um com-
portamento visível em quem detém essa competência. 
A avaliação marca qual é o grau em que o avaliado está e 
a diferença até o grau 4, que é de quem possui a 
competência integralmente é chamado de gap. O gap é 
a base e o gerador do plano de capacitação. 

Temos uma avaliação que se inicia em dezembro e vai 
até 28 de fevereiro. De 1º de março a 28 de abril há a 
negociação de metas e discussões de programas de 
capacitação, além do PDI (Plano de Desenvolvimento 
Individual) de cada pessoa. De maio a novembro é feito 
o monitoramento. Enfim, esse é o nosso ciclo de 
avaliação de competências individuais corporativas. 
Para as competências individuais específicas, que têm 
seu ciclo definido por cada unidade – uma vez que não 
pertencem ao escopo institucional –, sugerimos ciclos 
de dois anos: um ano para levantar e mapear compe-
tência, e outro para avaliação e desenvolvimento.

Dentro do Programa de Desenvolvimento Gerencial 
temos o PDC (Plano de Desenvolvimento de 
Competências) e, para todos os empregados, o DCI 
(Desenvolvimento de Competências Individuais). O 
calendário anual do PDC e do DCI é disponibilizado 
pela Universidade Petrobras. Assim, gerentes e 
empregados se inscrevem de acordo com suas 
demandas. A execução do programa é licitada, as 
instituições se candidatam, e quem ganha a licitação 
realiza os cursos nas instalações da Universidade 
Petrobras. 

Como exemplo, resultados das avaliações pelos 
participantes dos cursos que compõem a carteira do 
PDC, dados aos itens da avaliação: adequação do 
conteúdo e utilização do conhecimento, com médias 
de 8,9 e 8,8 respectivamente (Figura 9).  
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 A performance bastante significativa é por 
vocês terem muita tecnologia envolvida no fazer da 
Petrobras, além de investimentos sempre significati-
vos, ou por fatores como uma forte política de pessoas?

 Um dos valores declarados do Sistema 
Petrobras é a alta capacitação técnica. Diria que é 
quase como uma obrigação sermos tecnicamente 
avançados. O PDI é a busca do conhecimento, e quem 
entra sabe que se não for ligeiro atrás da capacitação 
técnica, de conhecer as competências esperadas, não 
subirá na carreira dentro da companhia.

 O orgulho da marca.

 Competência técnica é um dos nove valores 
já citados.

 Quantos gestores há?

 São 4,3 mil.

 Tenho a impressão de que vocês têm um roll 
de competências único, para gestores e empregados. 
E são avaliados de forma diferente? 

 A diferença é a escala. O comportamento 
esperado difere, mesmo que a competência seja a 
mesma. Há um comportamento esperado para cada 
um dos níveis de competência, conforme a função ou o 
cargo do ocupante avaliado.  Mas as competências 
são únicas, são nove.

 Ouvi isto em dado momento: “Garantir que 
os empregados demonstrem, ainda que parcialmente, 
as competências requeridas”. Seria um desdobramen-
to do indicador?

 Exato.

 Depois ouvi: “Competência é um comporta-
mento demonstrado”. Como então fazer essa medi-
ção? Demonstrar parcialmente?

 A partir do nível requerido, devem demons-
trar, pelo menos, as que estão em desenvolvimento. 

  A competência é usada para desenvolvi-

DEBATE

mento, não para a remuneração. A remuneração seria 
por meta, certo?

 Utilizamos a competência também para 
processos seletivos, ela entra na seleção, alocação de 
pessoas, gerenciamento de desempenho etc. Nós não 
vinculamos desenvolvimento de competências a 
recursos financeiros. Ninguém vai ser mais bem 
remunerado por ter todas as competências no nível 
requerido. Quando alguém sabe que vai ganhar algo, o 
processo se perde. 

  E sobre sucessão? 

 Os empregados que demonstram possuir 
competências de gestão passam a ser avaliados 
também nas competências que são estabelecidas 
para as funções gerenciais – o que tem grande impor-
tância no momento de ele ser indicado ou não para 
ocupar a função.

  Existe seleção interna para gestor, ou a 
sucessão ainda acontece somente por indicação?

 Ainda por indicação, mas há vários instru-
mentos que podem subsidiar o processo, como o 
banco de sucessores que contempla o nível coordena-
dor gerente setorial, que é o 1º nível. O empregado tem 
o compromisso de se capacitar e se desenvolver, 
porém não há a obrigatoriedade da designação para a 
função. É uma decorrência natural ao se estar no 
banco, porque no momento da escolha acaba-se 
passando por ele.

  Para os 4,3 mil gestores, está incluso o 
grupo 1?

 Sim, inclui o grupo 1, que é o mais alto da 
hierarquia. 

  Menos de 10%.

 Assim como diminuímos o numero de 
níveis, diminuímos também o quadro. É importante 
dizer – principalmente por estarmos dentro de uma 
empresa de TI – que usamos como sistema o SAP: SAP 
R/3 para fazer as avaliações de competências indivi-
duais. As parametrizações necessárias para utilizar o 
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Petrobras:

Dataprev:

Petrobras:

Dataprev:
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sistema no nosso processo exigiram dois anos de 
desenvolvimento.

 Apesar de a Petrobras ter passado pelo fosso 
no efetivo, ficou claro que, sem competências e gestão 
do conhecimento na estratégia da empresa, torna-se 
muito difícil conseguir resultados satisfatórios.

Dataprev:

DEBATE
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Criada em 1986, para formação profissional, a Enap é uma fundação vinculada ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Como objetivo, temos o de 
desenvolver competências dos servidores públicos para elevar a capacidade de 
governo na gestão de políticas públicas.

Uma vez que não temos unidades espalhadas pelo país, além de sermos uma 
fundação pequena, para podermos estender nossas atividades aos servidores 
federais e também de outros níveis de governo que estão fora de Brasília, lançamos 
mão dos recursos do EAD (Ensino a Distância). Nossa área de cursos está sob a 
responsabilidade das diretorias de Formação Profissional e de Desenvolvimento 
Gerencial. No escopo da diretoria de Formação Profissional é atendido o segmento 
de carreiras do ciclo de gestão governamental – tanto os ingressantes no serviço 
público, quanto os que estão na ativa e buscam uma educação continuada. Já a 
diretoria de Desenvolvimento Gerencial atende aos servidores em geral.

“A ENAP não define as diretrizes de gestão de pessoas e de 
capacitação para a administração pública, ainda que seja um 
ator relevante nos processos decisórios, de formulação e execu-
ção dos processos pertinentes”. 

Implantar a gestão por competências envolve um movimento integral – é indispen-
sável um ambiente favorável em que a valorização e o desenvolvimento profissional 
sejam claramente considerados estratégicos para a organização. Para tanto, não 
podemos prescindir de uma alta conexão com o ambiente e com os objetivos 
socialmente desejáveis, o que quer dizer, as políticas públicas, as escolhas da 
agenda governamental. Da mesma forma, compartilhar missão, visão e objetivos 
estratégicos.

Fundamental também é a flexibilidade na organização do trabalho – organizar 
equipes multidisciplinares, valorizar o conhecimento de cada profissional, horizon-
talizar e redesenhar processos visando seu aperfeiçoamento, incentivar a autono-
mia e a responsabilização. Por fim, estimular a produção e a disseminação perma-
nente do conhecimento.

Nesses termos, fica claro que a gestão de competências e a gestão de pessoas não 
se referem apenas às áreas de recursos humanos.  Ainda que estas forneçam os 
instrumentos e os conceitos necessários para a gestão dos recursos humanos, 
quem realmente a realiza são os gestores, que trabalham junto às pessoas e às 
equipes.

1Maria Stela Reis é Coordenadora-geral de Formação da Enap, graduada e mestre em Ciências Sociais 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Como técnica em planejamento e políticas 
públicas, concursada, atuou desde 1990 na Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), 
no Governo do Estado de São Paulo, bem como em projetos de consultoria, pesquisa e capacitação em 
gestão pública, em órgãos e entidades da administração pública do governo do Estado de São Paulo, e 
governos estaduais, municipais, federal e internacionais. 
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De fato, hoje em dia, a gestão de recursos humanos enfrenta desafios para tornar-
se estratégica para a gestão de competências, tais como o de realizar um recruta-
mento identificador de competências; zelar pelas competências transversais, em 
função de uma necessária visão sistêmica da gestão; transpor as fronteiras dos 
cargos – e sabemos do choque sempre presente entre a concepção de cargos e a de 
competências –; desenvolver competências adequadas à governança, diferente-
mente da visão anterior em que o foco estava no gerencial, na eficiência e na 
eficácia, a governança implica uma maior participação e controle dos usuários e 
cidadãos na prestação dos serviços, reforçando a necessidade do desenvolvimento 
de  competências como capacidade de trabalhar em rede, desenvolver parcerias, 
negociar; trabalhar mais transversal e horizontalmente, exercitando  competências 
relacionais, em que o foco da capacitação seja o desempenho institucional e a 
equipe, e não somente a pessoa; e, por fim, organizar a capacitação a partir de 
orientações extraídas da avaliação do desempenho.

Em 2006, por meio do decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro, foi criada a Política 
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal – PNDP. A Enap participou da formulação 
dessa política e hoje participa ativamente de sua execução, que prevê, como 
parâmetro para o desenvolvimento profissional, o modelo conceitual de competên-
cias. Então, oferecemos cursos sobre desenvolvimento de competências e gestão 
por competências para áreas de RH, e investimos em oficinas de mapeamento de 
competências para os ministérios e outros órgãos.

Quando as unidades dos ministérios nos procuram interessadas em implantar 
gestão por competências, oferecemos a estratégia para mapear as competências, e 
em seguida construir o plano de desenvolvimento, orientador das ações de capaci-
tação por competências no órgão. Assim, desenvolvemos conhecimento e capaci-
dades, o que é sempre muito positivo, principalmente porque trabalhamos com 
produção e disseminação de conhecimento.

Difundimos conhecimento, inclusive sobre as metodologias da gestão por compe-
tências, através de mesas redondas de pesquisa-ação, publicações, seminários, 
cafés com debate, palestras, e da articulação da rede nacional de escolas do 
governo – rede esta com mais de 90 escolas, o que nos possibilita verificar como 
anda a questão das estratégias de capacitação, inclusive a questão de desenvolvi-
mento de competências nos estados e municípios em que essas escolas atuam.

Organizações como a Esaf (Escola de Administração Fazendária) têm participado 
conosco de discussões e reflexões sobre como a atuação de uma escola pode ser 
estratégica no desenvolvimento de competências para o governo federal. Como 
dependemos do governo federal para incorporarmos a gestão por competências 
como modelo de gestão, enfrentamos dificuldades nesse sentido, porque temos 
que, por nossa conta, buscar informação, articular com órgãos centrais do governo 
etc.

Temos participado, juntamente com a Seges (Secretaria de Gestão), de um trabalho 
de mapeamento das competências do EPPGG (Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental), que baseará a construção dos instrumentos de gestão da 
carreira, ainda incipientes, apesar de a carreira existir há mais de duas décadas.

Formular e implementar políticas públicas no plano do governo federal é a atribui-
ção principal do EPPGG. Em qualquer situação, esse profissional tem como grande 
competência a de agregar valor rapidamente. Em função da boa preparação desses 
profissionais e da mobilidade de sua carreira, eles acabam sendo demandados 



Fórum de TIC Dataprev 30

A experiência da Enap no desenvolvimento de competências dos servidores públicos

Maisa Pieroni de Lima

Competências Gerenciais

 

para atuar em todos os processos, cubrindo lacunas inclusive de outras carreiras. 
De fato, não deveria ser assim, mas acaba sendo. Mas, enfim, a cada 3 anos, é 
preciso que ele faça 120 horas de curso, e a Enap oferece uma variedade a ele. Uma 
vez que cada um tem sua trajetória, passa por diversos lugares, nós buscamos 
disponibilizar cursos que contemplem competências que julgamos ser importantes 
independentemente do setor específico em que venha a trabalhar.
 
A educação continuada de profissionais na ativa é um dos pressupostos da gestão 
por competências e se caracteriza pela volta desses profissionais à Enap; porém 
sempre retornam voluntariamente, ou seja, sem uma orientação do órgão em que 
atuam, o que não é totalmente positivo, porque deveriam voltar dentro de um plano 
da organização que exige o desenvolvimento de certa competência. Ainda assim, 
buscamos desenvolver competências necessárias ao aperfeiçoamento do desem-
penho no setor público. Para o EPPGG, o ponto central da competência crítica é a 
capacidade de articular suas competências transversais às questões específicas 
de cada programa, política ou organização.

Atualmente, oferecemos cursos, para esses profissionais, agrupados nos seguintes 
campos de competências: metodologias e técnicas para a formulação e gestão de 
políticas públicas; gestão governamental, o que inclui também os processos de 
gestão; temas transversais às políticas públicas; e competências de relacionamen-
to e gestão de equipes. Segundo a definição, competência é a capacidade de fazer 
algo que é percebido em ação. Assim, os cursos devem lançar mão sempre da 
interação para que o aluno seja responsável pelo desenvolvimento do conhecimen-
to, e não haja apenas uma transmissão. Nas oficinas procuramos utilizar jogos, 
simulações de situação real em que pessoas assumem papéis, e depois analisam 
suas atuações.

No campo de competências da gestão governamental, temos um curso sobre 
coordenação governamental que envolve três níveis: coordenação estado-
sociedade, coordenação intergovernamental e coordenação intragovernamental. O 
gestor tem que ter em mente esse emaranhado de coordenações articuladas, 
porque uma política é desenhada no nível federal, executada no municipal, envolve 
toda a sociedade, recursos de outros órgãos etc. Já para o curso Coordenação de 
Políticas Públicas com Análise de Experiências analisamos alguns casos e fazemos 
as comparações necessárias. Outros cursos desse campo, que posso citar são: 
Sistemas Integrados de Informação para a Gestão Governamental; Gestão de 
Pessoas no Setor Público, em que abordamos o fato de a Gestão de Pessoas 
depender de uma estratégia que nasce no planejamento estratégico; Oficina de 
Gestão de Políticas Públicas; Análise Organizacional da Ação de Governo, em que 
analisamos as estruturas e os mecanismos das redes de organização do governo; e, 
por fim, Gestão Integrada da Administração Pública (GIAP) que desenvolve a visão 
sistêmica, a que integra as várias dimensões da organização.

Entre os cursos bastante procurados pelo gestores estão Gestão Orçamentária e 
Financeira; Execução Orçamentária e Financeira; Gestão de Contratos, Compras e 
Licitações. 

No campo dos cursos sobre temas transversais às políticas públicas, buscamos 
fortalecer a capacidade analítica e os valores de uma gestão pública.Temos os 
cursos Rede de Políticas Públicas; Ética e Política no Serviço Público.

Relativamente à liderança e à gestão de equipes, desenvolvemos o curso de 
Competências Conversacionais, com resultados bem satisfatórios, a ponto de 
querermos desenvolver um curso sobre COACHING para tutores que acompanharão 
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a integração dos novos gestores, ou seja, colocar os mais velhos no acompanha-
mento do estágio probatório dos novos. Na verdade, a Seges implementou um 
processo de acompanhamento da integração desses ingressantes, e nós, da Enap, 
colaboramos na capacitação desses tutores, os COACHS. 

Cabe, agora, aos tutores, o aconselhamento, o COACHING, como forma de ajudar o 
novo gestor na sua integração. Após alguns meses, contando com a experiência que 
todos adquiriram no processo, a Enap fará uma oficina para difundir essa experiên-
cia, e desenvolver, por fim, o curso para tutores, para habilitar o COACH.  

Não é difícil perceber que o COACHING pode ser também papel do gerente. Inclusive 
temos um curso trazido do Canadá chamado de “Papel do gerente no desempenho 
da equipe”, e essa visão pode ser uma nova forma de atuação – capacitar o COACH 
para ser uma espécie de “desenvolvedor”.

Agora, passando para uma rápida exposição sobre o nosso processo de construção 
pedagógica baseada na ideia do desenvolvimento de competências, gostaria de 
elencar os elementos pedagógicos das ações de capacitação: objetivo, conteúdo, 
metodologia e avaliação.

Os objetivos devem corresponder sempre às respostas para o que se pretende com 
o trabalho a ser desenvolvido. Os conteúdos são meios para o alcance do objetivo, 
então devem estar coerentes com aquele objetivo. Quanto mais próximos do 
contexto, mais serão úteis, quanto mais organizados por problemas ou assuntos do 
dia-a-dia das organizações, mais favoráveis serão. E nesses problemas relaciona-
mos o contexto em que a organização vive, com os conceitos principais do trabalho. 
De maneira geral, um problema é um “iceberg”, vemos só sua ponta; quanto maior a 
capacidade de descortiná-lo, maior é a capacidade que está sendo desenvolvida.

O que se espera de uma boa metodologia que desenvolva competências, é que por 
meio dela seja possível transformar o aluno, de consumidor sem iniciativa a um 
sujeito ativo, capaz de construir os saberes e as competências necessários à sua 
prática profissional. Em escolas de governo, nesse sentido, o ideal de evolução seria 
substituir os cursos por oficinas, com espaços orientados para que os saberes 
fossem desenvolvidos, testados e simulados ali mesmo.

Para desenvolver competências, a avaliação de um curso só tem sentido se conside-
rar os resultados, a capacidade de fazer. E considerar também os resultados como 
produção de grupo, não do indivíduo apenas. A competência envolve a capacidade 
de agir dentro do contexto, interagindo e relacionando-se. 

Por fim, em se tratando da gestão pública federal, as perspectivas para o futuro são: 
trabalhar permanentemente a gestão por competências, envolver todas as áreas e 
não apenas as de RH, reinventar formas de seleção que atraiam talentos e compe-
tências, e não apenas conhecimento. 

Incansavelmente, procurar disseminar as melhores práticas, fortalecer valores e 
desenvolver cada vez mais a capacidade de análise, visão crítica e de problematiza-
ção; assim, é possível fazer o verdadeiro agente de mudança agir. Junto à capacida-
de de liderança, esse pensamento analítico e crítico é o motor do aperfeiçoamento e 
da geração de valor público.
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Petrobras:

Enap:

 Vocês recebem as demandas dos órgãos 
públicos? A necessidade no desenvolvimento de 
competências, as quantidades? Existe esse levanta-
mento de demanda?

 A Enap tem um catálogo da oferta anual e 
também trabalha por demanda. Apesar de nossa 
prioridade ser o atendimento ao governo federal, 
órgãos de todos os níveis de governo nos procuram 
com demandas de capacitação. Assim, tentamos 
entender o porquê daquela demanda. Às vezes, não é 
necessária a capacitação, e, sim, outro tipo de solu-
ção. Não raro, as áreas de RH acham que cursos 
resolvem tudo. As oficinas de mapeamento de compe-
tências para planos de capacitação são todas por 
demanda. Infelizmente,  não há uma ação sistemática 
de implantação em gestão por competências, então 
nosso esquema funciona por adesão – as organiza-
ções que se interessam encontram na Enap uma 
solução.

DEBATE
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Orientada pelo Ministério de Minas e 
Energia, e buscando fortalecimento do 
Sistema Eletrobrás na tentativa de obter 
maior competitividade para o setor, susten-
tabilidade e eficiência empresarial, a 
Eletrobrás vem passando por um processo 
de transformação há cerca de dois anos. 
Para esse trabalho, quatro diretrizes foram 
definidas: aperfeiçoamento da governança 
corporativa, reorientação dos negócios da 
distribuição, reformulação institucional da 
Eletrobrás, e reorganização do modelo de 
gestão empresarial.

Dentro dessa reorganização do modelo de 
gestão empresarial, o Plano de Gestão 
Integrada de Pessoas é um vetor que abriga 
alguns projetos – um é o de Carreira e 
Remuneração (PCR), e o outro, de Avaliação 
de Desempenho.

Unificar as políticas de gestão de pessoas de 
todo o Sistema Eletrobrás é um dos objetivos 
desse Plano de Transformação. Hoje, não 
temos mais mil colaboradores, a Eletrobrás 
é a holding do Sistema Eletrobrás, são 15 
empresas e vamos unificar todas as políti-
cas, todos os planos de carreira e remunera-
ção, os sistemas de gestão de desempenho 
e as universidades corporativas do Sistema Eletrobrás.

Trabalhamos por comitês, com grupos de trabalho. E, de fato, trabalhar com diver-
sas pessoas e vários pontos de vista enriquece o trabalho, além de ser um aprendi-
zado (Figura 1). 

Nosso principal ponto é o Ciase (Comitê de Integração das Diretorias de 
Administração do Sistema Eletrobrás), composto por diretores de administração, 
responsáveis por manter as diretrizes e validar nossos projetos. Abaixo do Ciase, 
existem 3 subcomitês. O de relações trabalhistas sindicais, outro de gestão de 
pessoas e, por fim, o de desenvolvimento de pessoas.

Abaixo do sub-comitê de gestão de pessoas há quatro grupos de trabalho, o GT de 
Carreira e Remuneração que criou o SGD (Sistema de Gestão de Desempenho) e o 

1Gabriella Diniz Bruno  é Administradora do Departamento de Gestão de Pessoas da Eletrobrás. É 
também mestre em Administração pelo IBMEC-RJ, com pesquisa em Gestão do Conhecimento. 
Especialista em gestão de pessoas pela FGV-RJ

Figura 1
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PCR; o GT de Administração de Pessoal que vai unificar 
as práticas e políticas de gestão de pessoas; o GT de 
Benefícios Assistenciais e Saúde que também quer 
unificar as práticas de saúde e de bem-estar; e o GT de 
Segurança do Trabalho, com a meta também de 
unificar as políticas e práticas em relação à segurança 
do trabalho.

Fazem parte da holding: Furnas, Cepel, que é o nosso 
centro de pesquisa no Fundão (RJ), Eletronorte de 
Brasília, a Eletrosul, Eletronuclear, CGTEE ,Chesf, 
Amazonas, Ceal, Cepisa, Ceron, Eletroacre, Boa Vista e 
Itaipu Binacional. Com 27 mil pessoas ao todo, cada 
empresa tinha um plano de carreiras e remuneração, 
um sistema de gestão de desempenho particular. 
Assim, ouvimos as empresas, trabalhamos com 
metodologia de imersão, realizamos mais de dez 
encontros, e foram mais de 300 horas trabalhadas.

Temos o PCR e o SGD aprovados internamente em 
conselho e pelos sindicatos, e a única aprovação que 
ainda resta chegar é a do Dest (Departamento de 
Coordenação e Controle das Empresas Estatais). 
Montamos um modelo único de PCR para todas as 
empresas do Sistema Eletrobrás, baseado em compe-
tências e resultados, assim atenderemos a transfor-
mação e o fortalecimento do Sistema Eletrobrás.

Como premissas do nosso trabalho de montagem do 
PCR tínhamos três: um PCR simples para ser compre-
endido ao mesmo tempo pelo profissional de nível 
fundamental e pelo profissional com todas as gradua-
ções e pós-graduações; um PCR moderno baseado 
nas melhores práticas de mercado, e para tanto 
fizemos um benchmark com outras empresas, investi-
gamos o mercado e trouxemos o apoio da FIA para 
acharmos a melhor teoria; e um PCR viável. E assim é o 
PCR (Figura 2).

Usamos como conceito de competências na monta-
gem tanto do PCR quanto do SGD o já tradicional CHA 
(conhecimentos, habilidades, atitudes). Porém, só o 
CHA não é o bastante, porque o que mais interessa é o 
que se faz com o CHA. E para tanto é necessário 
mobilizar as capacidades e entregar algo para a 
empresa, contribuir, agregar valor.

Explicando a abordagem estratégica das nossas 
competências, dizemos que existem as competências 
organizacionais, aquelas essenciais que identificam a 
empresa, e norteiam-se por visão, missão e direciona-
mento estratégico; e as competências profissionais, 
que atendem as competências organizacionais e 
estão dividas em gerais – comuns a todos os emprega-

Figura 2



Fórum de TIC Dataprev 35

Transformação do sistema Eletrobrás: um novo modelo de gestão por competências e resultados

Gabriella Diniz Bruno

Competências Gerenciais

 
dos –, e específicas – atreladas aos processos de 
trabalho (Figura 3).

Nosso PCR contém 5 tipos de cargo: Profissional de 
Nível Fundamental (PF), Profissional de Nível Médio 
Suporte (PMS), Profissional de Nível Médio 
Operacional (PMO), Profissional de Nível Superior (PS) 
e Profissional Pesquisador (PP). E existem 07(sete) 
eixos de atuação profissional: Geração, Transmissão, 
Distribuição, Suporte ao negócio, Pesquisa e Inovação, 
Gestão Integrada, e Gestão de Investimentos e de 
Programas Federais.  

De fato, já definimos as competências gerais de cada 
cargo, independentemente do eixo de atuação em que 
ele está, porém falta estabelecer as competências 
específicas, que são vinculadas aos processos – 
entretanto os processos ainda serão mapeados. 

Depois de muitos estudos e discussões, definimos as 
nove competências organizacionais do Sistema 
Eletrobrás, que são geração de energia, transmissão 
de energia, distribuição de energia, inovação, gestão 
empresarial, governança corporativa, imagem institu-
cional, gestão de financiamentos e investimentos em 
projeto de energia elétrica, e gestão de programas de 
governo em energia elétrica.

Aquelas competências comuns a todos os cargos, 
chamadas de competências gerais, dividem-se em: 
comuns aos cinco cargos e variáveis de cargo para 
cargo. Trabalho em equipe, orientação para resulta-
dos, aprimoramento e inovação dos processos de 
trabalho, comunicação, adaptação às mudanças e 
foco no cliente estão sempre relacionadas a todos os 
cargos. Agora, disseminação do conhecimento, visão 
integrada do negócio, prontidão para a ação, negocia-
ção, capacidade analítica, e construção de parcerias e 
redes são variáveis, não sendo obrigatoriamente 
vinculadas a todos os cargos.

Saber o que um gerente precisa ter, em que deve se 
desenvolver, no que ser avaliado, são questões 
levadas em consideração pelas seguintes 
Competências Gerenciais. Trabalho em Equipe – saber 
se relacionar, integrar-se à equipe de trabalho. 
Orientação para Resultados – atuar com proatividade 
e foco no alcance de resultados. Aprimoramento e 
Inovação dos Processos de Trabalho – identificar as 
oportunidades de aprimoramento e de inovação nos 
processos. Comunicação – saber ouvir, dar feedbacks, 
expressar ideias, transmitir informações. Gestão de 
Mudanças – gerenciar processos de mudanças, 
influenciando sua aceitação e alinhando sua imple-
mentação à estratégia. 

Figura 3
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Ainda como Competências Gerenciais: Foco no 
Cliente, atender às necessidades do cliente interno 
e/ou externo; Disseminação do Conhecimento, buscar 
atualização contínua, compartilhar técnicas, habilida-
des, metodologias; Orientação Estratégica, analisar os 
ambientes interno e externo, identificando tendências; 
Liderança (a capacitação das pessoas influencia 
muito a liderança), influenciar pessoas direcionando 
os esforços da equipe para obtenção de resultados e 
objetivos da organização, propiciando oportunidades 
equitativas de desenvolvimento profissional e pessoal 
(o profissional, aqui, atua nessa competência como 
um grande gestor de pessoas). Por fim, Articulação e 
Negociação – construir redes de relacionamentos e 
parcerias na busca de resultados e oportunidades 
para a companhia.
 
Também baseado em competências e resultados, o 
SGD é usado para avaliar desempenho. Analogamente 
ao PCR, as pessoas serão avaliadas por suas compe-
tências gerais e específicas, e, ainda, por metas. Meta 
empresarial, aquela definida pela alta administração 
de acordo com o planejamento estratégico; metas de 
equipe e metas individuais, que devem estar alinhadas 
à meta empresarial (Figura 4).

Como a amplitude de avaliação é de 180 graus, o 
empregado é avaliado pelo gerente em competências 
e resultados, porém ele só avalia o gerente dele em 
competências. Da mesma forma, o gerente é avaliado 
em competências e resultados, mas só avalia seu 
superior em competências. Apesar de não ser levada 
em consideração em termos de desempenho, a 
autoavaliação – expressa em reuniões de feedback e 
planos de desenvolvimento – representa um subsídio 
para a tomada de decisão em relação a avaliação do 
empregado (Figura 5).

Iniciando o ciclo da avaliação de desempenho, encon-
tramos a elaboração do Plano de Metas, caracterizada 
pela pactuação das metas junto ao empregado. Em 
seguida, vamos para o acompanhamento das metas, 
em que seguimos o rendimento do empregado, para 
que no final, utilizando suas próprias anotações, ele 
faça uma avaliação de competências e resultados. 
Nesse momento, partimos para a reunião de feed-
back, com o objetivo de fechar a avaliação de compe-
tências e resultados. E, por fim, é traçado o Plano de 
Desenvolvimento desse empregado, juntamente com 
uma avaliação do ciclo e sugestões de melhorias para 
o ciclo seguinte.

Dentro do desenho que está sendo feito para o novo 
modelo da Universidade Corporativa do Sistema 
Eletrobrás, encontramos algumas escolas que 

Figura 4

Figura 5
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formam, capacitam e desenvolvem as pessoas nas 
competências definidas pelo nosso plano. A escola de 
Excelência Operacional se baseia em geração, trans-
missão, distribuição, e programas governamentais. 
Estruturando a escola de Estratégias de Mercado há a 
comercialização, a internacionalização, novos negóci-
os, P&D e inovação, e regulação setorial. Já, a tecnolo-
gia de gestão, o suporte ao negócio, a comunicação e a 
governança corporativa fundamentam a escola de 
Gestão. 

Para desenvolver aquelas competências gerenciais, a 
escola de Liderança traz a formação e desenvolvimen-
to de líderes, e a gestão de pessoas. Por fim, cultura e 
valores, responsabilidade sócio-ambiental, e seguran-
ça do trabalho firmam a escola de Responsabilidade 
Social Corporativa. Há também a disponibilização de 
temas transversais como competitividade, rentabilida-
de, integração e sustentabilidade (Figura 6).

Nesse nosso modelo, as competências norteiam as 
funções de gestão de pessoas, como carreiras, 
educação corporativa, remuneração, captação, 
avaliação de competências e resultados, e planeja-
mento. Sendo traçado pela estratégia de negócio e 
subsidiado conjuntamente pela estratégia de gestão 
de pessoas e de negócio – em um modelo integrado.

DEBATE

Figura 6

Dataprev:

Eletrobrás:

Dataprev:

 Com a unificação desses diversos instru-
mentos, vocês chegaram a um número final de cargos 
para compor esses instrumentos? 

 Fizemos uma adaptação para tentar 
compor o quadro. Na maioria das empresas há o nível 
fundamental, o profissional de nível médio, o operacio-
nal, o suporte. Por exemplo, Furnas tem um nível 
médio operacional que não existe na Eletrobrás, então 
fomos ouvir a realidade das empresas, analisar os 
cargos existentes nessas empresas, para chegarmos 
ao número de cargos que contemplasse todo o siste-
ma. E há competências associadas aos cargos – a 
gestão de competências tenta se afastar do modelo de 
descrição de cargo, ela focaliza pessoas.

 Existe a descrição e existe esse mapeamen-
to das competências relacionadas aos cargos, ambos, 
não é?

Eletrobrás:

Dataprev:

Eletrobrás:

Dataprev:

Eletrobrás:

 Sim. Porém há competências mais especí-
ficas; na Gestão de Pessoas, em uma área específica, 
é preciso mapear melhor o trabalho, para definir as 
competências específicas. Profissionais em várias 
empresas terão as mesmas competências.

  Sobre remuneração, a proposta do PCR 
está dentro do modelo tradicional, associada às 
descrições, aos cargos, ou são trabalhadas as compe-
tências em função da remuneração?

 Tanto por competências quanto pelas 
metas.

 Remuneração associada às competências, 
não é? 

 Sim. Mas não automaticamente, há 
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sempre um critério definido por um comitê multidisci-
plinar para a ascensão.

 Questiono, na verdade, em função de 
estarmos relacionados e subordinadas a uma resolu-
ção do Dest, com relação a reserva orçamentária, 
progressões, movimentações etc.

 Obviamente, existe uma limitação que 
precisa ser respeitada, e por isso existe uma elegibili-
dade para progressão. Certamente, as ações de 
desenvolvimento tendem a ser mais automáticas. 
Quando alguém não tem determinada competência, 
ou não atendeu àquela meta, tratamos de forma a 
desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Em 
relação à remuneração, um funcionário fica elegível à 
progressão, mas não automaticamente. 

  Já existe um plano para enquadramento 
dos desvios? Ou vai ser possível enquadrar todos os 
empregados nesse plano, levando-se em considera-
ção, por exemplo, a formação acadêmico-profissional 
que cada um traz?

 Ainda não há um posicionamento sobre o 
que será determinado no caso do enquadramento. 
Com o conceito de cargo amplo, em que um engenhei-
ro e uma administradora são profissionais de nível 
superior, acredito na minimização desse problema.

Existe a questão de profissões regulamen-
tadas com algumas formações, disso não podemos 
fugir, e ainda somos auditados.

 Por exemplo, o profissional de nível médio 
operacional às vezes necessita de uma certificação 
especial.

 Os técnicos de nível médio são os mais 
demandados para certificações.

 Sim, mas as certificações são respeitadas 
também.

 Com relação à intenção de remunerar a 
partir da competência, o gestor terá uma remuneração 
pela função e também algo a mais?

 Se for bem avaliado, sim. Gerentes e 
aqueles tem funções de assessoria também. De fato, 
na função gerencial há a gratificação, mas é o salário-

Dataprev:

Eletrobrás:

Petrobras:

Eletrobrás:

Petrobras: 

Eletrobrás:

Petrobras:

Eletrobrás:

Dataprev:

Eletrobrás:

base que terá variação pela avaliação de desempe-
nho.

 Uma vez que as metas individuais estão 
bem definidas, como é a convivência com elas?

 Não temos as metas individuais definidas. 
Temos ainda que fazer um desdobramento do PAE 
(Plano de Ações Estratégicas) para definirmos as 
metas, assim como vários workshops para que se 
aprenda a definir metas; mas, no momento, as metas 
não foram definidas. Não podemos confundir meta 
com rotina – assiduidade e chegar cedo são somente 
rotinas. Nem sempre um modelo brilhante consegue 
ser implantado de maneira também brilhante, então, é 
preciso um trabalho pesado em cima do gerente. 
Espero conseguir a aprovação desse trabalho que está 
muito bom. Outro motivo de orgulho está no portal da 
Eletrobrás, em que os empregados podem achar 
várias frentes de trabalho. Tudo para unificar, melho-
rar, expandir e fortalecer o Sistema Eletrobrás.

 Há um cálculo aproximado de quantitativos 
de gestores envolvidos no sistema?

 Não, para gestores eu não tenho esse 
dado.

 Percebo uma identificação entre a Dataprev 
e a Eletrobrás, em termos do formato e estrutura, 
principalmente na área de pessoas.

 A Dataprev trabalha com cargo amplo 
também?

 Exato. Há dois cargos amplos subdivididos e 
caracterizados por atividades e subatividades. Na 
verdade, é um reflexo do processo ao qual o emprega-
do está vinculado.

 Vocês têm mapeamento de processos 
feito?

 Tempos atrás, tivemos. Agora, precisamos 
fazer uma revisão importante. De fato, o trabalho de 
identificação dos postos de trabalho indicou quais 
processos já não existiam e os vigentes na empresa. 
Conseguimos até gerar elementos para outras estrutu-
ras da parte do desenvolvimento organizacional, e o 
importante é que foi uma auditoria individual, tête-à-
tête com cada um dos 3 mil empregados.

Dataprev:

Eletrobrás:

Dataprev:

Eletrobrás:

Dataprev:

Eletrobrás:

Dataprev:

Eletrobrás:

Dataprev:
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