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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo, conceituar, discutir o modelo atual de gestão de 

pessoas e propor um modelo alternativo – Modelo de Gestão de Pessoas por Competências, 

para uma empresa de extrema demanda de capital intelectual intensivo, em função do produto 

que desenvolve e produz e o mercado globalizado que atua, assim como o alinhamento 

estratégico deste modelo em relação às diretrizes de negócio. O trabalho está 

metodologicamente orientado pela vivência acadêmica do autor, pesquisa bibliográfica em 

todas as fontes disponíveis referente ao assunto, bem como sua atuação profissional  na área 

de Recursos Humanos da EMBRAER, empresa onde o trabalho está sendo proposto, e a 

análise e discussão do modelo proposto com os demais profissionais da área de RH, inclusive 

a Vice-Presidência da área. A principal contribuição deste estudo foi discutir a importância de 

como uma Empresa, de capital intelectual intenso, pode desenvolver e integrar estratégias, 

competências essenciais e individuais visando obter uma vantagem competitiva. Sabe-se que, 

em um ambiente organizacional crescentemente competitivo, não é suficiente obter bons 

resultados em sistemas isolados, sendo necessário desenvolver programas de gestão 

integrados, compartilhados e únicos. Com base no trabalho realizado, concluiu-se que o 

alinhamento entre as estratégias empresariais e as competências individuais deve ocorrer por 

meio do desenvolvimento das competências individuais visando os objetivos e estratégias 

empresariais, suportados pelo modelo de Gestão de Pessoas por Competências. 

 
 
Palavras chave: Gestão, Empresa, competência. 
 



 

ABSTRACT 

 
This work has as objective, to appraise and discuss the current people management’s model 

and to consider an alternative model – the People Management by Competences’ model - for 

a company with an extreme intensive intellectual capital demand, due to the product that 

develops and produces, to the globalize market wherein acts, as well as the strategical 

alignment of this model in relation to the business’ imperatives.  The work is 

methodologically guided by the author’s academic experience, bibliographical research in all 

the available sources referring to the subject, the author’s professional performance in the area 

of Human Resources of the EMBRAER - company where the work is being considered - as 

well as the analysis and debate of the considered model all together with other HR 

professionals, including the Vice-presidency.  The main contribution of this study is to discuss 

the importance of how a Company that counts with intense intellectual capital, can develop 

and integrate strategies, essential and individual competences, seeking to get a competitive 

advantage.  One knows that, in an increasingly competitive organizational environment, it is 

not enough to get good results in isolated systems, being necessary to develop integrated, 

shared and unique management programs.  Based on the present work, the conclusion is that 

the alignment between the company’s strategy and the individual competences must occur by 

developing such competences considering the company’s objectives and strategies along with 

the People Management by Competences’ model support. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 

Nos anos 90 começou a tomar forma um modelo estruturado de gestão de pessoas, 

que tem como peculiaridade considerar a participação dos funcionários como sendo essencial 

para que a empresa implemente sua estratégia e crie vantagem competitiva. LAWLER III, 

(1998). Esse é o chamado Modelo de Gestão por Competências, que é uma tendência 

apontada na gestão de pessoas para os próximos anos e que muitas empresas de destaque, 

tanto no cenário interno, como no cenário mundial já se adaptaram. 

Inicialmente, o conceito de competência surgiu com base nas core competences, 

ou competências essenciais, conceito desenvolvido por PRAHALAD e HAMEL, (1990) apud 

FLEURY, (1999).  

De acordo com os autores, o aumento de competição entre as empresas, 

conhecimentos altamente perecíveis, principalmente sobre a tecnologia, e a grande 

instabilidade são alguns dos fatores que fizeram – e fazem – com que as empresas passem de 

uma perspectiva de estrutura estável para a de instabilidade e generalidade, orientadas por um 

conjunto de competências que as diferenciem da concorrência; as posições defensivas dão 

lugar a um desenvolvimento de vantagem competitiva que se sustente, e a estratégia alinhada 

ao mercado passa a ser uma estratégia que pressupõe que o mercado apresenta tantas 

mudanças e possibilidades que torna necessária uma visão consistente para criar as 

oportunidades de realização. 

Assim, esse é um sistema que se liga menos às atividades cotidianas e 

operacionais do que os sistemas que ainda têm por base o elemento cargo, e que está mais 

voltado para o futuro da organização como um todo, para a sua estratégia. LEDFORD, 

(1995).  

Prever o futuro, contudo, não é tarefa simples; poucas empresas têm posicionamento 
estratégico claro, ou visão clara sobre seu futuro, daí a dificuldade em estabelecer 
quais competências têm que ser desenvolvidas para se chegar a essa estratégia. 
Porém, as organizações que se esforçarem neste sentido certamente conquistarão 
uma vantagem competitiva importante sobre as demais. WOOD e PICCARELLI, 
(1999).  
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Vários autores têm tentado definir o conceito de competência, e isso hoje 

representa uma das dificuldades encontradas para a difusão do sistema: sua difícil 

conceitualização. Os primeiros conceitos de competência surgiram nos estudos de 

PRAHALAD e HAMEL, (1990) apud FLEURY, (1999), que definiram competência 

essencial como o conjunto de habilidades e tecnologias necessárias para agregar valor a uma 

organização. Para diferenciar as competências essenciais das não essenciais, é preciso 

considerar que uma competência essencial deve, de acordo com os autores, passar por três 

teste 

• Valor percebido pelo cliente: as competências essenciais são as habilidades que 

permitem à empresa oferecer um benefício fundamental ao cliente; 

• Diferenciação entre concorrentes: a competência essencial também deve representar 

uma característica que torne uma organização única entre seus concorrentes, muitas 

vezes não por ser a única a possuir aquela característica, mas sim por possuir essa 

competência num grau acima da média do mercado; 

• Capacidade de expansão: as competências essenciais são as portas de entrada para 

os mercados do futuro, ou seja, devem dar vazão a uma gama de novos produtos 

imaginados ou serviços a serem gerados a partir dela. 

As competências essenciais devem, portanto, ser um parâmetro norteador das 

políticas da empresa em geral. Sob o ponto de vista da Gestão de Pessoas, as competências 

tendem a estar relacionadas com os indivíduos que fazem parte da organização. Assim, as 

competências individuais devem ser decorrentes das core competences, que são atribuídas à 

organização. 

Uma das definições mais conhecidas e aceitas sobre o conceito de competência, já 

no sentido mais individualizado, é dada por FLEURY, (1999): Competência é um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo.  

Outros autores também contribuíram com sua definição para a significação de 

competência, e foram de grande valia para a compreensão do assunto. LAWLER III, (1998) 

enfatiza, em sua definição, a importância de relacionar competências com a performance 

individual. Para ele, competências são características demonstráveis de um indivíduo, que 
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incluem conhecimentos, habilidades e comportamentos, ligados diretamente com a 

performance. Esse conceito, que se refere diretamente ao indivíduo, é importante, já que uma 

pessoa pode demonstrar as mesmas competências independentemente de seu cargo atual. 

De acordo com PARRY, (1998), mais três aspectos são acrescentados à definição 

de competências: para ele, as competências devem ser diretamente ligadas à performance do 

indivíduo e, dessa maneira, não deveriam refletir meros traços de personalidade mensuráveis 

através de padrões usualmente aceitos e passíveis, portanto, de serem desenvolvidas por meio 

de treinamento e desenvolvimento. 

Quanto à sua classificação, as competências podem ser: FLEURY, (1999) 

• Competências Técnicas/Profissionais: específicas para uma operação, ocupação ou 

tarefa (desenho técnico, operação de um equipamento, finanças). 

• Competências Sociais: saber ser, incluindo atitudes e comportamentos necessários 

para o relacionamento entre pessoas (comunicação, negociação, trabalho em 

equipe). 

• Competências do Negócio: compreensão do negócio, seus objetivos, relações com o 

mercado, ambiente sócio-político (conhecimento em negócio, planejamento, 

orientação para o cliente). 

O processo de operacionalização de um sistema de Gestão por Competências 

passa, necessariamente, pela definição e detalhamento da estratégia da empresa. Diante de 

informações como essas, pode-se construir um modelo que transforme necessidades de 

mercado em respostas para o mercado, gerindo recursos humanos de maneira competitiva. 

O primeiro passo consiste, portanto, na identificação das competências 

organizacionais que adicionem valor a estratégia da organização. Esse processo considera 

algumas questões, como o número de competências a serem listadas e a melhor forma de 

identificação das competências. Recomenda-se que se faça uma lista ao mesmo tempo 

sintética e completa WOOD e PICCARELLI, (1999). É um erro muito comum a definição de 

listas enormes de competências, que, com freqüência, confundem competências com traços e 

características de personalidade PARRY, (1998). 

O processo de identificação das competências, obtidas as informações sobre a 

intenção estratégica da empresa, passa por três fases KOCHANSKI, (1998), definição das 
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competências essenciais da organização, desdobramento em competências coletivas por áreas 

ou grupos e, por fim, detalhamento das competências individuais.   

Após levantar as competências organizacionais e individuais, dá-se início à 

elaboração dos níveis de complexidade do trabalho, work levels, alinhados às competências 

individuais. Na seqüência, elabora-se o modelo de competências e as respectivas ferramentas: 

remuneração, treinamento, recrutamento e seleção, programas de carreira. 

De acordo com KOCHANSKI, (1998), existem várias maneiras de desenvolver 

um modelo de competências; todas, porém, estão fundamentadas na descoberta, uma vez que 

as competências não são uniformes. Com o argumento de que não deve haver uma fórmula 

rígida para desenhar um sistema de remuneração por competências, já que as organizações 

variam na estratégia e na especificidade de seus produtos, LAWLER III, (1998) desenvolveu 

um modelo de réguas que auxiliam as empresas a decidirem sobre competências ou cargos: 

uma análise das tendências das bases para o instrumental de Recursos Humanos o escopo de 

seu projeto de gestão por competências, pois ainda hoje há organizações cujo sistema de 

produção, ao menos em parte, assemelha-se muito aos sistemas tradicionais, específicos e 

rotineiros.  Assim, existem alguns parâmetros que devem ser considerados pelas organizações 

por determinarem os pontos que mais se adequam à realidade da empresa e, dependendo do 

seu porte, até mesmo à realidade de partes da organização. 

Uma vez implementado um sistema de gestão por competências que abrigue todas 

as ferramentas de Recursos Humanos, ele deve ser de fácil acesso a todos os funcionários. 

Quanto às ferramentas desenvolvidas, a gestão por competências modifica os sistemas 

tradicionais de RH desde o seu conceito básico. Ao invés de focarem o cargo, esses sistemas 

passam a focar a captação, retenção e desenvolvimento das competências críticas da 

Organização. Assim sendo: 

• Captação: os sistemas de captação, no novo modelo, passam a buscar as 

competências da organização e do grupo em que a pessoa vai estar inserida. 

• Treinamento e desenvolvimento: esses processos sofrem mudanças significativas 

relativas aos programas tradicionais. Os programas de aprendizado devem viabilizar 

o desenvolvimento das competências, e proporcionar um aprendizado orientado para 

a ação, o que nem sempre é contemplado por aulas descritivas. KOCHANSKI, 

(1998).  
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Como conseqüência, as organizações começam a desenvolver novos conceitos de 

aprendizagem, como por exemplo, a criação das Universidades Corporativas, cuja missão é 

desenvolver os talentos humanos na gestão dos negócios, promovendo a gestão do 

conhecimento organizacional – geração, assimilação, difusão e aplicação – por meio de um 

processo de aprendizagem ativo e contínuo. EBOLI, (2001). 

• No novo modelo de gerenciamento de carreira, o avanço não ocorre somente no 

sentido vertical WOOD e PICCARELLI, (1999). É necessária, então, a montagem 

de um modelo de planejamento de carreira que enfoque as progressões horizontais 

dos empregados, em um plano de carreira ligado às competências KOCHANSKI, 

(1998). 

• Novos modelos de avaliação da performance dos funcionários surgem, tais como 

auto-avaliação, avaliação gerencial e feedback de 360 graus KOCHANSKI, (1998). 

 

1.1 ANTECEDENTES 

A partir dos anos 90, em virtude das mudanças que vinham ocorrendo no 

ambiente empresarial, ganhou expressão um novo conceito sobre Administração de Recursos 

Humanos: o Sistema de Gestão de Pessoas por Competências. 

Este sistema pode substituir os sistemas tradicionais, baseados no cargo, que ainda hoje são 

largamente adotados apesar de suas deficiências e desvantagens em relação ao sistema 

baseado nas competências individuais. 

Os sistemas de Gestão de Recursos Humanos que têm como elemento-base os 

cargos constituem hoje a forma mais comum de sistema de Administração de Recursos 

Humanos encontrada nas empresas, embora venham sendo crescentemente questionados por 

sua inflexibilidade e dificuldade de compatibilização com as novas formas organizacionais e 

com a velocidade da organização do trabalho.  

O início da utilização dos cargos como elemento-base da gestão de pessoas dá-se 

juntamente com o início da era industrial, atrelado aos modelos de gestão Taylorista e 

Fordista DUTRA, (1999), cuja característica mais marcante é o emprego da produção em 
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linha, que possibilitou o rápido crescimento da indústria na época. A remuneração dos 

funcionários incluía, geralmente, pagamento por peça WOOD e PICCARELLI, (1999). 

Constitui-se em um sistema concebido pela lógica da engenharia, cujo principal 

papel era reduzir os custos com mão-de-obra e aumentar a produção, minimizando o erro 

humano. Com o avanço da industrialização, o sistema baseado no cargo foi tomando forma, 

com técnicas de análise, especificação e avaliação de cargos. Por meio desse sistema 

facilitava-se a operacionalização do sistema salarial, agrupando-se as muitas funções da 

fábrica conforme as características semelhantes. 

Altamente técnico no início, o sistema de gestão baseado no cargo foi sofrendo 

mudanças ao longo de sua existência, passando a dar maior ênfase aos aspectos 

comportamentais. Já na década de 30 surgiam programas mais estruturados de treinamento 

para gerentes, focando habilidades no relacionamento interpessoal. No entanto, ainda se 

tratava do desenvolvimento de habilidades, e não de competências sociais, que agregassem 

valor à organização FLEURY, (1999). 

Na década de 60 surgiu na Europa a abordagem sócio-técnica, elaborada, 

inicialmente por psicólogos sociais. O trabalho começava, já aí, a assumir forma mais 

complexa e menos mecanicistas, porém ainda sem relação mais profunda com a estratégia da 

empresa. Nos anos 80, foi marcante o surgimento do modelo japonês de gestão, que se 

caracterizava por adotar o trabalho cooperativo e de equipe, a falta de demarcação das tarefas 

a partir dos postos de trabalho e tarefas prescritivas a indivíduos, HIPÓLITO, (2001).   

O sucesso das empresas japonesas levou os países ocidentais a repensarem suas 

concepções sobre organização e gerenciamento do trabalho.  Ainda, o aumento da competição 

empresarial e da diversificação da linha de produtos oferecidos pelas empresas como fator de 

diferenciação favoreceu o surgimento do conceito de gerenciamento dos recursos humanos, 

alinhando a estratégia relativa às pessoas à estratégia empresarial FLEURY, (1999).   

Com o surgimento desse enfoque passou-se a dar maior importância ao 

desenvolvimento dos funcionários, como recurso para desenvolver as estratégias empresariais. 

Várias práticas, como a reengenharia, o downsizing, entre outras, foram criadas e tiveram seus 

momentos de destaque nessa fase e, segundo NAISBITT apud HIPÓLITO, (2001), fazem 
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parte de um mesmo fenômeno: o desmantelamento das burocracias, na busca pela 

sobrevivência em um ambiente competitivo. 

 

1.2 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo discutir e propor um modelo de gestão de 

pessoas integrado e consistente - Modelo de Gestão por Competências, para uma empresa de 

intenso capital intelectual, que atua de forma globalizada, competindo com gigantes 

corporativos de seu segmento.  

 

1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

A forma de gerir pessoas vem-se aprimorando lado a lado com as diversas práticas 

de gestão empresarial, sofrendo os impactos das crises econômicas mundiais do crescente 

aumento da competição entre as empresas e da globalização. Os Sistemas de Gestão de 

Pessoas atuais vem sofrendo muitas críticas, já que foram concebidos em momentos bem 

menos competitivos, e que se caracterizava por exibir mão-de-obra abundante, com baixa 

exigência de qualificação, e atividade de produção rotineira e estruturada. Entre as limitações 

dos sistemas tradicionais apontadas pela literatura, podem-se citar: 

• Falta de flexibilidade do sistema baseado nos cargos, que se está tornando obsoleto, 

dadas as condições atuais em muitos mercados, tais como a reestruturação 

organizacional, o downsizing, a reengenharia, a introdução de novos produtos no 

mercado, e até mesmo o surgimento de novas formas de organização do trabalho, 

como as equipes virtuais. Em virtude dessas mudanças, os funcionários têm trabalho 

a ser feito, mas muitos não terão um cargo certo e bem definido por muito tempo 

LAWLER III, (1998). O sistema atual acaba por apresentar baixa flexibilidade, 

reduzindo a agilidade organizacional, promovendo um estilo burocrático de gestão 

HIPÓLITO, (2001). 

• Os sistemas tradicionais de gestão não recompensam os funcionários pelo que 

realmente se espera que eles façam, já que as faixas salariais tendem a reproduzir o 

valor de mercado: média, valores máximo e mínimo.  Raramente os gestores têm 
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permissão para remunerar o indivíduo acima das faixas salariais, não importa quanto 

o desempenho esteja acima da média, EMERSON, (1991). Dado o uso dos cargos, 

geralmente reconhece-se o tempo e não a contribuição dos funcionários quando da 

tomada de decisões; assim, o sistema não encoraja o desenvolvimento de habilidades 

e competências HIPÓLITO, (2001). 

• Falta de confiança nas informações obtidas de pesquisa salarial, já que em razão das 

mudanças freqüentes nas organizações, a mesma denominação para um cargo nem 

sempre significa as mesmas atribuições em organizações diferentes. As funções 

desempenhadas por indivíduos que teoricamente ocupam os mesmos cargos são com 

freqüência diversa em organizações diferentes, já que o mais comum ultimamente 

são funções pouco padronizadas, que variam muito segundo a realidade de cada 

empresa e de cada mercado. 

• Metodologia desatualizada, que faz com que o sistema passe uma ilusão de 

mensuramento EMERSON, (1991), pois tenta quantificar as funções com uma falsa 

objetividade HIPÓLITO, (2001) sobre a realidade organizacional. Muitas vezes, na 

tentativa de agrupar várias funções numa mesma descrição de cargo, acaba-se por 

não descrever bem nenhuma das funções agrupadas EMERSON, (1991). Há ainda o 

alto custo de revisão do sistema: manutenção trabalhosa, muito tempo gasto com 

comitês de avaliação de cargos, e, por vezes, desperdiçado pois o sistema tem vida 

curta. 

• Centralização das decisões na área de RH, impedindo que os gerentes, principais 

responsáveis pelo dia-a-dia dos funcionários, possam opinar nas decisões salariais. 

Nos sistemas tradicionais a descentralização das decisões salariais é inviável 

HIPÓLITO, (2001). 

• Desalinhamento com a estratégia da empresa, com uma grande dificuldade em 

acompanhar e sinalizar os objetivos organizacionais HIPÓLITO, (2001), 

privilegiando as ligações hierárquicas em detrimento do foco nos processos críticos 

e no cliente WOOD e PICCARELLI, (1999). 

• Incentivo ao carreirismo, o que torna as promoções verticais excessivamente 

importantes e dificulta a convergência de esforços para objetivos comuns WOOD e 

PICCARELLI, (1999). 

• Limitação da área de atuação das pessoas, induzindo as pessoas a se enxergarem 

dentro de um sistema sobre o qual elas têm pouca ou nenhuma influência e, 
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conseqüentemente, considera sua responsabilidade limitada à sua área de função. 

HIPÓLITO, (2001). 

Apesar de se apontarem várias limitações ao sistema que utiliza os cargos como 

elementos-base da gestão de pessoas, ele ainda hoje é o sistema mais utilizado, embora em 

processo de atualização para sistemas mais modernos, como o de competências. Entre os 

motivos que o fazem ser ainda o sistema mais popular está: 

• O sistema de cargos ajuda a dar coerência interna à organização, montando 

estruturas hierárquicas que são fáceis de serem compreendidas pelos funcionários e 

produzem um sentimento de justiça e eqüidade interna; 

• Como a maior parte das empresas adota hoje sistemas de cargos e salários, pode-se 

dizer que a remuneração funcional permite eqüidade externa, já que facilita a 

comparação dos salários praticados na empresa com os do mercado; todavia, por ser 

procedimento adotado correntemente nas empresas, os sistemas de gestão baseados 

no cargo nem sempre são adotados por serem eficazes e gerarem soluções 

comprovadas WOOD e PICCARELLI, (1999). Muitas vezes, isso acontece 

simplesmente por se adotar o que é padrão. 

Existem ainda algumas tentativas de aperfeiçoar o sistema baseado nos cargos, 

que não se têm apresentado como as melhores soluções. Entre elas, pode-se citar: 

• Modificação das descrições, de forma a focar processos e incluir informações sobre 

clientes internos e externos, serviços ou produtos fornecidos e expectativas desses 

clientes, ao invés de serem específicas e restritas às atividades de rotina dos 

funcionários. As descrições passam a incluir também uma maior reflexão sobre a 

identidade e missão da função WOOD e PICCARELLI, (1999). 

• Redução no número de cargos descritos, adotando-se maior generalidade nas 

descrições, o que evita que se engessem as pessoas nas limitações da função. Os 

cargos devem mostrar somente as diretrizes gerais de trabalho WOOD e 

PICCARELLI, (1999), tornando as funções mais abrangentes, de modo que dêem 

espaço para a iniciativa das pessoas. 

• Broadbanding, ou seja, ampliação das faixas salariais de modo que se possibilite o 

estabelecimento de faixas maiores para a promoção dos funcionários, o que facilita a 

tomada de decisão por parte dos gerentes no sentido de se utilizar a remuneração 
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como incentivo ao desenvolvimento dos funcionários, sem que isso represente 

grandes aumentos salariais; ainda permite diferenciar profissionais da mesma faixa 

salarial, mas que possuem qualificações ligeiramente diferentes na empresa 

HOFRICHTER, (1993). 

• Utilização de metas coletivas, por meio de bônus variáveis utilizados como 

premiação e recompensa. 

Apesar das adaptações do sistema baseado em cargos, elas não resolvem por 

completo os problemas que a estrutura por cargos apresenta, pois se continua a manter 

centralizadas as decisões salariais, tornando a estrutura lenta face às necessidades de 

mudanças. Ainda há um outro problema que permanece: o valor do cargo continua sendo 

definido em termos relativos, comparativamente com as outras posições existentes 

HIPÓLITO, (2001). Sendo assim, segue-se não recompensando as pessoas diretamente por 

seu valor, e não incentivando o desenvolvimento individual. 

 

1.4 IMPORTÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO 

A Gestão por Competências é apontada por grande parte da empresas como uma 

tendência hoje. Algumas mudanças sociais, econômicas e políticas aparecem como 

catalisadoras desse processo de mudança.  No Brasil, a grande maioria dos executivos 

concorda que ocorrerão mudanças significativas ou até mesmo radicais nos próximos anos, na 

Gestão de Pessoas. Essas mudanças terão impacto principalmente sobre os princípios, 

filosofia e estratégias gerais de gestão das empresas, o que as levará a redefinirem toda sua 

atuação, já que os princípios, filosofias e estratégias são a base para a definição das políticas, 

práticas, instrumentos, estrutura e forma da organização, e para a própria definição do perfil 

do profissional que atuará nela. 

O crescimento do setor de serviços na economia é uma característica do 

desenvolvimento dos países, e é acompanhado de forte demanda de profissionais qualificados. 

Assim, a gestão por competências surge como uma alternativa para atrair os profissionais que 

apresentem características mais ligadas à estratégia da empresa, além de desenvolver os 

empregados atuais. 
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No ambiente em que essas empresas estão inseridas, muitas são as mudanças que 

estão ocorrendo, às quais, segundo os participantes, a maioria das empresas ainda não se 

adaptou.   

No que tange ao cenário mundial, as empresas deverão desenvolver princípios e 

estratégias que se adaptem à cada vez mais rápida globalização da Economia, das empresas e 

dos negócios. Ligado a esse fenômeno da Globalização, há ainda o fator da integração do 

Brasil em Blocos Econômicos. Esses dois aspectos influem nas relações da empresa com 

outras áreas geográficas, nacionalidades e culturas, expandindo o leque de oportunidades de 

negócios, que antes era somente local.  

Segundo DUTRA (1999), as empresas hoje demandam também uma maior 

velocidade para entrar e sair de mercados locais e globais, e para revitalizar seus produtos e 

serviços.  Assim, necessitam de pessoas atualizadas com as tendências de mercado e de seu 

campo de atualização tanto em termos nacionais como internacionais. 

Há, no entanto, um grande acirramento da competição entre empresas. E quanto 

maior a competição, melhores práticas de gestão são desenvolvidas no mercado, exigindo das 

empresas maiores mobilidade e flexibilidade na tomada de decisões. 

Uma outra tendência do cenário mundial que igualmente gera demanda de práticas 

mais efetivas de gestão de pessoas é o processo crescente de fusões e aquisições. O aspecto 

humano, quando se trata de fusões e aquisições, é um dos pontos de maior complexidade e 

importância, pois o conflito de culturas entre as empresas que se estão unindo pode levar a 

diversos problemas, impactando a qualidade e produtividade de ambas as empresas; mas esse 

aspecto pode também ser transformado em vantagem competitiva, se souber aproveitar o que 

há de melhor nas duas culturas. Daí a necessidade de uma política de Recursos Humanos mais 

flexível e eficaz para lidar com essa situação. 

O Sistema de Gestão por Competências surge como resposta para muitas 

preocupações das empresas nos próximos anos. Entre essas preocupações, que estão 

fortemente relacionadas ao desenvolvimento do novo modelo de gestão, são citadas a seguir 

as principais apontadas pela pesquisa acima mencionada e pela literatura. 

Manter a Gestão de RH coerente com os negócios é uma preocupação todas as 

empresas. Esse princípio é um dos responsáveis pelo status estratégico que hoje é atribuído ao 
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Sistema de Gestão por Competências WOOD e PICCARELLI, (1999), uma vez que este 

define as competências requeridas pelos funcionários de cima para baixo, ou seja, da 

estratégia para a tarefa LAWLER III, (1998). 

No âmbito dos funcionários, a Gestão por Competências surge como um fator 

motivacional, já que incentiva o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários, pois 

eles vão adquirindo mais e melhores competências. Ultimamente, vêm ocorrendo mudanças 

no conjunto de expectativas das pessoas em relação às suas carreiras, uma vez que as pessoas 

estão cada vez mais remetidas a elas mesmas como referência para sua relação com o mundo, 

estando cada vez mais mobilizadas por valores como autonomia e liberdade nas suas escolhas 

de carreira. Também ganham maior atenção aspectos como integridade física, psíquica e 

social, e, nesse sentido, a Gestão por Competências surge como fator motivacional e de 

retenção de talentos.   

O que acaba ocorrendo, nesse sentido, é uma maior pressão para que as empresas 

sejam transparentes com as pessoas e que possuam processos de comunicação mais eficientes, 

gerando assim uma maior expectativa de vida em geral, o que amplia o tempo de vida 

profissional ativa dos funcionários.   

Existe hoje uma maior exigência de condições concretas para o contínuo 

desenvolvimento DUTRA, (1999) e pressão para que as pessoas continuamente se atualizem, 

como condição para sua empregabilidade. O desenvolvimento das competências no novo 

modelo é também incentivado de forma auto-gerida, ou seja, os funcionários passam a 

gerenciar o próprio desenvolvimento GROVES e HOLLISTER, (1999). Essa é uma 

característica que surge como resposta à preocupação das empresas de incentivar o auto-

desenvolvimento de seus funcionários, e foi consenso entre os participantes da pesquisa.   

As competências também proporcionam um método estruturado para remunerar o 

desempenho de todos os funcionários, e não somente daqueles com desempenho muito acima 

ou muito abaixo da média, que são geralmente os que mais chamam a atenção dos gerentes no 

dia-a-dia, quando imperam os métodos tradicionais GREENGARD, (1999); KOCHANSKI, 

(1998). 
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O sistema de Gestão por Competências acompanha a velocidade de 

comercialização de produtos no mercado, a satisfação dos clientes e a flexibilidade dos 

mercados atualmente KOCHANSKI, (1998). 

Por fim, o Sistema de Gestão por Competências representa uma mudança cultural 

em direção a um maior senso de responsabilidade e autogestão dos funcionários 

KOCHANSKI, (1998), o que vem em resposta a uma das maiores preocupações atuais dos 

gestores, que consiste em aumentar o comprometimento dos funcionários com os resultados 

do negócio ALBUQUERQUE e FISCHER, (2000). 

 

1.5 QUESTÃO DE PESQUISA 

A passagem para a chamada “era do conhecimento” TEIXEIRA FILHO, (2000) 

trouxe mudanças econômicas e sociais. Nesta nova era, é necessário visualizar as 

organizações como comunidades humanas, cujo conhecimento coletivo representa um 

diferencial competitivo em relação à concorrência. 

Os determinantes que tem proporcionado mudanças econômicas e sociais 

observados na atualidade, segundo ZAJDSZNAJDER, (1993), estão ligados às novas 

tecnologias da informação, ao desenvolvimento do setor de serviços (terciário) e a integração 

entre ciência, tecnologia e acumulação de capital. Ainda segundo o autor, ocorre a 

transformação acelerada dos conhecimentos científicos em objetos úteis para produção ou 

consumo. Como resultado deste panorama, não é possível mais ignorar o papel da 

intelectualidade humana no contexto organizacional, nem deixar de trabalhá-la de forma 

consciente e estruturada. 

A importância do conhecimento humano traz implícita a importância de seu 

principal agente, o ser humano. A partir da relação entre as pessoas, o conhecimento e a 

organizações, evidencia-se o capital intelectual humano definido como: o conhecimento 

implícito, habilidade e experiência individual da força de trabalho, incluindo a sua 

criatividade e capacidade de inovar. 

A questão de pesquisa destaca-se devido a crescente ampliação do número de 

organizações intensivas em capital intelectual humano, aliado ao fato de haver uma carência 
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de modelos teóricos e práticos adequados ao gerenciamento de seres humanos neste contexto 

e que principalmente, possibilite a ampliação e/ou manutenção da eficácia e eficiência 

organizacional.  

Assim a dinâmica do desenvolvimento econômico, ao ampliar o número de 

organizações intensivas em capital intelectual humano, a ponto de caracterizar uma nova era, 

cria uma lacuna de conhecimento, a de como gerenciar seres humanos nesse contexto, o que 

justifica a contribuição proposta por este trabalho. Até mesmo outros estudos correlatos, 

complementares ou similares são recomendados, considerando: a importância, complexidade 

e dinâmica do tema. 

A originalidade deste estudo é fundamentada por propor um modelo de gestão 

humana para uma empresa intensiva em capital intelectual e tem origem na integração 

inovadora de conceitos debatidos na literatura sobre o tema Gestão por Competências, 

dispondo-os de forma aplicável à ampliação da eficácia e eficiência organizacional. 

A validação conceitual do modelo foi realizada no lócus de uma empresa 

intensiva em capital intelectual humano, a EMBRAER S.A, o que lhe confere características 

de objetividade e praticidade. 

A EMBRAER, organização foco do estudo insere-se no contexto de empresas 

brasileiras de atuação multinacional, fruto dos planos governamentais da década de 70 que 

procurava tornar o país uma potência mundial capaz de produzir bens tecnologicamente 

avançados. Desta forma, recebeu significativo volume de investimento, buscando criar não só 

uma base produtiva num setor restrito e altamente competitivo, como produzir tecnologia 

própria. O resultado desta busca foi uma empresa que não só constrói como desenvolve suas 

próprias soluções tecnológicas, tendo que dominar neste processo, todo um arcabouço de 

conhecimentos restritos, além de promover relacionamentos com agentes que possibilitem a 

construção destes conhecimentos. Desta forma apresenta-se como um contexto de grande 

complexidade, capaz de proporcionar uma significativa riqueza de elementos para o modelo 

desenvolvido. 

O modelo de gestão a ser proposto apresenta as partes ou subsistemas de gestão 

humana de forma sistêmica, sinérgica e integrada, o que por si, é uma contribuição ao tema, 

pois notadamente na literatura da área é rara a realização deste tipo de abordagem, sendo 
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comum uma abordagem especializada e funcional, herança de um paradigma Taylorista. O 

modelo apresenta também, a sua interação com a estratégia organizacional, na medida em que 

as organizações se caracterizam como sistemas cujo entendimento somente será eficaz se 

forem levadas em conta às interações entre negócio e pessoas. 

Assim, a relevância do estudo é dada face ao novo contexto empresarial e 

organizacional que se configura, é justificado pela ausência de um modelo sistêmico, 

integrado e consistente, que visa sobrepor o modelo vigente na EMBRAER – o modelo de 

gestão de pessoas baseado em cargos. 

Em virtude das mudanças que vêm ocorrendo no ambiente empresarial, surge um 

movimento de transformação e renovação, marcado por crises e rupturas. O setor de Recursos 

Humanos, que antes era preso a sua área específica, hoje esta migrando para todas as áreas da 

empresa. Em um cenário competitivo marcado pelo estresse e grande velocidade de mudanças 

os Recursos Humanos tornam-se fundamentais em uma organização. A capacidade, o talento 

e a determinação dos funcionários e empresários, antes esquecidos com a supervalorização da 

análise de números, hoje ocupam lugar de destaque nas organizações. A forma de gerir 

pessoas tem se aprimorado lado a lado com as diversas práticas de gestão empresarial, 

surgindo assim um novo conceito dentro da Administração de Recursos Humanos - O Sistema 

de Gestão de Pessoas por Competências. 

O modelo aqui proposto - Gestão de Pessoas por Competências, visa fornecer à 

empresa, ou seja, aos seus gestores, uma metodologia lógica para a condução da gestão de 

seus Recursos Humanos, metodologia esta que mantém o foco nas pessoas e no seu 

desempenho e conseqüentemente nos resultados empresariais. 

Em busca dos resultados empresariais, tal gestão deve estar alinhada com os 

objetivos e metas da empresa bem como a sua missão, visão, valores e estratégias. 

A Gestão de Pessoas por Competências tem por objetivo tanto alavancar 

resultados imediatos para a empresa bem como garantir um desenvolvimento sustentável em 

longo prazo. Os sistemas tradicionais constituem hoje a forma mais comum de sistema de 

Administração de Recursos Humanos encontrada nas empresas, embora venham sendo 

crescentemente questionados por sua inflexibilidade e dificuldade para compatibilizar com as 

novas ferramentas organizacionais e com a velocidade da organização do trabalho. 
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A seguir, no quadro 1.5.1 é apresentado um comparativo entre as tradicionais 

práticas de Administração de Recursos Humanos e a Gestão de Pessoas por Competências. 

Quadro 1.5.1 - Recursos Humanos Tradicionais e Gestão de Pessoas por Competências 

Recursos Humanos Tradicional Gestão de Pessoas por Competências

Recrutamentos baseados no conhecimentos, formação e
experiência.

Avaliação dos candidatos tendo como base a descrição de
cargos ( foco no conehcimento e habilidades).

Levantamento das necessidades de treinamento baseados
na descrição de função e requisitos para o cargo,
elaborados pelos funncionários.

Elaboração de projetos de treinamento e desenvolvimento
com base nosGAPs de competências verificados e nas
prioridades da área cliente.

Programas de treinamentos realizados sem a participação
das áreas.

Identificação da competências essenciais para o cargo
baseado no processo de cada área.

Programas de treinamentos genéricos. Programas de treinamentos específicos.

Ausência de critérios objetivos para indicação de
funcionários para treinamentos, ficando a decisão a cargo
da chefia.

Critérios objetivos, baseados nos GAPs de cada
competência, para indicação de funcionários para
participação de treinamento, seminários e congressos.

Avaliação dos candidatos com foco em promoção. Avaliação com foco no desenvolvimento de competências.

Ausência de critérios uniformes para todos os gestores.
Avaliação com critérios bem definidos, de acordo com as
competências essenciais.

Avaliação unilateral da chefia. Apesar de muitas
empresas já terem adotado avaliação 360 graus.

Avaliação com participação de Recursos Humanos e
clientes internos.

Ausências de ferramenta de acompanhamento individual
de competências e desempenho, que permitam identificar
potenciais e necessidades de melhorias.

Sistema de avaliação em sintonia com a estratégia da
empresa e seus valores. Acompanhamento inidividualizado
de competências e desempenho/resultados.

Sucessão baseada no conhecimento da área em questão,
sucessão de carárter "hereditário".

Plano de sucessão baseado em critérios uniformes, atrelados
às competências técnicas e comportamentais, bem como ao
desempenho individual e pontecial par ao exercício do
cargo a ser ocupado.

Os sistemas tradicionais de remuneração tendem a tratar
as coisas diferentes de forma homogênea. Elas não
consideram as peculiaridades de empresas, áreas ou
funções.

Levam em consideração as competênciais individuais de
cada funcionário, por aquilo que realmente ele entregou de
resultado.  

Os sistemas tradicionais de remuneração: promovem um
estilo burocrático de gestão; reduzem a amplititude de
ação dos indivíduos e grupos; inibem a criatividade; inibe
o espírito empreendedor; não consideram o foco nos
clientes internos e externos; reforçam a hierarquia;
promovem a obediência a normas e procedimentos, não a
orientação para resultados; não têm orientação
estratégica; tornam as promoções excessivamente
importantes; e incetivam o carreirismo.

O modelo de gestão por competências: promove a
desburocratização de gestão, tornando a empresa ágil e
flexível; aumenta a amplitude de ação e a criatividade dos
indivíduos e grupos, em função complexidade da atividade
e não da hierarquização; estimula o espírito empreendedor;
é pautado no foco nos clientes internos e externos; elimina a
complexidade dos níveis hierárquicos; promove a
orientação para resultados, inibindo a obediência a normase
resultados; totalmente alinhado as orientações estratégicas;
desestimula as promoções verticais e carreirismo, e estimula
novas responsabilidades, desafios e entregas.

Avaliação do candidato tendo como base as competências
essenciais para o cargo (conhecimentos, habilidades e
comportamento)>

 

Fonte: Elaborado a partir de Prahalad E Hamel 1999, Fleury 1999 e kochanski, 1998. 
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II.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 CONCEITO DE COMPETÊNCIA 

A palavra Competência é uma palavra do senso comum, utilizada para designar uma 

pessoa qualificada para realizar alguma coisa. O seu oposto não implica apenas a negação 

desta capacidade, mas guarda um sentimento pejorativo e depreciativo. Chega mesmo a 

sinalizar que a pessoa se encontra ou se encontrará brevemente marginalizada dos circuitos de 

trabalho e de reconhecimento social. 

O dicionário WEBSTER, (1981)1  define competência, na língua inglesa como: 

“qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, 

julgamento e habilidades ou força para uma determinada tarefa.” 

Esta definição, bastante genérica, menciona dois pontos principais ligados à 

competência: conhecimento e tarefa. O dicionário de língua portuguesa Aurélio enfatiza, em 

sua definição, aspectos semelhantes: capacidade para resolver qualquer assunto, aptidão, 

idoneidade e introduz outro: capacidade legal para julgar pleito. 

Nos últimos tempos, o tema competência entrou para a pauta das discussões 

acadêmicas e empresariais, associado as diferentes instâncias de compreensão: no nível da 

pessoa (a competência do indivíduo), das organizações (as core competences) e dos países 

(sistemas educacionais e formação de competências). 

Em 1973, McCLELLAND publicou o paper Testing for Competence rather than 

intelligence, que de certa forma iniciou o debate sobre competência entre os psicólogos e os 

administradores nos Estados Unidos. A competência, segundo este autor, é uma característica 

subjacente a uma pessoa que é casualmente relacionada com desempenho superior na 

realização de uma tarefa ou em determinada situação. Diferenciava assim competência de 

aptidões: talento natural da pessoa, o qual pode vir a ser aprimorado, de habilidades, 

demonstração de um talento particular na prática e conhecimentos: o que as pessoas precisam 

saber para desempenhar uma tarefa MIRABILE, (1997). 

                                                 
1Disponível em http://www.jfmg.com.br/index.php?centro=colunas/recursos-humanos4.php 
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Durante a década de 80, BOYATZIS, (1982), reanalisando os dados de estudos 

realizados sobre as competências gerenciais, identificou um conjunto de características e 

traços que, em sua opinião, definem um desempenho superior. Os trabalhos destes autores 

marcaram significativamente a literatura americana a respeito do tema competência 

SPENCER e SPENCER, (1993); McLAGAN, (1997); MIRABILE, (1997). 

Nesta perspectiva, o conceito de competência é pensado como conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que 

justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão 

fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras palavras, a 

competência é percebida como estoque de recursos, que o indivíduo detém. Embora o foco de 

análise seja o indivíduo, a maioria dos autores americanos sinaliza a importância de se 

alinharem às competências às necessidades estabelecidas pelos cargos, ou posições existentes 

nas organizações. 

Ou seja, tanto na literatura acadêmica, como nos textos que fundamentam a prática 

administrativa, a referência que baliza o conceito de competência é a tarefa e o conjunto de 

tarefas pertinentes a um cargo. Nesta linha, a gestão por competência é apenas um rótulo mais 

moderno para administrar uma realidade organizacional ainda fundada nos princípios do 

taylorismo-fordismo.  

LAWLER, (1998) argumenta contra esta linha de raciocínio, mostrando que trabalhar 

com o conjunto de habilidades e requisitos definidos a partir do desenho do cargo, próprios do 

modelo taylorista, não atende às demandas de uma organização complexa, mutável em um 

mundo globalizado. Em tais situações, afirma este autor, as organizações deverão competir 

não mais apenas mediante produtos, mas por meio de competências, buscando atrair e 

desenvolver pessoas com combinações de capacidades complexas, para atender às suas core 

competences. As observações deste autor merecem ser registradas, porquanto, alinhadas com 

as observações de autores europeus, propiciarão a fundamentação para a elaboração de nosso 

modelo de análise. 

Observa-se assim que, enquanto prevaleceu o modelo taylorista e fordista de 

organização do trabalho e de definição das estratégias empresariais, o conceito de qualificação 

propiciava o referencial necessário para se trabalhar a relação profissional indivíduo-

organização. A qualificação é usualmente definida pelos requisitos associados à posição, ou 
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ao cargo, ou pelos saberes ou estoque de conhecimentos da pessoa, os quais podem ser 

classificados e certificados pelo sistema educacional. 

O debate francês a respeito de competência nasceu nos anos 70, justamente do 

questionamento do conceito de qualificação e do processo de formação profissional, 

principalmente técnica. Insatisfeitos com o descompasso que se observava entre as 

necessidades do mundo do trabalho (principalmente da indústria), procuravam aproximar o 

ensino das necessidades reais das empresas, visando a aumentar a capacitação dos 

trabalhadores e suas chances de se empregarem. LE BOTERF, (1995). 

Buscava-se estabelecer a relação entre competências e os saberes – o saber agir – no 

referencial do diploma e do emprego. Do campo educacional o conceito de competência 

passou a outras áreas, como o campo das relações trabalhistas, para se avaliarem as 

qualificações necessárias ao posto de trabalho, nascendo assim o inventário de competências: 

bilan de compétences. 

O conceito de competência, que emerge na literatura francesa dos anos 90, procurava 

ir além do conceito de qualificação. ZARIFIAN, (2001) foca três mutações principais no 

mundo do trabalho, que justificam a emergência do modelo de competência para a gestão das 

organizações:  

• A noção de incidente, aquilo que ocorre de forma imprevista, não programada, 

vindo a perturbar o desenrolar normal do sistema de produção, ultrapassando a 

capacidade rotineira de assegurar sua auto-regulação; isto implica que a competência 

não pode estar contida nas pré-definições da tarefa; a pessoa precisa estar sempre 

mobilizando recursos para resolver as novas situações de trabalho.  

• Comunicação: comunicar implica compreender o outro e a si mesmo; significa 

entrar em acordo sobre objetivos organizacionais, partilhar normas comuns para a 

sua gestão. 

• Serviço: a noção de serviço, de atender a um cliente externo ou interno da 

organização precisa ser central e estar presente em todas as atividades; para tanto, a 

comunicação é fundamental. 

O trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao cargo, 

mas se torna o prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em face de 
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uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa. Esta complexidade de situações 

torna o imprevisto cada vez mais cotidiano e rotineiro.  

No caso brasileiro, este debate emerge na discussão acadêmica fundamentado 

inicialmente na literatura americana, pensando-se competência como input, algo que o 

indivíduo tem. A introdução de autores franceses como Le Boterf, Zarifian, autores ingleses 

como Jacques e seus seguidores (Billis e Rowbottom, Stamp e Stamp), contribuem para o 

enriquecimento conceitual e empírico, gerando novas perspectivas e enfoques RHINOW, 

(1998); AMATUCCI, (2000); FLEURY e FLEURY, (2001); HIPÓLITO, (2001); RUAS, 

(2001). 

Na perspectiva adotada neste trabalho, a competência não se limita a um estoque 

de conhecimentos teóricos e empíricos detido pelo indivíduo, nem se encontra encapsulada na 

tarefa. Segundo ZARIFIAN, (2001) a competência é a inteligência prática para situações que 

se apóiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam com tanto mais força, quanto 

mais aumenta a complexidade das situações. 

A competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a um conhecimento ou 

know how específico. LE BOTERF, (1995) situa a competência numa encruzilhada, com três 

eixos formados pela pessoa (sua biografia, socialização), pela sua formação educacional e 

pela sua experiência profissional. A competência é o conjunto de aprendizagens sociais e de 

comunicação nutridas a montante pela aprendizagem e formação e a jusante pelo sistema de 

avaliações. Segundo ainda este autor: competência é um saber agir responsável e que é 

reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os 

conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional determinado. 

A competência individual encontra seus limites, mas não sua negação no nível dos 

saberes alcançados pela sociedade, ou pela profissão do indivíduo, numa época determinada. 

As competências são sempre contextualizadas.  

Os conhecimentos e o know how não adquirem status de competência a não ser 

que sejam comunicados e utilizados. A rede de conhecimento em que se insere o indivíduo é 

fundamental para que a comunicação seja eficiente e gere a competência. ZARIFIAN, (1999), 

apud FLEURY e FLEURY, (2001). 
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A noção de competência associa-se a verbos como: saber agir, mobilizar recursos, 

integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir 

responsabilidades, ter visão estratégica. Do lado da organização, as competências devem 

agregar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo.   

Assim pode-se definir competência como: um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, 

que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. O que significam os 

verbos expressos neste conceito? Temos abaixo algumas definições inspiradas na obra de Le 

Boterf.   

Competências para o Profissional: 

• Saber agir  

Saber o que e por que faz. 

Saber julgar, escolher, decidir. 

• Saber mobilizar recursos 

Criar sinergia e mobilizar recursos e competências. 

• Saber comunicar 

Compreender, trabalhar, transmitir informações, conhecimentos. 

• Saber aprender 

Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais; saber 

desenvolver-se. 

• Saber engajar-se e comprometer-se  

Saber empreender, assumir riscos.  

Comprometer-se. 

• Saber assumir responsabilidades  
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Ser responsável, assumindo os riscos e conseqüências de suas ações e sendo por 

isso reconhecido. 

• Ter visão estratégica  

Conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, identificando 

oportunidades e alternativas. 

Confrontando a discussão das competências do indivíduo para as competências 

das organizações, introduz-se a noção da empresa como carteira de competências. 

DURAND, (1998) assevera que, 

Nos tempos medievais, os alquimistas procuravam transformar metais em ouro; os 
gerentes e as empresas hoje procuram transformar recursos e ativos em lucro. Uma 
nova forma de alquimia é necessária às organizações. Vamos chamá-la de 
competência. 

Os artigos de PRAHALAD e HAMEL, (1990) sobre as core competences da 

empresa despertaram o interesse não só de pesquisadores, mas também entre os profissionais 

de empresas, para as teorias sobre recursos da firma (resource based view of the firm). 

Segundo esses autores, para ser chave, as competências deveriam responder a três critérios: 

oferecer reais benefícios aos consumidores, ser difícil de imitar e prover acesso a diferentes 

mercados. A questão principal diz respeito à possibilidade de combinação das várias 

competências que uma empresa pode conseguir para desenhar, produzir e distribuir produtos e 

serviços aos clientes no mercado. Competência seria assim a capacidade de combinar, 

misturar e integrar recursos em produtos e serviços. 

Uma competência essencial não precisa necessariamente ser baseada em 

tecnologia stricto sensu: ela pode estar associada ao domínio de qualquer estágio do ciclo de 

negócios, como por exemplo, um profundo conhecimento das condições de operação de 

mercados específicos. Não obstante, para ser considerado uma competência essencial, esse 

conhecimento deve estar associado a um sistemático processo de aprendizagem, que envolve 

descobrimento/inovação e capacitação de recursos humanos. 

ZARIFIAN, (2001) diferencia as seguintes competências em uma organização.   

• Competências sobre processos: os conhecimentos do processo de trabalho.  

• Competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve 
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ser realizado.  

• Competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de trabalho. 

• Competências de serviço: aliar à competência técnica a pergunta: qual o impacto 

que este produto ou serviço terá sobre o consumidor final? 

• Competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam os 

comportamentos das pessoas; o autor identifica três domínios destas competências: 

autonomia, responsabilização e comunicação. 

Esta classificação proposta por ZARIFIAN, (1999) ilumina a formação de 

competências mais diretamente ligadas ao processo de trabalho de operações industriais. Em 

minha opinião é preciso ampliar o escopo de análise, relacionando a formação de 

competências à definição da estratégia organizacional.  

 

2.2 COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS 

Um aspecto que dificulta a utilização plena do conceito de competências é a 

variedade de abordagens e interpretações com que se apresenta não se tratando, portanto, de 

um conceito consolidado. Os diversos significados atribuídos à palavra competência causam 

ambigüidade ao termo, requerendo tratar o assunto a partir de duas vertentes.  

Primeiramente, a abordagem dar-se-á a partir do significado, enquanto elemento 

das estratégias empresariais, recebendo a denominação de competências essenciais. Trata, 

portanto, das competências coletivas das empresas, um conjunto de habilidades e tecnologias 

que representa a soma do aprendizado de todos, tanto em nível pessoal quanto das diversas 

unidades organizacionais, e que juntas permitem a empresa crescer e se diferenciar dos seus 

concorrentes.  

A segunda abordagem, objeto deste trabalho refere-se ao conceito de 

“competências individuais” – aquelas relacionadas ao empregado. São apresentadas como um 

agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes, correlacionados, que afeta parte 

considerável da atividade de alguém, que se relaciona com o desempenho, que pode ser 

medido segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser melhorado por meio de treinamento 

e desenvolvimento. Trata, portanto, das competências dos empregados ou profissionais que 
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irão suportar a competência essencial e ao mesmo tempo capacitá-los a participarem da 

definição e implementação das estratégias da empresa. A identificação e o desenvolvimento 

destas competências individuais remetem ao conceito de estratégias emergentes. 

As competências essenciais da empresa surgiram a partir dos artigos de 

PRAHALAD e HAMEL, publicados em 1990, que apresentaram uma metodologia que 

abordava o desenvolvimento de recursos intangíveis sustentadas no ambiente interno da 

organização. 

Nesses trabalhos eles explicaram quais foram as vantagens que transformaram a 

indústria japonesa em referência mundial, nos anos 80, e por que grandes corporações norte-

americanas como Sears, IBM e Caterpillar derraparam naquela década. Segundo ainda estes 

autores, a arma utilizada pelas nipônicas como a Toyota, Canon e NEC foi mudar o foco 

estratégico para a descoberta do que sabiam fazer de melhor – suas competências essenciais – 

e resolveram aproveitá-las ao máximo.  

O ponto central da estratégia passou a ser o desenvolvimento de uma série de 

competências essenciais e, a partir daí, a criação de novos produtos e serviços. Apesar de 

divulgado por PRAHALAD e HAMEL em 1990, o conceito de competências essenciais da 

empresa não é novo. Desde a década de 70 vinha sendo pesquisado por psicólogos e 

educadores.  

Uma competência essencial é um conjunto de habilidades e tecnologias, e não uma  
única habilidade e tecnologia isolada. A integração é a marca de autenticidade das 
competências essenciais. Competências essenciais são o aprendizado coletivo na 
organização, especialmente como coordenar as diversas habilidades de produção e 
integrar diversas correntes de tecnologia. Competências essenciais são a 
comunicação, o envolvimento e um profundo comprometimento para trabalhar 
pelas fronteiras organizacionais, a ligação tangível entre as competências essenciais 
identificadas e os produtos finais é o que chamamos produtos centrais – a 
manifestação física de uma ou mais competências. HAMEL e PRAHALAD, (1995) 

 

Partindo desse conceito é pouco provável que uma competência essencial se 

baseie inteiramente em um único indivíduo ou em uma pequena equipe. Logo, é necessário 

que a empresa identifique e desenvolva competências para todos os níveis e setores da 

organização e não somente para setores-chave tais como pesquisa e desenvolvimento, 

marketing e vendas – setores antes considerados a razão de ser dos planejamentos 
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estratégicos. Por outro lado, definir competências para todas as áreas da empresa e não as 

integrar pode gerar apenas uma lista de habilidades específicas dos empregados ou equipes. 

Segundo HAMEL e PRAHALAD, (1995), ainda que a linha divisória entre uma 

habilidade específica e uma competência essencial seja muito tênue para que uma 

competência seja considerada essencial deve passar por três testes: 

• Valor percebido pelos clientes  

Uma competência essencial deve permitir à empresa agregar valor de forma consistente 

e diferenciada a seus clientes de forma a oferecer-lhes reais benefícios; 

• Diferenciação entre concorrentes 

Uma competência essencial deve diferenciar a empresa de seus competidores; precisa 

ser algo percebido pelo mercado como específico da marca, do produto ou da própria 

empresa e, portanto, ser difícil de imitar; 

• Capacidade de expansão 

Uma competência essencial deve abrir as portas do futuro para a empresa de forma a 

prover acesso a diferentes mercados; não basta que seja suporte para produtos e 

serviços, mas que desenvolva novas oportunidades. 

Estes mesmos autores em 1995 afirmam que tão importante quanto saber o que é 

uma competência essencial é saber o que não é: 

• Não é um ativo físico da empresa: As competências essenciais não aparecem no 

balanço visto que são habilidades e aptidões e não coisas; 

• Não sofrem depreciação com o tempo: Em geral quanto mais utilizada mais 

aprimorada e valiosa ela se torna. Pode, sim, perder o seu valor com o tempo; 

• Não é um portifólio de habilidades distintas: Uma competência representa a síntese 

e a trama harmônica de uma variedade de habilidades, tecnologias e correntes de 

conhecimento. São genéricas e não específicas; 

• Não é uma carteira de produtos - É sim, um conjunto de forças, capacidades e 

habilidades que juntas podem ser reutilizadas para criar novos negócios. 
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Para complementar o entendimento das competências essenciais da empresa, 

propostas por HAMEL e PRAHALAD, (1995) torna-se necessário enfatizar que as 

competências da empresa, ainda que de natureza duráveis, são dinâmicas e, portanto, 

precisam periodicamente ser redefinidas objetivando acompanhar as mudanças ininterruptas 

do ambiente competitivo. Para ajudar a esclarecer a proposição desses autores, estas são as 

seguintes características das competências essenciais dinâmicas: 

• Abrangência corporativa  

Competências essenciais fornecem a sustentação a vários produtos ou negócios dentro 

de uma corporação, não são propriedades de uma área ou indivíduo isoladamente; 

• Estabilidade de tempo 

Produtos são as expressões momentâneas das competências essenciais de uma empresa. 

Logo, as competências evoluem mais lentamente que produtos; 

• Aprendizagem ao fazer 

Competências são ganhas e aperfeiçoadas por meio do trabalho operacional e do esforço 

gerencial no dia-a-dia. Quanto mais se investe e desenvolve uma competência, maior 

sua distinção em relação aos concorrentes; 

• Locus competitivo 

A competição do produto-mercado é apenas a expressão superficial de uma competição 

mais profunda em termos de competências. A competição se dá em relação às 

competências e não aos produtos e serviços.  

Podemos afirmar então que para ser considerada essencial a competência deve ser 

dinâmica e levar a uma vantagem competitiva. GRANT, (1998) afirma que devido a 

volatilidade do ambiente externo, preferências dos consumidores mudando constantemente, 

tecnologias em contínua evolução e assim por diante, as organizações terão de olhar para as 

suas capacidades internas em busca de um senso de direção, desta forma a competência 

essencial torna-se uma fonte de vantagem competitiva. 
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Deve ainda estar associada à inovação e tecnologia, à aprendizagem 

organizacional e, finalmente, à capacitação dos recursos humanos, que se traduz nas 

competências individuais. 

2.2.1 Competências essenciais e vantagem competitiva 

As teorias que abordam a competitividade das organizações se baseiam, 

especialmente, em duas grandes linhas de pensamento: a primeira, originária dos trabalhos de 

Michael Porter, aponta como vantagem competitiva a capacidade da organização inovar e 

evoluir a partir da análise das pressões e desafios advindo do ambiente externo. O ambiente 

externo, portanto, influencia e determina as fontes de vantagem competitiva da organização, 

na medida em que impulsiona à busca por inovação e estimula respostas da empresa a partir 

da análise do setor em que esta atua conhecimento dos concorrentes e escolha da posição 

competitiva. 

Alternativamente, HAMEL e PRAHALAD, (1995), introduziram uma abordagem 

que prega a necessidade de, ao desenharem suas estratégias, as organizações “olharem para 

dentro”, para seus recursos internos e capacidades, uma vez que pesquisas realizadas no final 

da década de 80 apontaram para uma ligação clara entre a performance no negócio e o 

desenvolvimento do que eles chamaram, de competências essenciais (core competence), 

conforme descrito acima. A partir do patrimônio intangível, aprendizado, inovação, recursos 

internos, conhecimento e visão, a empresa define estratégias que levam à liderança em seu 

setor. O sucesso estratégico decorre da identificação e desenvolvimento das competências 

coletivas. Além disso, a sustentação do diferencial competitivo decorrente do ambiente 

externo, que muda de forma cada vez mais intensa, implicaria movimentos organizacionais 

cujos resultados se caracterizariam em sua essência pela temporalidade. 

A teoria desenvolvida por HAMEL e PRAHALAD, (1995) conduz ao 

questionamento quanto a validade de se embasar uma vantagem competitiva somente em 

fatores externos a ela, como a configuração do mercado e as oportunidades nele geradas, 

levando a percepção de que o desenvolvimento de recursos e competências-chave da empresa 

é a forma mais eficaz de reação às turbulências do ambiente externo.  

Cabe dizer, portanto, que o sucesso das empresas não depende exclusivamente do 

quanto elas conhecem o ambiente externo, depende, muito mais, da maneira pela qual a 
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empresa utiliza, e alavanca, seus recursos internos para antever e satisfazer as necessidades 

dos clientes e mercados.  

Esta constatação leva a busca por um melhor entendimento de estoque de recursos 

disponíveis internamente na empresa e da forma como estes são mobilizados em sua relação 

com o mercado - variáveis que se constituem o cerne do conceito de competências essenciais 

organizacionais. Assim sendo, a análise da empresa sob a perspectiva da competência deve 

focar, também, a identificação e o desenvolvimento dos seus recursos internos e como estes 

podem exercer potencial influência na consecução dos objetivos organizacionais ao longo do 

tempo.  

É responsabilidade das empresas, portanto, posicionarem-se diante do mercado, 

estabelecendo uma estratégia de atuação que melhor utilize o conjunto de competências 

estocado internamente na organização. Demanda, por conseguinte, desenvolver as 

competências necessárias para sobreviver e participar do jogo e requer educação e 

investimento em aprendizagem permanente. FLEURY e FLEURY, (2001). 

Para se constituir em elemento de vantagem competitiva o processo de construção 

das competências essenciais tem de provocar alteração na gestão das pessoas, sem esta 

integração nada mudará no desempenho e resultados organizacionais.  

A competência essencial não surge do nada, ela está embutida nos empregados da 

empresa, considerados ativos intangíveis, assim como a própria competência essencial. Para 

conseguir uma competência essencial são necessários três fatores que, por sua vez, vão se 

constituir na base das competências individuais PRAHALAD, (1997). 

• Educar e treinar as pessoas constantemente 

O conhecimento implícito na empresa não acontece por mero acaso, é preciso educar e 

treinar as pessoas para desempenharem novas habilidades, que deverão ser 

continuamente melhoradas; 

• Realocar as pessoas de um setor para outro 

Para que as competências sejam alimentadas e sustentadas, elas deverão ser 

continuamente utilizadas, desdobradas e reconfiguradas de várias maneiras; 
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• Criar grupos multifuncionai s 

Uma competência não pode ser desenvolvida sem a reunião de um grupo de pessoas de 

setores e níveis funcionais distintos. Surge assim a principal finalidade do modelo 

competitivo de gestão de pessoas: desenvolver e estimular as competências individuais 

necessárias para que as competências essenciais se viabilizem. O ponto de partida de 

todo o procedimento competências é tornar visíveis essas implicações estratégicas de 

forma a permitir que cada empregado aproprie-se delas. ZARIFIAN, (2001) 

Não se trata, no entanto, de abandonar o ambiente externo. Definir uma visão e um 

posicionamento estratégico exige prever o futuro e esta não é uma atividade que deva ser 

realizada olhando-se somente para dentro da empresa. Em contextos hipercompetitivos, 

conturbados por mudanças, poucas empresas têm um posicionamento estratégico definido e 

um número menor ainda tem visão clara sobre quais competências devem ser desenvolvidas 

WOOD e PICARELLI, (1999). É justamente o equilíbrio entre a análise dos recursos 

internos, com o atento olhar ao ambiente externo cada vez mais instável, que resultará num 

acertado posicionamento estratégico. Além do mais, o que se pretende ao incitar as empresas 

a atentarem para os seus recursos internos é o desenvolvimento de toda uma ambiência que 

estimule a cultura estratégica, que não pode estar limitada a um grupo de planejadores e 

executivos, devendo ser tarefa de toda a empresa. Uma vez mais, o inter-relacionamento entre 

o desenvolvimento das competências essenciais e dos indivíduos fica ressaltado. 

O sucesso da empresa é conseqüência de sua habilidade no desenvolvimento 

contínuo de competências essenciais que irão sustentar sua competitividade ao longo do 

tempo. Assim a empresa deve descobrir, desenvolver, compartilhar e atualizar o 

conhecimento que sustenta as atuais e futuras competências essenciais.  

 

2.3 COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS 

O dicionário HOUAISS, (1986)2 define competência como poder detido por um indivíduo, 

em razão do seu cargo ou função, de praticar atos próprios deste ou desta. Nas relações de 

trabalho, a palavra competência passou a ser associada a características pessoais como 

                                                 
2 HOUAISS, A. V. Mauro de Salles.  Dicionário Houaiss da língua portuguesa.  Objetiva, 1986 
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conhecimentos, atitudes e habilidades, objetivando a consecução dos resultados 

organizacionais FLEURY e FLEURY, (2001).   

Assim, procura ir além do conceito de qualificação, muito mais apropriado para 

definir habilidade, caracterizada pelo modelo taylorista/fordista. 

O conceito de competência assume poder de decisão e de participação nas 

questões estratégicas da empresa quando se refere a capacidade da pessoa assumir iniciativas, 

ir além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações 

profissionais com as quais se depara, devendo ser responsável e reconhecida por isso.  

Para assumir essa definição torna-se necessário desenvolver uma ambiente que 

incentive a aprendizagem organizacional, essencial no desenvolvimento da competência, 

sendo preciso conceituá-la também como um entendimento prático de situações que se apóia 

em conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das 

situações. ZARIFIAN, (2001). 

MEDEF3, (1998) apud ZARIFIAN, (2001), define a competência profissional 

como uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de experiências e comportamentos 

que se exerce em um contexto preciso. Ela é constatada quando de sua utilização em situação 

profissional, a partir da qual é passível de validação. Compete então à empresa identificá-la, 

avaliá-la, validá-la e fazê-la evoluir. 

Esta definição indica claramente a mudança da qualificação requerida para o 

exercício de uma atividade específica, que se restringia às questões técnicas, para uma 

exigência mais ampla decorrente de pressões sociais e do aumento da complexidade das 

relações de trabalho. Também faz remeter a necessidade do alinhamento com as estratégias e 

competências essenciais quando da identificação destas, tornando a gestão de competências e 

a administração estratégica, em seu sentido mais amplo e participativo, instrumentos de um 

mesmo construto. 

O conceito de competência, nos últimos anos, tem aparecido como uma forma de 

repensar as interações entre pessoas, seus saberes e capacidades. Do outro lado, as 

organizações também apresentam suas demandas e suas competências essenciais.  

                                                 
3 Movimento das Empresas da França. 
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Neste contexto, a noção de competência aparece como uma forma renovada de 

pensar o papel e a performance do trabalho nas organizações: não seria um estado de 

formação educacional ou profissional, tampouco um conjunto de conhecimentos adquiridos; 

não se reduz ao saber, tampouco ao saber-fazer, mas a sua capacidade de mobilizar e aplicar 

esses conhecimentos e capacidades numa condição particular, na qual se colocam recursos e 

restrições próprias à situação específica. Alguém pode conhecer métodos modernos de 

resolução de problemas e até mesmo ter desenvolvido habilidades relacionadas à sua 

aplicação, mas pode não perceber o momento e o local adequados para aplicá-los na sua 

atividade.  

Enfim para que haja competência, é necessário colocar em ação um repertório de 

recursos – conhecimentos, capacidades cognitivas, capacidades integrativas, capacidades 

relacionais etc. – os quais são colocados à prova. 

RUAS, (2001) também acrescenta à definição de competência os elementos ou 

recursos que a constituem sob a forma de potenciais de mobilização denominando de 

composição da competência. Estes elementos de referência são agrupados em três grandes 

eixos: 

• Conhecimentos (saber);  

• Habilidades (saber-fazer);  

• Atitudes (saber ser / agir). 

O conhecimento e o saber fazer, somente se transformam em competências 

quando são comunicados e utilizados. Associando a noção de competência a verbos e 

expressões como: saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, 

saber aprender, saber se engajar, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. Do lado da 

organização as competências devem agregar valor econômico para a organização e valor 

social para o indivíduo. 

Conforme mostra a figura abaixo, a seguir, o valor econômico se dá a partir da 

participação dos empregados na formulação e implementação de estratégias empresariais 

assim como na construção das competências essenciais que se transformam numa vantagem 

competitiva. O valor social se dá por meio da empregabilidade e da aprendizagem (educação e 

treinamento).  
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Figura – 2.3.1 Competências como fonte de valor para o Indivíduo e a Organização 

Ind iv íduo

A gregar V a lor

Socia l
Aprend izagem
Em pregab il idade

C onhecim entos
H abilidade
A titudes

O rgan ização

Saber ag ir
Saber m ob iliza r
Saber transferir
Saber ap render
Saber em preender
Ter v isão estra tég ica
A ssum ir responsab ilidades

V isão  E stratég ia
O bjetivos
C om petênc ias
E ssenc ia is

E conôm ico
V antagem  
C om petitiva

 
Fonte: Adaptado de Fleury e Fleury, (2001) 

Ainda FLEURY e FLEURY, (2001) definem competência como: “um saber agir 

responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agregue valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. Propõe 

ainda, inspirada em Le Boterf, definir os verbos expressos nesse conceito. A figura, a seguir, 

mostra essas definições. 

Quadro 2.3.2 – Exemplos de Verbos Relacionados a Competências 
Saber o que e por que faz. 

Saber agir 
Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar Desenvolver e mobilizar recursos , criando sinergia entre eles. 

Saber comunicar Compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos. 

Trabalhar o conhecimento e a experiência, ser flexível, saber se 
Saber aprender 

desenvolver. 

Saber empreender 

e comprometer-se 
Ter iniciativa. Comprometer-se com os objetivos da organização. 

Saber assumir 

Responsabilidades 
Ser responsável por prazos, recursos e metas dos projetos. 

Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente, 
identificando oportunidades. Participar da definição e implementação Ter visão estratégica 
das estratégias da empresa. 

Fonte: Adaptado de Fleury e Fleury, (2001) 
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Como visto, o conceito de competências individuais tende a ganhar espaço 

significativo nas empresas, quer para obtenção de uma vantagem competitiva (valor 

econômico), quer como uma ferramenta na gestão de pessoas (valor social). Um perigo, no 

entanto, é limitar seu conceito somente às características subjetivas das atitudes 

fundamentadas na inteligência e na personalidade das pessoas, tal como proposto por 

McCLELLAND e FLEURY e FLEURY em 2001. Neste caso a sua utilização como modelo 

de gestão de pessoas apenas seria factível para as funções gerenciais ou de alta performance.  

Do lado extremo, também, não se deve simplificar o conceito de competências 

individuais atrelando-o exclusivamente à tarefa ou conjunto de atividades prescritas de um 

cargo. Esta situação seria apenas um novo rótulo fundamentado nos princípios do 

taylorismo/fordismo para ser utilizado nas funções operacionais, excluindo aí os aspectos 

subjetivos destas funções. Trabalhar apenas com o conceito de competências técnicas ou 

habilidades não atende às demandas das organizações miméticas do mundo globalizado. Em 

tais situações, as organizações deverão competir não apenas por meio de produtos, mas de 

competências, buscando atrair e propiciar o desenvolvimento de pessoas com combinações de 

capacidades complexas, para atender suas core competences. LAWLER, (1998). 

De forma sintética, uma habilidade é a capacidade de realizar uma tarefa ou um 

conjunto de tarefas em conformidade com determinados padrões exigidos pela organização. 

Embora estes atributos se constituam em fontes de capacitação técnica, qualificando os 

profissionais para o operacional e no sentido restrito a atuarem com competência, não 

necessariamente nela se traduzem. 

Assim, a utilização do conceito de competências como ferramenta de gestão de 

pessoas exige a conjunção destes dois aspectos – de um lado a adoção do sentido 

comportamental – às atitudes, sem perder, por outro lado, as necessidades básicas do saber 

fazer, traduzidas nas competências técnicas ou habilidades. Maior ou menor peso poderá ser 

dado para cada um desses atributos – competências e habilidades – dependendo da 

complexidade das funções, mas o certo é que esses aspectos subjetivos não devem ser 

desprezados por mais operacional que seja a função. Apesar das particularidades apontadas na 

conceituação de competências, o foco dado neste trabalho compreende um estoque de 

recursos (conhecimentos, atitudes e habilidades) DURAND, (1998).  
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Não se pretende tratar a inclusão ou não de traços de personalidade, valores e 

estilos como parte do conceito de competências, o que alguns estudiosos chamam de soft 

competencies 9, tampouco focar apenas as hard competencies, que se limitariam a apontar 

somente as habilidades exigidas para um trabalho específico.  O modelo descrito considera as 

competências individuais focadas na mobilização de conhecimentos e atitudes (saber, saber 

ser) e tem origem, entre outras fontes, nos trabalhos de DUTRA, (1998) sobre gestão de 

carreiras e HIPÓLITO, (2001). Estes autores abordam a questão das atribuições e 

responsabilidades assumidas pelo empregado na organização introduzindo o conceito de 

espaço organizacional, caracterizado pela interação entre as necessidades organizacionais e a 

capacidade das pessoas.  

Contempla ainda as competências técnicas, denominadas de habilidades (saber 

fazer), considerando o enfoque de WOOD E PICARELLI, (1999). 

 

2.4 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

A transformação é uma das características mais marcantes do ambiente 

empresarial no Brasil e no mundo nos dias de hoje. 

As mudanças nas organizações, no ambiente empresarial e na sociedade são 

profundas e ocorrem em ritmo cada vez mais acelerado. A rapidez das mudanças 

tecnológicas, a globalização da economia e o acirramento da competição entre empresas e 

entre países geram impactos significativos sobre a gestão das organizações, levando à 

necessidade de repensar seus pressupostos e modelos.  

Um dos impactos mais expressivos dessas mudanças no ambiente é, por parte das 

organizações, o aumento do nível de qualificação e de conhecimento exigidos dos 

profissionais, com implicações diretas na gestão de pessoas e nos modelos utilizados em sua 

administração. 

O objetivo deste capítulo é examinar os pressupostos da gestão de pessoas sob o 

enfoque estratégico, procurando: 

• Contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das organizações; 



49 

 

• Ressaltar o papel do fator humano e de sua gestão na obtenção de vantagens 

competitivas sustentáveis pelas empresas; 

• Destacar a administração estratégica de pessoas como pano de fundo para promover 

mudanças organizacionais e como instrumento adequado para dar respostas aos 

desafios do ambiente empresarial. 

 

2.4.1 Conceito de Gestão Estratégica de Pessoas 
 

A preocupação com a “estratégia” tem ocupado um espaço cada vez maior nas 

discussões empresariais, nos debates acadêmicos e na literatura de administração. Esse fato 

está relacionado com o acirramento da competição no nível local, regional e global, bem 

como a revolução tecnológica e a do conhecimento. Por outro lado, o termo “estratégia” tem 

sido utilizado com sentidos diferentes, ora traduzindo expectativas e anseios, ora orações 

prescritivas e deliberadas, ora expressando a perplexidade dos autores sociais diante da 

abrangência e da velocidade das mudanças no ambiente e de seus impactos sobre a gestão das 

organizações. 

Dentro desse contexto, torna-se fundamental a discussão dos conceitos de 

estratégia, gestão estratégica e recursos humanos sob uma perspectiva evolutiva.  

O campo da estratégia empresarial representa uma temática relativamente recente 

na administração. Seus primeiros passos foram dados nas décadas de 1960 e 70, tendo 

apresentado um notável desenvolvimento na década de 1980 e, principalmente, nos anos 90. 

ZACCARELLI, (2000) resume alguns marcos históricos no estudo da estratégia 

nas empresas, associando-os aos autores clássicos e suas obras. Segundo ele, em 1965 foi 

lançado o primeiro livro sobre estratégia empresarial, de autoria de Igor Ansoff, com ênfase 

no planejamento estratégico, que demorou a ser reconhecido. Por volta de 1973, os trabalhos 

apresentados no primeiro seminário internacional sobre administração estratégica, na 

Universidade Vanderbilt, deram origem ao livro do planejamento estratégico à administração 

estratégica, organizado por ANSOFF, DECLERCK e HAYES em 1981, apud 

ALBUQUERQUE, (2003) que ampliou o foco da discussão sobre estratégia empresarial. 
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Outro marco importante surgiu na década de 1980 com as obras Estratégia 

competitiva e Vantagem Competitiva das nações, de Machael Porter, que apresenta novos 

conceitos de estratégia e competitividade no âmbito empresarial e nos países e até hoje 

influenciam fortemente os debates sobre competição. No início da década de 1990, outro livro 

marcou essa evolução com uma abordagem crítica aos conceitos de planejamento estratégico: 

The rise and fall of strategic planning, de Henry Mintzberg. O autor, docente da Universidade 

McGill, enfatizou os debates sobre os aspectos humanos envolvidos na formulação e 

implementação estratégica.  

Em meados dos anos 1990, a obra Competindo pelo futuro, de PRAHALAD e 

HAMEL, (1995) trouxe novos conceitos estratégia empresarial, entre eles arquitetura 

estratégica, intento e competências essenciais, em continuidade à busca de foco pelas 

empresas, para sobreviverem no jogo competitivo. 

Uma contribuição importante para o entendimento do pensamento sobre estratégia 

foi dada em 1996 por MINTZBERG, AHLSTRAND e LAMPEL em “Safári da estratégia”, 

(2000). A obra, ao mesmo tempo em que auxilia o leitor a organizar o raciocínio a respeito de 

diversas correntes e enfoques no estudo da estratégia, desafia-o a reconciliar as diferentes 

tendências nessa área.  

Utilizando a notória fábula dos cegos que queriam ver o elefante, e a metáfora de 

um safári pela selva da administração estratégica, os autores apresentam a classificação e a 

definição das dez escolas de pensamento em administração estratégica (as partes do elefante), 

a perspectiva de cada uma delas, suas limitações e contribuições e seus autores mais 

representativos. A seguir, a conceituação dessas escolas, sua visão do processo estratégico e 

seus principais autores. 

Quadro 2.4.1.1 Escolas de pensamento em administraçao 

Escolas: Conceituaçao: Autores: 

Design estratégia como um processo de CONCEPÇÃO Silznik e Andrews 

Planejamento estratégia como um processo FORMAL e sistemático Ansoff 

Posicionamento estratégia como um processo ANALÍTICO Porter 

Empreendedora estratégia como um processo VISIONÁRIO Schumpeter 

Cognitiva estratégica como um processo MENTAL Simon; March e SimonY 
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Continuação do quadro 2.4.1.1 – Escolas de pensamento em administração 
 

Aprendizado 

 

estratégia como um processo EMERGENTE 

Lindblom; Cyert e 

March; Quhin, 

Prahalad e Hamel 

Escolas: Conceituação: Autores: 

Poder estratégia como um processo de NEGOCIAÇÃO Allison; Pfeffer e 

Solancick; Astley 

Cultural estratégia como um processo COLETIVO Rhenman e Norman 

Ambiental estratégia como um processo REATIVO Hannan e Freeman 

Configuração estratégia como um processo de 

TRANSFORMAÇÃO 

Chandler Miles e Snow; 

Mintzberg 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, (2000) 

As três primeiras escolas design, planejamento e posicionamento  são 

consideradas de natureza prescritiva, mais preocupadas em como as estratégias “devem” ser 

formuladas do que em como elas são formuladas; as escolas do segundo grupo 

empreendedora cognitiva, de aprendizado, do poder, cultural e ambiental  estão mais voltadas 

para a análise de como as estratégias são de fato formuladas; finalmente, a escola da 

configuração combina contribuições de várias outras, descrevendo a estratégia como um 

processo de mudança. 

Cada uma dessas escolas, portanto, emprestam diferentes sentidos não conflitantes 

e complementares à estratégia. Além disso, ajudam a desmistificar a complexidade de um 

conceito tão importante e abrangente, fornecendo ao leitor o beneficio dessas diferentes 

contribuições. Por outro lado, embora a bibliografia contenha várias definições objetivas 

sobre estratégia e administração estratégica, é difícil encontrar uma única que traduza de 

forma plena seus diferentes significados.  

Entretanto, existem certos pontos em comum entre essas definições que podem 

auxiliar na formação e no entendimento do conceito de estratégia. São eles: 

• A estratégia dá a direção, fornece o direcionamento da empresa e provê 

consistência; 

• A estratégia resulta de um processo de decisão; 

• As decisões são principalmente de natureza qualitativa, interferem no todo da 

organização e buscam eficácia a longo prazo; 
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• A estratégia abrange a Organização e sua relação com o ambiente; 

• A estratégia envolve questões de conteúdo e de processo, em diferentes níveis. 

De acordo com o autor, administração estratégica é o processo de administrar uma 

entidade de forma a atingir seu propósito. Sua definição mais ampla é a administração da 

vantagem competitiva, que inclui identificar objetivo analisando o ambiente, reconhecer 

ameaças e oportunidades formulando estratégias implementando e monitorando-as de forma a 

sustentar as vantagens competitivas no mercado.  

Os estrategistas que se utilizam desse conceito abrangente vêem a administração 

estratégica sob um enfoque que permeia a administração de todos os aspectos da companhia.  

Eles consideram a formulação da estratégia corporativa e da estratégia 

competitiva, o processo de planejamento e a implementação de todos os precedentes como 

partes da administração estratégica. 

A definição mais restrita de administração estratégica a limita a uma conceituação 

análoga à de administração de operações ou administração de marketing, mas com ênfase em 

atingir objetivos estratégicos em vez de objetivos funcionais. 

Para alguns, a gestão estratégica é o processo de aplicação das funções 

administrativas, de planejamento, organização, direção e controle aos assuntos pertinentes ao 

nível estratégico. Para outros, gestão estratégica é o processo de clarificar a visão da 

organização, formulando e implementando estratégias e avaliando continuamente seus 

resultados. Envolve a definição e a articulação de estratégias, estruturas e sistemas, tendo 

como base os valores organizacionais e as tendências do ambiente em longo prazo. 

 

2.4.2  No Âmbito dos Recursos Humanos 

De acordo com ANTHONY et al, (1996), são as seguintes características da 

administração estratégica de recursos humanos: 

• Explicitamente reconhece os impactos do ambiente organizacional externo; 

• Reconhece o impacto da competição e da dinâmica do mercado de trabalho; 

• Apresenta foco no longo prazo; 
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• Enfatiza a escolha e a tomada de decisão; 

• Considera todas as pessoas da empresa, e não apenas o grupo de executivos ou o de 

empregados operacionais; 

• Está integrada com a estratégia corporativa e com as demais estratégias funcionais. 

A expressão administração estratégica de recursos humanos surgiu na literatura 

internacional no inicio da década de 1980, sob diferentes alegações, seja com base nas críticas 

ao papel funcional/burocrático e nas fraquezas percebidas da área, seja por pressões 

ambientais que demonstravam a natureza estratégica de recursos humanos e de sua gestão. 

Evoluções importantes estão ocorrendo em duas áreas distintas de administração, 

cuja convergência segue um novo conceito de administração estratégica de pessoas. Existe 

uma aparente evolução do conceito de administração de recursos humanos que resulta da 

crescente necessidade de orientação para planejamento e de intervenções gradativas com 

orientação estratégica, visando à mudança do modelo de controle para o de comprometimento 

ALBUQUERQUE, (1999). 

Essas duas estratégias básicas de recursos humanos, estratégia de controle e 

estratégia de comprometimento das pessoas com os objetivos organizacionais, se contrapõe.  

Trata-se de diferentes filosofias de administração, que dão origem a estratégias e a 

estruturas diferenciadas. Na estratégia de controle, os empregados são vistos como números, 

custos e fator de produção, que, para desempenhar bem as funções, devem ser mandados e 

controlados. 

Na estratégia de comprometimento, as pessoas são consideradas parceiros no 

trabalho, nos quais a empresa deve investir para conseguir melhores resultados empresariais. 

Essa estratégia baseia-se no pressuposto de que o comprometimento dos colaboradores está 

intimamente relacionado com o aumento de desempenho. 

O Quadro 2.4.2.1 apresenta as características distintivas dos modelos extremos 

que respaldam as estratégias de controle e de comprometimento quanto a estrutura 

organizacional organização do trabalho, relações de trabalho e políticas de recursos humanos. 
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Quadro 2.4.2.1 – Características Distintivas dos Modelos Extremos 
 

 
Modelo 

 
Características 
Distintivas 

 
 

Estratégia de Controle 

 
 

Estratégia de 
comprometimento

 

 
ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

Altamente hierarquizada 
separação “quem pensa” e 

“quem faz”. 

Redução de níveis 
hierárquicos e de chefias 
intermediárias, junção do 

fazer e do pensar - 
empowerment. 

 
Organização do Trabalho 

Trabalho muito especializado, 
gerando monotonia e 

frustrações. 

Trabalho enriquecido, 
gerando desafios. 

Realização do Trabalho Individual Em grupo 

Sistema de controle 
 

Ênfase em controles explícitos 
do trabalho. 

Ênfase no controle 
implícito do trabalho. 

RELAÇÕES DE 
TRABALHO 

Política de emprego 

Foco no cargo, emprego em 
curto prazo. 

Foco no encarreiramento 
flexível, emprego em 

longo prazo. 
Nível de educação e 
formação requerido. 

Baixo; trabalho automatizado e 
especializado. 

Alto; trabalho enriquecido 
e intensivo em tecnologia. 

Relações empregador-
empregado 

Independência 
Independência, confiança 

mutua. 

Relações com sindicatos 
Confronto baseado na 

divergência de interesses. 
Diálogo, busca de 

convergência de interesses. 

Participações dos 
empregados nas decisões 

 
Baixa; decisões tomadas de cima 

pra baixo. 

Alta; decisões tomadas em 
grupo. 

POLÍTICA DE 
RECURSOS HUMANOS 

Contratação 

 
Contrata para um cargo ou para 
um conjunto especializado de 

cargos 

 
Contrata para uma carreira 

longa na empresa. 

Treinamento 
Visa o aumento do desempenho 

na função atual. 
Visa preparar o empregado 

para futuras funções. 

Carreira 

Carreiras rígidas e 
especializadas, de pequeno 
horizonte e amarradas na 

estrutura de cargos. 

Carreiras flexiveis, de 
longo alcance, com 

permeabilidade entre 
diferentes carreiras. 

Salarial 
Focada na estrutura de cargos, 
com alto grau de diferenciação 

salarial entre eles. 

Focada na posição da 
carreira e no desempenho, 
com baixa diferenciação 

dos níveis. 

Incentivos Uso de incentivos individuais 
Foco nos incentivos 
grupais vinculados e 

resultado empresariais. 

            
Fonte: ALBUQUERQUE, (1999). 

 

Essas duas visões opostas sobre o papel do ser humano no trabalho, altamente 

associado aos valores do dirigente ou do formulador, implicam que estratégias distintas sejam 

adotadas. 
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O estudo da evolução do conceito de estratégia tem demonstrado uma ênfase 

excessiva no planejamento estratégico e uma preocupação insuficiente com os aspectos de sua 

implementação. Esse fato relaciona-se com as questões principais da implementação 

estratégica, capacidades internas da organização e, especialmente, de seus recursos humanos, 

que deveriam integrar o processo de formulação. A questão assume maior relevância no caso 

da “estratégia de comprometimento das pessoas com os objetivos organizacionais, na medida 

em que a participação no processo de formulação estratégica se toma condição crucial para a 

obtenção do comprometimento. ALBUQUERQUE, (2003). 

A consideração do processo de gestão estratégica em seu conceito mais amplo, 

envolvendo a visão, a formulação, a implementação e a avaliação dos resultados, põe em 

destaque diversas questões relacionadas com o lado humano da organização: 

Como prover a organização com as pessoas necessárias para viabilizar seus 

objetivos estratégicos? Como desenvolver as competências distintivas de que ela necessita 

para criar vantagens competitivas sustentáveis em longo prazo? Como minimizar resistências 

ou conseguir engajamento com as mudanças organizacionais e culturais imprescindíveis à 

implementação da estratégia? De que maneiras poderão ser avaliados os resultados, 

considerando os aspectos integrativos tangíveis e intangíveis da implementação da estratégia? 

Como mobilizar pessoas para transformar as intenções da estratégia em ações efetivas que 

conduzem a resultados exemplares?. ALBUQUERQUE, (2003). 

A resposta a essas questões passa por uma nova leitura da abordagem estratégia na 

gestão de pessoas que possibilite sair do discurso para a prática e para a obtenção efetiva de 

vantagens competitivas sustentáveis a longo prazo, com equipes qualificadas e 

comprometidas com os objetivos mais amplos da organização. 

 
2.4.3 Estratégias e Formação de Competências 

 

Ainda que não se possa afirmar que o processo de gestão de competências seja do 

tipo top-down, em que as estratégias empresariais determinam as competências individuais, 

ou o contrário, do tipo bottom-up, em que estas determinam aquelas, para fins deste estudo 

será considerado que, quando da implementação do sistema de gestão de pessoas, a definição 

das competências individuais considerou as estratégias empresariais.  
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Assim, uma vez definidas as competências individuais, desdobradas do 

planejamento estratégico da empresa (missão, visão, objetivos e estratégias), a gestão de 

competências, a partir deste ponto, passa a ser um processo circular. A visão determina o 

estado futuro desejado pela organização, sua intenção estratégica e orienta a formulação das 

políticas e diretrizes de todos os esforços em torno da captação e do desenvolvimento das 

competências. PRAHALAD e HAMEL, (1990). 

Nesse sentido, segundo os autores, a gestão de pessoas por competências faz parte 

de um sistema maior de gestão organizacional. Ela toma como referência os objetivos e as 

estratégias empresariais, direcionando suas ações para as competências individuais, por meio 

da aprendizagem das pessoas; e para as competências essenciais por meio da aprendizagem 

organizacional. 

O ambiente organizacional crescentemente turbulento e demandante fez emergir 

uma nova abordagem para a estratégia em que os recursos internos da empresa passaram 

também, além da análise externa, a dirigir o desempenho da organização. Esta abordagem é 

conhecida como visão baseada em recursos WERNERFELT, (1984); PETERAF, (1993); 

PRAHALAD e HAMEL, (1990) e propõe que os recursos internos da empresa, 

complementem a abordagem exclusiva da cadeia competitiva, em que o determinante 

principal é sua posição na indústria. 

Dessa forma, conceitos de planejamento estratégico, competências essenciais e 

individuais passaram a fazer parte da retórica de muitas organizações, adquirindo diversas 

conotações e, muitas vezes, sendo utilizadas de maneiras distintas. A complexidade do tema 

tornou a fragmentação teórica inevitável, o que parece natural uma vez que as organizações 

passaram a utilizar estas ferramentas individualmente e não como um sistema único de gestão. 

Como elementos de um mesmo construto, melhor seria denominar o termo gestão 

por competências baseado na administração estratégica. A partir do momento em que estes 

dois instrumentos se tornam integrados transformam-se num processo circular, nos quais as 

competências individuais fornecem elementos para as competências essenciais e estas são 

inputs para as estratégias e objetivos da empresa. Um processo de gestão de pessoas alinhado 

à administração estratégica ultrapassa a visão estática, assumindo o movimento dos processos 

em curso numa organização. A figura a seguir, mostra um modelo que representa este 

movimento circular. BRANDAO, (2001). 
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Figura 2.4.3.1 – Competências Individuais com Base nas Estratégias Empresariais 

Competências Individuais com Base nas 
Estratégias Empresarias

Direcionamento 
Estratégico

Visão
Missão 

Objetivos
Estratégias

Competências 
Essenciais

Competências 
Individuais

Vantagem Competitiva:
Aprendizagem          

Organizacional e 
Tecnologia

Requisitos de Acesso
Competências 

Corporativas e e Eixo
Habilidades

 
Fonte: Adaptado de BRANDÃO e GUIMARÃES, (2001). 
 

Dentro de uma organização, para se constituírem num fator de vantagem 

competitiva, as pessoas dependem, cada vez mais, da aprendizagem. Desta forma, o nexo 

entre estratégias empresariais e as competências individuais é a aprendizagem organizacional 

e individual.  

Enquanto a aprendizagem organizacional se dá, entre outras fontes, a partir de 

novas tecnologias, a individual se dá por meio de educação e treinamento. 

O planejamento estratégico deixou de ser uma atividade unicamente prescritiva e 

elitista, passando a ser entendido como um processo com base em uma perspectiva de 

aprendizagem. MINTZBERG, AHLSTRAND e LAMPEL, (2000) observam que a 

formulação das estratégias depende cada vez mais da cognição humana, representada neste 

estudo pelas competências individuais (o saber agir) e pela aprendizagem (o saber 

conhecimento). A partir do desenvolvimento das competências individuais surge um ambiente 

propício para as estratégias empresariais emergentes e para o comprometimento de todas as 

pessoas da organização. 
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O alinhamento entre estratégias empresariais e competências individuais passa 

ainda pelas tipologias das estratégias empresariais, quando da formulação destas: 

• Estratégias de negócio: focadas na análise competitiva para os objetivos comerciais 

e de mercado; 

• Estratégias funcionais: estratégias que vão dar suporte para as estratégias de 

negócio.  

Outra forma, também apresentada por Fleury para alinhar os dois níveis, 

apresentados acima, considera o processo de formulação das estratégias a partir da análise 

competitiva – de fora para dentro (outside-in), que privilegia o posicionamento empresa-

indústria, tal como proposto por PORTER, (1986) e por meio da abordagem dos recursos da 

firma, de dentro para fora (inside-out), como proposta por HAMEL E PRAHALAD, (1995), 

que considera que cada empresa tem seus portfólio de recursos. Com base nesses recursos 

internos as empresas passaram a identificar suas competências essenciais.  

Segundo FLEURY e FLEURY, (2001), a lógica para o alinhamento consiste na 

análise das necessidades e do negócio da empresa. Ela tem de explorar e desenvolver suas 

competências essenciais de maneira consistente com as estratégias empresariais definidas. 

Para esses autores as competências essenciais estão estritamente vinculadas a três 

formas de estratégias de mercado: 

• Excelência operacional: maior qualidade do produto; 

• Inovação em produto: desenvolver produtos diferenciados, no caso da EMBRAER; 

• Orientação para serviços: antever e satisfazer as necessidades dos clientes com o 

menor custo possível. 

Assim, conforme mostrado na figura abaixo, as empresas que competem com 

estratégia em excelência operacional têm sua competência essencial em operações e precisam 

atingir padrões de desempenho do tipo manufatura em classe mundial.  

As empresas que competem com inovação têm que construir suas competências 

essenciais em novas tecnologias enquanto aquelas orientadas para os serviços precisam 

desenvolver suas competências essenciais em customização e menores custos. 
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Quadro 2.4.3.2 – Estratégias Empresariais e Competências Essenciais 
 

Competências Essenciais 
Estratégia Empresarial 

Operações Produto Marketing  

Excelência Operacional Manufatura em 
classe mundial 

Inovações 
incrementais 

Marketing de 
produto para 

mercados de massa 

Inovação em Produto 
Scale up e 

fabricação primária 
Tecnologia e 

Inovação 

Marketing seletivo 
para 

mercados/clientes 
receptivos à 

inovação 

Orientação para Serviços 
Manufatura ágil e 

flexível 

Desenvolvimento de 
soluções e sistemas 

específicos 

Marketing voltado 
a clientes 

específicos 
(customização) e 
menores custos 

Fonte: FLEURY e FLEURY, (2001) 

O vínculo entre gestão de pessoas por competências e as estratégias da empresa 

foi apontado, ao longo deste estudo, como o grande diferencial na obtenção do sucesso da 

administração estratégica. Constata-se, no entanto, que o uso deste conceito tem sido pouco 

aproveitado. A maioria das empresas utiliza estes programas de forma pontual e por 

iniciativas de áreas e comandos distintos. A raiz do problema está na concepção dos modelos 

a serem implementados. Assim, o ponto nevrálgico que pode unificar ambos os processos é o 

fato de que toda a arquitetura conceitual e prática devem convergir para a obtenção de 

resultados de negócio a partir das estratégias da organização e, mais especificamente, da 

avaliação e desenvolvimento das competências individuais. 

A aproximação se amarra nesse ponto de partida – os desafios de negócio 

traduzidos em desempenho da empresa e as competências individuais e essenciais necessárias 

para esse desempenho. Reconhece-se, assim, que a gestão de competências focaliza o que se 

espera em termos de negócio e pressupõe que os objetivos estabelecidos estejam alinhados, 

discutidos e negociados entre gestores e pessoas com vistas à obtenção, acompanhamento e 

avaliação destas metas. Por outro lado, as competências individuais devem estar detalhadas de 

forma a deixar claro os comportamentos visíveis que são capazes de levar aos resultados e 

prioridades do negócio.  
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Algumas premissas conceituais relativas à implantação dos dois subsistemas – 

administração estratégica e gestão por competências – podem orientar a convergência 

esperada: 

• Objetivos e estratégias são negociados, validados e desdobrados a todos os níveis da 

empresa por meio da interação da liderança e demais empregados; 

• As competências consideradas essenciais para a obtenção dos resultados são 

selecionadas e inventariadas como desdobramento das estratégias de negócio. 

Quanto mais elas chegarem ao nível do indivíduo, mais eficazes se tornarão; 

•  A avaliação das competências individuais considera os comportamentos que, de 

forma visível, são capazes de levar aos desempenhos requeridos. Sua finalidade é 

acelerar os ganhos individuais de conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Conclui-se, retomando a argumentação desenvolvida ao longo deste estudo, que 

quando da implementação de um sistema por competências o alinhamento deve-se dar a partir 

dos objetivos e estratégias empresariais, ainda que após a consolidação desse sistema remeta-

se à perspectiva do círculo virtuoso mencionado.  
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III.  EMBRAER  

 
3.1 A EMPRESA 
 

A EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. é uma das maiores 

empresas aeroespaciais do mundo, posição alcançada graças à busca permanente e 

determinada da plena satisfação de seus clientes. 

Com mais de 35 anos de experiência em projeto, fabricação, comercialização e 

pós-venda, a Empresa já produziu cerca de 3.600 aviões, que hoje operam em 58 países, nos 

cinco continentes. A EMBRAER tem uma base global de clientes e importantes parceiros de 

renome mundial, o que resulta em uma significativa participação no mercado. 

A EMBRAER foi a maior exportadora brasileira entre os anos de 1999 e 2001, e 

foi a segunda maior empresa exportadora nos anos de 2002, 2003 e 2004. Atualmente sua 

força de trabalho totaliza mais de 16.500 empregados, 85,5% baseados no Brasil e contribui 

para a geração de mais de 3.000 empregos indiretos.  

Fundada em 19 de agosto de 1969 pelo Decreto-Lei nº 770, como empresa de 

capital misto, a EMBRAER foi privatizada em 07 de dezembro de 1994. Seu controle está em 

mãos brasileiras e é exercido pela Cia. Bozano e os fundos de pensão PREVI e SISTEL, por 

meio de acordo de acionistas envolvendo 60% das ações com direito a voto. 

Em 1999, a EMBRAER formalizou uma aliança estratégica com um grupo 

formado por importantes empresas aeroespaciais européias – Dassault Aviation, EADS, 

Safran e Thales, que adquiriram 20% do capital volante da empresa. 

 Alianças desse tipo facilitam o acesso a novas tecnologias, além de incrementar 

os processos de fabricação e desenvolver novos mercados para os produtos da empresa. 

Esse espírito empreendedor tem resultado em melhorias significativas na 

eficiência da empresa, na qualidade dos seus produtos e serviços, bem como na sua 

lucratividade. 
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3.2 - PRODUTOS E PARCERIAS 

 

3.2.1 Mercado de Aviação Comercial 

A EMBRAER possui uma bem estabelecida família de aviões regionais, cujo 

produto pioneiro é o turboélice para 30 passageiros EMB 120 Brasília. Compõem a família o 

jato para 37 passageiros ERJ 135, o novo ERJ 140 de 44 assentos e o ERJ 145, para 50 

passageiros. 

Para complementar essa linha de produtos, a EMBRAER lançou em julho de 1999 

uma nova família de jatos - o EMBRAER 170, o EMBRAER 175, o EMBRAER 190 e o 

EMBRAER 195, com capacidades para, respectivamente, 70, 78, 98 e 108 passageiros. 

O emprego de modernas ferramentas gerenciais e de engenharia permitirá à 

EMBRAER desenvolver e entregar o primeiro membro desta família na primeira metade de 

2003. Essa nova família de aeronaves vai garantir a continuidade da linha de produtos 

comerciais da empresa no novo século e fortalecerá a sua participação no mercado de jatos de 

transporte regional, que atualmente já é de 45%. 

O mercado de transporte aéreo continua enfrentando um período de dificuldades e 

transformações, caracterizado pela contínua redução das tarifas médias, pelo crescimento das 

empresas aéreas que adotam o modelo Low Cóst, Low Fare, e pela alta nos preços de 

combustível, que representa um importante elemento no custo operacional.  

A esperada recuperação do setor, especialmente das principais empresas norte-

americanas, não vem ocorrendo na dimensão esperada, apesar do crescimento do volume de 

passageiros transportados e do esforço de redução de custos que vêm caracterizando a gestão 

das empresas aéreas em todo o mundo. 

A busca contínua por melhoria da eficiência e competitividade tem sido condição 

básica para sobrevivência nessa indústria. Os modelos de negócio das empresas aéreas 

regionais e das empresas aéreas Low Cost, Low Fare têm se mostrado mais competitivos na 

nova realidade de mercado, resultando no aumento das suas respectivas participações de 

mercado, com lucratividade. 
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              Figura – 3.2.1.1                                                      Figura – 3.2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      Fonte: EMBRAER                                                            Fonte: EMBRAER 
 

No mercado norte-americano, as empresas regionais têm sido utilizadas pelas 

empresas aéreas tradicionais no processo de melhoria da eficiência operacional através da 

otimização da relação oferta e demanda. A transferência das rotas dos jatos de maior 

capacidade para os jatos regionais tem sido um dos principais fatores de crescimento das 

empresas regionais e tem possibilitado a manutenção de uma adequada oferta de serviços em 

mercados de média e baixa demanda por parte das empresas tradicionais. 

Visando dar continuidade a esse processo de melhoria operacional, as principais 

empresas norte-americanas têm obtido a flexibilização dos seus contratos trabalhistas com os 

pilotos, possibilitando um aumento do número de jatos de 70 assentos em operação nas 

empresas aéreas norte-americanas. Esta flexibilização tem possibilitado um melhor 

balanceamento das aeronaves no sistema, onde os jatos de 70 assentos têm sido utilizados 

para adequar a oferta de assentos com a demanda existente nas rotas, ou seja, na transferência 

das rotas deficitárias dos jatos de maior capacidade e de rotas de maior demanda operadas 

pelos jatos regionais de 50 assentos. 

Na Europa, as principais empresas têm se reestruturado visando reduzir custos e 

aumentar a competitividade perante a crescente expansão das empresas Low Cost, Low Fare. 

Tradicionalmente, as empresas aéreas regionais européias operam aeronaves maiores do que 

as operadas no mercado norte-americano devido às altas taxas aeroportuárias e de navegação, 

congestionamento dos principais aeroportos, bem como a ausência de restrições trabalhistas. 

Os jatos regionais são integrantes do sistema das empresas tradicionais, possibilitando uma 

melhoria constante no processo de ajuste da capacidade das aeronaves em relação à demanda 

de passageiros. 
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Por outro lado, vemos o sistema de transporte aéreo na China está assumindo um 

padrão mais próximo ao ocidental com a implementação pelo governo de políticas 

fomentadoras do desenvolvimento de três hubs principais e seis secundários. Uma maior 

desregulamentação do sistema possibilitará, num médio prazo, a melhoria dos serviços e a 

adequação das aeronaves. A estratégia governamental de fomentar o desenvolvimento da 

aviação regional tem se desenvolvido, porém ainda necessita de reformas nas políticas 

tarifárias e tributárias vigentes de maneira a assegurar melhores condições para a operação 

dos jatos regionais. Na Ásia Pacífico, vale destacar a gradual desregulamentação dos acordos 

bilaterais intra-regionais e o surgimento de novas empresas estruturadas no modelo Low Cost, 

Low Fare. 

Assim, com base em detalhada análise destes fatores, a EMBRAER estima que a 

aviação mundial demandará 7.800 jatos entre 30 e 120 assentos nos próximos 20 anos. 

Quadro 3.2.1.1 – Demandas Futuras de Jatos entre 30 e 120 Assentos 
 

Segmento por 
Assentos 

2005-2014 2015-2024 2005-2024 

30-60  650 1.300 1.950 
61-90 1.300 1.550 2.850 
91-120 1.250 1.750 3.000 
Total 3.200 4.600 7.800 

       
 Fonte: EMBRAER 
 

Estimamos que estas entregas estarão distribuídas da seguinte forma: 53% nas 

Américas do Norte e Central, 26% na Europa, África e Oriente Médio, 8% na China, 7% na 

América Latina e 6% na região da Ásia e Pacífico.  

De maneira geral, a indústria do transporte aéreo tem passado, nos últimos anos, 

por um processo de transformação profunda, visando a manutenção dos modelos de negócio 

através do aumento da eficiência operacional, melhoria da qualidade dos serviços e retorno à 

lucratividade. 

A EMBRAER comemorou 35 anos de existência em 2004, sendo o único 

fabricante de aeronaves do mundo a dispor de uma linha completa de produtos na faixa de até 

110 assentos, combinando diferenciadas características de conforto, custos e desempenho 
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diferenciados, capazes de satisfazer às novas tendências de demanda do transporte aéreo 

comercial. 

O desenvolvimento do programa EMBRAER 170/190 e o início das entregas do 

primeiro modelo foram acompanhados por novos pedidos. Ao longo do ano, o EMBRAER 

170 recebeu 41 novos pedidos firmes e dois novos clientes: Finnair, da Finlândia e Hong 

Kong Express (HKE). Os jatos comerciais da EMBRAER foram escolhidos também pela Air 

Canadá, que além de confirmar a encomenda de 45 aeronaves EMBRAER 190, anunciada em 

dezembro de 2003, será também o cliente-lançador do EMBRAER 175, por meio de pedido 

firme de 15 unidades. Na América Latina, o primeiro cliente da nova família de jatos será a 

COPA, do Panamá, que operará 10 aeronaves EMBRAER 190. 

A família ERJ 145 comemorou a entrega de sua 800a aeronave ao cliente norte-

americano Chautauqua Airlines, um marco histórico para um dos mais bem sucedidos 

produtos da história da aviação comercial no mundo. 

Em 2004, 31 novos pedidos firmes de aeronaves da família ERJ 145 foram 

adicionados à carteira de pedidos da EMBRAER. Destaque especial para as cinco primeiras 

aeronaves entregues pela Harbin EMBRAER Aircraft Industry, joint venture entre a 

EMBRAER e a empresa chinesa AVIC II, à China Southern. Nosso cliente, a Luxair, de 

Luxemburgo, encomendou duas novas aeronaves do tipo ERJ 135 que operarão ao lado de 

outras oito aeronaves ERJ 145. A empresa mexicana Aerolitoral recebeu cinco ERJ 145 e 

tornou-se a primeira companhia aérea daquele país a operar jatos da EMBRAER. 

Desta forma o segmento de Aviação Comercial apresentou um faturamento 

líquido de R$ 7.790,3 milhões equivalente a 76,1% do total da receita líquida da Empresa em 

2004, e representou um aumento de 63,5% em relação ao ano anterior. 

Em 2004, ano em que a primeira aeronave da família EMBRAER 170/190, o 

EMBRAER 170, entrou em operação, a EMBRAER assumiu a liderança do mercado mundial 

na faixa de 70 a 110 passageiros, com 34% de participação. 

A carteira total de pedidos firmes a entregar (backlog) para a Aviação Comercial 

encerrou o ano com 400 aeronaves. As tabelas abaixo apresentam maiores detalhes sobre a 

carteira de pedidos da EMBRAER e a sua participação no mercado de aviação. 
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Quadro 3.2.1.2 – Participação da EMBRAER no Mercado 
 

Mercado 
Participação da 
EMBRAER (market 
share) 

30 a 60 assentos 44% 
61 a 90 assentos 36% 
91 a 120 assentos 32% 
30 a 120 assentos 40% 

Fonte: EMBRAER 
 
 

• Carteira de Pedidos – Aviação Comercial 

Em dezembro de 2004, o segmento da Aviação Comercial apresentava a seguinte 

carteira de pedidos:  

Quadro 3.2.1.3 – Carteira de Pedidos 

Produto 
Pedidos 
firmes Opções Entregas 

Backlog de 
pedidos 
firmes 

    ERJ 135 123 2 106 17 
    ERJ 140 94 20 74 20 
    ERJ 145 684 314 618 66 
    EMBRAER 170 158 177 46 112 

 EMBRAER 175 15 - - 15 
    EMBRAER 190 155 230 - 155 
    EMBRAER 195 15 20 - 15 
Total  1.244 763 844 400 

               Fonte: EMBRAER 
 
 
3.2.2 Mercado de Aviação Corporativa 
 

Buscando novas oportunidades de negócios, a EMBRAER lançou o jato executivo 

Legacy, baseado no ERJ 135, com o qual pretende conquistar parcela significativa do 

mercado de jatos executivos de médio porte. As características de projeto, performance e 

custo dessa aeronave garantiram uma excelente receptividade no mercado de aviação 

corporativa. A EMBRAER possui uma bem estabelecida família de aviões regionais, cujo 

produto pioneiro é o turbo hélice para 30 passageiros EMB 120 Brasília. Compõem a família 

o jato para 37 passageiros ERJ 135, o novo ERJ 140 de 44 assentos e o ERJ 145, para 50 

passageiros. 
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Para complementar essa linha de produtos, a EMBRAER lançou em julho de 1999 

uma nova família de jatos - o EMBRAER 170, o EMBRAER 175, o EMBRAER 190 e o 

EMBRAER 195, com capacidades para, respectivamente, 70, 78, 98 e 108 passageiros.  

O emprego de modernas ferramentas gerenciais e de engenharia permitirá à EMBRAER 

desenvolver e entregar o primeiro membro desta família na primeira metade de 2003. Essa 

nova família de aeronaves vai garantir a continuidade da linha de produtos comerciais da 

empresa no novo século e fortalecerá a sua participação no mercado de jatos de transporte 

regional, que atualmente já é de 45%. 

O Mercado de Aviação Corporativa é dominado por empresas que possuem 

marcas consagradas, estão estabelecidas há décadas e desenvolveram um amplo portfolio de 

produtos. Este conjunto de fatores lhes permite atender a uma faixa maior de clientes e facilita 

a fidelização à marca.   

O crescimento desse tipo de mercado é diretamente influenciado pelo crescimento 

econômico global e, após alguns anos de estagnação devido à acentuada recessão mundial e 

aos escândalos corporativos recentes, deram tímidos sinais de recuperação, a partir do 

segundo semestre de 2004, com crescimento de vendas e entregas. A atividade no mercado 

norte-americano, que representa cerca de 80% da demanda mundial, vem impulsionando esse 

crescimento, potencializado pela melhoria da sua economia e pelo lançamento de novos 

modelos. 

A maioria das previsões mercadológicas aponta para taxas de crescimento 

significativas de 7.560 jatos executivos nos próximos dez anos, sendo 1.485 unidades na 

categoria super-mid size onde se situa a família Legacy, e a EMBRAER está investindo e 

apostando nesse crescimento para expandir a sua participação neste segmento de mercado.  

Após quase três trimestres de poucas entregas, houve uma forte reação nos 

últimos meses do ano, encerrando-se 2004 com um total de 13 Legacy entregues. Esse 

número, embora idêntico ao do ano anterior, representa um faturamento líquido final de R$ 

702,3 milhões, 33,7% superior ao do ano anterior, por incorporar modelos de aeronaves de 

maior valor unitário. Dentre os principais avanços em 2004 desta aeronave corporativa da 

classe super mid-size, que entrou em operação em 2002, estão a expansão do envelope de 

pouso e decolagem para 8.500 pés, nova configuração de interior, plano de manutenção 

revisado e a autorização para operar a partir do Aeroporto de London City (LCY), localizado 
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no centro de Londres, além do suporte para conexão global de alta velocidade por meio da 

tecnologia wireless fidelity – Wi-fi, e o aumento do teto operacional para 41.000 pés. 

Em outubro de 2004, foi anunciada a parceria com a Harrods Aviation como 

representante autorizada de vendas no Reino Unido e na Irlanda para a família Legacy de 

jatos corporativos, com vistas a aumentar a capilaridade da nossa rede de captação de clientes. 

A EMBRAER vê o mercado de aviação corporativa com ótimas perspectivas e entende que, 

de acordo com a sua estratégia de diversificação e aumento da sua receita, este mercado é de 

extrema importância para o seu crescimento. 

3.2.3 Mercado de Defesa 
 

A EMBRAER desempenha um papel estratégico no sistema de defesa brasileiro, 

tendo fornecido mais de 50% da frota da força aérea brasileira. Cerca de 20 forças aéreas no 

exterior também operam os produtos EMBRAER. 

Uma nova linha de produtos militares baseados na plataforma do ERJ 145, tais 

como o EMB 145 AEW&C, para Alerta Aéreo Antecipado, o EMB 145 RS/AGS, para 

sensoriamento remoto e o P 99, para patrulhamento marítimo e guerra anti-submarino, 

apresentam excelente potencial de vendas no concorrido mercado de defesa internacional.  

A EMBRAER entregou em julho passado, à Força Aérea Brasileira (FAB), os três 

primeiros aviões que fazem parte do Sistema de Vigilância da Amazônia, o SIVAM. São duas 

aeronaves EMB 145 SA (AEW&C – Airborne Early Warning and Control ou Aeronave de 

Alerta Aéreo Antecipado e Controle) – e uma EMB 145 RS – Remote Sensing (ou 

Sensoriamento Remoto). No total, a FAB receberá oito aviões, sendo cinco do modelo EMB 

145 SA e três do modelo EMB 145 RS.   

Outros produtos de sucesso destinados ao mercado incluem o novo AMX-T e o 

Super Tucano, que em sua versão ALX (avião turbo hélice multi-missão), em breve fará parte 

do Programa Sivam sendo vetorado pelos EMB 145 AEW&C. A FAB já fez um pedido de 76 

aviões desse tipo e tem outras 23 opções de compra. 

O ano de 2004 ficou marcado por uma conquista de conseqüências estratégicas de 

grande importância. Entramos com sucesso na disputa pelo Programa Aerial Common Sensor 

(ACS). O sistema ACS deverá substituir as atuais aeronaves de Inteligência, Vigilância e 
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Reconhecimento (Intelligence, Surveillance and Reconaissance - ISR), incluindo aeronaves 

Guardrail/Common Sensor e Airborne Reconnaissance Low, do Exército dos EUA, e a frota 

de aeronaves EP-3 da Marinha dos EUA..  Em aliança com grupo de empresas lideradas pela 

Lokheed Martin Corporation, estaremos fornecendo aviões baseados na plataforma do ERJ 

145. Estão previstas as entregas de 38 aeronaves ao Exército, em substituição aos EP-3 por ele 

hoje operados. A importância estratégica desta vitória está no fato de a EMBRAER ter sido 

aceita como uma empresa apta a fornecer para as Forças Armadas americanas, abrindo novas 

perspectivas, no maior e mais sofisticado mercado do mundo. 

A receita líquida neste mercado correspondeu a 10,3% da receita líquida de 2004, 

um aumento de 41,5% com relação ao ano anterior. Em 2005 a EMBRAER prevê um 

aumento na contribuição deste setor para aproximadamente 17% e até 2006 a receita líquida 

da área de defesa deverá representar cerca de 20% da receita total da Empresa. 

No campo das aeronaves de transporte, foi entregue em janeiro a terceira aeronave 

ERJ 145 à SATENA, a companhia aérea estatal da Colômbia, que já opera esse modelo desde 

2002. O sucesso continuaria ao longo do ano, com a assinatura, em novembro, de Carta de 

Intenções com a TAME, empresa aérea estatal equatoriana, para a compra firme de dois jatos 

EMBRAER 170 LR, um EMBRAER 190 LR, mais quatro opções de compra da mesma 

família. 

As aeronaves ISR em operação na Força Aérea Brasileira (FAB), no âmbito do 

SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia), cinco R-99A (EMB 145 SA, ou AEW&C, de 

vigilância aérea) e três R-99B (EMB 145 RS, de sensoriamento remoto), acumularam 

importante experiência operacional ao longo do ano. 

A família de aeronaves ISR inclui também a versão P-99, para o uso em missões 

de Patrulha Marítima e Guerra Anti-Submarino. Duas dessas aeronaves, na configuração de 

patrulhamento para proteção de Zonas Econômicas Exclusivas e águas territoriais, 

denominadas EMB 145 MP e encomendadas pela Força Aérea Mexicana, foram entregues em 

maio e já se encontram em operação. Também em 2004, no mês de julho, o governo do 

México recebeu a terceira aeronave, um EMB 145 AEW&C, concluindo assim as entregas 

previstas nessa sua primeira compra. A destacar ainda no ano a chegada à Grécia da primeira 

aeronave EMB 145 AEW&C, das quatro encomendadas pela Força Aérea Grega. 
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No âmbito doméstico, prosseguiram em 2004 as atividades nos três grandes 

programas contratados pela Força Aérea Brasileira: a produção do ALX Super Tucano, a 

modernização dos caças F-5 e a modernização dos jatos de ataque A-1 (AMX). 

Com a entrada em regime da produção seriada das aeronaves ALX Super Tucano, 

7 exemplares de série foram entregues à FAB em 2004 e começaram sua vida operacional, 

recebendo avaliação extremamente positiva já nessa fase inicial. Foram concluídas as 

negociações para a conversão das 23 opções em pedidos firmes, sendo esperada para breve a 

assinatura do contrato, o que elevará o total para 99 aeronaves. Tem-se confirmado o acerto 

das linhas-guia estabelecidas para este produto e reforça-se a percepção de suas ótimas 

oportunidades no mercado internacional, como solução que combina inovação tecnológica, 

baixos custos de aquisição e operação e grande eficiência de missão. 

O ALX Super Tucano é uma aeronave leve de ataque, especialmente desenvolvida 

para operar em ambientes severos, sujeitos as condições extremas de temperatura e umidade, 

conta com sofisticados sistemas de navegação e ataque, treinamento e simulação em vôo e 

estará brevemente juntando-se aos R-99 na proteção da região amazônica. 

Os trabalhos de modernização dos 46 caças supersônicos F-5 E/F da FAB 

prosseguiram em ritmo acelerado, chegando ao final de 2004 com doze exemplares na linha 

de montagem, além dos dois de pré-série, sendo usados na campanha de ensaios em vôo. Os 

primeiros F-5BR já modernizados começarão a ser entregues no início de 2005, retornando 

aos esquadrões da FAB agora dotados de sistemas de missão no estado da arte e em condições 

de propiciar um importante ganho técnico-operacional. 

A EMBRAER vai assim consolidando seu papel de braço tecnológico e industrial 

da Força Aérea Brasileira, o que remonta à sua criação e tem sido fundamental para alavancar 

sua consistente penetração no mercado global. 

3.2.4 Aviação Geral 

Em 2004, a Indústria Aeronáutica Neiva, subsidiária integral da EMBRAER, 

recebeu a Certificação do Motor a Álcool para o Ipanema, que é o primeiro avião de série no 

mundo a sair de fábrica certificado para voar com este tipo de combustível. O cenário de 

desenvolvimento da agricultura no Brasil vem impulsionando o crescimento desse nosso 

avião agrícola. As encomendas aumentaram substancialmente, se comparadas a um passado 
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recente, e o motor a álcool será mais um estímulo para esse mercado, pois, afinal, seu custo 

operacional é muito inferior ao do avião movido à gasolina. O Ipanema completou 31 anos de 

produção contínua, com mais de 850 unidades comercializadas no período, o que o torna líder 

de vendas no país, além de ser responsável por mais de 80% da frota nacional deste segmento. 

Adicionalmente ao negócio de aviação geral, a Neiva, desde 1998, tem tido 

importante e crescente papel no fornecimento de partes e conjuntos para as aeronaves 

fabricadas pela própria EMBRAER, operando industrialmente de forma integrada à Empresa. 

3.2.5 Serviços ao Cliente 

A EMBRAER vem consolidando a reestruturação organizacional ocorrida em 

2003 e ampliou as atividades de apoio e atendimento à operação de suas aeronaves em todo o 

mundo. O faturamento do setor de serviços ao cliente e outros negócios relacionados 

aumentou para R$ 682,7 milhões, 27.9% superior ao faturamento do ano anterior. 

A integração das atividades de serviços ao cliente, exercidas pelas unidades 

regionais do exterior a partir dos processos e ferramentas desenvolvidos na matriz em São 

José dos Campos (SP), Brasil, resultou em maior eficácia no atendimento aos clientes da 

EMBRAER. 

Em atendimento a demanda de seus clientes, a EMBRAER melhorou diversas 

funcionalidades existentes no portal AEROChain®, visando simplificar o seu acesso, e 

assinou acordo de cooperação com a empresa Avions de Transport Regional – ATR para o 

desenvolvimento das atividades de e-business de ambas as companhias, consolidando o 

AEROChain® como um e-market place referência para o mercado aeroespacial e ponto de 

partida para projetos futuros a serem explorados em 2005.  

Visando uma contínua melhoria no apoio a operadores na região da Austrália e do 

Pacífico, a EMBRAER assinou um acordo de cooperação com a empresa Hawker Pacific, em 

novembro, através do qual esta empresa assumirá as atividades de suporte logístico e apoio à 

frota de aeronaves EMB 110 e EMB 120 da EMBRAER na região. 

Em coerência com a base da sua ação empresarial, que é alcançar a satisfação de 

seus clientes, a EMBRAER vem expandindo consideravelmente sua capacitação com 

prestação de serviços aos seus clientes, não só assegurando os excelentes índices de 
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despachabilidade da frota, mas também promovendo serviços de manutenção e reparos. Na 

Europa, em consórcio com a European Aeronautic Defense and Space Company – EADS, 

através da aquisição, em dezembro, da OGMA, uma empresa portuguesa de manutenção e 

produção aeronáutica que atua desde 1918 e cujas vendas, em 2004, atingiram € 140,8 

milhões. Nos Estados Unidos, com a expansão das instalações da EAMS, em Nashville, 

Tennessee. 

Como conseqüência do intenso trabalho interno e externo, a EMBRAER obteve  

importantes conquistas na área de suporte à manutenção para a sua frota em todo o mundo, 

tais como a aprovação do plano de manutenção revisado para o Legacy, a aprovação do novo 

plano de manutenção melhorado para a família ERJ 145, que aumentou em 25% o intervalo 

de inspeções de Cheque C, a confirmação da redução no consumo de combustível de 2% em 

relação ao previsto inicialmente para o EMBRAER 170, com o respectivo aumento da carga 

paga desta aeronave para 9.000 kg, dentre outras ações que trarão impactos positivos aos 

operadores de seus produtos. 

 

3.3 GESTÃO TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL 

Os avanços mais significativos registrados recentemente pela EMBRAER no que 

se refere a Gestão Tecnológica e Industrial são frutos da evolução de planejamentos 

consistentes e contínuos de longo prazo realizados em anos anteriores e que influenciam 

diretamente o  desenvolvimento de produtos, de novas tecnologias e da produção. 

3.3.1 Desenvolvimento de Produtos 

O ano de 2004 foi muito importante no desenvolvimento dos produtos da família 

EMBRAER 170/190. A certificação final de tipo do EMBRAER 170, primeira aeronave da 

família, em fevereiro, pelo Centro Técnico Aeroespacial – CTA, do Brasil, a Federal Aviation 

Administration – FAA, dos Estados Unidos da América – EUA, e a European Aviation Safety 

Agency – EASA, da Europa, acelerou a entrada em serviço regular desta aeronave, 

inicialmente na LOT Polish, Alitalia, US Airways e  Republic Airways (nas cores da United 

Airlines). Esta entrada em serviço foi realizada com altos níveis registrados nos parâmetros de 

desempenho quanto à qualidade do produto e à confiabilidade em operação nas frotas. 
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Análises deste desempenho ao longo do ano, bem como de aperfeiçoamentos no 

projeto da aeronave, culminaram com a confirmação da redução de 2% no consumo de 

combustível e o aumento da “carga paga” para 9.000 kg, anunciados em dezembro. O 

EMBRAER 175, segunda aeronave da família, recebeu, em dezembro, o certificado final de 

tipo do CTA. As certificações junto a EASA e a Transport Canadá Civil Aviation – TCCA, 

autoridade certificadora do Canadá, país onde esta aeronave iniciará sua operação comercial, 

ocorreram no primeiro semestre de 2005. 

O desenvolvimento do EMBRAER 190 também apresentou importantes avanços 

em 2004, a aeronave fez o seu primeiro vôo em março e o avanço da campanha de ensaios 

está direcionada para obter a certificação, com conseqüente entrada em serviço, no terceiro 

trimestre de 2005. 

O EMBRAER 195, o maior avião já produzido pela empresa, é o mais novo 

integrante da família de aeronaves e realizou seu primeiro vôo em dezembro, iniciando sua 

campanha de ensaios prevista para ser concluída no segundo trimestre de 2006, com a 

obtenção do certificado final de tipo e a entrada em serviço. 

Dessa forma, o desenvolvimento de produtos da EMBRAER obteve resultados 

significativos não somente na aviação comercial, mas também nos mercados de aviação 

corporativa, de defesa e aviação agrícola, buscando novas oportunidades de negócios através 

de melhorias nos seus produtos existentes ou através do desenvolvimento de novas aeronaves, 

visando atingir características arrojadas de desempenho e operação que atendam às 

necessidades específicas dos seus respectivos mercados de atuação.  

3.3.2 Desenvolvimento e Gestão Tecnológico-Industrial 

As tendências percebidas, quanto a ações futuras das companhias de transporte 

aéreo e das autoridades certificadoras, apontam para necessidade de desenvolvimentos 

direcionados à segurança de vôo e do tráfego aéreo, à segurança diante de ações hostis, ao 

cuidado com meio ambiente, ao conforto do usuário e, principalmente, à economia e 

competitividade da indústria com ênfase na eficiência operacional. 

No projeto de desenvolvimento das aplicações de Dinâmica dos Fluidos 

Computacional, Computational Fluid Dynamics – CFD, realizado em parceria com a 

Fundação para o Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, novos computadores 
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entraram em operação através de um servidor dedicado conectando, em rede, a EMBRAER às 

instituições de ensino e pesquisa envolvidas em todo o Brasil; o desenvolvimento de 

softwares específicos para este tipo de aplicação foi concluído e algumas ferramentas foram 

implementadas com sucesso e colocadas em uso, permitindo integrar aplicações de diferentes 

disciplinas. O projeto prosseguirá com o desenvolvimento de outras aplicações mais 

específicas. 

Destaque especial no que se refere a pioneirismo, foi a certificação, pelo CTA, do 

motor a álcool desenvolvido pela Indústria Aeronáutica Neiva, subsidiária integral da 

EMBRAER localizada em Botucatu (SP), Brasil, com o apoio de parceiros e instituições de 

pesquisa. Os objetivos de usar o etanol como combustível alternativo em motor 

tecnologicamente atualizado e homologado para uso aeronáutico, aplicado no Ipanema, 

aeronave de grande sucesso na aviação agrícola brasileira, possibilitando significativa redução 

nos custos de operação, foram alcançados com pleno sucesso. Aeronaves de série com esta 

configuração chegarão ao mercado em março de 2005 e aeronaves Ipanema em operação 

terão a possibilidade de serem convertidas para utilização do novo combustível, o mesmo 

utilizado em automóveis particulares no Brasil. 

 

3.3.2.1 Desenvolvimento da Produção 

O crescimento acentuado da cadência de produção do EMBRAER 170, 

concentrado no primeiro semestre, foi o foco principal dos esforços na cadeia produtiva, 

garantindo as entregas programadas ao longo do ano. Em paralelo foram produzidas as 

aeronaves pré-série do EMBRAER 190 e EMBRAER 195 para dar continuidade ao 

desenvolvimento destes produtos. 

Do outro lado do mundo, avançou a fabricação do ERJ 145 na Harbin 

EMBRAER, joint venture entre a EMBRAER, a Harbin Aircraft Industry – HAI e a Hafei 

Aviation Industry, sediada em Harbin, China. A primeira aeronave ERJ 145 produzida fora do 

Brasil entrou em operação em julho na China Southern, maior empresa aérea da República 

Popular da China. 

O contínuo empenho em melhoria de produtividade, em redução de custos e em 

redução de ciclos ao longo de toda a cadeia produtiva, trouxe resultados importantes em 
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várias frentes. A gestão focada no programa, com visão de toda a cadeia convergindo nas 

docas de montagem do EMBRAER 170, resultou em significativa redução de ciclos e 

acentuado crescimento na produtividade das equipes de montagem, fruto de agressiva curva 

de aprendizado. O empenho em trazer para o Brasil volumes maiores de atividades realizadas 

por parceiros e fornecedores, bem como a subcontratação, no país, de serviços até então 

realizados no exterior, aponta para o crescimento consistente do conteúdo nacional dos 

produtos EMBRAER, resultando também em reduções de ciclos de fornecimento e de custos. 

Estas ações são partes da estratégia da gestão de custos e estoques que garantiu 

crescimento controlado nos volumes de estoques, em decorrência da entrada em produção da 

nova família de aeronaves EMBRAER 170/190, de maneira adequada à rápida elevação da 

cadência, mesmo com as perturbações conseqüentes à suspensão temporária de entregas para 

a US Airways, em decorrência da sua concordata. 

 

3.4 PRESENÇA GLOBAL 

 
 
Figura 3.4.1 – Presença da EMBRAER no Mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
  
Fonte: EMBRAER 

 

A EMBRAER vem mantendo suas atividades de engenharia, desenvolvimento e 

fabricação no Brasil, com quatro unidades industriais, em São José dos Campos, Eugênio de 

Melo, Botucatu e Gavião Peixoto, todas no Estado de São Paulo. Possui também uma fábrica 
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em Harbin, China, em associação com a AVIC II e em agosto de 2004 começou a construção 

de uma fábrica voltada a produção de aeronaves de defesa para o mercado americano em 

Jacksonville, Flórida, inaugurada em 2005. 

Para dar suporte às operações de pós-venda, conta com centros de serviço e venda 

de peças de reposição próprias em São José dos Campos, em Fort Lauderdale - Flórida e 

Nashville – Tennessee, EUA, em Le Bourget - França e em Melbourne – Austrália, além da 

rede autorizada especializada no mundo. A EMBRAER também mantém um centro de 

distribuição de peças de reposição e uma equipe de técnicos especializados na China para 

prestar apoio aos clientes. 

O suporte às atividades de comercialização, marketing e promoção é realizado 

pelos escritórios localizados em São José dos Campos – SP, em Fort Lauderdale – Flórida, 

EUA, em Villepinte - França, bem como os escritórios de Beijing - China e de Cingapura. 

Além destas unidades, estrategicamente distribuídas pelo mundo, a EMBRAER 

mantém uma joint venture com a Liebherr da Alemanha, da qual detém 60% do capital, 

localizada em São José dos Campos, SP. Esta unidade é responsável pela manufatura dos 

trens de pouso das aeronaves EMBRAER e de outros fabricantes, além de fabricação de peças 

mecânicas e conjuntos hidráulicos. 

Ênfase especial deve ser dada a expansão na rede de serviços na Europa através da 

aquisição da OGMA, uma empresa portuguesa de manutenção e produção aeronáutica, na 

qual a EMBRAER em consórcio com a EADS adquirirá 65% do capital da OGMA, empresa 

estatal portuguesa pela quantia de  € 11,4 milhões, e atualmente já operando a todo vapor. 

 

3.5 ESTRUTURA SOCIETÁRIA 

Para suportar as suas atividades operacionais, a EMBRAER conta com uma 

estrutura societária que tem como objetivos atender às exigências e particularidades de cada 

país onde atua, além de melhorar, organizar e otimizar a gestão das empresas do grupo 

prevendo a integração de todas as operações e a satisfação dos clientes.  
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Figura 3.5.1 – Estrutura Corporativa da EMBRAER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: EMBRAER 
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3.6 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 

O ano de 2004 representou um marco nos 35 anos de vida da EMBRAER, 

atingindo recordes históricos de faturamento e lucro, impulsionado pelas primeiras entregas 

da aeronave EMBRAER 170, uma maior quantidade de aeronaves entregues, associado à boa 

performance dos segmentos de Defesa, Aviação Corporativa e Serviço ao Cliente.  

A EMBRAER obteve um lucro de R$ 1.255,8 milhões em 2004, mais que o dobro 

do registrado em 2003 e 6,5% acima da marca recorde anterior de 2002, R$ 1.179,2 milhões. 

A receita líquida foi de R$ 10.231,2 milhões, superando em 55,7% a obtida no ano anterior, 

de R$ 6.570,6 milhões. As exportações da EMBRAER totalizaram US$ 3.347,8 milhões, e 

mais uma vez se constituem recordes e marcam a posição da Empresa como a segunda maior 

exportadora brasileira, com uma representação de 4% para o saldo da balança comercial 

brasileira em 2004. 

 

Quadro: 3.6.1 – Entregas de Jatos 

2002 2003 2004
Aviação Comercial 121        87          134        
ERJ 135 3            14          1            
ERJ 140 36          16          -            
ERJ 145 82          57          87          
EMBRAER 170 -            -            46          
Aviação Corporativa 9            13          13          
Legacy 9            13          13          
Transporte de Autoridades 1            1            1            
EMB 145 1            1            1            
TOTAL JATOS 131        101        148         

                  Fonte: EMBRAER 

A evolução do volume de jatos entregue pela EMBRAER, desde o lançamento do 

ERJ 145, pode ser vista no gráfico a seguir, evidenciando o início da retomada das entregas, 

após os efeitos da crise vivida pelo setor de aviação a partir do final do ano de 2001. 
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Figura 3.6.2 – Entregas de Jatos 
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 Fonte: EMBRAER 

Além dos jatos entregues, a composição da receita líquida consolida as vendas de 

Peças de Reposição e Serviços e vendas ao Mercado de Defesa realizados pela Empresa e 

suas controladas, no Brasil e no exterior.  

 

3.7. SISTEMA DE GESTÃO 

 

3.7.1 Governança Corporativa 

A EMBRAER tem aprimorado constantemente suas práticas e seus instrumentos 

de relações com investidores e analistas de mercado. A sua atuação é pautada na divulgação 

de informações com transparência e qualidade, caracterizadas pelo profundo respeito aos 

princípios legais e éticos, buscando consolidar e manter a imagem de liderança e inovação da 

Empresa junto ao mercado de capitais. 
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Para manter investidores e analistas sempre informados sobre as suas atividades e 

perspectivas, são realizadas reuniões no decorrer do  ano, além das teleconferências para a 

divulgação dos resultados trimestrais. Tendo ainda um encontro anual com os analistas e 

investidores, realizado na sede da Empresa. 

Como reconhecimento das suas práticas de Governança Corporativa e sua política 

de sustentabilidade, a EMBRAER foi selecionada pelo terceiro ano consecutivo para compor 

a Dow Jones Sustainability Index (DJSI World). O DJSI premia Empresas de reconhecida 

sustentabilidade corporativa, o que significa dizer que são empresas capazes de criar valor 

para os acionistas no longo prazo, por conseguirem aproveitar as oportunidades e gerenciar os 

riscos associados a fatores econômicos, ambientais e sociais, como forma de sustentabilidade 

no longo prazo. 

O modelo de governança corporativa da EMBRAER possui a clara distinção de 

responsabilidades entre a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho 

Fiscal. Cabe ao Conselho de Administração aprovar e acompanhar as estratégias da Empresa 

bem como os orçamentos anuais e os programas de investimentos, estabelecidos no Plano de 

Ação elaborado pela Diretoria.  

O Conselho de Administração tem um mandato de três anos, se reúne 

ordinariamente a cada três meses e é composto por treze membros. Seis conselheiros são 

indicados pelos acionistas controladores. Entre os demais, dois são indicados em conjunto 

pelos acionistas Dassault, Thales, EADS e SNECMA, dois membros são indicados pelo 

Governo Federal e dois outros são indicados pelos empregados. Além destes, o Diretor 

Presidente da Empresa preenche a última posição. 

O Conselho Fiscal, com atividade de acompanhar os atos administrativos e 

analisar as demonstrações financeiras, também se integra à política de transparência e de boa 

governança corporativa. O Conselho Fiscal tem como principal atribuição acompanhar os atos 

administrativos e analisar as demonstrações financeiras, se integrando à política de 

transparência e de boa governança corporativa. 

Assim, a EMBRAER possui um conselho, constituído de forma permanente 

conforme prevê o artigo 29 do Estatuto Social, que se reúne, pelo menos, a cada três meses.  
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Tendo em vista os requisitos trazidos pela lei Sarbanes-Oxley às empresas 

estrangeiras com ações listadas no mercado norte-americano, a EMBRAER implementou 

algumas modificações em seu Conselho Fiscal com o objetivo deste desempenhar as funções 

do Comitê de Auditoria. Tais adaptações incluíram, principalmente:  

• alteração de sua composição com a adição de um membro que exerce a função do 

Especialista Financeiro e; 

• alteração de seu Regimento Interno para conferir as responsabilidades, bem como 

maior abrangência nas avaliações e análises realizadas pelos seus membros.  

As atribuições de Comitê de Auditoria foram delegadas pelo Conselho de 

Administração ao Conselho Fiscal em 12 de março de 2004 e os novos Conselheiros, já sob a 

nova formação e assumindo as novas responsabilidades, foram eleitos em 26 de abril do 

mesmo ano. 

Desta forma, o Conselho Fiscal da EMBRAER é composto por cinco membros 

efetivos, sendo um especialista financeiro, todos com mandato anual e atuando como Comitê 

de Auditoria. 

Este novo Conselho Fiscal teve sua primeira reunião em 11 de maio de 2004 e o 

seu Regimento Interno, com todas as adaptações necessárias para atender os requisitos da 

Securities and Exchange Comission (SEC), foi  aprovado no dia 20 do mesmo mês. 

 

3.7.2 - Conselho de Administração e Fiscal  

O Conselho de Administração tem um mandato de três anos e é composto por 13 

membros. Seis dos membros do Conselho são indicados pelos acionistas controladores – Cia. 

Bozano, Fundação Sistel e Previ.  

Entre os demais, dois membros são indicados pelos acionistas Dassault, Thales, 

EADS e Snecma, empresas européias da industria aeroespacial e de defesa, dois membros são 

indicados pelo Governo Federal e dois membros são indicados pelos empregados. O Diretor-

Presidente da EMBRAER também é membro do conselho. 
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Quadro 3.7.2.1 – Controle Acionário EMBRAER  

Controladores 60% 

Bozano 20% 

Previ 20% 

Sistel 20% 

Grupo Europeu 20% 

Dassault 5,67% 

EADS 5,67% 

Thales 5,67% 

Snecma 3,00% 

Outros 19,2% 

Governo 0,8% 

                                 Fonte: EMBRAER 

A principal atribuição do Conselho de Administração é definir as metas de longo 

prazo da EMBRAER, que deverão ser atingidas com base no Plano de Ação formulado pela 

Diretoria da Empresa. Ao conselho também cabe aprovar e acompanhar os orçamentos 

anuais, os programas de investimentos, entre outras prerrogativas.  

O Conselho Fiscal, com atividade de acompanhar os atos administrativos e 

analisar as demonstrações financeiras, também se integra à política de transparência e de boa 

Governança Corporativa. Assim, a EMBRAER possui um conselho, constituído de forma 

permanente conforme prevê o Artigo 29 do Estatuto Social, que se reúne a cada dois meses. O 

Conselho Fiscal é composto por cinco membros e respectivos suplentes, com um prazo de 

mandato de um ano, sendo permitida a reeleição. 

 

3.7.3 Modelo de Gestão e Estrutura Organizacional 

Anualmente é elaborado o Plano de Ação da EMBRAER, com uma visão de cinco 

anos à frente, seguindo o modelo de planejamento estratégico que leva em consideração os 

cenários externo e interno e identifica oportunidades e ameaças que se apresentam, assim 

como os pontos fortes e as vulnerabilidades da Empresa. Uma vez estabelecidos o cenário e a 
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posição estratégica desejada para o negócio, são traçados os objetivos e resultados a serem 

alcançados pela Empresa, de modo a assegurar seu crescimento e perpetuidade. 

Este plano, uma vez aprovado pelo Conselho de Administração, torna-se o 

elemento central de alinhamento e comprometimento de todos os empregados com os 

objetivos esperados do negócio, além de ponto de partida para a elaboração dos Programas de 

Ação – PA´s e dos Programas de Metas Setorias – PMS´s, aplicáveis de forma individual e a 

grupos de empregados, respectivamente, através dos quais são negociados, pactuados e, 

posteriormente, acompanhados e mensurados resultados a serem perseguidos por todos os 

empregados da companhia. 

O gerenciamento de atividades e pessoas usando como referência os PA´s e 

PMS´s, como acima descrito, é reconhecido como dos pilares da eficiência empresarial da 

EMBRAER, sendo conhecido internamente à Empresa como a Metodologia de Gestão pelo 

Plano de Ação. 

Sempre que necessário, a estrutura organizacional sofre alterações, que visam 

aumentar a capacidade de decisão junto aos clientes, com a devida agilidade e flexibilidade, 

tornando a Empresa mais apta a enfrentar os desafios sempre crescentes inerentes ao 

complexo negócio aeronáutico. 

A estrutura organizacional busca maior ênfase na ação local, possibilitando a 

melhor percepção dos cenários e agilidade da decisão, sempre zelando pela segurança 

empresarial. Objetiva também uma maior proximidade entre o cliente e os recursos técnicos 

da EMBRAER, priorizando o atendimento às suas demandas. Com isso, a administração 

executiva poderá dar maior foco na formulação das estratégias voltadas à lucratividade, ao 

crescimento e ao desenvolvimento de novos negócios e de pessoas. 

As áreas de Aviação Comercial e Aviação Executiva foram consolidadas em uma 

única Vice-Presidência Executiva para o Mercado de Aviação Civil. Com o intuito de buscar 

maior aproximação com os seus clientes, as atividades de Serviços aos Clientes foram 

separadas e incorporadas às Vice-Presidências Executivas do Mercado de Defesa e do 

Mercado de Aviação Civil. 

Ainda, seguindo a expansão da linha de produtos, tanto para a aviação civil quanto 

para a aviação de defesa, as atividades indústrias foram divididas em duas novas áreas, 
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Operações Industriais (logística e produção) e Desenvolvimento de Produtos (aprimoramento 

dos produtos em operação). 

Figura – 3.7.3.1 – Estrutura Organizacional 

Fonte: EMBRAER 

Visando assegurar as ações para crescimento e perpetuidade do negócio, foram 

instituídos dois comitês de desenvolvimento estratégico, presididos pelo Diretor-Presidente: 

de novos Negócios e de Desenvolvimento de Pessoas. 

 

3.7.4 PARCERIA 

Para nossos programas de jatos comerciais, executivos e produtos de defesa 

seguimos uma bem traçada política de parcerias com alguns dos maiores e mais importantes 

fabricantes e fornecedores aeroespaciais do mundo. Exemplo disso é a parceria feita com a 

Liebherr International, da Alemanha, para a criação da ELEB - EMBRAER Liebherr 
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Equipamentos do Brasil S.A., uma nova empresa que vai gerar ainda mais oportunidades de 

negócios nos segmentos de trens de pouso e componentes hidráulicos. 

 

3.8 PERSPECTIVA DE LONGO PRAZO DO MERCADO AERONÁUTI CO 

 

3.8.1 Aviação Comercial 

A EMBRAER estima uma demanda global de 7.800 jatos com capacidade de 30 a 

20 assentos nos próximos vinte anos. De 2005 a 2014, a empresa prevê que a indústria 

entregará 3.200 jatos, sendo que os restantes 4.600 serão entregues no período de 2015 a 

2024. O valor total deste mercado é estimado em US$ 170 bilhões. 

Conforme já vinha sendo retratado nas últimas previsões de mercado da 

EMBRAER  a categoria de 30 a 60 assentos, que passou por um período de rápida expansão 

durante sua introdução nos mercados dos EUA e Europa na década de 90, deverá caminhar 

para um regime de entregas mais moderado e compatível com  segmentos mais maduros do 

mercado de aviação comercial .  

Com relação às demais categorias do mercado servidas pela EMBRAER, as 

expectativas são de crescimento, conforme também já salientado nas previsões anteriores, 

com o preenchimento do hiato de capacidade entre 70 a 110 assentos nas várias regiões do 

mundo. 

A apresentação e análise detalhadas da evolução dos cenários e suas tendências 

bem, como das projeções de demanda por categoria de assentos em cada região geográfica, 

estarão disponíveis no documento EMBRAER Market Outlook 2005-2024, que será publicado 

no primeiro trimestre do próximo ano.  

De forma resumida, apresenta-se a distribuição de entregas de aeronaves a jato por 

década e categoria de assentos: 
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Quadro 3.8.1.1 – Perspectivas de Vendas – Aviação Comercial 

Segmentos por Assentos 2005 - 2014 2015 - 2024 2005-2024 

30 - 60 650 1300 1950 

61 - 90 1300 1550 2850 

91 - 120 1250 1750 3000 

Total 3200 4600 7800 

   Fonte: EMBRAER 

A análise da EMBRAER mostra que nos próximos 20 anos o maior mercado 

continuará sendo o norte-americano, com 4.165 aviões ou cerca de 53% do  mercado mundial. 

A tabela a seguir apresenta a segmentação geográfica deste mercado: 

 

Quadro 3.8.1.2 – Perspectivas de Vendas Por Região – Aviação Comercial 

Região No. Aeronaves % 

EUA 4165 53% 

Orienta Médio 1991 26% 

Ásia / Pacífico 471 6% 

China 635 8% 

América Latina 538 7% 

Total 7800 100% 

                           Fonte: EMBRAER 

3.8.2 Aviação Corporativa 

A EMBRAER estima que o mercado total de aviação corporativa durante os 

próximos 10 anos atinja 7.560 aeronaves, o mesmo nível esperado pela média dos demais 

fabricantes neste mercado. A classe super mid-size de jatos executivos deve atingir 1.485 

aeronaves durante os próximos 10 anos. Os jatos executivos da classe “large” devem alcançar 

945 unidades ao longo do mesmo período. 
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3.8.2.1 Previsão de Entregas para 2005 e 2006 

A EMBRAER mantém a sua previsão de entregas de 145 aeronaves em 2004 e 

igual número de entregas em 2005. Esta previsão já leva em consideração os impactos da 

concordata da US Airways, bem como o cancelamento da entrega de 18 jatos ERJ 145 da 

American Eagle, que estavam programadas para acontecer entre julho de 2005 e fevereiro de 

2006.  

Já para o ano de 2006, a EMBRAER estima entregar um total de 145 aeronaves 

nos segmentos comercial, corporativo e de transporte de autoridades. Em termos percentuais, 

vale ressaltar que, em consonância com as novas previsões de mercado da EMBRAER, a 

participação da família de jatos EMBRAER 170/190, nas entregas consolidadas da empresa, 

deverá ser crescente ao longo dos próximos três anos, devendo representar, já a partir de 

2005, mais da metade das entregas de jatos programadas. 

A EMBRAER é uma Empresa líder na fabricação de jatos comerciais de até 110 

assentos que tem 35 anos de experiência em projeto, desenvolvimento, fabricação, venda e 

suporte pós-vendas de aeronaves destinadas aos mercados globais de aviação Comercial, 

aviação Corporativa, e de Defesa. 

Sediada em São José dos Campos, no estado de São Paulo, a EMBRAER mantém 

escritórios e bases de serviços ao cliente na Austrália, China, França, Cingapura e Estados 

Unidos. A EMBRAER está entre os principais exportadores brasileiros. Em 30 de setembro 

de 2004, contava com 14.541 empregados e sua carteira de pedidos firmes montava a US$ 

11,0 bilhões. 

 

3.9. RECURSOS HUMANOS EMBRAER 

3.9.1 Qualificação profissional 

Em uma empresa atuante em um ramo de tecnologia avançada como a 

EMBRAER, que atua em um mercado altamente competitivo, a formação, o treinamento e o 

desenvolvimento das pessoas são ações primordiais na consolidação do seu crescimento e na 

adaptação às necessidades de mercados mais exigentes.  
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Assim, a EMBRAER prioriza os investimentos na área de treinamentos técnicos, 

gerenciais e de desenvolvimento tecnológico, incluindo bolsas de estudos para nível técnico, 

superior e cursos de línguas, e orgulha-se em possuir um quadro de funcionários altamente 

qualificado, com nível de escolaridade mínimo de 2º grau completo. 

Em 2004, R$ 4,0 milhões foram destinados a esses programas, que beneficiaram 

10.376 funcionários, que representam mais de 70% do efetivo da Empresa. 

 

 

Figura 3.9.1.1 – Escolaridade EMBRAER 
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        Fonte: EMBRAER 

 

Em 2004, a EMBRAER iniciou um programa destinado à identificação de novas e 

futuras lideranças internas. Ações de desenvolvimento individual com vistas à preparação 

dessas lideranças estão previstas para 2005. O referido programa envolveu o esforço coletivo 

de mais de 300 gestores em cerca de 20 eventos.  

Na linha da formação, o Programa de Especialização em Engenharia (PEE), 

criado em 2001 com o objetivo de formar, em 18 meses, engenheiros aeronáuticos para o 



89 

 

atendimento da demanda das áreas de engenharia da EMBRAER, investiu R$ 5,0 milhões em 

2004.  

Os participantes do PEE são engenheiros, não aeronáuticos, com até dois anos de 

formados, oriundos de diferentes universidades e escolhidos através de processo seletivo em 

todo o Brasil, que, ao concluírem o curso com bom aproveitamento, estão aptos a receber o 

título de Mestre em Engenharia Aeronáutica através do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA), reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Desde o início do PEE, 462 

engenheiros foram formados e contratados através deste programa. 

 

3.9.2 Motivação Pessoal 

Além de investir no treinamento e na capacitação dos seus empregados, a 

EMBRAER procura motivá-los através de uma Política de Remuneração diferenciada, de um 

programa de benefícios essenciais e do reconhecimento individual. 

A remuneração dos empregados da EMBRAER é composta de uma parcela fixa, 

mensal, ou salário, e de uma parcela variável. A Remuneração Fixa é associada ao cargo 

ocupado, envolvendo as respectivas competências requeridas e referenciada pelo mercado.  

A Remuneração Variável é diretamente relacionada aos resultados econômicos da 

Empresa e aos resultados individuais de cada empregado, caracterizando um verdadeiro 

sistema de parceria e compartilhamento da riqueza gerada, estimulando todos no alcance das 

metas pactuadas.  

Complementarmente à remuneração global, a EMBRAER oferece a seus 

funcionários diversos benefícios. Em 2004, a Empresa investiu R$ 132 milhões em programas 

como assistência médica supletiva à saúde, envolvendo a parte médica assistencial e 

hospitalar, odontológica e farmacêutica, aposentadoria complementar, na modalidade 

contribuição definida, seguro de vida e acidentes pessoais, serviços de alimentação e 

transporte, entre outros. 
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Figura 3.9.2.1 – Programas de Benefícios EMBRAER 
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E m p r e g a d o s

1 0 %

S a ú d e
3 7 %

A lim e n t a ç ã o  
1 7 %

A p o s e n t a d o r ia  
C o m p le m e n t a r

1 8 %

O u t r o s  
1 1 %

S e g u r o  d e  V id a  
2 %

F a r m á c ia
3 %

C o b e r t u r a  
O d o n t o ló g ic a

2 %

 

                                   Fonte: EMBRAER 

Com o objetivo de reconhecer a contribuição e o interesse dos seus empregados, a 

EMBRAER mantém dois programas.  

1. O programa Boa Idéia, que estimula o funcionário a contribuir para a melhoria do seu 

trabalho através de sugestões que possam refletir em ganhos econômicos para a 

Empresa, distribui prêmios semestrais em dinheiro aos seus vencedores e, em 2004, 

premiou 2.034 empregados, cujas idéias trouxeram uma economia estimada de R$ 23 

milhões para a EMBRAER.  

2. O reconhecimento do “tempo de casa”, que homenageia empregados que completam 

10, 15, 20, etc, anos de Empresa, contemplou, em 2004, 774 empregados, através de 

solenidades com entrega de brindes e lembranças alusivas à data. 

 

3.9.3 Comprometimento das Pessoas 

Em 2004, a EMBRAER contratou 2.344 empregados, encerrando o ano com 

14.658 empregados. O grau de satisfação de nossos funcionários pode ser avaliado através do 
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índice de turn-over por iniciativa própria: apenas 0,09%. Abaixo, um quadro mais detalhado 

mostra a distribuição dos empregados da Empresa quanto à função desempenhada. 

Quadro – 3.9.3.1 – Categorias Profissionais EMBRAER 

Função EMBRAER Brasil Exterior 

Operacional 5.871 5.758 113 

Administrativa 5.099 4.624 475 

Engenharia 2.963 2.843 120 

Liderança 725 591 134 

TOTAL 14.658 13.816 842 

               Fonte: EMBRAER 
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IV.  GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIA – O CASO 

EMBRAER 

 

4.1 O PROCESSO DE FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA NA EMPRESA 

A base para a formulação da estratégia é, usualmente o processo de planejamento 

estratégico, a determinação sistemática de objetivos estratégicos e de estratégias para atingi-

los. Os planos estratégicos são geralmente de longo prazo, envolvem decisões de alto impacto 

organizacional e despendem grande volume de recursos na busca dos macrobjetivos da 

empresa. É importante ressaltar, entretanto, que a formulação estratégica não deve ser 

confundida com um plano, que é a expressão escrita e sistematizada resultante desse processo 

em determinado momento. Trata-se, sobretudo, de um processo, de uma seqüência interativa 

de etapas que permite à organização refletir, discutir e definir seus propósitos e suas 

estratégias fundamentais. ALBUQUERQUE, (2003). 

Segundo o autor, a importância do foco no processo fica mais evidente quando se 

examina a formulação estratégica sob o enfoque de um ativo intangível, como o ativo 

intelectual humano. Nessa abordagem, ressaltam-se as decisões ligadas ao aprendizado, à 

comunicação, à participação e ao comprometimento das pessoas com os objetivos e as 

estratégias, bem como aquelas relativas à administração das mudanças necessárias para 

viabilizá-los. 

O quadro abaixo apresenta um modelo de seqüência de etapas do processo, de 

caráter meramente ilustrativo que mostra a integração da estratégia de gestão de pessoas na 

estratégia corporativa. A estratégia de recursos humanos segue as etapas do processo de 

formulação e implementação da estratégia corporativa, baseando-se na visão do negócio para 

desenvolver as diversas etapas da estratégia funcional que irão integrar a estratégia da 

organização.  

Por outro lado, cabe ressaltar a importância do feedback ou da retroalimentação 

contínua de informações entre as diversas etapas do processo através de avaliações de 

resultados ao longo de seu desenvolvimento.  
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Quadro 4.1.1 – Integração da Estratégia de RH na e Estratégia da Empresa 
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   Fonte: ALBUQUERQUE, (2003) 
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Esse processo torna-se mais ou menos eficaz na medida em que contribui para a 

fluência das comunicações entre as pessoas nos diversos níveis e para sua conscientização a 

respeito do direcionamento da organização. A participação mais ampla de colaboradores de 

diferentes níveis da organização na formulação estratégica é adotada também como forma de 

formar esse processo mais interativo e contínuo, estimulando a comunicação, o aprendizado e 

o comprometimento. Segundo WALL, (1997), apud ALBUQUERQUE, (2003), muitas 

organizações estão descobrindo os benefícios de ter mais empregados envolvidos na 

formulação estratégica, incluindo o desenvolvimento de um planejamento de alta qualidade, 

que reflete tanto a capacidade do negócio quanto à do mercado, o comprometimento das 

pessoas responsáveis pela implementação estratégica e a profunda compreensão das 

estratégias com todos os níveis da organização.  

Tendo como base uma pesquisa realizada por WALL, (1997), apud 

ALBUQUERQUE, (2003), com mais de cem executivos, membros de equipes e profissionais 

de recursos humanos em empresas inovadoras de diferentes setores de atividade foram 

identificadas diferentes formas de aumentar o envolvimento dos empregados, tornando essas 

empresas mais flexíveis e competitivas. 

4.1.1  Construindo a Visão e a Missão da Organização 

A gestão estratégica de uma empresa é condicionada, fundamentalmente, pela 

visão dos atores organizacionais envolvidos no processo. Fato comum ao tratar de estratégia, 

o tema tem sido usado com diferentes significados e entendimentos. Uma referência 

conceitual importante para entender a visão da organização foi proposta por COLLINS e 

PORRAS, (1998), que afirmam que uma visão bem concebida consiste de dois componentes 

principais: a ideologia essencial e o futuro imaginado. A ideologia essencial compreende 

aquilo que defendemos (valores essenciais) e a razão de nossa existência (propósito 

essencial), expressando o caráter duradouro da organização.  

A ideologia essencial traduz a identidade da organização  de quem você é, 

enquanto o futuro imaginado define o direcionamento (para onde a organização está indo ou 

pretende ir), Portanto, a ideologia essencial permeia e condiciona toda a gestão estratégica da 

organização. Fazendo uso das palavras de Collins e Porras, lideres morrem, produtos tornam-

se obsoletos, mercados mudam, novas tecnologias emergem e os modismos de gerenciamento 

vêm e vão, mas a ideologia essencial de uma grande empresa permanece como uma fonte de 
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orientação e inspiração. Pode-se citar como exemplos de valores essenciais a responsabilidade 

social corporativa, a inovação baseada na ciência, a honestidade e integridade, o lucro 

decorrente do trabalho que beneficia a humanidade (Merck), criatividade, sonhos e 

imaginação, atenção fanática por consistência e detalhe, preservação e controle da magia 

(Disney). É exemplo de propósitos preservar e melhorar a vida humana (Merck) experimentar 

o prazer da inovação e a aplicação da tecnologia para o benefício do público (Sony), tornar as 

pessoas felizes (Disney). 

Com base na ideologia essencial, nos valores e no propósito é que se delineia o 

futuro imaginado, a estratégia, em que são consideradas a análise do ambiente organizacional 

(cenários, tendências, oportunidades e ameaças); a avaliação interna (estrutura, cultura, 

pessoas, recursos, pontos fortes e pontos fracos da organização); a definição de macrobjetivos, 

políticas e programas estratégicos prioritários. 

A figura abaixo representa o raciocínio estratégico utilizado na empresa: 

Figura 4.1.1.1 – Raciocínio Estratégico na EMBRAER 

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPERTY  OF EMBRAER AND SHALL NOT BE COPIED NOR USED IN ANY MANNER EXCEPT AS EXPRESSLY AUTHORIZED
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA

Raciocínio Estratégico na Embraer
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ESTRATÉGIA
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Fonte: EMBRAER 
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4.1.2 O Negócio EMBRAER 

O negocio da EMBRAER é o fornecimento de bens e serviços para o setor aeroespacial e de 

Defesa, através de: 

• Desenvolvimento, produção, comercialização e suporte de aviões para o mercado 

mundial de Aviação Comercial; 

• Desenvolvimento, produção, comercialização e suporte de aviões para o mercado 

mundial de Aviação Corporativa; 

• Desenvolvimento, produção, integração, comercialização e suporte de aeronaves e 

sistemas para o mercado mundial de Defesa e Aviação Governamental, com foco 

no atendimento às necessidades do Sistema de Defesa Nacional, inclusive como 

forma de alavancarem as exportações; 

• Desenvolvimento, produção, comercialização e suporte de trens de pouso, 

subsistemas e componentes para o mercado de Aviação Comercial, Corporativa e 

de Defesa. 

• Prestação de Serviços de suporte técnico e logístico para os Clientes da Aviação 

Comercial, Corporativa, de Defesa Governamental. 

 

4.1.3 – Visão EMBRAER 

A EMBRAER se consolidará e se manterá como uma das grandes forças globais 

do Setor Aeroespacial nos seus seguimentos de atuação, operando com lucratividade e 

apresentando níveis de excelência em tecnologia, produtos e serviços ao cliente. 

 

4.1.4 – Missão da EMBRAER 

Fornecer bens e serviços de elevado padrão tecnológico e de qualidade aos 

segmentos do mercado Aeroespacial e de Defesa Mundial em que a EMBRAER atua, com 

preços competitivos internacionalmente, de forma a assegurar a satisfação dos Clientes quanto 

a qualidade dos fornecimentos, prazos e entrega, flexibilidade e velocidade de resposta as suas 

solicitações, atuando com uma força de trabalho criativa, competente, motivada e integrada, e 

operando com competência, de modo a assegurar a seus acionistas o resultado esperado. 
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4.1.5 Análise do Ambiente Organizacional da empresa 

As organizações utilizam informações do ambiente para formular suas estratégias 

corporativas e de recursos humanos. A importância de analisar as tendências de mudanças do 

ambiente econômico, tecnológico, social, cultural e político e seus impactos sobre a 

organização e sua gestão é ressaltada na própria conceitualização de estratégia, esta, ao 

mesmo tempo, emergindo como resposta aos desafios ambientais. Em um ambiente 

turbulento, como o que tem caracterizado os dias atuais, em que o tempo se torna um recurso 

estratégico e a velocidade a nova palavra de ordem, monitorar continuamente o ambiente e 

assumir atitudes pró-ativas em relação às mudanças, revendo cenários e reformulando 

estratégias, é fundamental para a maioria das organizações. 

As organizações, portanto, formulam estratégias lidando com seu ambiente. 

ANTHONY et al, (1996) consideram o ambiente de recursos humanos multifacetado e 

complexo, com muitos elementos impactantes sobre o sucesso de uma empresa em longo 

prazo. Esses elementos podem ser divididos em dois grandes tipos de ambiente: o social e o 

de tarefa. 

O ambiente social compreende as várias tendências e forças gerais que não estão 

diretamente relacionadas com a empresa, mas podem ter um impacto eventual indireto sobre a 

companhia. No ambiente social, estão incluídas as forças econômicas, tecnológicas, políticas, 

institucionais sócio-culturais e demográficas. Elas podem afetar a empresa pelo impacto sobre 

o ambiente de tarefa, que inclui aqueles elementos do ambiente que influenciam diretamente 

a estratégia e a operação da companhia, podendo também ser afetados por ela. Nesse 

ambiente estão indivíduos, o mercado de trabalho, o mercado de consumidores e clientes, a 

competição, os sindicatos e outros stakeholders, conto governo e grupos de interesse especial.  

As empresas tendem a operar em um ambiente global e multi-cultural no qual a 

força de trabalho muda constantemente e é diversa e o cenário de avanços tecnológicos cada 

vez mais acirrado, o que mostra que a análise e o monitoramento  contínuo do ambiente são 

tarefas fundamentais. 

A análise ambiental, que visa identificar tendências de mudanças a longo prazo, 

pode utilizar diferentes técnicas. Entre elas destaca-se a Delphi, “técnica que busca um 

consenso de opiniões de um grupo de especialistas a respeito de eventos futuros”. Ela tem 
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sido utilizada para identificaras tendências na gestão de pessoas nas organizações brasileiras 

submetidas às pressões de competitividade características do cenário empresarial brasileiro 

ALBUQUERQUE e FISCHER, (1999).  

Figura 4.1.5.1 – Ambiente Social e Ambiente de Tarefa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de ANTHONY et al, (1996) 

 

4.1.6 Análise das Capacidades Internas 
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formulação das estratégias de gestão de pessoas. ALBUQUERQUE, (2003). 
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Analisar as capacidades internas da organização implica, de forma ampla, o 

conhecimento de sua estrutura, de seus sistemas e processos, das pessoas que nela trabalham e 

de sua cultura. Essa análise torna-se fundamental não apenas como subsídio para a 

formulação de estratégias (identificar pontos fortes e pontos fracos da organização vis-à-vis as 

oportunidades e as ameaças do ambiente), mas também como fonte de obtenção de vantagens 

competitivas sustentáveis a longo prazo.  

 

Figura 4.1.6.1 - Análise das Capacidades Organizacionais 

      

 

Fonte: ALBUQUERQUE, (2003) 
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excelência na assistência técnica, o sistema de gerenciamento de recursos humanos e formas 

de descentralização de decisões e de reorganização de trabalho. A intangibilidade dessas 

capacidades, por um lado, torna difícil, mas não impossível, a mensuração dos resultados de 

sua gestão; por outro, faz com que as vantagens competitivas centradas nessas capacidades 

dificilmente possam ser copiadas ou igualadas pelo concorrente, ampliando, portanto, sua 

duração. 

Curiosamente, embora STALK, EVANS e SCHULMAN, (2000), apud 

ALBUQUERQUE (2003), procurem distinguir o conceito de capacidades do conceito de 

competências essenciais (core competences) da organização PRAHALAD e HAMEL, (1995), 

é evidente uma certa superposição entre eles. Segundo PRAHALAD e HAMEL, (1995) uma 

competência essencial da organização permite oferecer benefícios reais aos consumidores, é 

de difícil imitação pelo concorrente e possibilita o acesso a diferentes mercados. Conclui-se, 

portanto, que competências e capacidades são dimensões complementares de uma nova 

abordagem de estratégia empresarial que enfatizam os aspectos comportamentais da 

estratégia. 

As competências organizacionais e individuais constituem, atualmente, uma 

importante e moderna linha de pensamento e de atuação na gestão estratégica de pessoas. 

FLEURY e FLEURY, (2001),  ao tratar do alinhamento entre estratégia e competências, 

afirmam que o processo de formulação estratégica pode partir de duas perspectivas distintas: 

da estratégia competitiva e dos recursos da empresa.  

A primeira, de fora para dentro, procura estabelecer uma vantagem competitiva no 

setor a partir da identificação de oportunidades únicas em termos de produtos-mercado; a 

segunda, denominada resource based view of the firm4, considera que cada empresa tem um 

potrilho de recursos tangíveis e intangíveis, podendo também obter vantagens competitivas de 

dentro para fora, através da mobilização e organização desses recursos).  

Essas abordagens não podem ser consideradas excludentes, e sim 

complementares, pois procuram alinhar mercados, estratégias e competências. Capacidades e 

competências são faces da mesma moeda na obtenção de vantagens competitivas. 

 Como já foi dito anteriormente, a estratégia de gestão de pessoas baseada em 

                                                 
4 Academy of Management. Review, [Sl], v. 20, n. 4, p. 986-1014, Oct. 1995. HART, Stuart L 
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capacidades e competências assume a premissa de que a gestão de ativos intangíveis é de 

difícil imitação pelo concorrente e que os empregados devem agregar valor pelas suas 

competências, fator crítico de sucesso na era da informação e do conhecimento. 

ALBUQUERQUE, (2003). 

 

4.1.7 - Implementação e Avaliação de Resultados 

O destaque da etapa de implementação dentro do processo de gestão estratégica 

tem a finalidade de chamar a atenção para a importância de considerar as questões de 

implementação de maneira integrada com a formulação. A separação entre formulação e 

implementação da estratégia, típica das escolas do design e do planejamento, tem sido objeto 

de várias críticas na literatura sobre gestão estratégica.  

De forma mais contundente, os estudos que defendem a idéia de administração 

estratégica como um processo interativo e participativo apresenta como argumentação 

importância de engajar nesse processo os colaboradores dos mais diversos níveis, como 

condição fundamental para sua mobilização e comprometimento com a estratégia e as 

mudanças organizacionais necessárias para implementá-las. ALBUQUERQUE, (2003). 

O autor argumenta também que a gestão estratégica é um processo contínuo, 

envolvendo estratégias deliberadas e emergentes com forte retroalimentação. Além disso, há 

de considerar que muitas estratégias não são bem-sucedidas por falta de preocupação com a 

ação estratégica. A formulação é, essencialmente, um processo de reflexão, sistematizado e 

formalizado, ou implícito.  

A implementação é a estratégia em ação, a intenção convertendo-se em resultado, 

enfim, a capacidade de executar a estratégia. Entretanto, falhas na implementação, ligadas à 

resistência a mudanças, a falta de consistência na atuação de diferentes atores envolvidos no 

desenvolvimento e na administração de programas estratégicos, entre outras, tem dificultado, 

e muitas vezes impedido, que estratégias consideradas bem formuladas sejam implementadas 

com sucesso.  

FISCHMANN, (1987) realizou uma ampla pesquisa a respeito de implementação 

de estratégias, na qual apresentou uma síntese com 21 categorias de problemas que impedem 
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ou dificultam a implementação estratégica, entre as quais se destacam nove categorias 

relacionadas mais diretamente com o fator humano e a sua gestão: 

as estratégias a serem implementadas estavam em conflito com os valores culturais 
da empresa; a liderança e comando dos gerentes não foram eficazes o bastante; a alta 
administração não dá sustentação suficiente para a implementação: a coordenação 
das atividades de implementação não foi eficiente: a capacitação dos gerentes não 
foi suficiente; a disponibilidade de recursos humanos foi imprópria; as instruções e 
treinamento dados para o nível médio subordinados foram adequados; mecanismos 
de compensação, como prêmios e participação nos lucros ou resultados e. outros, 
atrelados ao desempenho na implementação estratégica, não foram programados ou 
explicitados; e metas globais de decisão estratégica não foram bem compreendidas 
pelos empregados. FISCHHMANN, (1987) 

Essas constatações reforçam a tese da importância do processo integrado e 

participativo da formulação e implementação estratégica, no qual os limites entre a 

formulação e a implementação perdem o sentido, o feedback de informações é contínuo em 

todas as etapas e os resultados mais importantes são a participação das pessoas no processo, 

seu aprendizado, sua conscientização e seu comprometimento com os intentos da organização 

e as formas a serem adotadas para realizá-los. ALBUQUERQUE, (2003) 

KAPLAN e NORTON, (1997), citam pesquisas realizadas entre executivos que 

mostram que a capacidade de executar a estratégia é mais importante do que a qualidade da 

estratégia em si e que 70% dos casos de fracassos de eminentes CEOs (Chief Executive 

Officer) decorrem de problemas de má execução, e não de má estratégia, ou seja, estão 

relacionados com a implementação estratégica. 

Segundo os autores, as oportunidades para a criação de valor estão migrando da 

gestão de ativos tangíveis para a gestão de estratégias baseadas no conhecimento, que 

exploram os ativos intangíveis da organização (relacionamentos com os clientes, produtos e 

serviços inovadores, tecnologia de informação e bancos de dados, além de capacidades, 

habilidades e motivação dos empregados) e exigem ferramentas que descrevam os ativos com 

base no conhecimento e nas estratégias criadoras de valor, construídas a partir desses ativos.  

Além disso, necessitam de uma linguagem para a comunicação da estratégia e dos 

processos que contribuam para a sua implementação. Para isso, Kaplan e Norton propõem o 

uso do balanced scorecard como ferramenta gerencial, originalmente concebida com a 

finalidade de mensuração, procurando ampliar o conjunto de indicadores de resultado e 

incluindo, além dos tradicionais indicadores financeiros, outros vetores do desempenho 

futuro. Esse instrumento transformou-se em um processo gerencial eficaz possibilitando não 
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apenas mensurar resultados estratégicos, mas dar foco e alinhamento à estratégia 

organizacional. 

Os objetivos e as medidas do balanced scorecard derivam da visão e da estratégia 

da empresa, e sua estrutura focaliza o desempenho organizacional sob quatro perspectivas: a 

financeira, a de, cliente, a dos processos internos e a do aprendizado e crescimento. Os 

executivos podem avaliar: por exemplo, até que ponto suas unidades de negócios geram valor 

para os clientes atuais e futuros e como devem aperfeiçoar as capacidades internas e os 

investimentos necessários em pessoas, sistemas e procedimentos, visando melhorar o 

desempenho futuro. O balanced scorecard capta as atividades criticas de geração de valor 

desenvolvidas por funcionários e executivos capazes e motivados da empresa. 

Na gestão estratégica de pessoas, a preocupação com a mensuração e com o 

alinhamento estratégico assume uma expressão ainda maior decorrente das dificuldades de 

mensuração. Nessa linha, BECKER, HUSELID e ULRICH, (2001) propõem o denominado 

human resource scorecard, que desenvolve modelos de relações causais e, com base no 

conceito do balanced scorecard, mostra a relação dos valores gerados por recursos humanos e 

os resultados dos negócios.  

Além disso, apresentam um quadro de referência para que executivos de recursos 

Humanos de organizações de alta performance formulem estratégias para o crescimento do 

capital humano e sugiram competências requeridas dos profissionais de RH para o 

desenvolvimento de sistemas de mensuração nessa área. Propõe-se uma arquitetura estratégica 

de RH com as seguintes etapas: 

• definir claramente a estratégia de negócio; 

• construir um business case para RH como um componente estratégico; 

• criar um mapa estratégico, identificando indicadores tangíveis e intangíveis; 

• identificar os produtos de RH no mapa estratégico; 

• alinhar a estrutura de RH com os produtos de RH; 

• desenhar sistemas de mensuração (scorecard); 

• implementar o gerenciamento por indicadores; 

• revisar continuamente as mensurações, comparando-as ao mapa estratégico. 

Merece destaque também o trabalho de FITZ-ENZ, (2000), apud 
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ALBUQUERQUE, (2003), fundador do Instituto Saratoga, nos Estados Unidos, que tem 

desenvolvido indicadores de resultados para a avaliação de recursos humanos. Para ele, todos 

os processos devem ter a finalidade de agregar valor, sendo fundamental desenvolver formas 

de mensuração e avaliar as mudanças nos processos associados aos objetivos estratégicos das 

empresas.  

São enfoques diferentes para o problema da mensuração e da avaliação, que, além 

de estar no âmago das questões de implementação de estratégias de gestão de pessoas, 

também podem contribuir para a definição do foco e o alinhamento estratégico, bem como 

para a eficácia de sua comunicação. 

 

4.2 Gestão por resultados – O Programa de Ação Pa - EMBRAER 

O Plano de Ação (PA) EMBRAER é o instrumento central do modelo de 

planejamento, acompanhamento, avaliação e julgamento expressando os compromissos da 

Empresa com seus clientes, empregados e acionistas, e apresenta uma visão de 5 anos, sendo 

acompanhado e avaliado mensalmente, e revisto anualmente ou quando houver alteração 

relevante no cenário na qual a Empresa está inserida. 

O Plano de Ação (PA) caracteriza-se como um instrumento para difundir a 

unidade de visão dos objetivos da empresa e garantir a unidade de ação. Ele funciona 

igualmente como fomentador do pensamento estratégico, do planejamento para resultados 

com adequada mensuração e da ação educadora / formadora em todos os níveis da 

organização.  

O modelo de gestão pelo Plano de Ação (PA) também serve como um forte 

instrumento de comunicação, estabelecendo vínculos nas ações entre o planejamento 

empresarial, os programas de ação dos líderes e os Programas de Metas Setoriais (PMS). Isso 

ocorre através de um processo contínuo e integrado de reuniões de planejamento e 

acompanhamento. Como desdobramento do Plano de Ação (PA) EMBRAER, existem os 

Programas de Ação dos líderes e os Programas de Metas Setoriais (PMS) das equipes, que 

contêm uma visão detalhada dos compromissos para o período. Demonstrado na figura, a 

seguir. 
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Figura 4.2.1 – Desdobramento do PA em Programa de Ação 

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPERTY  OF EMBRAER AND SHALL NOT BE COPIED NOR USED IN ANY MANNER EXCEPT AS EXPRESSLY AUTHORIZED
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
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Fonte: EMBRAER 

Fundamentado em quatro pilares, o Sistema de Gestão EMBRAER e a ferramenta 

PA dissemina tais fundamentos, através de sua prática e avaliação, conforme a figura abaixo. 

Figura 4.2.2 - Fundamentos do Sistema de Gestão EMBRAER 

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPERTY  OF EMBRAER AND SHALL NOT BE COPIED NOR USED IN ANY MANNER EXCEPT AS EXPRESSLY AUTHORIZED
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA

Ênfase no instrumentoÊnfase no instrumentoÊnfase no gestorÊnfase no gestor

Fundamentos do Sistema de Gestão Embraer

•Satisfação dos Clientes (é o objetivo empresarial básico da empresa);

•Retorno aos Acionistas (busca resultados do investimento dos acionistas através da satisfação 
dos clientes e valorização do funcionário);

•Valorização e confiança nas pessoas pela delegação planejada (resultados compartilhados e 
coerentes com os objetivos do Negócio);

•Parceria e resultados pactuados (prática do PA e PMS em busca de resultados de forma ágil e 
integrada);

• Pessoal;

• Intransferível;

• Que pensa o futuro no presente;

• E é um instrumento de:

�Comunicação

�Negociação  (relação ganha x ganha com 

resultados relevantes e atingíveis)

�Pactuação    (contrato de resultados)

 

Fonte: EMBRAER 
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A assistência e estímulo dados pelo setor de recursos humanos com relação ao 

Plano de Ação (PA) materializam-se na forma de: 

• Treinamentos auto-instrutivos e presenciais; 

• Suporte a gerência de planejamento corporativo para o desenvolvimento e

 utilização dos PA’s; 

• Envolvimento dos gestores nos eventos relacionados ao ciclo do PA; 

• Disponibilização de literatura pertinente; 

• Introdução de ferramentas de extração e consolidação de dados. 

O Plano de Ação (PA) serve, em termos institucionais, como elemento de 

planejamento e desdobramento das estratégias organizacionais direcionando suas ações e 

coordenando-as. A figura 4.2.3 demonstra, de forma bem objetiva, o esquema das etapas de 

elaboração do Programa de Ação EMBRAER, assim como os elementos para o 

desenvolvimento do instrumento. 

Figura 4.2.3 – Etapas de Elaboração do Programa de Ação 

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPERTY  OF EMBRAER AND SHALL NOT BE COPIED NOR USED IN ANY MANNER EXCEPT AS EXPRESSLY AUTHORIZED
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA

Etapas de Elaboração do Programa de Ação

Negócio = essência/solução !!
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Críticos
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Apoios Requeridos e Parcerias
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� W - fraquezas
-----------------------------
� O - oportunidades
� T - ameaças

Organização = Perfis + Arquitetura

Orçamento

� eSpecífico
� Mensurável
� Atingível
� Relevante
� Tempo

Ponderação

Posturas e Diretrizes

 

Fonte: EMBRAER 
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4.2.1 Elementos do Programa de Ação – PA EMBRAER 

 

4.2.1.1 Negócio 

Um negócio pode ser a própria empresa, uma diretoria, uma gerência, ou mesmo o 

próprio posto de trabalho de cada pessoa da organização. Cargos e tarefas são diferentes de 

negócio, entretanto o empresariamento é onde cada um faz a diferença. 

Negócio pode ser definido como a soma de “pensar o futuro”, “competências” e 

“comportamentos”. Portanto estes são elementos base para a definição do negócio e os seus 

desdobramentos. 

Figura 4. 2.1.1.1 – Definindo o Negócio 

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPERTY  OF EMBRAER AND SHALL NOT BE COPIED NOR USED IN ANY MANNER EXCEPT AS EXPRESSLY AUTHORIZED
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA

Negócio = pensar o futuro + competências + comportamentos

• Em que somos uma solução ? 
• O que fazemos que faz diferença para o ambiente ?
• Como pensar o futuro no presente ?

Pensar o futuro:
• reflexão sobre o negócio;
• pensar a longo prazo.

Comportamentos: conjunto de características do 
empreendedor

• Realizações
� busca oportunidade e iniciativa;
� corre riscos calculados;
� exige qualidade e eficiência;
� persistente;
� comprometido.

• Planejamento
� busca informações;
� estabelece metas;
� planeja e monitora sistematicamente;

• Poder de influência
� persuasão e rede de contatos;
� autonomia (independência/autoconfiança).

Competências:
• conhecimento requerido para fazer a 

diferença (capital intelectual);
• mercado (inteligência de mercado).

Definindo o Negócio

 

Fonte: EMBRAER 
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4.2.1.2 Prioridades e Concentrações 

 

4.2.1.2.1 Foco 

Foco é a questão fundamental para saber priorizar e concentrar ações e esforços 

naquilo que realmente traz impacto para o negócio e o que garante a realização deste negócio, 

certamente sem deixar de tratar de forma menos importante, o planejamento, 

acompanhamento e controle destas ações. 

 

4.2.1.2.2 Resultados 

Os resultados a serem alcançados devem refletir as conquistas e os desafios 

superados no período. Em momento algum devem tratar de rotinas, o dia-a-dia e o 

burocrático, mas sim o excepcional, o diferencial, o algo mais, aquilo que realmente agrega 

valor para a empresa. 

Os resultados devem: 

• Priorizar sempre o negócio, clientes e produtos; 

• Em um segundo momento, priorizar a operação, atividades, os processo e os 

recursos; 

• Ter riscos calculados, contratos de resultados e o comprometimento de todos. 

Os resultados têm que ser claros, divulgados, entendidos e aceitos. Devem ser 

mensuráveis, quantitativa e qualitativamente e serem realistas, conservando o caráter 

desafiador. 

 

4.3 Desenvolvimento das competências EMBRAER 

As empresas com fins lucrativos são normalmente as instituições da sociedade que 

iniciam a introdução de novos conceitos e novos modelos organizacionais. Assim esta 

acontecendo também em relação aos novos conceitos e modelos operacionais de gestão de 
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competências. Mas o fazem por força da lei das necessidades, as empresas com mais visão de 

negócios e de mercado, que representam a menor parte, é que mostram proatividade nas ações 

de evolução e modernidade organizacional. FISCHMANN, (1987) 

As de menor visão e mais retrógradas resistem às mudanças e inovações até onde 

podem, quando sobrevivem. O inicio do movimento de valorização da competência começou 

nos EUA, de onde surgem quase todos os modelos de organização e gestão administrativa, no 

final da década de 80 e chegou ao Brasil, no meio da década de 90, mas timidamente. 

Em todo o inicio de movimento de valorização da competência, verifica-se um 

grande estardalhaço a respeito do assunto, aparecem muitos pretensos entendidos na matéria, 

escrevem-se muitos artigos, promovem-se muitas palestras e seminários. Observa-se que são 

feitos muitas definições e desenho de modelos uns tanto apressados e oportunistas, e também 

uma grande variedade e confusão de conceitos. 

Em virtude das precipitações de muitos que gostam de sair na frente, e também 

por falta de amadurecimento suficiente do assunto, é comum ocorrerem fracassos em algumas 

das primeiras tentativas feitas nas empresas com muita pressa e poucos critérios. E isto 

costuma causar incertezas e inseguranças nas empresas que começam a se interessar pela 

novidade.Muitos modelos organizacionais, baseados em pesquisas e estudos sérios, e que 

poderiam contribuir muito para o aumento da competência administrativa das organizações, 

foram lançados e introduzidos em muitas empresas nas ultimas quatro décadas. 

MINTZERG,(1995). 

Alguns não vingaram, não por falta de mérito ou oportunidade, mas sim porque a 

necessidade deles não era forte, como foi o caso da APO – Administração por Objetivo, 

lançada no final da década de 60. Este modelo de gestão nunca foi amplamente adotado, mas 

seus princípios e métodos básicos continuam sendo utilizados até hoje, às vezes com outros 

nomes e formatos. Quando os modelos de gestão organizacional e administrativa falham na 

sua implementação, regra geral é porque são mal utilizados ou não são levados a sério. Ou 

trata-se de uma deficiência da gestão do modelo e não dos seus princípios e métodos de 

aplicação. 

Os modelos de gestão por competência tendem a ter melhor sorte, porque as 

empresas precisam muito deles nestes tempos de muita complexidade e competitividade no 
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mundo dos negócios. Talvez as empresas nunca tenham precisado tanto de Qualidades e 

Gestão por Competência. Devem, portanto, introduzi-los com bastante cuidado e critério para 

evitar re-trabalhos, descréditos, perda de tempo, custos excessivos e outros prejuízos. 

FISCHMANN, (1987). 

A introdução dos modelos de gestão por competência vai encontrar um ambiente 

mais bem preparado, favorecido pelo recente interesse das empresas pela busca de melhorias 

de padrões organizacionais, voltados para qualidade, produtividade, revisão de estruturas e de 

processos. Esses modelos poderão contribuir para o reaquecimento ou revigoramento dos 

programas de qualidade e produtividade anteriormente implantados e eventualmente 

enfraquecidos ou abandonados. Isto porque os modelos de competência agregam ingredientes 

de melhoria de desempenho e resultados a outros programas. Foco nas competências é uma 

maneira de dar consistência às qualificações e capacitações de pessoas, gerentes e áreas, e dar 

mais sentido de resultados aos planos e às ações. 

 

4.3.1 Competência de Gestão e Gestão das Competências 

Inicialmente se fará uma diferenciação que pode facilitar o entendimento e 

aplicação dos conceitos de competências e de seus modelos operacionais nas organizações. 

Conforme enfaticamente destacado anteriormente, o conceito de competência é aplicado a 

diferentes situações de qualificação e atributos, não só de pessoas, como também de 

organizações, umas mais genéricas e outras mais especificas. Competência de gestão: é um 

conceito mais amplo, aplicado a uma situação mais genérica. Gestão é um termo de 

significado abrangente, sinônimo de gerenciamento ou de administração. A gestão ou 

gerenciamento da empresa pode, entretanto, ser baseada em um ou mais modelos 

organizacionais.  

Ilustrando: uma empresa pode fazer a sua gestão maior através da adoção, por 

exemplo, das seguintes ferramentas específicas de gestão: 

• Planejamento estratégico; 

• Plano de vendas; 

• Planejamento e controle de produção; 

• Planejamento orçamentário; 
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• Gestão da qualidade; e  

• Plano integrado de gestão de recursos humanos. 

Competência de gestão significa ter e aplicar os necessários requisitos de 

conhecimentos e habilidades técnicas, gerenciais e estratégicas às diversas funções e objetivos 

de gestão para assegurar sucesso nos objetivos empresariais. 

Gestão de competências: significa implementar planos com aplicação de 

princípios e técnicas de gerenciamento para desenvolver competências específicas que 

executivos, equipes ou áreas precisam adquirir e aplicar. Exemplo de competências 

específicas que devem ser desenvolvidas e gerenciadas para que objetivos e missões da 

empresa, da unidade ou do departamento sejam cumpridos: competência de trabalho em 

equipe; competência logística; competência de relações; competência de negociação de 

contratos; competência na utilização de terceiros, etc. 

 

4.3.2 Principais Aplicações do Modelo de Gestão por Competências nas Organizações 

Os princípios e métodos de gestão de competências podem ser aplicados em 

qualquer situação em que a organização precise melhorar a sua performance e resultados. 

Todavia, na primeira fase de adoção dos modelos de competência, as empresas estão 

aplicando-os preferencialmente nas seguintes situações: 

• Busca de padrões excelentes de gestão empresarial; 

• Identificação e desenvolvimento de competências estratégicas; 

• Melhorar a capacitação e desempenho gerencial; 

• Estímulo ao auto-desenvolvimento das qualificações e capacitações de todos os 

empregados; 

• Administração de talentos; 

• Administração de carreiras, mais objetivação de, e adequadamente as novas 

realidades estruturais das organizações; 

• Busca de critérios mais justos e transparentes de remuneração. 
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Onde o conceito e modelo de competência estão tendo aplicações mais inovadoras 

e especificas é na gestão de recursos humanos. É natural, porque no final das contas, mesmo 

as competências técnicas e organizacionais são sustentadas por competências pessoais. 

 

4.3.3 Competências Essenciais 

Tem sido mais freqüente o emprego da expressão em inglês para referir-se as 

competências essenciais e de caráter mais estratégico, as competências de maior alcance ou 

abrangência que se supõe asseguram sucesso nos negócios e nas operações da empresa. 

Identificar e atuar sobre as competências essenciais tem a  ver com o primeiro item da relação 

acima: buscar padrões excelentes de gestão empresarial.  

A suposição é a de que adquirindo essas competências essenciais e centrando 

esforços na sua aplicação, a empresa maximiza os resultados das suas funções principais e 

mais estratégicas; garante um bom desempenho como um todo; e. como resultante assegura as 

condições de competitividade imprescindíveis para a sobrevivência no ambiente de negócios 

concorrido e na economia globalizada. 

Se considerar a classificação acima de competência de gestão e gestão de 

competências, o conceito de core competencies pode ser enquadrado em ambas. Verificam-se, 

nesses primeiros tempos de chegada da era da competência, referencias às competências 

essenciais com grande tendência de padronização, generalização e limitação de quantidade. 

Talvez essa não seja uma forma eficaz de tratar o assunto. Existe um mito inconveniente, 

muito presente nas organizações, que valoriza a idéia de que toda padronização e 

simplificação são boas. Mas não é verdade para todas as situações.  

A simplificação e a generalização podem dar uma sensação de objetividade e da 

consistência. Ou, dito de outras formas, amigas da superficialidade. Limitar as competências 

essenciais a seis ou oito, como tem sido comum, pode ser adequado para algum tipo de 

empresa, mas não para todas. Existem empresas pouco complexas, que utilizam processos 

simples e dispõem de mercados mais acessíveis e menos disputados, existem empresas 

estrutural e organizacionalmente muito complexas que utilizam avançadas e sofisticadas 

tecnologias, e que disputam mercados abrangentes e altamente competitivos. 
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Deve-se evitar, portanto, definir competências essenciais de forma muito genérica 

como, por exemplo, competência estratégica, competência de negociação. Reafirma-se que 

isto não ajuda para objetividade dos planos de ação. Será mais objetivo especificar melhor a 

competência como desta forma: competência para identificar mudanças rápidas no mercado 

ou competência de negociação com clientes de culturas (paises) diferentes. PRAHALAD, 

(1997). Na visão de PRAHALAD, (1997), a identificação e definição de competências 

essenciais de levar em conta os fatores de sucesso com relação a: 

• Diferencial e renovação da tecnologia; 

• Características e dificuldades da manutenção de clientes; 

• Importância para o negocio das relações com os fornecedores; 

• Adaptabilidade as condições de mercado; 

• Logística de distribuição; 

• Eficiência ou precisão operacional; 

• Importância da função do marketing; 

• Importância estratégica do fator humano. 

O diagrama abaixo da uma idéia do que pode ser um roteiro para a construção de 

um modelo básico de gestão das competências: 

Figura 4.3.3.1 – Modelo para Construção de Competências EMBRAER 
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Fonte: Adaptado de PRAHALAD, (1997). 
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Os responsáveis pelos projetos e planos de gestão de competências precisam ter 

em mente que, como em todos os projetos de desenvolvimento organizacional, também neste 

caso é fundamental identificar os problemas culturais, dificultadores e frustradores de muitos 

projetos bonitos e bem intencionados que resultaram em fracassos.  

Nenhum plano sério de desenvolvimento organizacional e gerencial será bem 

sucedido se não se dispuser a atuar sobre os aspectos culturais negativos existentes em todas 

as organizações. 

 

4.3.4 Competências Individuais 

As competências essenciais podem variar em quantidade conforme as 

características das empresas, mas terão sempre um número menor e são relativamente de mais 

fácil identificação. Já a competência dos cargos não têm limites e não são tão facilmente 

identificáveis, no seu conjunto. Essa tarefa requer inclusive, definição previa de conceitos e 

estruturação de postos de trabalhos e cargos.  

Que cargos precisam permanecer especialistas e quais aqueles que podem ser 

reunidos em um mesmo cargo com características multifuncional. Que critérios de evolução 

por maturidade e em carreira serão definidos para os cargos e assim por diante. 

Quaisquer que sejam essas definições prévias, sempre haverá uma grande 

quantidade de competências no conjunto de cargos. Quanto maior e mais tecnológica e 

organizacionalmente complexa for a empresa, maior a quantidade de cargos terá.  

De acordo com sua maior ou menor complexidade, um cargo pode requerer de 

seus ocupantes, grande variação de quantidade de competências e habilidades. Um cargo 

muito simples, como de ajudante de serviço, pode requerer de três a cinco competências e 

habilidades, e um cargo muito complexo como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento, 

pode requerer mais de vinte competências e habilidades. 

A seguir, exemplos de competências específicas de diversos cargos, para se ter 

uma idéia de diferentes dimensões das competências técnico-operacionais e das habilidades 

de execução do trabalho. 
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Cargo: Técnico Manutenção Aeronáutica - EMBRAER 

Competências Aplicadas (Saber e Saber Fazer) 

• Saber desenvolver procedimentos de manutenção de aeronave; 

• Acompanhar o direcionamento de assuntos técnicos e a interpretação de dados / 

informações recebidas / pesquisadas; 

• Solicitar a elaboração de ilustrações aplicáveis ao procedimento de manutenção; 

• Interpretar as normas aeronáuticas distinguindo entre civis e militares; 

• Acompanhar as atividades de suporte aos clientes internos à empresa; 

• Registrar todas as atividades executadas na área no “Controle de Atividades”; 

• Fazer o apontamento de horas; 

• Identificar os sistemas das aeronaves para os quais se aplicam os procedimentos de 

manutenção; 

• Realizar consultas de documentação técnica e procedimentos no ENS (EMBRAER 

Normative System); 

• Zelar pela guarda e segurança das informações corporativas e de uso restrito à 

empresa ou à área; 

• Saber definir prioridade e serviços; 

• Saber elaborar relatórios e pareceres técnicos; 

• Ser organizado e metódico; 

• Saber interagir com as áreas; 

• Ter capacidade de improvisação; 

• Ter espírito de investigação. 

 

Cargo: Engenheiro Desenvolvimento de Produto - EMBRAER 

Competências Aplicadas (Saber Fazer e Fazer) 

• Praticar políticas e diretrizes corporativas; 

• Participar no acompanhamento e no atingimento das metas do PMS; 

• Seguir a política da Segurança da Informação; 

• Conceber e desenvolver configurações e sistemas de ruído e vibração de aviões, sob 

orientação, considerando os requisitos de certificação, mercado e de cliente; 
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• Participar das definições dos requisitos de certificação e meios de cumprimento 

aplicáveis à concepção e desenvolvimento de configurações e sistemas de ruído 

externo e vibração; 

• Auxiliar no dimensionamento e detalhamento de dispositivos de controle de ruído e 

vibração de aviões, realizando simulações teóricas, benchmarking e avaliações 

físicas em aviões; 

• Coletar dados e informações necessárias à pré-concepção de dispositivos de controle 

de ruído e vibração de aviões; 

• Participar da definição de dispositivos de controle de ruído e vibração de aviões; 

• Participar da definição de interfaces básicas de projeto como mecânicas, eletro-

eletrônicas, funcionais, layout, posicionamento, provisão de espaço, segregação, 

compatibilidade física, sistemas de indicação e controle, lista de parâmetros de 

Flight Test Instrumentation (FTI); 

• Prestar suporte às atividades de detalhamento, desenvolvimento e liberação dos 

desenhos relacionados com ruído e vibração; 

• Analisar as interfaces dos dispositivos de controle de ruído e vibração, fornecendo 

dados para a elaboração da documentação de interface técnica referente a de 

Integração de Sistemas, Análise Zonal e Safety Assessment; 

• Participar da elaboração de Especificações Técnicas e Statement Of Work (SOW); 

• Participar da realização de Design Review; 

• Auxiliar nas análises de propostas e na seleção de fornecedores e parceiros; 

• Coletar dados e participar da elaboração de Relatórios Técnicos de Engenharia; 

• Elaborar procedimentos de inspeções e testes ou ensaios; 

• Acompanhar reuniões técnicas com clientes e órgãos homologadores; 

• Participar do suporte técnico referente a ruído e vibração; 

• Pesquisar novas tecnologias e processos e buscar Lessons Learned para aplicação 

em suas atividades. 

 

Competências Organizacionais e Pessoais 

• Saber definir prioridade e serviços; 

• Saber elaborar relatórios e pareceres técnicos; 
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• Ser organizado e metódico; 

• Saber interagir com as áreas; 

• Ter habilidade diagnóstica; 

• Ter capacidade de improvisação; 

• Ter espírito de investigação. 

 

Cargo: Analista Financeiro - EMBRAER 

Competências Aplicadas (Saber Fazer e Fazer) 

• Negociar a forma de lançamento contábil de média complexidade; 

• Analisar, elaborar e negociar contratos em língua portuguesa de média 

complexidade; 

• Analisar, elaborar e negociar contratos em língua estrangeira de baixa 

complexidade; 

• Administrar parte financeira de contratos de alta complexidade; 

• Participar de reuniões externas; 

• Representar a empresa, através de interfaces externas e negociações de média 

complexidade; 

• Analisar e elaborar relatórios para subsidiar decisões de média complexidade; 

• Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável a seu processo alterando-o quando 

e se necessário; 

• Elaborar políticas e procedimentos da área; 

• Fazer análise e crítica de políticas e procedimentos dos processos integrados; 

• Emitir documentos de alta complexidade pertinentes aos processos da área; 

• Controlar processos de alta complexidade da área; 

• Realizar negociações intercompany de média complexidade; 

• Manter-se atualizado sobre práticas de mercado relativas aos processos da gerência; 

• Realizar reconciliação de contas de terceiros e intercompany de alta complexidade, 

endereçando as soluções; 

• Acompanhar inspeções para verificação de riscos de média complexidade; 

• Representar a área em projetos corporativos e/ou específicos de média 

complexidade. 
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Competências Organizacionais e Pessoais 

• Ser eficaz; 

• Ter atenção concentrada; 

• Ter relacionamento Interpessoal; 

• Saber trabalhar em equipe; 

• Ser negociador; 

• Ser analítico e criterioso; 

• Saber assimilar; 

• Ser assertivo e versátil. 

Depende-se de um bom sistema de identificação dessas competências em cada 

cargo ou posto de trabalho, bem como da avaliação dos ocupantes do cargo para se certificar 

se possuem essas competências, para obterem-se as referencias ou subsídios necessários para 

integração e implementação dos planos e sistemas de gestão de recursos humanos. 

 

4.3.5. Sistema Integrado de Gestão de Pessoas por Competências 

Seja dito novamente que a área da empresa que melhor aplicação pode fazer de 

conceitos e modelo de competência é a de administração de Recursos Humanos. E é inclusive 

uma grande oportunidade que tem essa área de contribuir mais, de agregar mais valores a sua 

organização. A área de RH tem sido tradicionalmente acusada, na maior parte das vezes com 

razão, de ser pouco eficaz, de influenciar pouco nos resultado finais das organizações.  

O modelo de gestão por competências coloca na mão dessa área novos conceitos, 

princípios e ferramentas que lhe permitirá evoluir nos seguintes aspectos: 

• Integrar seus subsistemas e atividades, tradicionalmente atuando de forma estanque 

e auto-suficiente, o que é um contra senso porque elas são interdependentes e se 

complementam; 

• Dar mais sentido de objetividade aos seus planos e programas; 

• Melhorar a eficácia dos seus diversos subsistemas que se baseiam no modelo de 

competência; 

• Contribuir significativamente para o aumento da competência geral da organização; 
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• Tornar-se uma área up-to-date e avançada em gestão do capital humano. 

O desenho a seguir mostra como se faz a integração dos diversos subsistemas de 

RH com base em competências, fica claro que o modelo somente funcionará se forem 

utilizados, além de políticas claras e firmes de gestão por competências, dois instrumentos 

operacionais: o perfil do cargo contendo as competências e habilidades requeridas aos seus 

ocupantes, e outro de avaliação de potencial para verificar as competências e habilidades  das 

pessoas. RESENDE (2000). 

 

Figura 4.3.5.1 – Sistema Integrado de Gestão por Competências 

 

 

Fonte: Resende, (2000) 
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Como se trata de uma grande mudança nos conceitos, princípios e métodos 

operacionais, os profissionais de RH, que não raro costumam querer agir auto - 

suficientemente e com conhecimentos superficiais, ou com base em copia de modelos, ou 

ainda com base em modismos nem sempre adequados e consistentes, precisam capacitar-se 

devidamente e/ou recorrer a ajuda de especialistas para implementar os modelos de 

competência com êxito. Nos tempos atuais, as empresas não podem mais fazer experiências, 

perder tempo e desperdiçar verbas. 

Um sistema de gestão de pessoas, para ser efetivo, deve atender tanto aos 

objetivos da empresa quanto às necessidades das pessoas que nela trabalham. Sua concepção 

deve compatibilizar, portanto, o atendimento das estratégias da empresa com a capacitação e 

reconhecimento das pessoas. O propósito deste item é apresentar uma metodologia para 

identificação, avaliação, desenvolvimento e reconhecimento das competências individuais, de 

forma a estimular a renovação e aplicação do conjunto de conhecimentos, atitudes e 

habilidades individuais, direcionando esforços a fim de ajudar a organização a alcançar seus 

objetivos estratégicos. FISCHMANN, (1987). 

Ao definir um sistema de gestão de pessoas por competências, as organizações 

devem, portanto, construir um sistema que demonstre flexibilidade para acompanhar as 

mudanças ambientais, e que sinalize com clareza o que é esperado de seus empregados, de 

forma a possibilitar a avaliação e desenvolvimento destas competências. 

A metodologia para este sistema de competências aqui apresentada, tem forte viés 

na gestão salarial, e uma relação direta entre a complexidade do trabalho executado pelos 

profissionais e os salários a eles praticados pelo mercado, apesar de ser utilizada, também, 

como ferramenta para recrutamento e seleção, treinamento, educação e desenvolvimento.  

Conforme colocado anteriormente, a metodologia apresentada considera o 

conceito de competências e sua vertente mais subjetiva que engloba as atitudes e 

conhecimentos, não esquecendo dos aspectos objetivos: as competências técnicas ou 

habilidades. Dessa forma, a proposta abrange tanto as competências atitudinais, no sentido 

mais comportamental, quanto às competências técnicas ou habilidades, no sentido mais 

técnico e prescritivo. Daí a denominação Sistema de Competências e Habilidades. 
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O conceito de competência considera também a capacidade da pessoa gerar 

resultados dentro dos objetivos estratégicos da empresa, traduzindo-se pelo “mapeamento do 

resultado esperado (output) e do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários para o seu atingimento (input)”. Busca-se, assim, desenvolver nas pessoas 

conhecimentos, atitudes e habilidades para que possam participar da definição das estratégias 

empresariais. 

Não há dúvida que a gestão por competências é uma ferramenta abrangente para a 

gestão de pessoas, segue alguns objetivos: 

• Recrutamento e seleção 

Utilizar os conhecimentos requeridos (o saber) como requisitos de acesso na captação de 

pessoas com nível educacional elevado; 

• Avaliação 

Como ferramenta para avaliação de desempenho considerando as competências 

requeridas e as efetivamente apresentadas pelos empregados; 

• Desenvolvimento profissional 

Peça-chave das práticas de gestão por competência. Considera não somente as políticas 

desenvolvidas pela empresa para educação e treinamento, como também a questão do 

auto-desenvolvimento; 

• Remuneração 

Remuneração variável, participação de resultados e a remuneração fixa, tomando como 

base as competências individuais; a ligação da remuneração com os instrumentos de 

avaliação de desempenho ou performance. 

Para que esta metodologia se concretize torna-se necessário cercar-se previamente 

de alguns cuidados. Para ser efetivo, de forma a levar as organizações a uma vantagem 

competitiva, um sistema de gestão de pessoas deve possuir as seguintes características: 

 



122 

 

• Ser Simples 

De fácil entendimento e operacionalização; 

• Ser transparente 

Garantir acesso das informações e oportunidades a todos os empregados; 

• Ser instrumental 

Operacionalizar os conceitos empregados na prática; 

• Ser integrado 

Atender as diversas necessidades da gestão de pessoas (Recrutamento e Seleção, 

Carreira, Educação, Treinamento e Desenvolvimento, Remuneração e Avaliação, entre 

outras); 

• Ser compatibilizador 

Trazer benefícios tanto para empresas quanto para os empregados;  

• Ser abrangente 

Adaptar-se às diversas áreas da organização. 

A proposição a seguir sugere algumas etapas para construção e estruturação de um 

sistema de gestão de pessoas por competências para a EMBRAER, a fim de se atingir os 

objetivos desejados, são elas: identificação, mapeamento, comunicação, avaliação, utilização 

como ferramenta para desenvolvimento, treinamento e educação e, finalmente, como 

parâmetro de remuneração e carreira.  

O modelo a seguir, sintetiza a metodologia apresentada, mostrando as várias 

etapas do processo para implementação de um sistema de gestão de pessoas por 

competências.  
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Fonte: Adaptação DUTRA, (1999) 
 

4.3.5.1 Identificação, Mapeamento e Comunicação das Competências  Individuais 

A etapa de identificação inicia-se com a análise estratégica que consiste no 

levantamento das grandes necessidades da organização, no curto e longo prazo. É o que 

WOOD, (2000), chamam de etapa zero. Isto pode ser feito por meio da análise do ambiente, 

da definição da missão, visão, objetivos e estratégias. 

Ainda que seja temerário afirmar que as competências individuais são 

desdobradas das estratégias empresariais, caso a empresa tenha formalmente definido um 

planejamento estratégico, pode-se considerá-las como parte de um sistema maior de gestão 

organizacional. Nesse sentido, toma-se como referência as estratégias empresariais 

Figura 4.3.5.2 - Implementação do Sistema de Gestão por Competências 
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direcionando o estabelecimento das competências individuais. Esse processo pode 

proporcionar o alinhamento entre as estratégias empresariais e as competências individuais. 

Procurando compatibilizar a análise estratégica com o sistema de gestão de 

pessoas por competências, ALBUQUERQUE, (2002), WOOD e PICARELLI, (1999) 

sugerem que as seguintes questões sejam avaliadas quando da identificação das competências 

individuais: 

• Como prover a organização com as pessoas qualificadas para viabilizar seus 

objetivos estratégicos? 

• Que competências e habilidades os empregados precisarão para desenvolver e 

implementar as estratégias empresariais? 

• Que novas tecnologias serão integradas? Qual o impacto delas sobre as 

competências e habilidades requeridas? 

• Como minimizar resistências ou conseguir engajamento com as mudanças 

organizacionais e culturais imprescindíveis à implementação da estratégia? 

• Como mobilizar pessoas para transformar as intenções da estratégia em ações 

efetivas que conduzem aos objetivos desejados? 

• Como avaliar os resultados das competências individuais, considerando os aspectos 

integrativos tangíveis da implementação da estratégia com os aspectos intangíveis e 

subjetivos do ser humano? 

A resposta a essas questões passa pela proposta da administração estratégica que 

considera a capacitação das pessoas, não apenas para a implementação das estratégias, mas 

também, a participação em todas as etapas do processo, tendo em vista empreender as 

vantagens competitivas requeridas. O próximo passo é, justamente, a seleção e definição das 

competências individuais que servirão de referência para avaliar o potencial do quadro atual 

de empregados em relação ao requerido. 

Para que o sistema tenha legitimidade é recomendado que seja construído de 

forma participativa, envolvendo, além da equipe de recursos humanos e/ou consultoria, 

profissionais dos diversos níveis decisórios da empresa. HIPÓLITO, (2001) sugere para esta 

etapa o que chama de “grupo de modelagem”: profissionais em posições-chave, gerentes e 

diretores conhecedores tanto das diretrizes organizacionais, quanto da cultura, valores e 

anseios dos empregados. Além do grupo de modelagem, é prevista a interação, por meio de 
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consultas, com os demais empregados da organização. Na consulta aos empregados, 

verificam-se as expectativas e as necessidades destes e na participação do grupo de 

modelagem obtêm-se o direcionamento estratégico. 

Em paralelo, DUTRA, HIPÓLITO e SILVA, (1998) propõem comunicar e treinar 

o sistema para que este seja amplamente conhecido e compartilhado. Algumas sugestões são 

fornecidas como: treinamento dos gestores sobre a metodologia do sistema; apresentação do 

sistema aos empregados; folders explicativos; reuniões com os gestores para aperfeiçoamento 

do sistema; canal aberto com os empregados para obtenção de sugestões e consultas 

constantes ao grupo de modelagem para validação das sugestões recebidas. 

A construção da lista de competências individuais inicia-se com as competências 

corporativas, ou seja, aquelas que vão ser definidas e requeridas para todas as pessoas da 

organização. As competências corporativas representam os principais aspectos a serem 

valorizados pela organização como forma de atingir sua “visão de futuro”. O ponto-chave da 

identificação das competências individuais corporativas é a inter-relação com as estratégias 

empresariais. 

A partir dos diferentes processos fundamentais ou negócios dentro da organização 

são estabelecidos eixos representando um conjunto de referências que caracterizarão as 

diversas carreiras. Um processo fundamental é aquele que sempre existirá na empresa, 

independente do seu desempenho organizacional: gerencial, mercado, tecnológico etc. Para 

cada um dos eixos da empresa são definidas as principais competências. Algumas podem ser 

comuns a mais de um eixo, mas a idéia nesta etapa é justamente o estabelecimento das 

competências de eixo.  

As competências de eixo guardam forte analogia com as competências funcionais. 

RUAS, (2001) definem-as como: as competências necessárias ao desempenho das áreas vitais 

da empresa (por exemplo, competências para vender o produto ou serviço, ou ainda, 

competências para produzi-lo, etc.). Neste caso é uma competência desenvolvida e apropriada 

na dimensão ‘grupos’. 

Uma atenção especial merece ser dada ao eixo gerencial, primeiramente, pela 

ampla aplicação do conceito de competências individuais frente às novas exigências dos 

gestores “num ambiente de mudanças e incertezas que resulta numa demanda de 
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competências muito ampla e abrangente” RUAS, (2001), e depois pelo papel importante de 

agente de mudança que estes exercem. Sabe-se que a implementação de um novo sistema 

organizacional requer, na maioria das vezes, mudanças no agir e pensar das pessoas, 

principalmente no corpo diretivo e gerencial.  

Uma vez identificadas e listadas as competências individuais corporativas e de  

eixo, a metodologia definida por HIPÓLITO, (2001) sugere o mapeamento destas. Utilizando 

o conceito de “agregação de valor do profissional” para a organização, traduzida pela 

“caracterização de níveis de complexidade”, considera a entrega como um resultado esperado, 

decorrente do conjunto de conhecimentos e experiências necessários para o seu alcance. A 

agregação de valor das pessoas está associada a sua “capacidade em lidar com atribuições e 

responsabilidades de maior complexidade”. 

A construção dos “níveis de complexidade” inicia-se com a alocação das 

competências individuais corporativas e de eixo. Para cada eixo estabelecido serão graduados 

níveis de complexidade com base na entrega do trabalho DUTRA, (1999). Os diferentes 

níveis de complexidade são, então, caracterizados por gabaritos, cada qual agrupando 

posições semelhantes em termos de responsabilidades e atitudes requeridas. São esses 

gabaritos que sinalizarão para as pessoas a trajetória de crescimento e carreira. 

Uma forma de minimizar o subjetivismo advindo do conceito de competências 

como um conjunto de atitudes é relacionar, na fase de implementação do sistema, a 

complexidade do trabalho executado pelos profissionais com os salários pagos pelo mercado a 

estes, uma vez que quanto maior a complexidade do trabalho maior o salário pago pelo 

mercado. Assim, na fase inicial do sistema, uma vez que nenhuma avaliação foi realizada, 

HIPÓLITO, (2001) propõe o estabelecimento dos níveis de complexidade a partir das faixas 

salariais existentes. 

Para alocação das funções nos diversos níveis de complexidade, estabelece-se 

uma matriz, com base nas faixas salariais existentes e competências de eixo, de forma a 

associar as pessoas aos níveis correspondentes. Para completar o trabalho, WOOD E 

PICARELLI, (1999) sugerem que a matriz criada seja submetida à análise dos executivos da 

empresa, para evitar que questões importantes que possam interferir na alocação sejam 

ignoradas. 
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O quadro a seguir, ilustra dois níveis de complexidade (nível 1 e 5) desenvolvidos 

com o intuito de parametrizar a competência individual corporativa “cultura de gestão”. Além 

dos extremos aqui representados, níveis intermediários são também caracterizados para 

sinalizar o processo natural de crescimento dos profissionais às competências corporativas 

definidas pela empresa. 

 

Quadro – 4.3.5.1.1 – Competência Individual Corporativa: Cultura de Gestão 

Competência Individual Corporativa: Cultura de Gestão 

  

Nível 1 

· Participa das atividades operacionais e estruturadas garantindo o alinhamento das ações 

individuais com as necessidades do negócio, com os valores e com a estratégia organizacional. 

  

Nível 5 

· Estabelece políticas e diretrizes de gestão para a organização visando, a longo prazo, à 

potencialização dos efeitos positivos de seus pontos fortes e à diminuição dos efeitos de 

seus pontos fracos, bem como das ameaças do ambiente. 

Fonte: Adaptação HIPÓLITO, (2001) 

Além da identificação das competências individuais corporativas e de eixo, esta 

metodologia prevê o estabelecimento de requisitos de acesso, (saberes), ou seja, 

conhecimentos mínimos educacionais e experiências profissionais, como exigência para o 

profissional estar apto a exercer as atribuições de cada nível de complexidade estabelecido. 

Os requisitos de acesso constituem-se numa excelente ferramenta para 

recrutamento e seleção, possibilitam ainda “o alinhamento entre o nível de entrega esperado 

do profissional e seu desenvolvimento pessoal” DUTRA, (2001), sinalizando ações de 

desenvolvimento, por meio de educação e treinamento. Conforme a definição sugerida por 

DUTRA em 2001, os requisitos de acesso caracterizariam os “inputs”10 , enquanto as 

competências os “outputs”. 
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Uma vez definidas as competências individuais corporativas, de eixo e os 

requisitos de acesso, a próxima etapa desta fase é a elaboração de um inventário das 

competências técnicas ou habilidades (saber fazer) dos profissionais com base na descrição 

das atividades de cada função. Um bom suporte para esta etapa são as descrições dos 

processos fundamentais da empresa e as descrições de cargos, presentes nos sistemas de 

remuneração. 

Em uma unidade de produção, têm-se como exemplos de habilidades: operar uma 

empilhadeira, realizar auditorias de segurança, realizar a manutenção preventiva etc. Em um 

laboratório são exemplos de habilidades: realizar análises de recebimento de matérias-primas, 

inspecionar produto final, realizar manutenção de equipamentos etc. Em áreas 

administrativas, as habilidades podem ser mais abstratas como: processos de planejamento, 

treinar pessoas, preparar cotação de novos produtos etc.  

A metodologia aqui apresentada pode ser utilizada na EMBRAER, por exemplo, 

quando da implementação do sistema de gestão de pessoas por competências, considera o uso 

de competências individuais corporativas e de eixo para todas as funções da empresa e não 

somente para aquelas gerenciais ou de alta performance, diferenciando-as por pesos de acordo 

com os níveis de complexidade. 

Após enunciar as competências individuais, a empresa definirá as práticas de 

treinamento e educação ou optará por defini-las somente após a avaliação das mesmas. 

WOOD E PICARELLI, (1999) propõem primeiro, a avaliação das competências individuais 

definidas, assim, o trabalho central nesse próximo estágio é a avaliação dos empregados da 

empresa, objeto de estudo da próxima seção.  

 

4.3.5.2 Avaliação das Competências Individuais 

Muitas empresas têm recorrido à utilização de modelos de gestão de pessoas por 

competências, objetivando planejar, selecionar e desenvolver as competências necessárias 

para alcançar os objetivos e estratégias do negócio. Um modelo sugerido por IENAGA, 

(1998) tem como passo inicial a identificação do gap (lacuna) entre as competências 

individuais requeridas e as apresentadas pelos empregados. Esse processo pressupõe que as 
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competências individuais já foram identificadas, tomando-se como referência estratégias 

empresariais. 

Ainda que se tenha consolidado como uma ferramenta advinda do taylorismo, 

como forma de avaliar e disciplinar o trabalhador, a avaliação de desempenho passou de 

simples ferramenta de controle racional para um processo que considera o empregado e seu 

trabalho como parte de um contexto organizacional mais amplo. Assim, na perspectiva 

funcional, a avaliação é vista como um processo que visa proporcionar o desenvolvimento e a 

melhoria da performance das pessoas, enquanto na perspectiva crítica é entendida como um 

mecanismo utilizado pela organização para exercer o controle psicossocial sobre os 

empregados.  

Não se pretende aqui, neste estudo, ater-se a estes aspectos polêmicos, tampouco 

aprofundar-se nos diversos conceitos, tipologias e abordagens que o tema apresenta, e sim 

como uma etapa da gestão de pessoas por competências, apresentando uma forma alternativa 

às técnicas tradicionalmente utilizadas para avaliação de desempenho. 

Avaliar significa, em síntese, comparar os resultados reais com os esperados. 

Pressupõe a verificação do que se espera do empregado versus o resultado encontrado, de 

forma a acompanhar o crescimento e o desenvolvimento profissional. Da mesma forma que as 

metas definidas para as organizações são acompanhadas por meio dos indicadores de 

desempenho, objetivando corrigir desvios antes que os resultados apresentem-se negativos, 

para as pessoas também são estabelecidos padrões, baseados em competências e 

conhecimentos, com o objetivo de checar se os resultados estão em conformidade com o 

esperado. 

Sendo assim, quando a lista das competências individuais estiver construída, a 

organização tem uma referência para realizar a avaliação. Em organizações mais tradicionais, 

ou que estejam iniciando o processo de avaliação, esta pode ser conduzida por um comitê de 

gerentes ou profissionais executivos (avaliação de mão única).  

Em organizações de gestão mais avançadas, ou cujo processo de avaliação já 

esteja plenamente consolidado, pode-se usar a avaliação 360 graus, que envolve líderes, pares 

e subordinados. 
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A figura a seguir, mostra a estruturação básica de um modelo de avaliação por 

competências.  

ESP ERADO

RESULTA DO

R equis itos  de  
A ces s o

C ompetê nc ias  

C orpo ra ti vas

C ompetê nc ias  

de  Ei xo

C ompe tê nc ias  

Técnicas Ava liaAva liaAva liaAva lia çççç ãoãoãoão

 

Fonte: Adaptado de DUTRA, (2001) 

Neste trabalho, a avaliação de desempenho terá como principal objetivo o 

desenvolvimento profissional, com base nas competências individuais – corporativas, de eixo, 

técnicas e nos requisitos de acesso considerando o nível de complexidade e graduação de cada 

empregado, já mapeado conforme alínea anterior. 

O uso do sistema de gestão por competências como instrumento de avaliação, com 

foco no desenvolvimento, treinamento e educação, conduz aos seguintes desdobramentos: 

• Analisar as pessoas individualmente: Os indivíduos passam a ser avaliados não 

somente pelas habilidades dos cargos que ocupam como pela complexidade da sua 

entrega, atitudes (representadas pelas competências) e pelos conhecimentos 

(requisitos de acesso); 

• Deficiências individuais: Estudo da causa do não atendimento à competência e à 

habilidade requerida. É possível estabelecer com a pessoa um plano de ação para seu 

desenvolvimento e aferir quanto foi ou não efetivo; 

• Efetividade das ações de treinamento educação e desenvolvimento. 

Figura. 4.3.5.2.1 - Estrutura Básica de um Modelo Avaliação por Competências 



131 

 

• Estabelecimento de um plano de desenvolvimento e substituição dos tradicionais 

levantamentos de necessidades de treinamento pelas competências e habilidades 

analisadas como deficientes. 

Segundo DUTRA, (2001), outros desdobramentos podem ser obtidos: 

• Possibilita feedback estruturado, na medida em que fornece instrumento  aos 

gestores para a comunicação com a sua equipe;  

• Oferece a empresa uma visão mais ampla e apurada do quadro de profissionais;  

• Auxilia na seleção interna e nas movimentações e carreiras, possibilitando a 

valorização e o reconhecimento dos profissionais; 

• Subsidia decisões de movimentação salarial;  

• Documenta e dá suporte a decisões organizacionais. 

A avaliação considera todas as competências individuais corporativas, de eixo, 

técnicas e requisitos de acesso, definidos na etapa anterior, respeitando a matriz de níveis de 

complexidade. Cada pessoa é avaliada individualmente e os resultados da avaliação são 

transformados em pontos, respeitando a importância relativa de cada um dos itens avaliados.  

O resultado final possibilita uma análise abrangente do atual estágio de 

desenvolvimento dos profissionais da empresa. 

A definição dos pontos para as competências individuais corporativas, de eixo e 

requisitos de acesso considera a complexidade das funções, uma vez que a metodologia aqui 

apresentada propõe a avaliação das competências para todas as funções e não somente para as 

gerenciais ou de alta performance. Do mesmo modo, a avaliação das competências técnicas 

ou habilidades, com exceção dos níveis de maior complexidade, pelo próprio conceito 

atribuído às habilidades, deve ser requerida para todos os demais. 

A avaliação fornece a empresa dados em relação ao atendimento das 

competências individuais. É justamente a análise destes requisitos que possibilita a empresa 

definir ações de treinamento, educação e desenvolvimento para o crescimento profissional, 

objeto de estudo da próxima alínea, e um dos principais objetivos de um sistema de gestão de 

competências para capacitar as pessoas, de todos os níveis hierárquicos, a participarem da 

administração estratégica da empresa. 
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4.3.5.3 Treinamento, Educação e Desenvolvimento 

O resultado da avaliação permite, então, à empresa direcionar ações para os 

programas de treinamento, educação e desenvolvimento, de forma alternativa aos tradicionais 

levantamentos de necessidades de treinamento. Realizando essa avaliação com toda a 

população da empresa tem-se uma visão geral do posicionamento das pessoas frente aos 

objetivos e estratégias organizacionais. 

A abordagem conceitual utilizada neste estudo permite afirmar que as 

competências individuais corporativas fornecem o direcionamento para os treinamentos de 

desenvolvimento comportamental – focando o crescimento individual ou do grupo; as 

competências de eixo para os treinamentos técnicos – focados na teoria, desenvolvidos 

internamente ou externamente em salas de aula; as competências técnicas ou habilidades para 

os treinamentos operacionais – desenvolvidos nos próprios locais de trabalho e finalmente os 

requisitos de acesso para ações de educação formal, tais como graduação universitária, pós-

graduação e curso de idiomas. O nível educacional dos empregados, em suas várias posições e 

funções, é o primeiro indicador, base do saber-conhecimento, necessário para a construção ou 

desenvolvimento das competências essenciais. 

As ações de treinamento, educação e desenvolvimento podem ser divididas em 

duas categorias: 

• Ações formais: são conteúdos programáticos específicos, envolvendo alocação de 

recursos e direcionamento para os programas de treinamento, educação e 

desenvolvimento; 

• Ações não-formais: treinamentos desenvolvidos no próprio local de trabalho sem a 

necessidade de estarem contemplados no programa de treinamento, educação e 

desenvolvimento, tais como tutoria (coaching), visitas técnicas a outras empresas, 

rotação (job rotation), e auto-instrução. 

O direcionamento dos resultados das avaliações capacita a empresa para as 

principais tendências de mudanças na gestão de pessoas de forma a permitir o alinhamento 

entre as competências individuais e estratégias empresariais. Segundo Éboli (2001), sob a 

ótica da empresa, é preciso que sejam criadas condições propícias para o desenvolvimento e 
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crescimento das pessoas. Isto significa mudanças profundas nas políticas, nos valores e na 

cultura organizacional. 

A participação dos empregados, de todos os níveis hierárquicos, na definição das 

estratégias requer justamente mudanças nos padrões culturais da empresa e uma forte atuação 

na capacitação e educação das pessoas. É fundamental que a empresa tenha um foco em 

educação, treinamento e desenvolvimento e difunda uma cultura de aprendizagem contínua 

para permitir o alinhamento e o desenvolvimento das pessoas às estratégias empresariais.  

A criação de uma vantagem competitiva passa pelo comprometimento das 

empresas com educação e desenvolvimento das competências individuais e não somente com 

o treinamento das habilidades tal como concebido no modelo fordista/taylorista. Também não 

se pretende aqui chegar a complexa abordagem das Universidades Corporativas. O que se 

busca é um sistema de desenvolvimento pautado num clima de aprendizagem.  

Para se configurarem como práticas gerenciais inovadoras, é possível inferir que a 

gestão de competências e a de desempenho devam ter como objetivo maior não somente a 

melhoria das performances profissional e organizacional, mas, principalmente, o 

desenvolvimento das pessoas em um sentido mais amplo. Somente assim representariam, ao 

mesmo tempo, um valor econômico para a organização e um valor social para o indivíduo. 

O desafio é fazer com que a empresa seja não somente “qualificada”, do ponto de 

vista da competitividade, mas também “qualificante”, “que ensina” no sentido de propiciar o 

desenvolvimento das competências e a aprendizagem necessária a empresa Enquanto a 

primeira “enfatiza a aquisição de rotinas e hábitos de trabalho” a segunda enfatiza, pelo 

contrário, a instabilidade e a capacidade de evolução das situações, que passam a ser 

percebidas como fonte e oportunidade de aprendizagem. 

Como visto os processos de desenvolvimento, educação e treinamento, oriundos 

do sistema de gestão de pessoas por competências, assumem novos contornos. O ponto-chave 

desse conceito é que todo processo de desenvolvimento das pessoas deve estar alinhado as 

estratégias empresariais.  

Assim, a avaliação atrelada ao sistema de competências e habilidades faz parte de 

um sistema maior de gestão de pessoas e os resultados dela advindo podem ser utilizados 

como uma forma alternativa às tradicionais ferramentas de treinamento, educação e 
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desenvolvimento, bem como parâmetro de remuneração e carreira, objeto da próxima 

subseção. 

 

4.3.5.4 Como parâmetro de Reconhecimento, Remuneração e Carreira 

No tocante à gestão empresarial, o vínculo entre remuneração e a estratégia do 

negócio tem sido apontado como o grande diferencial da adoção do conceito de competências, 

em particular do conceito de competências essenciais. 

No que se refere à gestão de pessoas, o sucesso da utilização do conceito de 

competências individuais objetivando treinamento e desenvolvimento levou sua aplicação à 

remuneração. Outro aspecto a ser considerado é que o modelo de remuneração por 

habilidades, focando somente os profissionais em posições operacionais, já tinha sido 

utilizado com sucesso por várias empresas, logo, porque também não contemplar as 

competências atitudinais? HIPÓLITO, (2001). 

Conforme visto, alguns autores vêem competências como um estoque de recursos 

que as pessoas devem ter para desempenhar adequadamente uma função preconizando o 

princípio de que cada cargo tem certo valor para a organização e a pessoa nesse cargo deve 

ser paga de forma proporcional a esse valor. Admitem, no entanto, que alguns empregados 

são capazes de contribuir mais do que o valor requerido para sua posição, obtendo resultados 

e realizações que vão além do que lhes é esperado. Estes profissionais “adicionam valor a 

suas posições”. 

A partir do resultado da avaliação das competências individuais, procura-se 

reconhecer e recompensar àqueles que detêm padrões superiores de performance em suas 

posições por meio de políticas de diferenciação salarial. A extensão do conceito de 

competências leva à percepção de que se deve recompensá-las a partir do monitoramento de 

sua manifestação concreta, ou seja, mediante a avaliação do desempenho das pessoas e dos 

resultados obtidos. Como visto anteriormente, a complexidade do trabalho executado pelos 

profissionais tem forte relação com os salários pagos pelo mercado a estes. Assim, os níveis 

de complexidade devem estar correlacionados às faixas salariais existentes. 
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Nos sistemas salariais tradicionais, as funções são pontuadas e as faixas salariais 

são estabelecidas com base nas pesquisas de mercado. A relação de equilíbrio entre os níveis 

de complexidade desenhados e os salários de mercado é necessário como parâmetro balizador 

das diferenciações salariais de uma organização. Caso contrário corre-se o risco de se 

reconhecer internamente aspectos distintos daqueles valorizados pelo mercado de trabalho, 

aumentando a possibilidade de se trabalhar com salários acima ou abaixo do necessário 

HIPÓLITO, (2001). 

Dessa forma, não se pretende aqui abandonar esta sistemática e sim minimizar os 

efeitos dos sistemas de administração salarial, centrados somente em cargos, que reforçam o 

estilo de administração burocrática, desencorajando os movimentos de mudança 

organizacional e a aprendizagem e inovação. Outro objetivo é criar um parâmetro de 

reconhecimento, remuneração e carreira de forma a reconhecer a contribuição efetiva dos 

empregados como alternativa aos sistemas salariais tradicionais que têm forte embasamento 

na antiguidade (tempo de exercício, constância e linearidade) do ocupante da função. 

A estrutura resultante do alinhamento dos diversos eixos, dos níveis de 

complexidade e das faixas salariais existentes, deve ser alterada em conseqüência dos 

resultados da avaliação realizada com cada profissional, balizando as movimentações 

salariais, estabelecendo prioridades de capacitação, permitindo a gestão do processo 

sucessório e parametrizando o  recrutamento e seleção de pessoal. Para a obtenção destes 

resultados, agrega-se à estrutura básica os critérios para movimentação e crescimento das 

pessoas, tanto em termos de desenvolvimento quanto em termos salariais DUTRA; 

HIPÓLITO; SILVA, (1998). Os critérios de movimentação estabelecidos decorrem do 

resultado das avaliações das competências, requisitos de acesso e habilidades dos empregados 

de forma a desenhar um plano de carreira. Por carreira entende-se “a trajetória profissional 

percorrida por uma pessoa” WOOD e PICARELLI, (1999). 

Carreira e salários, numa estrutura de remuneração, estão intimamente associados. 

Assim, o resultado da avaliação, considerando a escala previamente definida, sinaliza os 

critérios para as movimentações salariais que podem ser horizontais ou por mérito (no mesmo 

nível de complexidade) e verticais ou por promoções (em níveis diferentes de complexidade). 

Ainda que o uso do conceito de competências para fins salariais tenha sua 

aplicação predominantemente como parâmetro da remuneração para as parcelas fixas, pode 
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também ser utilizado como modelo para adoção da remuneração variável. Essa prática 

permite uma maior agressividade na prática remuneratória, sem comprometer a folha de 

pagamento em definitivo. Quanto à forma de calcular a parcela variável a ser destinada aos 

profissionais, pode-se definir previamente critérios norteadores para os resultados 

encontrados, que envolvem desde o percentual variável do salário a ser pago até definição do 

período do pagamento HIPÓLITO, (2001). 

Diante do exposto, o sistema de gestão por competências, por meio da 

identificação, avaliação, treinamento, desenvolvimento/educação e como parâmetro de 

remuneração, vem despontando como uma alternativa aos métodos tradicionais de 

compatibilizar práticas de gestão de pessoas com os objetivos das organizações representados 

pela administração estratégica.  

 

4.3.5.5. Abordagem de Desenvolvimento de Competências EMBRAER 

Figura 4.3.5.5.1 – Modelo do Negócio EMBRAER  

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
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Fonte: EMBRAER 
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Figura 4.3.5.5.2 – Dimensões do Modelo Atual 

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
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Fonte: EMBRAER 
 

Figura 4.3.5.5.3 – Estratégia do Negócio 

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA

Estratégia do Negócio

Necessidade dos 
Stackholder

(Clientes, Acionistas,...)

Funcionalidades dos 
Produtos e Serviços

(Interface entre cliente e o negócio)

Competências 
Essenciais

(linguagem interna do negócio)

Competências Individuais

O atendimento pleno à estas 
necessidades garante o 

sucesso e perenidade do 
negócio

Soluções oferecidas aos 
stackholders para atendimento 

as suas necessidades

Conjunto de conhecimento, 
processos, atitudes e 

habilidades dominada por 
grupos da organização que 

viabilizam as funcionalidades

Conjunto de conhecimento, 
processos, atitudes e 

habilidades dominada por 
indivíduos que sustentam as 
competências empresariais

Foco DO
cliente

Foco NO
cliente

 

Fonte: EMBRAER 



138 

 

4.3.5.6 Competências essenciais EMBRAER  

 

1. VISÃO DO NEGÓCIO 

Conceito: 

Conhece os mercados, clientes, produtos, fornecedores e o ambiente interno de negócios 

EMBRAER em grau suficiente para posicionar-se neste processo, alinhando suas ações às da 

organização. 

 

2. CAPACIDADE EMPREENDEDORA 

Conceito: 

Capacidade de traduzir a estratégia da empresa em resultados, propondo novas alternativas, 

mobilizando recursos necessários ao seu alcance e superação, rompendo limites funcionais e 

atuando transversalmente quando necessário. 

3. FOCO NO CLIENTE  

Conceito: 

Prioriza o cliente nas suas estratégias de trabalho, oferecendo produtos e serviços com 

qualidade diferenciada, antecipando-se, sempre que possível, na busca de soluções ótimas às 

suas necessidades. 

4. INTEGRADOR  

Conceito: 

Concilia os objetivos específicos do negócio sob sua responsabilidade com os resultados 

globais da empresa, compreendendo e facilitando as inter-relações de seu negócio com os 

demais. 
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5. FORMADOR DE PESSOAS 

Conceito: 

Compartilha, orienta e transmite conhecimentos organizacionais, técnicos e comportamentais. 

Estimula as pessoas à sua volta a aprimorarem cada aspecto de seu trabalho e a superarem 

situações desafiadoras. 

 

4.3.5.7 Competências individuais EMBRAER 

 

6. COMUNICADOR 

Conceito: 

Compartilha informações, idéias, sugestões, críticas, valores, credos, objetivos e estratégias, 

com tal clareza que possibilite entendimento pleno entre as partes, priorizando o contato 

pessoal. 

7. MOTIVADOR  

Conceito: 

Percebe, em cada indivíduo, o que o mobiliza para o trabalho e foca sua conduta para o 

estabelecimento de um ambiente estimulante ao alcance de resultados e à superação de 

obstáculos. 

8. NEGOCIADOR  

Conceito: 

Estabelece acordos cooperativos envolvendo diferentes contextos e níveis hierárquicos, 

lidando com barreiras internas e/ou externas, criando uma relação de “ganha-ganha” entre as 

partes. 
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9. FAVORECE O TRABALHO EM EQUIPE 

Conceito: 

Promove um ambiente desafiante, integrando pessoas através do compartilhamento de 

objetivos comuns, formando competências e estimulando a cooperação. 

10. COERÊNCIA 

Conceito: 

Compatibiliza suas crenças pessoais com as da organização, agindo, mesmo em momento de 

pressão, com equilíbrio, justiça e imparcialidade. 

11. TOMADA DE DECISÕES 

Conceito: 

Assume riscos baseando-se em julgamento objetivo da situação e em valores organizacionais, 

aliados a sua percepção e intuição. Não se omite. 
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V. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

Somente setores da economia mais avançados têm preocupação com gestão de 

competência e de pessoas, na opinião da professora Maria Tereza Fleury Leme, GAZETA 

MERCANTIL, (2002)5. "São empresas que sabem que as pessoas fazem muita diferença em 

seu resultado, que precisam trabalhar com conhecimento, inteligência e comprometimento dos 

funcionários." Entre esses segmentos, ela cita a indústria aeronáutica, telecomunicações, setor 

financeiro, cadeias automobilística e químico-petroquímica. Algumas prestadoras de serviços 

também investem nessa área. 

Ainda segundo a professora Maria Tereza Fleury Leme, as empresas que 

procuram o Programa de Estudos em Gestão de Pessoas (PROGEP) estão interessadas em 

fazer um diagnóstico sobre quais competências que têm de desenvolver para competir melhor 

em seus mercados. 

Foi assim com a EMBRAER que, ao ampliar a cadeia de suprimentos e logística 

(supply chain), sentiu necessidade de treinar sua equipe. Segundo Eurico Barini, na época 

diretor de Recursos Humanos da EMBRAER e hoje vice-presidente de pessoas e organização 

da OPP Química, a EMBRAER registrava grande crescimento desde 1998 e, em apenas três 

anos, dobrou o número de funcionários para 10 mil. Na área de suprimentos, foram 

contratadas pessoas de diferentes idades, que vinham de diferentes empresas, com uma 

renovação muito grande do nível gerencial.  

Eurico Barini, diz que, no início de 2000, quando foi iniciado o trabalho sob a 

coordenação da professora Maria Tereza, não havia no mercado outra consultoria que pudesse 

desenvolver - com a mesma eficiência e dedicação - o perfil de competência para cada função 

e estabelecer padrões de desempenho para uma indústria tão específica como a EMBRAER e 

para um setor tão estratégico como o de suprimentos. Foi um produto desenvolvido sob 

medida, que resultou em um programa de formação e treinamento, de 250 horas, para 50 

executivos do nível gerencial da área de suprimentos. 

                                                 
5 Artigo citado em http://www2.uol.com.br/aprendiz/guiadeempregos/primeiro/info/artigos_090802.htm 
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A principal contribuição deste estudo foi discutir a importância de como uma 

Empresa, de capital intelectual intenso, pode desenvolver e integrar estratégias, competências 

essenciais e individuais visando obter uma vantagem competitiva. Sabe-se que, em um 

ambiente organizacional crescentemente competitivo, não é suficiente obter bons resultados 

em sistemas isolados, sendo necessário desenvolver programas de gestão integrados, 

compartilhados e únicos.  

Desta forma este trabalho teve como objetivo – a partir do referencial teórico que 

considerou o processo do planejamento e administração estratégica; as competências 

essenciais tendo como pano de fundo a inovação / tecnologia e aprendizagem organizacional e 

o sistema de gestão de pessoas por competências – responder a seguinte pergunta:  

• Como identificar, avaliar e desenvolver as competências dos empregados de forma 

compatível com as estratégias da empresa?  

Na EMBRAER a metodologia do planejamento estratégico é usada para a 

definição das estratégias competitivas que, por sua vez, mostrou a necessidade de um 

programa capaz de capacitar as pessoas para participarem da gestão estratégica no seu 

conceito mais abrangente. Assim, a gestão por competências individuais surgiu como uma 

alternativa para complementar a administração estratégica e se tornarem elementos de um 

mesmo construto. 

Para responder a esse problema de pesquisa, este trabalho, na EMBRAER, 

compreendeu: 

1. A evolução do planejamento estratégico até a administração estratégica assim como a 

identificação das características das Escolas do Pensamento Estratégico – 

Planejamento, Aprendizado e Cultural. Além da análise de documentos, foi verificada 

a percepção dos empregados – por meio dos resultados da pesquisa de clima 

organizacional da empresa - e gestores, utilizando-se um questionário aplicado 

especialmente para obtenção destes dados. 

2. Identificação e desenvolvimento das competências essenciais como pano de fundo das 

competências individuais. Os dados foram obtidos por meio da análise documental, 

experiência do autor no assunto e atuação na empresa. O trabalho contemplou ainda a 
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obtenção de dados referentes à inovação, tecnologia e aprendizagem organizacional, 

considerados suportes para o desenvolvimento das competências essenciais. 

3. A gestão de pessoas por competências compreendendo a metodologia de como a 

EMBRAER poderia identificar, avaliar, desenvolveu e reconhecer os conhecimentos, 

atitudes e habilidades dos seus profissionais.  

4. O alinhamento entre estratégias e competências a partir dos resultados da avaliação 

das competências individuais realizada com todos os empregados da EMBRAER. 

Desta forma, com base no trabalho realizado, concluiu-se que o alinhamento entre 

as estratégias empresariais e as competências individuais deve ocorrer por meio do 

desenvolvimento das competências individuais visando os objetivos e estratégias 

empresariais; da participação dos empregados na administração estratégica e dos resultados 

satisfatórios da avaliação das competências individuais.  

A seguir serão apresentadas as principais argumentações, por dimensão 

pesquisada, que deram respaldo a esta conclusão. 

 

5.1 O Planejamento Estratégico 

A partir da análise dos documentos do Planejamento Estratégico, que contemplam 

estratégias para todas as áreas e não somente para as financeiras e comerciais, bem como da 

percepção dos empregados e gestores, os resultados obtidos mostram que, na EMBRAER, 

planejamento e administração estratégica, não são modelos excludentes.  

Se por um lado foi considerada a formalidade da Escola de Planejamento por 

outro também foram considerados os traços, ainda que incipientes, de subjetividade das 

Escolas de Aprendizado e Cultural, base para as competências individuais. O modelo 

analisado considerou o pensamento cartesiano da Escola de Planejamento, e a sua 

preocupação com a volatilidade do ambiente externo, mas também buscou a necessidade de 

potencializar o fator humano, conforme premissas das Escolas de Aprendizado e Cultural.  

Importante ressalvar que a necessidade da competitividade fez predominar as 

características da Escola de Planejamento uma vez que uma atuação global e em segmento 
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competitivo e um mercado com constantes crises, EMBRAER necessita reavaliar suas 

estratégias constantemente embasadas na gestão organizacional.  

A comunicação pela Direção é o ponto forte da administração estratégica da 

empresa, assim como o seu modelo de gestão por resultados – Programa de Ação – 

EMBRAER, quer na percepção dos empregados quer na dos gestores, mas não é garantia da 

participação de todos na formulação das estratégias e sim na implementação. O segundo 

ponto de relevância é a participação dos empregados no processo estratégico, ainda que haja 

uma dicotomia quanto à intensidade desta participação: enquanto os empregados consideram 

que a participação é satisfatória, os gestores acreditam que esta poderia ser bem maior, 

carecendo, portanto de maior envolvimento e comprometimento. 

 

5.2 Competências Essenciais 

A inserção do conceito de competências essenciais na administração estratégica 

da EMBRAER está longe de ser uma realidade, apesar de já existir conceito de competências 

para a liderança da organização, mas ainda é algo incipiente: a empresa somente definiu estas 

competências visando somente a avaliação de sua liderança. 

Analisando as competências acima definidas pela EMBRAER constata-se que a 

empresa não identificou as suas competências essenciais, ou seja, as suas capacidades para 

viabilizar as estratégias empresariais, ou mesmo transformá-las em suporte para as 

competências individuais. No âmago das competências essenciais estão as capacitações 

coletivas que diferenciam a empresa dos seus concorrentes. Na verdade, a empresa precisa 

construir suas competências essenciais para viabilizar a estratégia de “competir com custo” 

transformando-a numa vantagem competitiva. 

Algumas questões merecem ser colocadas para exame, reflexão e, talvez, 

verificação. Dedicar-se às competências essenciais dispensariam dedicar-se às competências 

de cargo? As competências essências são necessariamente as competências técnico-

operacionais de todos os setores e atividades da empresa? Ou: é mais importante e prioritário 

dar mais atenção às competências essenciais? Será que dez ou doze competências essenciais 

da macro organização tem mais peso do que três, cinco ou dez mil pequenas competências 

que compõem as pequenas e microestruturas? 
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5.3 Competências Individuais 

O planejamento estratégico na EMBRAER deve deixar de ser uma atividade 

unicamente prescritiva e elitista, perseguindo ser um processo de gestão mais abrangente - 

isto requer a implementação de um sistema de gestão de pessoas fundamentado nas 

competências individuais. 

A metodologia utilizada pela EMBRAER não considera as competências 

comportamentais (saber ser), os conhecimentos (saber) e ainda as competências técnicas ou 

habilidades (saber fazer) para todos os empregados, independente da complexidade da função. 

Dessa forma, o sistema contemplou tanto as competências atitudinais quanto as 

técnicas, no sentido mais prescritivo. Este estudo certifica a implementação do sistema de 

gestão de pessoas por competências integrado, considerando tantos os objetivos e estratégias 

da empresa quanto as necessidades das pessoas. O sistema, tal como deve ser concebido e 

implementado, pode ser considerado uma ferramenta de gestão de pessoas capaz de prover 

subsídios para as atividades de recrutamento e seleção, treinamento, educação e 

desenvolvimento assim como parâmetro de avaliação de desempenho e gestão salarial. 

Em nossa percepção, o modelo vem se transformando em uma alternativa real aos 

métodos tradicionais de se estruturar as ações de Recursos Humanos de forma a atender aos 

objetivos estratégicos da empresa. Cabe, no entanto, a atenção especial ao monitoramento da 

continuidade do processo de integração da gestão de recursos humanos com a administração 

estratégica, de forma a obter o comprometimento dos empregados para a consecução dos 

objetivos propostos. 

 

5.4 O Alinhamento entre Estratégias e Gestão por Competências 

A necessidade do desenvolvimento das competências individuais deve sinalizar a 

existência de alinhamento entre estratégias empresariais e competências individuais a partir 

dos seus resultados a serem alcançados. Os resultados finais a serem alcançados devem 

evidenciar que a maioria dos empregados atendeu ou superou as competências individuais 

requeridas pela empresa, ainda que um resultado satisfatório, como vem ocorrendo na 

empresa, vem sendo fortemente influenciado pela orientação técnica instalada e pelos níveis 
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de complexidade mais altos. Assim sendo, observa-se que o conceito de competência 

fortemente associado aos saberes (saber-conhecimento, saber-atitude e saber-fazer), geram os 

melhores resultados da EMBRAER, relacionando-se aos níveis de complexidade mais 

elevados.  

Diante do exposto, defende-se que a EMBRAER deva desenvolver o ambiente e 

os programas necessários para integrar e alinhar a administração estratégica e o sistema de 

gestão de pessoas por competências individuais, ainda que a empresa apresente resultados 

satisfatórios. Isto identifica oportunidades para aperfeiçoamento e melhorias, fato típico de 

um processo em fase de construção. 

Este trabalho apresentou um caráter exploratório, buscando propiciar um melhor 

conhecimento do assunto e estimular o levantamento de novos questionamentos.  

Portanto não teve a intenção de ser conclusivo, ao contrário, pretendeu-se com 

este trabalho suscitar um aumento da discussão sobre estratégias e gestão de pessoas. Dessa 

forma, apontam-se, a seguir, algumas das possíveis limitações apresentadas por esta 

dissertação, que reforçam a importância do desenvolvimento de futuros trabalhos sobre o 

assunto: 

• A escolha de uma empresa com a abrangência, complexidade e porte da 

EMBRAER, certamente dificulta o desenvolvimento de um trabalho desse vulto, 

pois tem a intenção de ser uma ação corporativa. Certamente uma empresa de menor 

porte e complexidade poderia trazer mais clareza e agilidade no desenvolvimento e 

execução do modelo de gestão proposto. 

• O fato do autor deste trabalho acadêmico atuar na área de RH da empresa em 

questão, pode ter influenciado no diagnóstico apresentado, pois trata-se de uma 

visão pessoal do mesmo.  

• Ausência de uma visão externa no desenvolvimento do trabalho, pois apesar de ser 

um trabalho acadêmico, trata-se de um trabalho totalmente aplicável na organização, 

e para a sua implantação é aconselhável apoio de consultoria externa no 

desenvolvimento da execução. 

• Resistência natural ao desenvolvimento do trabalho, por se tratar de proposta para a 

implantação de um novo modelo de gestão que faz algumas críticas ao modelo atual.  
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• Pouco tempo para investigar as novas perguntas que surgiram no decorrer deste 

trabalho, considerando o vasto referencial teórico da administração estratégica e das 

competências individuais, e que ensejam a elaboração de trabalhos futuros: 

a) A ênfase na gestão organizacional interna provoca sempre um afastamento das 

estratégias de negócio? 

b) A participação e o envolvimento nas decisões estratégicas da empresa é um desejo de 

todos os empregados? Por que não participam do processo estratégico tanto quanto os 

gestores gostariam que participassem? 

c) Sendo o saber agir das competências individuais uma questão de atitude, somente 

poderão estar presentes nas funções de complexidade mais elevadas?  Será que a 

função de níveis de complexidade mais baixa estão fadadas ao modelo Taylorista no 

qual o que prevalece são as competências técnicas – o saber fazer? 

• Pouca experiência do autor em trabalhos de pesquisa de campo, aliado a 

necessidade de compatibilizar as atividades profissionais com as atividades 

acadêmicas. 

• Ainda assim, acredita-se ter avançado na discussão e sistematização das 

dificuldades de empresas de capital intelectual intenso, atuantes em cenários 

competitivos, de conceberem programas que compatibilizem as estratégias 

empresariais com a gestão de pessoas, a partir da implantação de programas que 

agreguem tanto valor econômico quanto social, a partir da capacitação e 

envolvimento dos empregados. 

Esperamos com esta dissertação, auxiliar no esclarecimento dos conceitos e 

práticas que permeiam a gestão de pessoas por competências e instigar pesquisadores e 

gestores a estudarem e aplicarem estes conceitos voltados ao management, e principalmente, 

fornecer uma nova alternativa de modelo de gestão para a EMBRAER se tornar cada vez mais 

competitiva. 

A receptividade crescente do tema, antes de ser apenas mais um modismo em 

administração, sugere o aprofundamento por pesquisadores e a adoção pelas empresas destes 

sistemas, merecendo, indiscutivelmente, novos trabalhos a respeito. 
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