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Resumo: O objetivo do presente artigo é caracterizar os programas de gestão por 
competências como instrumento da hegemonia capitalista nas organizações. Para tanto, 
realizou-se um estudo de caso descritivo-qualitativo numa empresa multinacional da área de 
logística. Os resultados apontam que a gestão por competências apresenta-se como um 
elemento essencial na formação da vontade coletiva dos trabalhadores na realização dos 
objetivos capitalistas, fornecendo um conjunto de comportamentos aceitáveis para as pessoas. 
De uma forma concreta, a gestão por competências orienta as ações de gestão de pessoas no 
sentido de valorizar os comportamentos desejáveis e punir (ameaçando, inclusive, sob pena de 
desligamento da organização) os “não talentos”, atuando de forma intensa e sutil como 
instrumento da hegemonia capitalista informacional. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Partindo do conceito de que o poder é um atributo do coletivo, mais propriamente, 
uma capacidade coletiva de definir e realizar interesses objetivos e subjetivos específicos 
(FARIA, 2004), uma das questões mais complexas que impele os estudos que se vinculam à 
Teoria Crítica das organizações é compreender como se dão as condições materiais e, 
sobretudo, as imateriais da subordinação do grupo social majoritário – no caso, os 
trabalhadores – aos interesses dos dirigentes. Nesse sentido, entende-se que a gestão por 
competências como direcionadora das ações de gestão de pessoas atua justamente nesse 
sentido, ponto de vista esse que não tem sido abordado nas pesquisas sobre o tema em 
Administração. O objetivo deste trabalho é, portanto, caracterizar os programas de gestão por 
competências como instrumentos da hegemonia capitalista nas organizações. 
 
1 METODOLOGIA 
 
 Os dados apresentados neste artigo resultaram de um estudo de caso em uma 
organização multinacional de capital nacional na área de logística, aqui denominada Delta1. A 
pesquisa caracteriza-se como descritivo-qualitativa de corte transversal. Os dados foram 
coletados por meio de (1) 15 entrevistas com integrantes da empresa (de nível estratégico e 
tático), com duração média de 45 minutos cada, (2) observação e (3) análise de documentos, 
os quais foram tratados através de análise de conteúdo, utilizando-se como técnica a 
categorização temática, conforme orientação de Bardin (2002). Os pesquisadores 
acompanharam a implantação de um programa de Gestão por Competências orientada pela 
MRG, uma das principais empresas de consultoria no assunto atuando no Brasil, desde as 
primeiras reuniões com a diretoria da empresa até a implantação do BIT (Banco Interno de 
Talentos). Os dados foram coletados entre os anos de 2002 e 2003 diretamente na empresa, 
sendo que, posteriormente, foi realizado um acompanhamento à distância através de 
informações e documentos obtidos sobre a empresa. 
 
2 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 
 

O conceito de competência, no âmbito da gestão de recursos humanos, surge em 1973 
a partir de um artigo de McClelland2, que inicia o debate sobre competências nos EUA 
(FLEURY e FLEURY, 2001), o qual entende competência como uma característica 
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subjacente a uma pessoa que obtém um desempenho superior na realização de uma tarefa. 
Uma competência compreende um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que 
justificam um alto desempenho. 

Em um contexto organizacional mais amplo, o trabalho de Prahalad e Hamel (1990) 
sobre as core competences3, no início dos anos 90, amplia o conceito de competência para o 
campo de ação da estratégia. Segundos os autores, a organização de sucesso deve voltar seus 
recursos para as sua competências essenciais, que podem ser definidas basicamente por três 
critérios: oferecem valor real aos clientes, são difíceis de imitar e podem ser úteis em novas 
oportunidades de mercado. As competências essenciais referem-se a conhecimentos, 
habilidades, tecnologias, sistemas físicos e gerencias. As competências essenciais compõem 
uma linha da Teoria de Recursos da Firma (Resource-based Management Theory), segundo a 
qual certos recursos organizacionais são condicionantes do seu sucesso perante a 
concorrência, de maneira que a posse de certos atributos raros e valiosos outorga à 
organização vantagem competitiva. Paralelamente, no que se refere à gestão de recursos 
humanos, a noção de competência desloca-se do foco na tarefa para a noção de suporte à 
estratégia organizacional. Tendo em vista que o trabalho não é mais composto por um 
conjunto de atividades estáveis e bem definidas, a competência deve refletir aquilo que o 
trabalhador precisa mobilizar em face de uma situação profissional cada vez mais mutável. É 
nesse ponto que o atual conceito de competência adquire sentido: se a competência só adquire 
status quando é útil em um contexto produtivo, é a estratégia que define a sua utilidade. É a 
competência (no caso, competência humana) um recurso para definir vantagens competitivas. 

Observa-se ainda um movimento proveniente das instituições de educação 
profissional, no sentido de utilizar o conceito de competência no processo de formação. Esse 
processo se dá a partir do anseio de aproximar o ensino formal das necessidades reais das 
organizações, em especial das empresas, no qual a acepção do termo competência está ligada 
ao saber agir, ou saber fazer, buscando estabelecer, no processo de formação, a relação entre 
saber e aptidão (SILVA, 2003; ROPÉ e TANGUY, 2003). O Ministério da Educação 
brasileiro, por exemplo, utiliza claramente como critério para as diretrizes curriculares 
educacionais (especialmente em nível superior) o conceito de competência4. 

Parry (apud WOOD Jr., 1997:126) define competência 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”. Vários autores (BRANDÃO e GUIMARÃES, 2001; GRAMIGNA, 2002; 
BARBOSA et. alii 2002) concordam que o conceito de competência envolve essas três 
dimensões distintas: conhecimentos, habilidades e atitudes. Os conhecimentos relacionam-se 
com o conjunto de informações e teorias que o indivíduo possui (provenientes da sua 
formação e experiências) e que permitem a ele posicionar-se ativamente frente às situações de 
trabalho. As habilidades referem-se à aptidão técnica para realizar determinado trabalho. As 
atitudes correspondem ao conjunto de valores, crenças e predisposições que o indivíduo 
apresenta, que são, em grande parte, fruto do seu processo de socialização primária. 

Segundo Boam and Sparrow (1996), uma competência é um conjunto de padrões de 
comportamento que o trabalhador necessita para obter um bom desempenho no trabalho. Essa 
definição implica que competências são um grupo de comportamentos que algumas pessoas 
possuem mais do que outras e que são relevantes para o trabalho. Novamente observa-se uma 
relação entre competência e desempenho implícita no próprio conceito. Contudo, o conceito 
de Boam e Sparrow inclui outro elemento que se encontra também presente no conceito de 
Levy-Leboyer (apud GRAMIGNA, 2002:15), que enuncia: “competências são repertórios de 
comportamentos e capacitações que algumas pessoas ou organizações dominam melhor que 
outras, fazendo-as eficazes em uma determinada situação”. Segundo esses autores, a 
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competência não é uma medida absoluta, mas relativa a um desempenho melhor em relação a 
um pior. Tal idéia encontra-se profundamente relacionada à noção de vantagem competitiva. 
 
3 A GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NO QUADRO DA HEGEMONIA 
 
 O termo hegemonia - derivado do grego eghestai – significa “conduzir”, “ser guia”. 
Contudo, é em Gramsci, a partir da produção de Lênin, que o conceito é explorado de forma 
mais elaborada (GRUPPI, 1978). A hegemonia, na vertente gramsciana, pode ser definida 
como uma relação de domínio de determinado estrato social pela formação da vontade 
coletiva, o que envolve as dimensões econômicas, políticas, intelectuais e morais. Nesta 
concepção, hegemonia não pode ser definida apenas como uma cultura que determinado 
grupo social conseguiu generalizar a outros segmentos sociais, na medida que inclui, além 
desta, uma configuração específica de produção, de hierarquia e de forças que dialeticamente 
vinculam de forma orgânica a super e a infra-estrutura. É importante observar, neste sentido, 
que não se trata de uma sobredeterminação, mas de uma relação dialética. 

Conforme aponta Kuenzer (2002), tendo por base o conceito de Gramsci, são 
propriamente as empresas os locus privilegiados para a eclosão da hegemonia na sociedade 
capitalista, visto que representam o núcleo central das relações de produção. Para a realização 
de uma relação hegemônica, acrescida à coerção de uma nova configuração produtiva, busca-
se o consenso pela veiculação de uma nova concepção de mundo, intermediada por um 
mínimo de profissionais da política e da ideologia.  

“Embora a hegemonia se dê ao nível das relações sociais, Gramsci mostra que na sociedade 
capitalista o processo pedagógico que ocorre na empresa é uma de suas modalidades 
privilegiadas de concretização, pelo desenvolvimento de um trabalho intencional e 
sistematizado de obtenção de consenso pela veiculação de uma concepção de mundo que se 
apresenta como uma verdadeira revolução econômica e moral, complementada por mecanismos 
de coerção, com o objetivo de formar um tipo de homem em conformidade com as 
necessidades capitalistas” (KUENZER, 203, p. 63) 

Essa medição em grande parte é exercida pelo que Gramsci denomina “intelectuais 
orgânicos”, que não constituem uma classe em si, mas vinculam-se aos grupos sociais 
fundamentais pelos quais são criados. “Cada grupo social, nascendo do terreno originário de 
uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, de um modo orgânico, 
uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria 
função, não apenas no campo econômico, mas também no social e no político” (GRAMSCI, 
1985, p.3). Nesse grupo se encontram, diretamente ligados às empresas, os profissionais em 
administração e áreas correlatas, como executivos de uma forma geral, consultores, técnicos, 
entre outros, além de, indiretamente, as instituições de ensino (sobretudo, de nível superior), a 
imprensa e o próprio Estado. “Poder-se-ia medir a ‘organicidade’ dos diversos estratos 
intelectuais pela sua mais ou menos estreita conexão com um grupo social fundamental” 
(GRAMSCI, 1985:10), ou seja, quanto mais ou menos comprometidos e atuantes com relação 
à classe com a qual suas idéias estão vinculadas. 

A idéia central contida na construção da hegemonia é que as mudanças econômicas 
estruturais são, por si só, insuficientes para estabelecer a seu domínio. Deste modo, necessita-
se veicular, juntamente às mesmas, um outro modo de viver, de pensar e de sentir a vida, 
adequados aos novos métodos de trabalho. É justamente nesse aspecto que o conceito de 
hegemonia apresenta-se significativamente valioso para entender a gestão, de uma forma 
ampla, e a gestão por competências, especificamente, do ponto de vista político-ideológico. 
Outros estudos (FARIA, 1987; LEAL, 2003) têm evidenciado o caráter ideológico dos 
processos de gestão, de controle sobre o processo de trabalho e de tomada de decisão. De uma 
forma especial, a gestão por competências, como um movimento que mobiliza intelectuais 
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orgânicos tanto das instituições de ensino como no interior das próprias organizações, 
incorpora um conjunto de conteúdos de ordem política e ideológica, historicamente 
relacionados com os interesses econômicos do capital. Conforme bem observa Kuenzer 
(2000:19), “sob uma aparente cientificidade e objetividade do processo pedagógico não só se 
elide o debate e a divergência, mas também se apresentam as finalidades desta etapa de 
desenvolvimento capitalista como universais, a determinar as competências desejáveis (do 
ponto de vista do capital)”.  

A etapa de desenvolvimento do capital ao qual se refere Kuenzer corresponde ao 
desenvolvimento e à incorporação da tecnologia informacional no processo de produção, 
conforme caracteriza Castells (2000) e conforme tem sido observado empiricamente em 
outros estudos (FARIA, 1992). Como se pode perceber, em várias organizações, que hoje 
concentram suas atividades no setor de serviços, o clássico modelo taylorista-fordista cede 
lugar a um sistema de produção cuja produtividade depende essencialmente da capacidade das 
organizações lidarem com a informação e dela extraírem condições para a produção e a 
realização de valor. Conseqüentemente, a extração de valor excedente depende não apenas 
das ações concentradas na capacidade física do trabalhador, mas de outras dimensões que 
passam a ser valorizadas. 

“O trabalho é deslocado da atividade manual e das funções de execução para as funções muito 
mais integradas (ou polivalentes) de controle de processos, de previsão e diagnóstico de falhas, 
de solução de problemas. (...) Esse tipo de trabalho envolve uma certa autonomia, à qual se 
relaciona o aspecto subjetivo do trabalhador – sua responsabilidade e cooperação. (...) As 
antigas formas de controle impostas pela mecanização perdem sua efetividade: o ritmo de 
trabalho já não é mais imposto pela máquina, o esforço do trabalhador já não se expressa de 
forma direta em determinada quantidade de produto, de modo que as formas de avaliar a sua 
produtividade mudam completamente. (...) O trabalho se desloca para o domínio abstrato da 
informação, tornando-se manipulação de símbolos e construção de sentidos”. (INVERNIZZI, 
2000, p.31) 

Como os cargos não são mais estáveis em suas tarefas, a determinação de um perfil 
para o cargo fica obsoleta. As organizações passam, portanto, a definir competências 
estratégicas para o seu negócio e a desenvolver seus trabalhadores de acordo com as mesmas. 
Além disso, como mostrado exaustivamente por Faria (2004), a flexibilidade exigida no novo 
contexto competitivo demanda da capacitação do desenvolvimento da auto-regulagem dos 
sujeitos, ampliando os mecanismos de controle, antes principalmente externos, para o âmbito 
psíquico dos indivíduos. Isto se opera pela ênfase dos programas de gestão de pessoas no 
comprometimento, na lealdade, no envolvimento e na motivação, tendo por suporte os 
aspectos afetivos dos sujeitos em sua relação com a organização. 

Conseqüentemente, a pedagogia do trabalho, a fim de atender a um novo conjunto de 
requisitos necessários ao trabalho, investe em novos conteúdos ideológicos e valorativos para 
garantir, juntamente com a uma nova configuração do processo de trabalho, um padrão 
hegemônico. É justamente neste sentido que a Gestão por Competências pretende atuar, 
desenvolvendo nos trabalhadores o que Gramsci denomina “segunda natureza”. E o faz de 
forma explícita e velada: sugere uma série de padrões comportamentais a serem adotados por 
servirem ao interesse das empresas, mas o faz investindo nesses padrões um caráter 
completamente positivo, moralmente valorizado, o que acontece, sobretudo, porque há dentro 
e fora da empresa a exaltação desses valores. Como observa Burawoy (1982), assim como é a 
essência da produção capitalista obter trabalho excedente, é o cerne do controle capitalista 
obscurecer esse processo. O consentimento, nos tempos de reestruturação produtiva, é 
essencial para que as organizações alcancem a produtividade desejada. 

“A participação do trabalhador na escolha de alternativas gera o consentimento. Isto se opera, 
cotidianamente, através dos ‘jogos’ desenvolvidos pelos trabalhadores e animados pela 
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empresa, tais como aqueles para resolver problemas ou idear métodos para alcançar taxas mais 
altas de produção. Esses jogos alimentam a concorrência entre os trabalhadores, deslocando as 
contradições do plano capital-trabalho para o plano intertrabalhadores. O mercado de trabalho 
interno reforça esse jogo competitivo entre os trabalhadores por propiciar-lhes ascensão a 
melhores posições, ao tempo que relaxa suas contradições com a direção”. (INVERNIZZI, 
2000, p. 22). 

A conduta pró-ativa, a motivação e a diligência do trabalhador tornaram-se tão 
importantes quanto a qualificação simplesmente técnica para maximizar a produtividade das 
fábricas, para minimizar a vulnerabilidade frente às incertezas de um mercado altamente 
competitivo, cujas inovações tecnológicas acontecem em um ritmo frenético, bem como para 
garantir o bom desempenho dos próprios trabalhadores, cujas atividades são difíceis de 
supervisionar e avaliar. A Gestão por Competências torna-se, portanto, a égide da pedagogia 
do trabalho no momento em que as dimensões ideológica e afetiva dos trabalhadores 
mostram-se essenciais para a manutenção e desenvolvimento do sistema de produção. 
 
4 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS: o caso da Empresa DELTA 
 

O programa de Gestão por Competências implantado na Delta consiste basicamente 
num sistema de informações que possibilita à gestão de recursos humanos da empresa uma 
ampliada gama de possibilidades de controle sobre o comportamento da força de trabalho. O 
programa compõe-se de uma série de etapas básicas que, de uma forma geral, redesenham o 
sistema de gestão de recursos humanos focalizando suas ações nas competências da empresa. 
São elas: 
1. Mapeamento das competências5 da Delta: a área de gestão de recursos humanos e a 
diretoria da empresa, em reuniões orientadas pela consultoria, definem as competências 
necessárias aos trabalhadores da Delta em função de sua competitividade no mercado. Essas 
competências são categorizadas em técnicas (relativas aos aspectos técnicos do negócio) e em 
suporte (que se referem a aspectos comportamentais e de personalidade). Para cada 
competência é atribuído um peso por família de cargos. Além disso, as competências são 
divididas em conhecimentos6, habilidades7 e atitudes8 e fornecem um código de conduta 
minuciosamente determinado para cada funcionário; 
2. Avaliação de potencial das competências dos trabalhadores da Delta: nessa etapa, os 
funcionários passam por um seminário vivencial, no qual, por meio de uma série de testes de 
conhecimento, psicométricos e de personalidade são avaliados em termos das competências9 
definidas pela empresa como válidas. Para cada competência, cada trabalhador recebe uma 
pontuação e o resultado dessa avaliação é repassado aos trabalhadores individualmente ao fim 
da etapa de avaliação de potencial; 
3. Banco de identificação de talentos (BIT): após esquadrinhar os perfis de cada funcionário, 
de acordo com os comportamentos valorizados, as informações sobre os mesmos são 
armazenadas em um banco de dados que permite visualizar o desempenho de cada trabalhador 
ou equipe com relação às competências. A visualização dessas informações é feita através de 
gráficos que comparam a pontuação esperada com a alcançada. Os funcionários são, 
posteriormente, classificados de acordo com sua pontuação em: talentos, futuros talentos, 
mantenedores (pessoas com um desempenho satisfatório, mas com um baixo potencial de 
crescimento) e área crítica. Os talentos devem ser retidos, valorizados e receber 
investimentos; os futuros talentos serão capacitados, acompanhados e avaliados; os 
mantenedores devem ser mantidos e desenvolvidos; e, os que pertencem à área crítica, se 
remanejados não tiverem sucesso, em um futuro próximo serão dispensados (figura 1); 
4. Plano individual de desenvolvimento das competências (PIDC): a área de recursos 
humanos, em reuniões individuais com cada funcionário, traça para cada um o seu plano 
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individual de desenvolvimento, ou seja, as ações de capacitação tanto formal quanto informal 
que serão tomadas para corrigir as deficiências do seu perfil. Algumas ações a empresa se 
dispõe a oferecer e outras o próprio funcionário terá que buscar. É o que a empresa chama de 
autodesenvolvimento e autogerenciamento da carreira; 
5. Remuneração por competências: a empresa elabora um plano de remuneração variável 
recompensando os trabalhadores conforme o potencial e o desempenho que apresentarem com 
relação às competências da empresa. A Delta já investe agressivamente em remuneração 
variável, pagando salários fixos um pouco abaixo do mercado e reservando boa parte da 
remuneração de seus funcionários a incentivos ligados a desempenho. Nesse quadro, a 
remuneração por competências compõe importante parte dos incentivos financeiros; 
 
    FIGURA 1 – MODELO DE ORIENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Avaliação de desempenho por competências: a partir da implantação do programa de 
Gestão por Competências, o sistema de avaliação por competências, além da orientação por 
metas, direciona-se ao atingimento de padrões de comportamentos ligados às competências. 

Esse sistema permite, em linhas gerais, identificar quais ações de capacitação devem 
ser priorizadas pela Delta, avaliar o desempenho dos funcionários, incrementar os critérios 
para o sistema de remuneração e identificar os possíveis sucessores para cargos estratégicos, 
os quais a empresa deve reter. Assim, o sistema hierarquiza os funcionários em termos de seu 
perfil comportamental, diferenciando os “talentosos” dos inaptos, individualizando pela 
competição interna e disciplinando, já que determina os privilégios para os ajustados e as 
punições para os que não servem.  
 
“Aí nesse banco, a gente vai ter várias ações, ele vai nos permitir várias ações. De duzentas pessoas, vão ter vinte 

que vão ser assim as ‘the best’. Dessas vinte, cada diretor vai acompanhar quatro. E assim, essas vinte, custe o 
que custar, a gente vai fazer de tudo pra que elas fiquem dentro da companhia. A gente vai fazer das tripas o 

coração.” (E1) 
 

O banco de talentos assim que estiver completo ficará disponível na intranet da 
empresa para quem quiser consultá-lo.  

A Delta definiu alguns objetivos do programa. O primeiro deles diz respeito à sua 
orientação “objetivista”: “Orientar as ações de desenvolvimento de gente, de forma 
estruturada, sistematizada e com base em informações objetivas” (D4).  

Verifica-se, assim como em todo o sistema de gestão da empresa, que o processo de 
tomada de decisão da Delta é feito com base em “dados objetivos”, de forma que quanto mais 
o argumento for quantificado mais válido será. Sobre essa prática repousa a ideologia de que a 
objetivação livra as ações de desenvolvimento de seu caráter político, visto que estabelece 
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critérios impessoais de sanções para determinados comportamentos. O conteúdo ideológico e 
político desses comportamentos ou competências, no entanto, não é posto em questão. A 
objetivação mascara esse conteúdo pelo simples caráter numérico de seu argumento, em que a 
eficiência é tida como um valor absoluto, natural da vida organizacional. Desse modo, a 
legitimação acontece porque o critério da meritocracia é exaltado pela impessoalidade e 
eqüidade que garante, ocultando a arbitrariedade com que as competências e seu sistema de 
sanções são determinados.  

Ademais, o programa pretende não só determinar aos empregados um código de 
comportamentos aceitáveis, mas os torná-los responsáveis pela sua adequação. Seus objetivos 
são: “Aperfeiçoar o plano de desenvolvimento da UniDelta, otimizando recursos, melhorando 
resultados e incentivando o autodesenvolvimento.” (D4); “Incentivar o autodesenvolvimento 
e autogerenciamento de carreira.” (D4); “Estimular a cultura do autodesenvolvimento como 
responsabilidade pessoal.” (D1). 

Observa-se que a UniDelta legitima essa adequação por uma inversão tipicamente 
ideológica: não é a empresa que arbitrariamente determina o perfil de capacitação que o 
funcionário deve ter, já que a situação é colocada de forma que o mesmo se sinta responsável 
por não estar à altura da empresa como se devesse isso à organização. Além disso, o discurso 
de consideração pela pessoa é utilizado quando a empresa se coloca no lugar daquela que dá a 
capacitação para o funcionário que está em dívida.  
 
“Então nós vamos sentar e vamos... a consultaria vai dar um feedback pra ele individual de como ele está e aí a 

gente vai trabalhar ações pro desenvolvimento dele dentro dessa competência. Algumas ações a empresa vai dar 
pra ele e outras ele vai ter que correr atrás”. (E1) 

 
Esse “correr atrás” é o que a ideologia da empresa denomina autodesenvolvimento. A 

palavra utilizada é dotada de um significado positivo como se o autodesenvolvimento 
correspondesse ao crescimento pessoal. Contudo, esse processo de pseudo 
autodesenvolvimento acontece diretamente sob o controle da organização que corrompe todo 
o caráter autêntico do termo. O autodesenvolvimento equivale, na realidade, a um processo de 
autoregulação, no qual o indivíduo “corre atrás” porque se não alcançar o patamar definido 
pela empresa será descartado.  
 

“A gente tem alternativas antes da demissão. Se for preciso demitir vai ser demitido. Mas depois de feitas as 
tentativas, pelo menos antes de rodar uma avaliação. Se eu fiz o BIT, dei condições pro cara se desenvolver e, o 

resultado continua, o mesmo, eu posso tomar a decisão da demissão.” (E1) 
 

A noção de autogerenciamento relaciona-se com a de autodesenvolvimento e de 
meritocracia. É possível a qualquer um alcançar a posição almejada desde que dê o melhor de 
si; a organização promete essa oportunidade em troca do empenho do funcionário e este deve 
ser o principal responsável pelo seu sucesso. 
 

“E aí eu vou saber: eu quero ser gerente... eu quero ser gerente. O que eu preciso para ser um gerente? As 
competências do gerente são estas, estas e estas. Eu estou... essa aqui eu tenho, essa aqui eu tenho, essa aqui eu 

não tenho, então eu tenho que ir atrás. Eu passo a assumir também essa responsabilidade.” (E1) 
 

Tal ideologia, logo, desloca a dimensão política ao plano da competição individual, 
esta entidade metafísica caracterizada pela impessoalidade do mérito e da competência. A 
promessa do sucesso consegue corromper o pensamento crítico que só pode emergir no plano 
do reconhecimento coletivo. Como afirmam, com propriedade, Pagès et al. (1987:37), “o 
homem da organização liberta-se assim da tutela estrita e mesquinha do chefe, do educador, 
dos tiranos locais de empresa clássica, que ama, admira, detesta, com os quais é obrigado a se 
identificar para aprender a viver, para cair sob a tutela muito mais obscura, ameaçadora e 
insidiosa de uma entidade impessoal que penetra na sua vida e na sua alma, de ponta a ponta”. 
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A gestão por competências pretende, ainda, servir de parâmetro para avaliação de 
desempenho dos trabalhadores, complementando a avaliação por resultados. Dessa forma, a 
empresa pode levar em consideração não só o que foi atingido pelo funcionário, mas como ele 
atuou em termos comportamentais. Assim, a gestão por competências objetiva reduzir os 
aspectos subjetivos da atuação da pessoa na organização a um código de conduta devidamente 
especificado. 
 

“Avaliar os aspectos qualitativos de desempenho com base nas competências da Delta” (D4) 
 

As competências essenciais definidas pela Delta encontram-se enumeradas de forma 
sintética, a seguir. 
 
Capacidade empreendedora – visão de dono: facilidade para identificar novas 
oportunidades de ação e capacidade para propor e implementar soluções aos problemas e 
necessidades que se apresentam, de forma assertiva, inovadora e adequada. 
 
QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA CAPACIDADE EMPREENDEDORA 
Atitudes Habilidades Conhecimentos 
Toma iniciativa, é pró-ativo, busca 
informações; 
Demonstra possuir clareza de 
propósitos; 
Cria oportunidade para a ação; 
Apresenta iniciativa própria para 
estabelecer parcerias e negociações 
com vistas ao alcance de resultados; 
Usa estratégias assertivas de 
planejamento; 
Canaliza energia para implementar 
os planos elaborados e as idéias 
sugeridas; 
Assume riscos calculados; 
Demonstra  interesse; 
Demonstra energia e entusiasmo; 
Não desanima quando algo dá 
errado (persistência); 
 É capaz de encontrar novas 
soluções (flexibilidade); 
Demonstra gostar de vencer, superar 
metas (desafios) e obter resultados 
(dinamismo); 
Demonstra um propósito frente às 
metas e projetos, conseguindo  
estabelecer um significado pessoal. 

Estabelece objetivos e metas 
realistas e oportunas; 
Consegue exceder padrões de 
excelência (desafios); 
Percebe as oportunidades de ação; 
Toma iniciativa; 
Age de forma criativa; 
Sabe criar alternativas novas e 
eficazes de soluções aos problemas 
detectados; 
Cria oportunidades para agir 
(propõe ações, soluções, 
alternativas, etc.); 
Obtém a adesão do grupo aos 
planos; 
Energiza as pessoas para a ação; 
Obtém resultados pela ação; 
Demonstra possuir clareza de 
propósitos; 
Apresenta iniciativa própria para 
estabelecer parcerias e negociações, 
com vistas ao alcance de resultados; 
Planeja e implementa os planos com 
sucesso. 

Básicos de planejamento e 
negociação; 
Ferramentas de tomada de decisão 
compartilhada e de resolução de 
problemas; 
Informações estratégicas da 
empresa e/ou do negócio; 
Cenários e tendências de mercado 
(no Brasil e em outros países). 

FONTE: MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS (D1) 
 

A capacidade empreendedora, trivialmente chamada na Delta de “visão de dono”, traz 
consigo um conteúdo ideológico fundamental: a crença de que o sucesso da organização 
corresponde imediatamente ao sucesso do indivíduo e dos grupos que dela fazem parte como 
se a relação econômica estabelecida entre as partes fosse harmônica (ganha-ganha). 
Conseqüentemente, cada um deve se sentir responsável pelo sucesso ou fracasso da empresa.  
 
“Eu percebi durante esses anos todos a dificuldade que você tinha de formar pessoas, principalmente pessoas que 
tivessem uma visão técnica voltada pro negócio, uma visão empreendedora, agir e pensar com a cabeça de dono. 

A princípio parece até paradoxal você querer que uma pessoa de nível operacional pense com uma cabeça de 
dono do negócio, mas dentro do conceito de uma empresa que trabalha por resultado, tem que haver um 
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alinhamento do nível alto da hierarquia até o ponto base. Todo mundo tem que entender qual é a linguagem, 
todos têm que praticar os valores da companhia. Então eu entendi que uma universidade corporativa iria 

justamente permitir isso dentro da organização. E, além disso, você estaria trazendo e reciclando todas as pessoas 
que trabalham na companhia pra fazer esse alinhamento com os novos que estavam chegando, que era o 

processo de você pensar e agir com a cabeça de dono. Então, eu achei que a universidade poderia estar dando 
essa oportunidade.” (E8) 

 
O que o entrevistado chama de paradoxo é na realidade uma contradição, justificada 

pelo fato de a empresa trabalhar por resultado como se esse fosse um argumento que se 
explica por si só. Para isso, a estratégia de controle hegemônico utilizada é um alinhamento de 
valores do nível alto da hierarquia até a base, ou seja, de cima para baixo. 
 
Capacidade de trabalhar sob pressão: capacidade para identificar prioridades e garantir 
resultados, definindo as melhores ações mesmo em condições adversas, mantendo o equilíbrio 
do binômio “qualidade e prazo”. 
 
QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA “CAPACIDADE DE TRABALHAR SOB PRESSÃO” 
Atitudes Habilidades Conhecimentos 
Mantém o equilíbrio emocional 
quando sob pressão; 
É tranqüilo (a) quando sob pressão; 
Facilidade para estabelecer 
prioridades. 

Enfrenta cobranças e, mesmo sob 
pressão,  gera resultados; 
Aparenta tranqüilidade sob pressão; 
Distingui trabalhos Essenciais 
(importantes para o negócio, afetam 
toda a empresa), Prioritários 
(urgentes, que devem ser resolvidos 
ou afetam equipe) , Acidentais 
(podem ser deixados para depois, 
sem afetar a empresa e as pessoas) -  
(EPA); 
Atende prazos estabelecidos, 
entregando trabalhos com resultados 
esperados; 
Organiza o trabalho para facilitar a 
execução; 
Estabelece prioridades. 

Do próprio trabalho (competência 
técnica); 
De metodologias de solução de 
problema e tomada de decisão; 

FONTE: MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS (D1) 
 

A competência que valoriza a capacidade de trabalhar sob pressão pretende justificar a 
utilização intensiva ou até exaustiva da força de trabalho. Boa parte dos funcionários da Delta 
não tem jornada de trabalho fixa, pois o que importa é que os resultados sejam alcançados. 
 

“A gente diz muito na Delta: não dá pra estar aqui como um emprego. Ou você está aqui porque é um projeto 
seu, porque você quer dar uma virada na sua carreira profissional, ou então você não vem, porque vai ser 
frustrante. Porque, assim, o grau de exigência é muito alto, muito alto mesmo. Você passa a ter dedicação 

exclusiva. (...) Final de semana passado, eu estava na minha casa e a gente teve um problema no RJ e eu vim pra 
cá no domingo. Eles me localizaram no celular, eu estava no litoral e subi pra cá e passei o domingo aqui. Então, 
quer dizer, ou você encara como sendo um projeto seu, ou... (...) O nível de exigência é muito alto, a pressão é 

muito grande, até às vezes por detalhe.” (E12) 
 

Não há justificativa fornecida pela organização que amenize o fato; a competência, 
então, fornece o sentido da prática. O que se verifica é um processo de autoconvencimento de 
que o esforço dedicado ao trabalho faz parte de um projeto pessoal e profissional de cada um. 
No entanto, a empresa reconhece que essa superutilização dos corpos pode trazer resultados 
desastrosos em longo prazo.   
 

“Se eu tivesse que fazer uma crítica ao nosso modelo, é que quando você está perseguindo o sucesso, você se 
doa muito como pessoa, aí você prejudica um pouco a sua qualidade de vida no lado pessoal. Então, agora a 
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gente está buscando esse equilíbrio, que é importante para que as pessoas continuem produtivas, que elas 
continuem felizes. Porque eu também não acredito que alguém infeliz venha a ser produtivo. Não tem como, 

uma coisa não concilia com a outra.” (E7) 
 

Desse modo, nota-se que a organização percebe que deve trabalhar no sentido de 
atenuar essa exploração para que as pessoas continuem produtivas. Isso fará os trabalhadores 
mais felizes, menos resistentes, o que possibilitará ao poder investi-los de forma mais 
econômica. Para Pagès et al. (1987:40), “é pelo fato de cada indivíduo ser impotente para 
afrontar suas próprias contradições, por serem os trabalhadores coletivamente impotentes para 
estabelecer entre si relações de cooperação verdadeiras, que aceitam ‘soluções’ prontas da 
organização, que introjetam seus princípios, seus tipos de prazer, a ameaça que ela faz pesar 
sobre eles. A gênese das relações de poder é ao mesmo tempo social e psicológico, 
simultaneamente exógeno e endógeno”. 
 
Comunicação e interação: capacidade para interagir com as pessoas apresentando facilidade 
para ouvir, processar e compreender a mensagem, transmitir e argumentar com coerência e 
clareza, facilitando a relação entre as partes.  
 
QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO 
Atitudes Habilidades Conhecimentos 
Apresenta facilidade para ouvir; 
Mantém seu grupo atualizado, 
informando fatos novos; 
Demonstra atenção aos outros em 
sua postura corporal (olhar direto, 
sorriso, gestos); 
Busca informações e pergunta 
quando tem dúvidas; 
Esclarece seus pontos de vista 
quando os outros necessitam; 
Reage de forma natural aos 
feedbacks que incluem críticas; 
Oferece feedback com propriedade, 
cortesia e respeito com a outra parte 
(mesmo quando este incluir uma 
crítica);  

Capacidade de se comunicar com 
argumentos, fatos e dados 
coerentes; 
Apresenta a comunicação falada, 
escrita ou gráfica de forma 
organizada; 
Sabe ouvir, dar e receber feedback 
de forma educada e cortês; 
Estabelece contatos com facilidade, 
sendo objetivo (a) e claro (a) em 
suas colocações; 
Quando se comunica, os outros 
entendem; 
Tem tom de voz agradável; 
Usa termos adequados ao contexto 
(evita gírias e palavras 
desconhecidas ou estrangeiras); 
Interpreta a comunicação com 
propriedade; 
Escreve e/ou fala com facilidade e 
sem erros ; 
Tem um estilo agradável de 
comunicação; 
Consegue prender a atenção das 
pessoas pela fala; 
Não é prolixo (subjetivo e 
cansativo). 

Processo de comunicação; 
Canais disponíveis; 
Tecnologias de informação da 
empresa; 
Técnicas de feedback; 
LÍNGUA PORTUGUESA. 

FONTE: MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS (D1) 
 

A capacidade de se comunicar e interagir em grupo constitui uma necessidade 
fundamental para o modelo de gestão da Delta, baseado no trabalho em equipe. 

 
“Pra poder me formar no programa, eu tive que trabalhar com uma equipe de várias áreas e, isso, fez com que... 
eu tive que me relacionar e buscar ajuda de muitas áreas da companhia. Então, é preciso criar um network aqui 
dentro muito bom, conhecer bastante gente, ouvir os problemas de muitas áreas e conhecer a missão das áreas 

também.” (E9) 
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“Aqui a gente trabalha num jogo de argumentação, pessoas do mesmo nível discutindo contigo. Então, aqui você 
tem que convencer bastante.” (E12) 

 
 Esta estratégia utilizada pela Delta acaba por organizar os impulsos individuais 
oferecendo um palco coletivo no qual se torna possível sistematizar uma integração vigiada, 
que tem por finalidade consolidar a ideologia de um tipo de personalidade coletiva cuja 
disseminação é harmonizada pela organização. Tal estratégia, ao mesmo tempo em que 
favorece um sistema de defesas contra a angústia, canaliza a agressividade para plano das 
trocas coletivas, da comunicação, da interação. A capacidade de comunicação e de interação, 
nos termos em que são propostos, firmam a imagem que a Delta faz de si própria, de forma 
que ao adotar estas práticas, os trabalhadores identificam-se com a organização, a qual 
apresenta-se a eles como uma instância ao mesmo tempo gratificante e ameaçadora, pois 
quanto menos é utilizado o sistema de punição, mas ameaçador o mesmo se torna e quanto 
mais ameaçadoras as sanções mais a organização oferece um sistema de prazer, assumindo o 
papel de “mãe da angústia” (PAGÈS et al., 1987). 
 
Flexibilidade – adaptação a mudanças: capacidade de adaptar-se com agilidade às 
diferentes exigências do meio, sendo capaz de rever sua postura frente a argumentações 
convincentes e novas realidades. 
 
QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA FLEXIBILIDADE 
Atitudes Habilidades Conhecimentos 
Receptividade a novas proposições; 
Facilidade para mudar de opiniões 
(rever paradigmas); 
Desprendimento; 
Adapta-se a situações adversas e 
demonstra aceitação a paradoxos 
(liderar e ser liderado); 
Demonstra respeito a idéias 
contrárias. 

Convive com paradoxos de forma 
natural; 
Posiciona-se de acordo com seus 
princípios e valores, respeitando o 
outro; 
Convive e enfrenta as mudanças 
(mudar sem quebrar); 
Capacidade para mudar 
posicionamentos frente a novos 
argumentos ou variáveis; 
Saber ouvir com empatia; 
Discute ouvindo as posições do 
outro e colocando as suas de forma 
assertiva. 

Contextos da atualidade, fatos e 
informações gerais. 

FONTE: MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS (D1) 
 

A flexibilidade como competência encerra em seu conteúdo a forma de controle 
ideológica para se apoderar não só das consciências, mas também dos corpos dos 
trabalhadores. Dessa maneira, verifica-se como a função hegemônica relaciona a dimensão 
social e física no trabalho. 
 

“Quando alguém entra na empresa a gente avisa que essa coisa pode acontecer na vida dela. E nesse lado da 
flexibilidade o papel das competências é mais forte, que é o de preparar as pessoas para a multifuncionalidade. A 

gente chama inclusive de ‘xadrez de gente’, que quer dizer que se você aprender ferramentas de gestão, 
ferramentas de análise, visão financeira, visão estratégica, você pode ser bom na operação, ser bom no 

comercial, ser bom na área de gente, pode ser bom na área financeira da organização. Então, o papel da Delta é 
preparar as pessoas para a multifuncionalidade, torná-las cada vez mais versáteis para que possam a qualquer 
momento estar trocando de posição sem perda de continuidade, sem perda, inclusive, de competência” (E2) 

 
O controle físico se dá pela disposição dos trabalhadores na forma de rodízio em áreas 

e funções diferenciadas, de forma a aumentar o seu aproveitamento produtivo (princípio da 
multifuncionalidade). A cobertura ideológica realiza-se pelo incentivo à flexibilidade e à 
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mudança constante como uma forma de crescimento pessoal, que permite ao indivíduo estar 
preparado para as oportunidades da vida.  
 

“Quando você fala em flexibilidade você trabalha muito essa questão de que você tem que estar preparado pra 
jogar em qualquer posição. Isso pode estar significando mudar de cargo, mudar de cidade e, até dentro da 

companhia, mudar o próprio negócio. Então, a gente vê isso com flexibilidade, mas, a gente gosta de trabalhar 
isso nos treinamentos como oportunidade. Então, são as oportunidades que se apresentam e, para eu aproveitar 

essas oportunidades, eu preciso estar flexível”.(E5) 
 

Flexibilidade significa, então, estar à disposição da organização, sendo que quanto 
mais disponível a pessoa estiver mais será agraciada pelas oportunidades de sucesso. A 
mudança não deve ser sentida nos seus aspectos penosos ao corpo, ao pensamento e aos 
afetos, pois qualquer restrição à disponibilidade seria improdutiva.  
 

“Você tem que ter uma flexibilidade para mudar de cidade tanto como para saber que você não vai mais poder 
buscar o seu filho na escola, que não são todos os dias que você vai poder jantar em casa. É essa disponibilidade 

que você precisa para estar pronto para as oportunidades.” (E7) 
 

Além disso, novamente se observa a recorrência a um mecanismo de 
autoconvencimento.  
 
"Então, depende de como você encara isso e é uma opção. Eu digo que trabalhar numa empresa como a nossa é 

uma opção de vida, você tem que fazer uma opção porque, às vezes, uma coisa não casa com a outra.” (E3) 
 

A expressão “opção de vida”, assim como anteriormente “projeto seu”, são utilizadas 
para justificar uma imaginária relação de troca que se estabelece entre o indivíduo e a 
organização e que compensa o investimento pessoal na organização. As ações de capacitação 
na Delta atuarão no sentido de desenvolver essa capacidade de tornar-se disponível, conforme 
pode ser verificado nos programas de capacitação desenvolvidos pela sua universidade 
corporativa.  
 
Liderança: capacidade para catalisar a energia e obter o comprometimento das pessoas, de 
forma a atingir ou superar os objetivos organizacionais, estabelecendo um clima motivador e 
de confiança, desenvolvendo a equipe. 
 
QUADRO 5 – DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA LIDERANÇA 
Atitudes Habilidades Conhecimentos 
Obtém a atenção e o respeito das 
pessoas; 
Tem facilidade para convencer o 
grupo a seguir suas orientações; 
Demonstra satisfação com 
resultados alcançados em grupo; 
Vibra e passa energia para o grupo; 
Preocupa-se com resultados e 
metas. 

Consegue manter a equipe 
comprometida com resultados e 
metas; 
Cria um clima de entusiasmo e 
envolvimento; 
Possui habilidade para obter a ajuda 
das pessoas; 
Estabelece links entre as pessoas, 
informando sobre o andamento dos 
trabalhos; 
Verifica e acompanha as tarefas, 
colocando-se disponível; 
Avalia e, se necessário, reorienta as 
ações, obtendo a colaboração das 
pessoas; 
Adota palavras de estímulo focando 
resultados e desempenho. 

Das principais funções do papel de 
liderança: apoiar, acompanhar, 
orientar, delegar, treinar, etc; 
Das principais correntes e teorias de 
liderança; 
Das ferramentas disponíveis na 
empresa para a função de liderança. 
 

FONTE: MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS (D1) 
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A competência para liderar na Delta é outro aspecto comportamental valorizado. 
 

“A gente precisa se desenvolver como líder, porque tu tens uma equipe que vai trabalhar contigo, com pessoas 
que muitas vezes são de áreas diferentes, que normalmente não estão abaixo de ti. Tem que lidar com elas, tem 

que fazer elas entenderem que fazem parte de uma equipe que tem uma meta a cumprir e, essa meta, está 
atrelada à tua meta individual. Então, eu desenvolvi bastante também esse meu lado líder no programa.” (E9) 

 
Ao contrário do modelo de gestão tecnocrático, o sistema Delta exige, para o seu 

funcionamento, sujeitos que se queiram protagonistas na organização, capazes, para isso, de 
convencer os demais sobre os ideais da empresa. É o indivíduo que desenvolve, a partir de 
uma habilidade pessoal, uma segunda natureza que leva a sua equipe a realizar os interesses 
da organização por um estilo de liderança sutil. 
 
Tomada de decisão: capacidade de buscar e selecionar alternativas, identificando aquela que 
garante o melhor resultado, cumprindo prazos definidos e considerando limites e riscos. 
 
QUADRO 6 – DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA TOMADA DE DECISÃO 
Atitudes Habilidades Conhecimentos 
Pensa, pondera e decide antes de 
agir; 
Apresenta consciência na tomada de 
decisão (riscos calculados); 
Enfrenta situações de risco com 
assertividade; 
Procura analisar os dados e fatos 
antes de decidir; 
Ouve o grupo e pede opiniões; 
Demonstra bom senso (pondera, 
analisa a situação, age da melhor 
maneira possível); 
Demonstra não se deixar levar pelas 
emoções quando tem que tomar 
decisões em situações de tensão; 
Demonstra segurança. 

Apesar de ponderar, suas decisões 
são relativamente rápidas; 
Consegue convencer a equipe a 
seguir sua decisão; 
Apresenta propostas que explicitam 
sua decisão (que decisão tomaria), 
coerentes e com base em dados e 
fatos; 
Assume posições quando há 
situações conflitantes; 
Planeja a ação e corre riscos 
calculados; 
Adota método para tomar decisões; 
Analisa as situações apresentadas; 
Extrai os pontos principais; 
Estabelece prioridades; 
Percebe quando o emocional está 
interferindo nas decisões; 
Decide de forma assertiva e 
consegue a adesão de sua equipe. 

Básicos sobre tomada de decisão. 

FONTE: MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS (D1) 
 

O sujeito que a Delta valoriza em suas ações de capacitação, guiadas pelo código das 
competências, deve ser capaz de tomar decisões com iniciativa, pois, de acordo com o modelo 
de gestão adotado, a capacidade estratégica é destinada a todos os membros. 
 
“Aquelas pessoas que demonstram mais proatividade, mais ousadia na tomada de decisão, aquelas pessoas que 
estão sempre procurando mudar algumas coisa, com certeza são essas que terão uma ascendência mais rápida. 

Porque é a forma que nós temos de trabalhar.” (E11) 
 

Essa capacidade pressupõe um alto nível de identificação com os ideais da 
organização ou, em última instância, com a carreira individual, de modo que o trabalhador se 
disponha a estar sempre preocupado com o processo de melhoria e, em muitos casos, a 
assumir riscos. Tal competência subentende, portanto, a autoresponsabilização do funcionário 
pelo sucesso ou fracasso da empresa.  
 
“Uma das coisas que eu senti no treinamento foi como as coisas aparentemente nos enganam. Porque se você vai 

fazer um estudo estatístico, você vê o problema com mais clareza e não perde tempo nem toma uma decisão 
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errada. E quando a gente fala em errar numa empresa aí do porte da Delta, numa tomada de decisão, às vezes, a 
gente está falando em milhares de reais, senão milhões.” (E14) 

 
Além disso, a formação deve (e efetivamente o faz) promover um processo de 

racionalização por objetivação na tomada de decisão, de maneira que a dimensão subjetiva, e, 
conseqüentemente, a crítica, sejam deslocadas ao plano numérico da eficiência. É o que 
anuncia a ideologia da racionalidade na tomada de decisão. 
 
Visão sistêmica: capacidade para perceber a integração e interdependência das partes que 
compõem o todo, visualizando tendências e ações capazes de influenciar o futuro numa visão 
em longo prazo. 
 
QUADRO 7 – DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA VISÃO SISTÊMICA 
Atitudes Habilidades Conhecimentos 
Alerta as pessoas sobre o contexto 
global; 
Aponta interfaces de trabalho; 
Interessa-se em conhecer todo o 
contexto (lendo, perguntando ou 
ouvindo os outros com atenção); 
Respeita a opinião dos outros 
evitando se colocar como o “dono 
da verdade”; pondera e conclui com 
base em dados e fatos; 
Demonstra facilidade em atuar nos 
contextos aparentemente ambíguos: 
liderar e ser liderado, falar e ouvir, 
ensinar e aprender. 

Expressa opiniões coerentes; 
Detalha objetivamente o contexto, 
apontando fatos e dados; 
Chama a atenção das pessoas para 
os resultados coletivos; 
Analisa a situação antes de tomar 
decisões e agir; 
Percebe e informa as conexões 
necessárias para o bom 
desenvolvimento dos trabalhos; 
Apresenta conclusões com 
objetividade e propriedade, dentro 
dos contextos solicitados. 
 

Funcionamento e estrutura de uma 
empresa, compreendendo a inter-
relação e interdependência entre as 
partes. 

FONTE: MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS (D1) 
 

Um dos apelos expressos nessa competência é o estímulo à integração e à doação pela 
crença e fascínio da harmonia coletiva. 
 

“Se você tem um time, cheio de bons atacantes, mas a sua zaga é uma peneira você não vai conseguir chegar a 
lugar nenhum com esse time. Então, a partir do momento que você tem um time em que todas as peças 

desempenham bem as suas funções ali, a tendência sempre é crescer.” (E10) 
 

“Porque a empresa é um total, desde o colaborador da base até o presidente. Se não mostrar uma boa estampa, 
você não vende o seu nome. Quando eu trato mal o cliente, não sou eu, mas sim o nome da empresa que está em 

jogo.” (E12) 
 

Isso se evidencia pelo apoio ao discurso do colaboracionismo, no qual, novamente, o 
funcionário está convencido de sua responsabilidade no sucesso da organização. 
 

Em termos gerais, o programa de gestão por competências se apresenta como um guia 
que, traduzindo em termos conceituais o perfil do trabalhador conveniente aos interesses da 
organização, orienta as ações de capacitação para a adequação do sujeito e do coletivo. 
Ligando-se diretamente às ações de treinamento, e, além disso, ao sistema de recompensas da 
organização, a gestão por competências constitui-se concretamente numa ação pedagógica, 
que inculca um arbitrário cultural, denominando o que é certo e o que é errado, diferenciando 
os aptos dos inaptos e regularizando o processo de adequação dos inadequados através de um 
sistema de controle vigilante de desempenho individual e coletivo. E tanto funciona como um 
projeto hegemônico que se verifica de forma recorrente o processo de convencimento a que 
Burawoy (1982) refere-se pela assimilação do discurso da organização por parte dos 
trabalhadores num esforço inclusive de autoconvencimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada na Delta mostra, como já haviam observado Pagès et al. (1987), 
que a organização moderna caracteriza-se pelas fortes exigências, pelo controle onipresente  e 
pela generalização da ameaça sutil. O programa de competências provoca, entre os 
trabalhadores, a perseguição de um “ideal de perfeição”, desenvolvendo processos de 
identificação e de introjeção dos valores organizacionais pelos indivíduos. Desta forma, ao 
valorizar as competências, a organização induz o indivíduo a perseguir objetivos e regras que 
ela dita, mas que acabam por se tornar vitais para o seu próprio funcionamento psicológico, de 
maneira que este possa oferecer àquela uma extrema dedicação.  

A organização investe na construção de um indivíduo à sua imagem e semelhança, que 
possa não apenas reproduzi-la e fazê-la bem sucedida, mas que possa fazê-la ser amada. O 
programa de gestão por competências procura fazer com que o indivíduo venha a aderir à 
organização, agindo diretamente sobre sua sobrevivência na empresa e seu inconsciente, 
reforçando suas angústias e seus mecanismos de defesa. O indivíduo pode, assim, como 
registrado nos depoimentos, imaginar-se “construindo o mundo, enquanto na realidade ele 
está sendo produzido, investido por todas as partes e modelado até seu interior (...). Seu 
desejo de construir o mundo e, para tanto, de compreendê-lo, é captado e restituído sob a 
forma de ersatz, não tanto pela doutrinação, mas em razão da ação sobre seu inconsciente, que 
gera a ilusão de onipotência” (PAGÈS et al., 1987:172). 
 Verifica-se, portanto, que a gestão por competências atua como instrumento da 
hegemonia capitalista configurando um padrão de comportamento que “hierarquiza” os 
trabalhadores segundo o seu “talento”, recompensando-os ou punindo-os segundo os mesmos, 
estabelece as condições de desempenho que serão capazes de mantê-los empregados e ainda 
manipula a sua psique. Para tanto, a Delta investe na formação de seus quadros ideológicos, 
daqueles que devem disseminar seus valores, pois “uma das mais marcantes características de 
todo grupo social que se desenvolve no sentido do domínio, é sua luta pela assimilação e pela 
conquista ‘ideológica’ dos intelectuais tradicionais, assimilação e conquista que são tão mais 
rápidas e eficazes quanto mais o grupo em questão elaborar simultaneamente seus próprios 
intelectuais orgânicos.” (GRAMSCI, 1985:9). Gestores, consultores e até mesmo acadêmicos 
não têm visto a gestão por competências sob esse ângulo, e argumentam inclusive que a 
impnatanção de programas desse tipo tornam o processo de gestão de pessoas mais 
transparente. Contudo, parece evidente que entender a gestão por competências sem 
considerar o seu aspecto político, e, portanto, hegemônico, empobrece significativamente o 
entendimento das organizações e uma atuação mais democrática da gestão.  
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1 O nome da organização é preservado por solicitação da mesma. 
2 Testing for Competence rather than Intelligence, publicado nos EUA. 
3 Traduzido para o português como “competências essenciais” 
4 Como exemplo, cita-se trecho contido nas diretrizes curriculares para cursos de graduação em licenciatura, que 
diz  “objetivo de fortalecer a efetiva profissionalização do professor por meio de um eixo comum, representado 
pelo desenvolvimento de competências básicas que abranjam a especificidade do trabalho de professores” 
5 O conceito de competência adotado pela Delta é definido pelos repertórios de comportamentos que algumas 
pessoas e/ou organizações dominam e disponibilizam, o que as faz se destacar de outras em contextos 
específicos. (D1, E1) 
6 Diz respeito a informações, procedimentos, fatos e conceitos. (D1) 
7 Refere-se a capacidades, técnicas e talentos. (D1) 
8 Valores, princípios, pontos de vista, opiniões, percepções. (D1) 
9 Essa avaliação é feita com base em técnicas psicológicas: uma entrevista-pesquisa, inventários de avaliação e 
um seminário vivencial. 


