
Capítulo 

1
GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES
EMPREENDEDORAS
um estudo do Mapeamento de
Competências Comportamentais

Lourdes Alves





 21

Capítulo 1

Introdução

O crescimento de uma economia globalizada, o au-
mento da competitividade e o intenso desenvolvimento 
tecnológico têm imposto grandes desafios às organiza-
ções no sentido de racionalizar seus processos, redefinir 
cenários, repensar estilos de gestão e redefinir estraté-
gias de condução de seu capital intelectual e humano, 
visando rever sua adaptação ao ambiente no qual estão 
inseridas (STONER; FREEMAN, 1995).

Um dos temas atuais mais discutidos no con-
texto organizacional moderno, principalmente no pa-
radigma da sociedade do conhecimento é a gestão de 
pessoas como diretriz estratégica. Nesse novo para-
digma, entende-se que gerenciar pessoas é visualizar 
os indivíduos no contexto organizacional, na sua di-
mensão pessoal e profissional, não fazendo separação 
entre o seu papel no mundo, em macro ou microssis-
tema.

Segundo Zarifian (2001) a gestão de pessoas, tam-
bém entendida como capital humano pode estruturar-se 
a partir de dois grandes polos: 

•	o polo dos princípios organizacionais, das estra-
tégias e dos campos das competências; 

•	o polo das competências-ação, vinculado ao sen-
tido do desempenho individual e coletivo, das 
motivações, das tomadas de decisões, das rela-
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ções interpessoais, das responsabilidades e dos 
percursos de mobilidade no trânsito organiza-
cional.

O conceito-chave que possibilita a integração des-
ses dois focos, conferindo-lhes um caráter transdiscipli-
nar, é o da competência, esta entendida como uma com-
binação indissociável de conhecimentos, habilidades 
e atitudes, que contribuem para ampliar a performan-
ce das pessoas dentro das organizações (ZARIFIAN, 
2001).

Essas competências podem ser pessoais e organi-
zacionais. Nesta pesquisa realizada, enfatizou-se as com-
petências organizacionais e não as competências pesso-
ais. As competências organizacionais estão estruturadas 
em: competências essenciais, funcionais e individuais. 
Dentro das individuais encontram-se as competências 
técnicas e comportamentais.

Desta forma, o estudo fez um recorte nas dimen-
sões das competências e apresenta a complexidade das 
competências comportamentais, procurando levantar a 
literatura inerente à área e suas classificações em psico-
lógicas e sociais.

É um estudo bibliográfico, que procurou apresen-
tar uma forma de mapear as competências comportamen-
tais na dimensão organizacional, visando auxiliar o ges-
tor de pessoas na definição de parâmetros e indicadores 
que possibilitem uma diferenciação e ao mesmo tempo 
um melhor entendimento da dimensão humana nas or-
ganizações.
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Gestão do Capital Humano e o Enfoque de 
Competências

A gestão do capital humano, mais conhecida como 
recursos humanos e, mais recentemente, como gestão de 
pessoas é uma prática usada pelas organizações desde os 
primórdios no mundo do trabalho. Desde que surgiram 
as relações de trabalho e, mais precisamente, no momen-
to em que esse passou a ser desenvolvido de forma sis-
tematizada dentro das organizações, a busca pela melhor 
forma de gerenciar as pessoas passou a ser uma grande 
preocupação dos dirigentes.

Registros teórico-científicos acerca da estrutura e 
funcionamento das organizações e do papel do homem 
no desenvolvimento do trabalho no mundo ocidental, re-
montam ao início do século XX com o surgimento das 
teorias administrativas, embora a utilização de sistemas 
organizados pelo ser humano seja tão antigo quanto a 
sua própria existência.

Sabe-se que as primeiras formas de organização do 
homem em torno de atividades industriais ocorreram na 
Idade Média, ligadas aos afazeres dos artesãos, os quais, 
utilizando os conhecimentos herdados de seus antepas-
sados confeccionavam tecidos, armas, calçados e outros 
produtos. Com o surgimento da máquina a vapor houve 
grande impulsão na industrialização, revolucionando os 
meios de: produção, navegação e transporte ferroviário. 

Assim, no século XX, com a descoberta da energia 
elétrica e suas aplicações, os dínamos, as lâmpadas de 
iluminação, o telefone, o motor à explosão, o automó-
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vel, o avião, novas máquinas de produção industrial, e 
mais recentemente a verdadeira revolução da informa-
ção, através das TICs – Tecnologias de Informação e 
Comunicação –, houve uma revolução nas relações en-
tre o capital e o trabalho, trazendo grandes repercussões 
econômicas, sociais e políticas para o mundo.

Os efeitos econômicos das revoluções industriais 
e da informação causaram forte impacto em todo o mun-
do, gerando uma nova ordem social, com grandes efeitos 
no comportamento pessoal e organizacional do homem.

Por volta de 1750, surgiu o livro lançado por Adam 
Smith, a “Riqueza das Nações”, o qual defendia que a ri-
queza era constituída pelos “valores de uso”, crescendo 
na medida em que os produtos fossem produzidos em 
valor de escala e consumidos (conceito do produto in-
terno bruto e de produto per capita). Nesse conceito a 
produtividade estava relacionada com a especialização 
do trabalho, a qual dependia da extensão do mercado. 
Também, criou o conceito de “ordem natural das coi-
sas”, enfocando que a luta pelos interesses individuais 
protegeria os interesses de todos (SMITH, 1979 apud 
CORADI, 1985).

Os primeiros registros de pesquisas científicas 
com o objetivo de estudar o trabalho e o papel do traba-
lhador numa linha de produção, tiveram início no final do 
século XIX, com os estudos desenvolvidos por Frederick 
W. Taylor na Pensilvânia. Os estudos destinavam-se a de-
finir princípios de administração que orientassem os ge-
rentes sobre os métodos mais adequados para gerenciar 
suas fábricas. Tais princípios refletiam a ideia de que por 
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meio de uma gestão adequada do pessoal era possível 
alcançar uma maior rentabilidade e uma melhor posição 
da empresa no mundo competitivo dos negócios.

A partir dos estudos estabelecidos por Frederick 
W. Taylor surgiu um viés do conceito de competências do 
trabalhador, quando é explicitado em um dos princípios 
que os gerentes deveriam selecionar a pessoa mais ade-
quada a cada trabalho, devendo combinar as habilidades 
de cada trabalhador com as demandas de cada trabalho.

Contribuindo com os estudos de Taylor, surgiram 
outros pesquisadores como Frank e Lilian Gilbreth, com 
os estudos de “tempos e movimentos”, Henri Gantt, com 
o “plano salarial de tarefa-remuneração” e Henri Ford 
com a sua teoria da “racionalização do trabalho” apli-
cada à linha de produção da montadora de automóveis 
(WAGNER III; HOLLEBECK, 2000).

Paralelo aos estudos desenvolvidos por Taylor 
(final do século XIX e início do século XX) na França, 
outro grupo de estudiosos dedicavam-se a pesquisar e 
definir outros princípios de administração, coordena-
do por Henri Fayol, o qual identificou o que chamou de 
“Funções Essenciais da Administração”, cujo objetivo 
era o aumento da eficiência dos procedimentos geren-
ciais e operacionais, buscando uma melhor forma para 
que os trabalhadores aperfeiçoassem a produção num 
menor tempo.

Fayol (1981) definiu como funções essenciais da 
administração: o planejamento, a organização, a coorde-
nação e o controle, tendo desenvolvido catorze princí-
pios, sendo que, em alguns deles são encontrados vieses 
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dos conceitos de competências do trabalhador e de ges-
tão do conhecimento, tais como: 

•	Divisão do Trabalho – descreve que o trabalho 
de uma empresa deve ser dividido em tarefas es-
pecializadas e simplificadas e que a combinação 
entre as exigências da tarefa e as habilidades e 
aptidões da mão de obra melhorará a produtivi-
dade. 

•	Estabilidade da Ocupação – estabelece que os 
trabalhadores selecionados devem dispor de 
tempo para aprenderem e se adaptarem aos seus 
cargos, sem o qual não haverá desempenho or-
ganizacional. 

•	Iniciativa – onde fica clara a importância do co-
nhecimento quando estabelece que os membros 
da organização devem ter espaço para pensarem, 
disseminarem seus conhecimentos dentro da or-
ganização, pois somente a circulação de infor-
mações fará com que haja a retenção de talentos.

Embora esses dois cientistas tenham feito refe-
rência à questão da “habilidade”, considerado pelos te-
óricos atuais como um dos componentes do conceito 
de competências, suas preocupações eram com a habi-
lidade relacionada ao desempenho técnico no trabalho, 
o que era plenamente justificado, já que nessas teorias 
a concepção de homem era o de “Homo economicus”.

Somente na década de 1930 é que foram apresen-
tados alguns estudos, cuja preocupação era o de ver o 
homem no contexto de suas relações humanas e a in-
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fluência do comportamento humano no resultado obtido 
no trabalho. A abordagem das Relações Humanas sur-
giu a partir de uma pesquisa desenvolvida em Chicago, 
denominada “Estudos de Hawthorne”, cujos resultados 
foram publicados por George Elton Mayo e outros pes-
quisadores, tendo dado origem a vários outros estudos 
e teorias relativos ao comportamento humano. O movi-
mento da abordagem das Relações Humanas trouxe às 
organizações as seguintes contribuições: concepção de 
“Homo social”, o princípio do grupo informal e a impor-
tância da participação dos trabalhadores nas decisões or-
ganizacionais.

Outro estudo importante, com foco na gestão do 
comportamento humano, foi o desenvolvido por Douglas 
McGregor, que procurou demonstrar através de suas te-
orias (Teoria X e Y), o contraste filosófico entre as teo-
rias da Administração Científica (Taylor), os Princípios 
de Administração (Fayol) e a teoria da Abordagem das 
Relações Humanas (Mayo). Também, contribuíram para 
ampliar os estudos acerca do comportamento humano, 
dentre outros, os pesquisadores Abraham Maslow e 
Frederick Herzberg.

Outros estudos foram desenvolvidos ao longo do 
tempo, chegando até os atuais que tratam de uma abor-
dagem bem mais complexa e abrangente, na tentativa de 
desvendar e gerenciar a complexidade da relação entre a 
empresa e o trabalhador, considerando as pessoas como 
portadoras de ativos intangíveis – o conhecimento.

Para Seiffert (2005), a evolução do papel da ges-
tão de pessoas nas organizações, com um novo conceito 
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de sistemas de recompensa baseados em competências, 
bem como o surgimento dos conceitos de capital humano 
e intelectual, está criando uma nova abordagem na ges-
tão das pessoas em organizações intensivas em conheci-
mento. 

Para Stewart (1998), o “capital intelectual” é a 
soma de todo o conhecimento que circula dentro de uma 
organização, o qual lhe proporciona vantagem competi-
tiva. Pode ser encontrado no capital humano (pessoas), 
no capital estrutural (tecnologia, pesquisa, estrutura 
etc.) no capital de clientes e fornecedores e em outros 
recursos e artefatos. Já o capital humano integra o ca-
pital intelectual e inclui a capacidade, o conhecimento, 
as habilidades e a experiência individual de cada pessoa 
que integra a organização, além de sua criatividade e ca-
pacidade de inovar. Gerenciar capital humano significa 
definir e implementar políticas, processos, programas 
e ações integradas para direcionar, prover, aplicar, de-
senvolver, compensar, gerenciar desempenho, monito-
rar, desenvolver e gerenciar competências, buscando o 
desenvolvimento pessoal e organizacional (SEIFFERT, 
2005).

A nova abordagem para Seiffert (2005, p. 9):
Decorre do fato de ser possível destacar 
a mudança no papel das pessoas, que 
não mais seriam consideradas recursos 
ou fatores de produção unidimensio-
nais, mas seres holísticos, dotados de 
habilidades, inteligência e sentimentos 
e, principalmente, comprometimento. 
Deixa-se de falar em recursos humanos 
para falar em capital humano.
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Na proposta formulada pelo autor:
O ser humano é reconhecido em sua 
complexidade. Paradoxalmente, tal com-
plexidade é reduzida instrumentalmen-
te em competências [...]. Dessa mesma 
complexidade resgata-se a dinâmica de 
comprometimento, pois entende que 
tais competências só geram valor, em úl-
tima instância, se o ser humano assim o 
quiser. (...) Esse poder é reconhecido e 
passa a ser tratado na lógica de gestão 
(SEIFFERT, 2005, p. 9).

Assim, gerenciar o capital humano requer uma 
nova maneira de ver o indivíduo e a sua relação com o 
trabalho e com a organização, visualizando-o tanto numa 
dimensão técnica, quanto comportamental.

Conceitos Básicos de Competências: 
caracterizando a dimensão individual

Estamos no limiar de uma nova era, em se tra-
tando da gestão das organizações. Já é consenso entre 
os estudiosos da área organizacional que a sociedade do 
conhecimento está fazendo emergir uma nova ordem so-
cioeconômica.

De acordo com Taurion (2003), tanto as organi-
zações, quanto as pessoas estão entrando de uma forma 
acelerada na chamada sociedade do conhecimento, a qual 
tem valores diferentes da sociedade industrial. Na socie-
dade do conhecimento é potencializada a capacidade de 
criação, os meios de produção deixam de ser o capital e 
os recursos naturais e passam a ser o conhecimento. 
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Mesmo havendo algumas diferenças entre os con-
ceitos de competências apresentados na literatura pes-
quisada, essas variações transitam entre as dimensões 
inerentes às competências organizacionais (aquelas 
que devem ser de domínio das organizações para que 
possam agir e se manterem competitivas no mercado) e 
dentro delas as competências individuais (aquelas ine-
rentes aos indivíduos que atuam nessas organizações).

Para Ruas (2001), o conceito de competência 
tem sido um dos mais empregados e controvertidos 
no campo da administração contemporânea. Sua apro-
priação no mundo empresarial, bem como no ambiente 
acadêmico, tem sido marcada por diferentes conceitos e 
dimensões. 

Na dimensão organizacional, a noção mais abran-
gente é a de competências essenciais, desenvolvida por 
Prahalad e Hammel (1990), a qual expressa a dimensão 
organizacional de competências. Esses mesmo autores 
ressaltam as competências funcionais, que são aquelas 
necessárias no contexto da organização para o desem-
penho das áreas vitais da estrutura organizacional, tais 
como as competências para produzir ou vender determi-
nado tipo de produto. Ainda, completando a abrangência 
das competências na dimensão organizacional, os auto-
res destacam as competências individuais, dentre as 
quais são salientadas, as competências gerenciais, que 
exercem, também, uma importante função na mobiliza-
ção das outras competências organizacionais.

Adotando-se a categorização proposta por Ruas 
(2001), as competências organizacionais estão divididas 
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em: essenciais, funcionais e individuais. Já, dentro da 
dimensão das competências individuais, objeto deste es-
tudo, analisou-se os conceitos propostos por Le Boterf 
(2003), Ruas (2001), Fleury e Fleury (2001), Zarifian 
(2001), Leme (2005) e outros, dividindo-as em técnicas 
e comportamentais.

Na figura 1.1 propõe-se o fluxo da abrangência das 
dimensões organizacionais das competências e destaca-
-se, o escopo deste estudo.

Figura 1.1 - Fluxo das dimensões organizacionais das 
competências

Fonte: Adaptado de Ruas (2001) e de Leme (2005)

Aprofundando o significado do conceito de com-
petência individual, encontra-se na literatura uma grande 
diversidade, porém a maioria converge para a ideia de 
capacidade e aptidão, enfocando os saberes e as habilida-
des das pessoas.
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Ferreira (1999) conceitua competência como algo 
ligado à capacidade de resolver algum problema, fazer de-
terminada coisa, ter aptidão para o exercício de alguma 
tarefa. 

Fleury e Fleury (2001, p. 21) definem competên-
cia como:

Um saber agir responsável e reconhe-
cido, que implica mobilizar, integrar, 
transferir conhecimentos, recursos, 
habilidades, que agreguem valor eco-
nômico à organização e valor social ao 
indivíduo.

Segundo Santos (2002), o que concede significa-
do ao conceito de competência é a ideia subjacente de re-
sultado. São as concepções claras do saber fazer, aplicar, 
agir, resolver, em suma, um saber operacionalizado que 
implica em resultados. Assim, entende-se competência 
como um comportamento/ação resultante de um conjun-
to de conhecimentos, habilidades – saber fazer com efi-
ciência e com eficácia, e de atitudes – comportamentos e 
posturas éticas e de responsabilidades sociais. 

Para Zarifian (2001), a competência é uma com-
binação de conhecimento, de saber-fazer, de experiên-
cias e comportamentos que se exerce em um contexto 
preciso. Ela é constatada quando é utilizada em situa-
ção profissional, a partir da qual é passível de validação. 
Compete então à empresa identificá-la, avaliá-la, validá-
-la e fazê-la evoluir. 

A competência é realmente a compe-
tência de um indivíduo (e não a quali-



 33

Capítulo 1

ficação de um emprego) e se manifesta 
e é avaliada quando de sua utilização 
em situação profissional [...]. Por ou-
tro lado, a competência só se revela nas 
ações em que ela tem o comando destas 
últimas. É nessas ações que podemos 
percebê-la, mesmo tendo que correr o 
risco de precisar inferir, dessas ações, 
as competências que permitiram rea-
lizá-las com sucesso. A competência 
só se manifesta na atividade prática”. 
(ZARIFIAN, 2001, p. 66-67).

Rey (2002, p. 42), diz que:
Competência pode ser descrita como 
uma organização de comportamentos 
[...]; e também é concebida como uma 
capacidade geradora suscetível de criar 
uma infinidade de condutas adequadas 
a uma infinidade de novas situações. 

Para Le Boterf (2003, p. 11-12): 
(...) a competência individual ou co-
letiva é uma abstração (...). Somente 
as pessoas existem. O profissional re-
conhecido como competente é aquele 
que sabe agir com competência. Existe 
um conjunto duplo que caracteriza a 
competência: o conjunto incorporado 
à pessoa (conhecimentos, habilidades, 
qualidades, experiências, capacidades 
cognitivas, recursos emocionais, etc.); 
e o conjunto de seu meio (banco de 
dados, redes de especialistas, redes 
documentares, etc.). O saber agir deve 
ser distinguido do saber-fazer. As com-
petências são reconhecidas por meio 
do saber (conhecimentos), saber-fazer 
(habilidades) e saber ser (atitudes).



 34 

Gestão de Pessoas em Organizações Empreendedoras | Vol 6

Na concepção atual de gestão de pessoas, um 
profissional precisa desenvolver o seguinte perfil de 
competências: 

Saber agir e reagir com pertinência; 
saber mobilizar saberes e conhecimen-
tos em um contexto profissional; sa-
ber transpor; saber aprender e apren-
der a aprender; saber envolver-se (LE 
BOTERF, 2003, p. 92).

Fleury e Fleury (2001) passando do nível estraté-
gico-organizacional para o nível da formação das compe-
tências do indivíduo, em uma perspectiva sistêmica, ca-
tegorizaram essas competências em três grandes blocos: 

•	Competências de negócio – relacionadas à com-
preensão do negócio, seus objetivos na relação 
com o mercado, clientes e concorrentes, assim 
como com o ambiente político e social e orienta-
ção para o cliente.

•	Competências técnico-profissionais – específi-
cas para certa operação, ocupação ou atividade, 
como: desenho técnico, conhecimento do produ-
to, finanças. 

•	Competências sociais – competências necessá-
rias para interagir com as pessoas, sendo: comu-
nicação, negociação, mobilização para mudança, 
sensibilidade cultural, trabalho em times. 

Já dentro do modelo de competências apresentado 
por Gramigna (2002, p. 16) são apresentadas “as compe-
tências propostas por Dulewicz (1989), consistindo em 
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intelectuais, interpessoais, adaptabilidade e orientação 
para resultados”.

Leme (2005, p. 15), diz que:
[...] as competências são divididas em 
dois grupos: Competências técnicas é 
tudo que o profissional precisa saber 
para desempenhar sua função (...). É 
tudo aquilo que o profissional precisa 
para ser um especialista tecnicamente; 
Competências Comportamentais é tudo 
que o profissional precisa demonstrar 
como seu diferencial competitivo e tem 
impacto em seus resultados (criativida-
de, flexibilidade, foco em resultados e 
no cliente, organização, planejamento, 
liderança.

Enfim, para que haja competência individual é ne-
cessário que a pessoa coloque em ação: conhecimentos, 
capacidades cognitivas, capacidades relacionais, habili-
dades de execução, comportamentos e atitudes que são 
colocados em xeque no dia a dia, através dos problemas 
que requerem soluções, dos desafios de novos projetos e 
ações, dos incidentes, dos percalços e de inúmeras variá-
veis que cercam o cotidiano pessoal e profissional. 

Caracterização das Competências 
Comportamentais

O comportamento é definido com base em aspec-
tos como cultura, educação, família, escola e sociedade 
e são as reações, as formas como agimos no mundo nas 
relações pessoais e profissionais. Percebe-se que deter-
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minados comportamentos são comuns em uma cultura 
e que em outras não o são. Cada sociedade estimula os 
comportamentos que são aceitáveis.

As competências comportamentais de cada pessoa 
em uma organização, segundo Ruano (2003) são muito se-
melhantes ao que o senso comum chama de “personalida-
de”, a exemplo de dinamismo, liderança, iniciativa, poder 
de persuasão, relacionamento interpessoal, entre outras.

Fleury e Fleury (2001, p. 21) definem como com-
petência o “saber agir responsável e reconhecido, que 
implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 
recursos, habilidades que agreguem valor econômico à 
organização e valor social ao indivíduo”.

Rey (2002, p. 42) diz que:
Competência pode ser descrita como 
uma organização de comportamentos 
[...]; e também é concebida como uma 
capacidade geradora suscetível de criar 
uma infinidade de condutas adequadas a 
uma infinidade de novas situações.

Zarifian (2001 apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 
2002) ao definir competência, faz alusão à metacognição 
e a atitudes relacionadas ao trabalho, baseando-se na pre-
missa de que, em um ambiente dinâmico e competitivo, 
não é possível considerar o trabalho como um conjunto 
de tarefas ou atividades predefinidas e estáticas. Segundo 
o autor, competência significa a capacidade de assumir 
responsabilidades frente a situações complexas e ao 
exercício sistemático da flexibilidade no trabalho. Essa 
definição reflete a característica dinâmica do trabalho e 
do trabalhador e a adaptação entre ambos. No entanto, 
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na literatura pesquisada, parece haver uma segmentação 
teórica entre as competências comportamentais numa di-
mensão pessoal e numa dimensão profissional. 

Na literatura, a dimensão pessoal considera as 
competências requeridas do homem para viver consigo 
mesmo, no grupo e na sociedade; enquanto na dimensão 
profissional considera as habilidades e atitudes desen-
volvidas pelo homem, a partir da cultura e do ambiente 
em que está inserido, os quais lhe fornecem os elementos 
que agregam valor ao desenvolvimento das competências 
técnicas, ou seja, para estabelecer uma relação entre pes-
soa e saber técnico aplicável à função que exerce num 
determinado tipo de situação e de organização. 

A competência é compreendida por 
muitas pessoas e por alguns teóricos 
da administração como um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessários para que a pessoa desen-
volva suas atribuições e responsabili-
dades. Contudo, essa forma de encarar 
a competência tem se mostrado pouco 
instrumental. As pessoas possuem um 
determinado conjunto de conhecimen-
tos, habilidades e atitudes, o que não 
garante que a organização se beneficiará 
diretamente (DUTRA, 2001, p. 25).

No contexto de organizações complexas e em ce-
nários (econômico, político, social) em permanente mu-
tação, verifica-se uma maior valorização do conhecimento 
dos profissionais cujas competências não sejam somente 
técnicas, mas também comportamentais.
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Crema (2006) resume de maneira singular essa 
era que vivemos e o desafio que é manter a conexão entre 
o SER e o ESTAR, entre as organizações e as pessoas. O 
crescimento exponencial do conhecimento, desconecta-
do de uma visão global; os perigos de uma tecnociência 
triunfante e efetiva desvinculada da consciência plane-
tária; enfim, um obscurantismo nefasto causado por um 
saber crescentemente acumulativo e um ser interior cada 
vez mais empobrecido faz do religar conhecimento ao 
amor o mais instigante desafio do momento. 

Assim, pode-se afirmar que as competências téc-
nicas serão mais bem desenvolvidas se houver por parte 
do indivíduo e da organização o mapeamento, a gestão e 
a avaliação eficazes das competências comportamentais, 
aqui divididas em psicológicas e sociais.

Competências Psicológicas

O que se entende por competências psicológicas? 
Na administração, as competências têm sido estudadas e 
usadas na área de gestão de pessoas, nos planos de car-
gos e salários e na gestão do conhecimento no contexto 
das organizações. 

As competências psicológicas abrangem os sen-
timentos e as emoções e principalmente a forma como 
lidamos com elas. Segundo Caruso e Salovey (2007), 
embora tenhamos aprendido que não devemos expressar 
nossas emoções em certos ambientes e, principalmente, 
no ambiente de trabalho, afirmam que a emoção não é 
só importante, mas essencialmente necessária para to-
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marmos boas decisões, agirmos de maneira adequada na 
solução de problemas, enfrentarmos as situações de mu-
danças e até alcançarmos o sucesso. 

Algumas situações são previsíveis e evitáveis na 
vida profissional, mas outras não, como a inteligência emo-
cional, a forma como reagimos, como superamos nossos 
próprios bloqueios psicológicos. Algumas pessoas diante 
de um conflito ou problema no trabalho param e reagem 
com impulsividade, agressividade, medo, reclamações e 
podem adoecer; outras encontram novas formas de com-
preender, superar e transformar a experiência angustiante 
numa nova oportunidade, podendo superar a si mesmos e 
encontrar uma nova resposta, um novo território. 

As competências psicológicas passam pelo reco-
nhecimento das dificuldades, das limitações que herda-
mos, mas principalmente pelas possibilidades de reco-
nhecer e transformá-las, de reescrever nossa história. 
Nas organizações, essas competências se tornam impor-
tantes no gerenciamento de conflitos interpessoais, nos 
momentos de crise, em reuniões tensas, em decisões es-
tratégicas, enfim, em momentos onde é exigido do profis-
sional um posicionamento equilibrado e consciente.

No dia a dia, através de observações empíricas, 
pode-se constatar que um dos aspectos psicológicos que 
aparece em situações tensas é a resiliência, que é a capaci-
dade de transformar o negativo em experiência e dela tirar 
o máximo de aprendizado, para usar em outros momentos 
da vida de maneira construtiva. A resiliência (propriedade 
da física de alguns materiais voltarem ao estado original 
depois de uma deformação) tem sido aplicada para desig-
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nar a capacidade do profissional resistir à pressão e à frus-
tração (SILVA; ELSEN; LACHARITÉ, 2003). 

Esse conceito passou por uma ressignificação em 
direção às ciências humanas, embora permeado de in-
certezas e controvérsias, passando a representar a capa-
cidade de um ser humano de sobreviver a um trauma; a 
resistência do indivíduo face às adversidades. Assim, um 
dos fatores de resiliência é a capacidade do indivíduo de 
garantir sua integridade, mesmo nos momentos mais crí-
ticos (SILVA; ELSEN; LACHARITÉ, 2003). 

Sabe-se que as competências psicológicas inter-
ferem diretamente no clima organizacional, nas decisões 
estratégicas da organização, nas relações da equipe. A 
forma como lidamos com as emoções afeta o cotidiano 
organizacional de forma positiva ou negativa. Muitas das 
dificuldades no trabalho estão relacionadas aos conflitos 
interpessoais, ou seja, às dificuldades de relacionamen-
to, à dificuldade de lidar com as frustrações, à competiti-
vidade exacerbada e às emoções negativas que permeiam 
o ambiente (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2002 apud 
WOOD, 2002).

O equilíbrio emocional influencia na capacidade 
de tomar decisões, na criatividade e no gerenciamento de 
conflitos. Quanto mais se conhece e se gerencia a compe-
tência psicológica, maior será a habilidade de reconhecer 
as dificuldades e qualidades de cada indivíduo. 

Para Zarifian (2001, p.115):
[...] a competência individual, ainda 
que ela se manifeste em relação a um 
indivíduo claramente identificado e se 
expresse no que ele faz, é efetivamente, 
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no que concerne a sua produção o resul-
tado de numerosas trocas de saberes e 
de numerosas conexões entre atividades 
diferentes. (...) Cada vez mais um indiví-
duo particular constrói sua competência 
profissional, com uma multiplicidade de 
fontes de conhecimentos, de especiali-
dades, de experiências. Ele as combina 
em si mesmo segundo uma alquimia que 
é muito difícil de decodificar.

Dentro do quadro do perfil de competências do 
profissional, Le Boterf (2003, p. 92), apresenta duas 
competências, que classificamos como competências 
psicológicas, que são: 1) saber aprender e aprender a 
aprender, que consiste em: “saber tirar as lições da ex-
periência; saber transformar sua ação em experiência; 
saber descrever como se aprende; saber agir em circuito 
duplo de aprendizagem”; e 2) saber envolver-se, que con-
siste em: “saber envolver sua subjetividade; saber assu-
mir riscos; saber empreender; saber utilizar-se de ética 
profissional”.

Pela literatura pesquisada pode-se deduzir que, ao 
mesmo tempo em que a empresa busca equilibrar o seu 
“EU organizacional”, o indivíduo também procura equili-
brar as suas emoções e sentimentos, buscando um ajuste 
adequado entre as aspirações e os objetivos pessoais e 
profissionais.

Competências Sociais

A forma de estar em sociedade, de conviver, tan-
to na família, no grupo de amigos, na equipe de traba-
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lho, reflete na competência social. Competências sociais 
são habilidades aprendidas principalmente na infância e 
adolescência, através dos jogos, na escola, na educação 
transmitida pelos pais ou responsáveis e na convivência 
em grupo. 

Fleury e Fleury (2001, p. 26) definem as habilida-
des das competências sociais em: 

Comunicação: compreender o processo 
de comunicação em sua totalidade, ga-
rantindo o entendimento das mensagens 
pelos demais membros da organização. 
Capacidade de expressar ideias de modo 
claro, utilizando técnicas de comunica-
ção apropriadas para cada situação; 
Negociação: ter capacidade de discutir, 
estimular e influenciar positivamente 
outras pessoas a colaborarem, efetiva-
mente, para atingir os objetivos organi-
zacionais, conduzir processos de obten-
ção de consenso, objetivando resultados 
satisfatórios para as partes envolvidas e, 
principalmente, para a organização, em 
situações externas e internas, argumen-
tar coerentemente, de forma a persuadir 
as pessoas na venda de ideias e aceitar 
pontos diversos dos seus; 
Trabalho em equipe: criar e trabalhar 
com grupos de pessoas que detenham 
habilidades e conhecimentos diversos 
e complementares, propiciando o surgi-
mento de sinergia. Habilidade em man-
ter tais grupos trabalhando em conjunto 
eficientemente, controlando participa-
ções excessivas e convidando membros 
silenciosos a participar, resolvendo con-
flitos.
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Del Prette (2005) apresenta o conceito de compe-
tência social como a capacidade de articular pensamen-
tos, sentimentos e ações em função de consequências 
positivas para si e para os outros. Relata que o apren-
dizado das habilidades sociais ocorre como consequên-
cia da interação entre ambiente e pessoas, assim como 
da qualidade dos estímulos oferecidos. Enfatiza que as 
competências sociais são aquelas que ocorrem na inte-
ração social, através de algumas habilidades importantes 
como: assertividade, empatia, sensibilidade, flexibilidade 
comportamental e comunicação. 

A assertividade é a capacidade de expressar ideias, 
emoções e opiniões; é uma competência social que favo-
rece, dentro das organizações, o aprimoramento da co-
municação interna, tornando o clima mais tranquilo, as 
ações mais claras, facilitando o processo de trabalho e a 
tomada de decisões (DEL PRETTE, 2005).

Zarafian (2001, p. 147) entende por: 
Competência social [...] os comporta-
mentos manifestos nos três campos a 
seguir: a) no campo da autonomia, b) no 
campo da tomada de responsabilidade, 
c) no campo da comunicação. A autono-
mia e o assumir responsabilidade [...] 
tratam de atitudes sociais totalmente 
integradas às competências profissio-
nais e que exprimem as opções novas 
de organização do trabalho. Afirma que 
[...] em uma equipe ou rede de trabalho 
pode surgir uma competência coletiva 
que representa mais do que a soma das 
competências individuais.
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Fleury e Fleury (2001, p. 24) conceituam compe-
tências sociais como:

Competências necessárias para intera-
gir com as pessoas, como, por exemplo, 
comunicação, negociação, mobilização 
para mudança, sensibilidade cultural, 
trabalho em times. 

Ainda dentro das competências sociais, alguns 
autores dão ênfase às habilidades interpessoais, as quais 
denominam de competências.

Vasconcelos (2006) faz uma análise das compe-
tências necessárias ao trabalho em equipe, onde são des-
tacadas as competências interpessoais. A autora traz a 
contribuição de Stevens e Campion (1994, p. 505), que 
propõem uma “taxionomia de competências primordiais 
baseadas em competências interpessoais e competências 
de autogestão”, salientando que nelas estão a resolução 
de conflitos, a solução colaborativa de problemas e a co-
municação (redes de comunicações).

Tonelli (2003), ao tratar de competências, cita as 
competências interpessoais e as define como a capaci-
dade de lidar adequadamente com outras pessoas. Saber 
comunicar-se bem, estar aberto ao contato social, a ne-
gociações, saber manejar imprevistos e responder de ma-
neira adequada são traços que predispõem às competên-
cias interpessoais - os relacionamentos. 

Sobre habilidades relacionais, Argyris (1968 apud 
MOSCOVICI, 2000, p. 36-37) coloca que: 

Saber lidar com relações interpessoais 
significa a habilidade de agir eficazmen-
te a partir de três critérios: 1) percep-
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ção acurada da situação interpessoal, 
de suas variáveis relevantes e respectiva 
inter-relação; 2) habilidade de resolver 
realmente os problemas, de tal modo 
que não haja regressões; 3) soluções 
alcançadas de tal forma que as pesso-
as envolvidas continuem trabalhando 
juntas tão eficientemente, pelo menos, 
como quando começaram a resolver 
seus problemas.

Verifica-se que existe uma relação intrínseca entre 
competências psicológicas e sociais, não havendo pos-
sibilidade de se estabelecer uma fronteira entre ambas. 
Isto ocorre em decorrência da complexidade que caracte-
riza o ser humano. Tal separação somente pode ser aceita 
para fins de estudos acadêmicos.

Ainda segundo Moscovici (2000), dois componen-
tes são importantes no processo da relação interpessoal: 
a percepção e a habilidade. O processo da percepção pre-
cisa ser treinado para uma visão acurada da situação re-
lacional. Isto significa um longo processo de crescimento 
pessoal, abrangendo autopercepção, autoconscientização 
e autoaceitação como pré-requisitos de possibilidades de 
percepção mais realística dos outros, de si e da situação. 

Destaca que o autoconhecimento só pode ser obtido 
com a ajuda dos outros, por meio de feedback, o qual pre-
cisa ser elaborado para autoaceitação. Se o indivíduo tem 
percepção mais acurada de si, pode também desenvolver 
uma melhor percepção interpessoal (MOSCOVICI, 2000).

Senge (2000) diz que o aprendizado organizacio-
nal só ocorre com o aprendizado individual e que este 
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não garante aquele. No entanto, sem o aprendizado in-
dividual não ocorre a aprendizagem organizacional. Esse 
processo, segundo o autor, exige o domínio pessoal, pois 
é o que dá sustentação para o desenvolvimento das com-
petências pessoal e intrapessoal.

Entende Senge (2000), que o domínio pessoal é a 
disciplina do crescimento e do aprendizado pessoal e que 
vai além das outras competências comportamentais (psi-
cológicas e sociais), embora se baseie nelas. Diz, citando 
Robert Fritz, que o domínio pessoal vai além da revelação 
e da abertura espiritual. Significa encarar e viver a vida 
de forma criativa e não reativa. A essência do domínio 
pessoal é aprender a gerar e sustentar a tensão criativa, 
tanto na dimensão pessoal, quanto organizacional. 

No entanto, alerta o autor que fazer o desenvolvi-
mento das pessoas apenas como um meio para o atingi-
mento dos fins organizacionais desvaloriza qualquer tipo 
de relacionamento que possa existir entre o indivíduo e 
a organização. Um relacionamento completo e duradouro 
entre o indivíduo e a organização “exige um pacto for-
mal [...] baseado em um compromisso compartilhado em 
torno de ideias, problemas, valores, metas e processos 
gerenciais” (SENGE, 2000, p. 172).

Para Sinzato (2007), a maestria pessoal embora 
tenha uma indicação para o olhar do homem sobre si 
mesmo, tem uma forte conotação no viés da formação 
de competências comportamentais para a atuação do ho-
mem na organização, na sociedade do conhecimento. 

Tanto na vida pessoal, quanto na profissional, o in-
divíduo não vivencia apenas uma orientação. Dependendo 
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do grupo ou da sociedade em que está inserido, da cultura 
dominante, de sua concepção de mundo, de sua forma-
ção, da sua vivência no espaço e no tempo, orientações 
mudam, afetando o desenvolvimento da maneira como 
entendem e atuam no mundo e, por conseguinte, as suas 
competências individuais, mais especificamente as com-
portamentais, bem como o seu transitar na organização. 

 
Mapeamento de Competências 
Comportamentais

A partir dos fundamentos apresentados e com 
base na literatura pesquisada, selecionamos, para efei-
to do estudo, as competências individuais e, entre elas 
pinçamos as comportamentais, levando em considera-
ção a sua divisão em psicológicas e sociais.

Tal mapeamento levou em consideração os traba-
lhos desenvolvidos, principalmente, por Le Boterf (2003); 
Fleury e Fleury (2001); Leme (2005); Zarifian (2001); 
Gramigna (2002); Fleury e Oliveira (2001); Senge (2000); 
Sinzato (2007); Ruas (2001), bem como algumas inferên-
cias empíricas, o que resultou na listagem a seguir: 

•	sensibilidade interpessoal (qualidade nos conta-
tos com pares, clientes e fornecedores internos 
e externos); 

•	iniciativa; 
•	energia e discernimento na resolução de proble-

mas; 
•	disponibilidade para ouvir; 
•	energia para exercer as funções; 
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•	abertura para receber feedback (de pares, lidera-
dos e lideranças);

•	interesse e curiosidade; 
•	tenacidade e persistência para superar dificulda-

des; 
•	flexibilidade e adaptabilidade (demonstração de 

atitude aberta e receptiva às mudanças e inova-
ções);

•	dinamismo;
•	integridade de caráter; bom senso e equidade no 

trato com as pessoas;
•	partilhamento do sucesso com seu grupo de tra-

balho; 
•	senso de honestidade e ética; 
•	compromisso com resultados; 
•	automotivação e autocontrole; 
•	sensibilidade; 
•	sensatez; 
•	criatividade; 
•	aceitação de riscos; 
•	amplitude de interesses; 
•	tolerância ao estresse; 
•	autonomia; 
•	liderança; 
•	ambição; 
•	cultura pessoal; 
•	capacidade de análise e avaliação; 
•	persuasão; 
•	resiliência; 
•	comunicação e relacionamento; 
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•	autoconhecimento; 
•	capacidade para identificar e mudar contextos; 
•	perseverança diante de obstáculos; 
•	abertura para o aprendizado; 
•	assumir responsabilidade; 
•	agir com pertinência; 
•	envolvimento; 
•	abertura para aprender a aprender; 
•	assumir riscos;
•	comprometimento; 
•	interação; 
•	habilidade de negociação; 
•	trabalho em equipe; 
•	flexibilidade; 
•	tolerância; 
•	responsabilidade social; 
•	autodomínio; 
•	equilíbrio entre o pessoal e o profissional; 
•	domínio de si mesmo; 
•	autenticidade; 
•	colaboração; 
•	capacidade para lidar com a tensão criativa; 

abertura para o desenvolvimento pessoal.

Salienta-se que, embora o mapeamento das com-
petências comportamentais acima referidas sejam decor-
rentes de uma pesquisa bibliográfica, carece de estudos 
mais aprofundados e de testagens científicas. 

Ainda se tratando de competências comportamen-
tais, devemos ter o cuidado de que toda padronização é 
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primária e pobre, pois o ser humano é um ser histórico, 
complexo e adaptativo e, sendo assim, está em perma-
nente mudança. Além disso, uma organização típica da 
sociedade do conhecimento deve considerar as pessoas 
que nela trabalham como um importante capital humano, 
portadoras da energia propulsora do desenvolvimento 
organizacional. Portanto, mapear, fazer a gestão e a ava-
liação das competências comportamentais requer uma 
dinâmica que observe a cultura, a filosofia e os estilos 
de gestão de cada organização, bem como o perfil de seu 
capital humano.

Considerações finais

Não há organização sem aprendizagem, tudo está 
em constante mudança. Algumas pessoas trilham o ca-
minho da excelência, não apenas da excelência profis-
sional, mas também, pessoal e intrapessoal. E esse é um 
caminho que leva ao ponto mais alto da existência huma-
na: leva a si mesmo. 

Organizações eficazes são aquelas capazes de opor-
tunizar, ao máximo, o desenvolvimento das potencialida-
des humanas, pois quando essas competências não são 
utilizadas e valorizadas é gerado um vazio em relação ao 
papel que o trabalho tem na vida de cada indivíduo. 

A congruência entre valores da organização e valo-
res pessoais traz sentido para a atividade laboral. Percebe-
se que há a necessidade de maior integração entre as com-
petências da organização e as competências individuais e 
que existe uma grande necessidade de se fazer uma verda-
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deira interação entre as competências técnicas e as com-
portamentais requeridas dos indivíduos nas organizações. 

O homem é um só, tanto na sua dimensão pes-
soal (comportamental), quanto na dimensão profissional 
(técnica). A multidisciplinaridade, caminho percorrido 
neste capítulo, tende a estabelecer indicadores para tra-
tar da gestão de pessoas de maneira estratégica e holís-
tica. Cada área do saber tem seu valor e sua aplicabilida-
de, não devendo ser trabalhada de maneira fragmentada. 
Em outras palavras, a maravilha está na integração de 
toda essa complexidade, que pode ser representada pelo 
HOMEM em toda a sua essência.
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