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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo discutir a Gestão por Competências no contexto 

do conhecimento institucionalizado em um esquadrão de voo. Buscando atingi-lo, faz-se 

necessário descrever como seu conhecimento é institucionalizado, realizar uma breve reflexão 

sobre a gestão por competência realizada até o momento, considerando as especificidades do 

desempenho na gestão pública, e, enfim, identificar a relaçãoentre capacitação e desenvolvimento 

de competências na instituição observando as especificidades culturais da Força Aérea Brasileira, 

força armada em que o esquadrão está inserido. A metodologia utilizada consiste em uma 

abordagem dedutiva, sendo uma pesquisa aplicada, qualitativa, e de objetivo exploratório, sendo 

a coleta de dados realizada por meio da pesquisa documental e de entrevista semiestruturada. 

Como resultado, é possível observar que há uma gestão por competências presente no referente à 

temática técnica-operacional, sendo, no entanto, incipiente quando voltado aos setores 

administrativos da organização estudada. Até então realizada de forma empírica, surgem atos 

normativos norteando a solidificação do tema no contexto. Por fim, o estudo conclui que Gestão 

por Competências no contexto do conhecimento institucionalizado no esquadrão de voo é 

embrionária, surgindo de um reconhecimento de uma melhor administração por meio deste 

modelo e apresenta potencial de crescimento dentro da organização. 

Palavras-chave: capital intelectual; gestão por competências, organização militar, gestão de 

pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the present work is to discuss Competency Management in the context of 

institutionalized knowledge in a flight squadron. Seeking to achieve it, it is necessary to describe 

how their knowledge is institutionalized, carry out a brief reflection on the competence 

management carried out so far, considering the specifics of performance in public management, 

and, finally, to identify the relationship between training and development of competences in the 

institution observing the cultural specificities of the Brazilian Air Force, the armed force in which 

the squadron is inserted. The methodology consists of a deductive approach, being an applied, 

qualitative, and exploratory objective research, with data collection carried out through 

documentary research and semi-structured interviews. As a result, it is possible to observe that 

there is a management by competences present in relation to the technical-operational theme, 

being, however, incipient when directed to the administrative sectors of the studied organization. 

Until then performed in an empirical way, normative acts appear guiding the solidification of the 

theme in the context. Finally, the study concludes that Management by Skills in the context of 

institutionalized knowledge in the flight squadron is embryonic, arising from a recognition of 

better management through this model and has potential for growth within the organization. 

Keywords: intellectual capital; competences management; military organization; people 

management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade de hoje, cada vez mais globalizada, exige que os portadores de decisões 

estejam com um olhar amplo, e ao mesmo tempo atento a possíveis vantagens que podem ser 

cruciais às suas organizações. Tal qual ocorre com o dia a dia, por consequência da globalização, 

as informações disponibilizadas aos gestores são críticas para um processo decisório adequado, 

em tempo hábil e com mínima possibilidade de erro. E, como podemos pontuar em diversos 

exemplos do cotidiano, o conjunto dos resultados destes processos decisórios podem ser a 

diferença entre erguer ou falir uma organização. 

A globalização também nos trouxe um crescimento exponencial de variedades de 

segmentos comerciais e industriais, que cada vez mais concorrem pelos recursos providos por 

fornecedores similares. E devido a essas limitações de recursos (monetários, de tempo, ou até 

mesmo estrutura adequada), faz-se necessário planejamento de diretrizes em curto, médio e longo 

prazo em todas as searas de qualquer organização, com foco no último, visto que, em tempos 

atuais, mudanças constantes ocorrem decorrentes da globalização, não sendo excluída, portanto, a 

projeção do desenvolvimento do capital organizacional, haja vista as pessoas serem um dos 

principais ativos que agregam valor a uma organização. Em contextos recentes, pode-se observar 

que a geração (ou aquisição) de receita outorgada ao público-alvo torna-se cada vez mais escassa, 

consequentemente, tolhendo a obtenção de tecnologias mais desenvolvidas (e invariavelmente, 

mais onerosas). Desta feita, portanto, faz-se mister desenvolver o capital intelectual de seu 

quórum. Ao focar-se nesse viés, o indivíduo sente-se valorizado perante sua instituição. Se essa 

capacitação, então, for realizada alinhando os interesses da organização com os individuais, a 

motivação do grupo se desenvolverá, tornando os processos mais eficientes e produzindo 

melhores resultados. Desta forma, os colaboradores despertarão o interesse e a vontade de 

transmitir seus conhecimentos contribuindo para o sucesso da organização (MACHADO et al., 

2015). 

No setor público, é interessante considerar que, de modo geral, não se tem como objetivo 

principal a geração de receita direta (no sentido de obter lucros de seus usuários). Em vez disso, 

com vistas a uma justificativa mais sólida quanto à necessidade de receber investimentos da 

administração superior, observa-se que é dada uma importância em seus ativos intangíveis, 

podendo ser utilizados indicadores para analisar seu progresso após implantar processos 
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inovadores e gerir seu conhecimento adequadamente, por exemplo (QUEIROZ, 2010). Tais 

indicadores nos remetem à justificativa já citada anteriormente: As contribuições pecuniárias 

advindas, sejam elas por meio de tributos e/ou serviços, são finitas e também são disputados entre 

as organizações públicas. 

No contexto brasileiro, isto pode ser observado dentre os ministérios existentes no poder 

executivo. E voltando-se ao meio militar federal, subordinado a um desses ministérios e que pode 

ser considerado um setor federal de segurança pública, observamos que as organizações que o 

compõe denotam esta mesma preocupação, explicitados em suas legislações mais basilares, como 

por exemplo, explanado na Lei nº 6.880, de dezembro de 1980 (conhecida no nicho como 

“Estatuto dos Militares”), onde consta que o aprimoramento técnico-profissional é uma das 

“manifestações essenciais do valor militar” (BRASIL, 1980). Embora, à época da legislação 

supracitada, o valor tenha sido estabelecido de forma impalpável, voltado apenas a um valor a ser 

cultivado dentre os seus profissionais, atualmente há diretrizes e programas direcionando 

planejamentos e ações almejando realizar os aprimoramentos profissionais de forma mais prática. 

Um dos exemplos a serem citados é no segmento aeronáutico. A Força Aérea Brasileira 

(FAB), em seu planejamento estratégico projetando a situação da instituição em seu centenário 

(denominado “Concepção Estratégica Força Aérea 100”), emitiu uma doutrina de comando 

(documento de natureza orientadora em um sentido estratégico), onde consta que: 

 

No âmago da transição para este futuro, a capacitação de seu efetivo é uma condição 

prioritária. Por intermédio das suas competências, os militares e civis da FAB serão 

responsáveis por transformar o conceito em realidade e manter as atuais demandas 

operacionais durante o desenvolvimento da Força Aérea do Futuro (BRASIL, 2018, 

p.26).  

 

A instituição supracitada permanece dirimindo esforços no sentido de tornar mais prático 

o investimento de esforços na capacitação de seu efetivo, denotando a importância organizacional 

dada. Sua base para tais esforços é cumprir uma série de pré-requisitos previstos em um manual 

que descreve o perfil profissional desejado em seus oficiais, apresentando as competências 

(compostas por conhecimentos, habilidades e atitudes) desejadas pelo Comando da Aeronáutica 

(COMAER) (BRASIL, 2020a). A organização, em tese, crê que a gestão por competências é “um 

caminho que conduzirá a instituição ao nível de excelência na utilização do potencial de sua força 

de trabalho” (BRASIL, 2018, p.38-39). 
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No entanto, deparamo-nos com certa complexidade ao tratar do assunto. É válido ressaltar 

que, conforme citam Jubb e Robotham (1997), não há um conceito fixo para o que é considerado 

“competência”: pode ser tanto considerada a habilidade de gerenciar situações (um gerente 

competente), ou então um padrão de comportamento eficaz (um “trabalhador competente”), 

podendo-se inclusive, ocorrer a situação em que os conceitos se intercambiam. Segundo 

McClelland e Spencer (1990), o movimento de competências na educação e nas indústrias norte-

americanas data do fim da década de 60 e início da década de 70. Contudo, à época, a psicologia 

norte-americana não dava tanta importância ao tema, dado o fato de considerarem-na “fora de 

moda”. Neste contexto, ainda, pode ser observado, à época, que um crescente números de estudos 

mostrava que a performance no trabalho não podia ser medida considerando apenas notas e 

créditos escolares.  

Buscando estudar o fenômeno de forma mais esclarecedora, McClelland e Spencer (1990) 

pré-estabeleceram princípios que pudessem identificar as variáveis de competências que previam 

o desempenho profissional. Dentre as mais importantes, citou a identificação dos pensamentos e 

atitudes presentes em profissionais de sucesso (MCCLELLAND; SPENCER, 1990). Desta 

forma, podemos identificar que foi estabelecida a distinção entre o conhecimento, medido por 

notas e graus, e as atitudes, situadas como ações que culminaram em sucesso. 

Segundo Zarifian (2011, p.72), corroborando que “competência envolve a prática”, a 

competência é a inteligência prática para situações que se apoiam sobre os conhecimentos 

adquiridos e os transformam com tanto mais força, quanto mais aumenta a complexidade das 

situações. 

Observando o tema no contexto brasileiro, o interesse dos acadêmicos sobre “a 

competência” no cenário do país é crescente, sendo possível observar devido ao número de 

artigos, por exemplo, entre os anos de 2000 e 2004 (RUAS et al., 2005): 47 artigos publicados, 

abordando os conceitos de Competência Individual e Gerencial, Competência Coletiva e Grupal, 

Competência Organizacional e o Conceito de Competência em si. 

Ratificando o conceito de competência como uma conjuntura, Fleury e Fleury (2001) 

afirmam que os conhecimentos e o know-how não adquirem status de competência a não ser que 

sejam comunicados e utilizados, pois a rede de conhecimento em que se insere o indivíduo é 

fundamental para que a comunicação seja eficiente e gere a competência.  
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Estreitando ao setor público, temos algumas obras voltadas ao assunto, se preocupando, 

principalmente, em identificar o ponto de vista dos gestores quanto à importância dada à gestão 

por competências, bem como pelo ponto de vista dos servidores. Assim, conforme destaca 

Dourado (2015), é de fundamental importância a alocação de cada servidor conforme parâmetros 

como formação, inclinações pessoais, experiências anteriores e anseios profissionais atuais. Pois, 

haja vista ser uma carreira de caráter duradouro, a alocação de um profissional na “lacuna 

organizacional” correta acarretará em resultados mais contundentes e, indissociavelmente, 

contínuos. 

Na Força Aérea Brasileira (FAB), instituição que contém o esquadrão a ser analisado no 

decorrer do estudo, pode se observar que as competências representam comportamentos que 

podem ser observados objetivamente no contexto laboral, bem como expressam as capacidades 

desejadas individualmente para realização de atividades no contexto das equipes de trabalho e da 

organização e, ainda, indica o que o órgão, área ou setor espera de cada um para atingir seus 

objetivos e metas (BRASIL, 2019b).  

Observando tão-somente o setor específico esquadrão de voo, que possui, naturalmente, 

características de satisfações individuais em todo o processo de execução de cada tarefa, e 

concomitantemente, responsabilidades e atribuições administrativas, é necessário, como estrutura 

do setor público, um planejamento visando uma melhor gestão por competências no efetivo, de 

modo que se torne cada vez mais célere a adequação do profissional mais capacitado em sua 

respectiva competência. 

Em um primeiro momento, considera-se que há planos para a implantação desta 

sistemática, contudo, todo o trabalho de “trilha de capacitação” está voltado apenas aos oficiais 

intermediários e superiores. Considerando apenas os oficiais intermediários (capitães), um militar 

levará, pelo menos, 08 (oito) anos para ser alvo da atenção da instituição quanto a um melhor 

enfoque em suas competências. Contudo, a FAB possui diversos militares em condições 

hierárquicas inferiores ao posto de capitão que, desde os profissionais com sete a trinta anos de 

serviço, se dedicam à instituição de forma a entregar seu desempenho nas condições a que são 

submetidos. 

O esquadrão de voo a ser estudado, por exemplo, possui menos de 10% de seu efetivo 

incluído nas propostas de “trilha de capacitação”. A maior parte de seus militares (mais de três 

quartos) é composta de oficiais subalternos (tenentes), e este será o grupo analisado nesta 
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organização, haja vista não existir, institucionalmente, previsão de uma gestão por competências 

especificamente voltada a estes militares. E esta categoria, que pode permanecer até, no máximo, 

sete anos em serviço nesta organização, tem como compulsória a sua movimentação 

organizacional (transferência a outra OM do país) justamente no ano em que entra na faixa-alvo 

das trilhas de capacitação (quando ocorre sua promoção ao posto de oficial intermediário), fator 

adicional à importância de se estabelecerem critérios adequados a este público. 

É possível, então considerar que, no período em que permanecem executando tarefas de 

caráter técnico-operacional e administrativo neste esquadrão, o gestor da organização lida com 

um intervalo de tempo em que, por não existir clara gestão por competências e/ou de capital 

intelectual a este público, passa a administrar as funções administrativas do grupo por meio de 

“tentativa e erro", tendo, neste processo, grandes chances de perda de alocação do profissional 

em uma área mais adequada ao seu perfil, podendo, em último caso, encontrar-se em uma 

paulatina perda de motivação e consequente desempenho nas suas tarefas. 

Tendo em vista o contexto apresentado, o estudo se propõe a responder ao seguinte 

problema: Como o conhecimento institucionalizado afeta a Gestão por Competência em um 

esquadrão de voo?  

A presente dissertação tem como temática um estudo alinhando a Gestão de Pessoas e 

análise organizacional. Mais especificamente, a dissertação trata sobre Gestão por Competências, 

que é um meio de condução organizacional baseado em lacunas existentes na empresa que, na 

medida em que são preenchidas, tem-se como fruto um melhor cumprimento do objetivo 

organizacional, mediante resultados sinérgicos. 

O tema surgiu como uma necessidade de resposta às gestões realizadas após a revolução 

industrial, que visavam, praticamente, o lucro e a produtividade como únicas prioridades, 

comparando pessoas às máquinas. Na segunda metade do século XX, as competências foram 

divididas em duas grandes escolas: a escola americana, liderada por David McClelland, que 

entendia as competências como conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), e a escola 

francesa, liderada por Le Boterf, que entendia as competências como a aplicação efetiva dos 

CHAs e a obtenção de resultados. 

No contexto brasileiro, destaca-se o modelo de Dutra (2004), o qual articula o conceito de 

competências com os conceitos de "entrega", "complexidade", "agregação de valor" e "espaço 
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ocupacional". Fleury e Fleury (2001) também abordam o conceito em nosso país, 

compreendendo-o como uma conjuntura. 

E, face à sua aplicação em diversas searas organizacionais do país, este estudo aborda o 

seguinte nicho: militares brasileiros das Forças Armadas (FFAA). Especificamente, os do 

Comando da Aeronáutica (COMAER), que compartilham características da administração 

pública federal.  

No que se refere ao público-alvo deste estudo, os profissionais são bacharéis em Ciências 

Aeronáuticas e bacharéis em Administração, com ênfase em Administração Pública. Após sua 

formação, despendem um ano a mais para especializar-se em sua área de atuação aeronáutica. 

Fato compreensível até então, pois daí em diante, espera-se que o militar seja capaz de planejar e 

realizar missões aéreas, de forma independente ou nas missões conjuntas (envolvendo outras 

forças armadas), bem como empregar adequadamente as aeronaves de suas Unidades Aéreas 

(BRASIL, 2020a). 

Contudo, é razoável supor que, considerando a conjuntura econômica do país, combinada 

com a natureza diplomática de nossa Nação, o tempo despendido às missões aéreas não será alvo 

de prioridade máxima, no sentido de exigir a dedicação integral de seus oficiais. Diante desta 

situação, entende-se que o militar também deve ser habilitado em gerir adequadamente os 

recursos públicos que lhe são confiados, sejam financeiros, logísticos e até mesmo, saindo do 

escopo material, os profissionais que lhe são organizacionalmente subordinados, e aí reside a 

justificativa do oficial também estudar e compreender os princípios da administração pública, 

haja vista que,em toda a carreira, terá responsabilidades em termos de atividades aeroespaciais e 

gestão administrativa. 

O autor desta dissertação, que desde sua primeira designação organizacional, labutou na 

gestão administrativa de sua unidade (em paralelo com a atividade aérea), sempre lidou com a 

capacitação do efetivo, seja ministrando instruções teóricas de regulamentos, gerenciando 

contatos com instituições que aplicassem aulas de conceitos teóricos diversos que pudessem 

auxiliar nas atividades, bem como, coordenar a capacitação do efetivo nas áreas operacional e 

administrativas, sendo o último fator que inspirou a noção inicial desta obra. Desde o primeiro 

contato do autor, observou-se que os critérios utilizados para priorizar a capacitação do efetivo de 

sua observação não eram normativamente estabelecidos, sendo, portanto, inicialmente, a gestão 

das capacitações resumida à execução do que era determinado pelo gestor de sua organização 
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(denominado comandante de esquadrão). Ao decorrer dos anos, também foi possível observar 

que, até mesmo o comandante utilizava-se de critérios empíricos, baseados em sua experiência 

profissional adquirida até então, justamente porque também lhe careciam diretivas 

organizacionais quanto às priorizações e quantidade de capacitações a serem realizadas. 

Paulatinamente, o contexto se depara em uma evolução no sentido de aperfeiçoamento, 

haja vista o cenário apresentado até agora: Planos estratégicos, diretivas organizacionais, 

adaptações de cursos em regimes EAD, buscando se adequar às restrições financeiras de 

deslocamento e apoios aos alunos, tudo isso fazendo parte de um esforço conjunto de incrementar 

a capacitação de seu efetivo. Contudo, as legislações apontam que o foco inicial da gestão por 

competências, especificamente, serão os oficiais intermediários e superiores. E, considerando que 

apenas os militares de carreira são os que atingem este patamar, e que levam, no mínimo oito 

anos até atingirem este posto (o público-alvo), tem-se aí um tempo considerável em que o efetivo 

é submetido a oportunidades de queda de desempenho, seja por vícios de trabalhos empíricos, por 

influência daqueles que não foram submetidos uma capacitação adequada, ou até mesmo 

oportunidades externas que lhe permitam explorar mais um potencial profissional ao qual se 

identifique mais. Todos estes fatores podem levar a consequências não desejadas no ambiente 

organizacional, desde perda de desempenho, ou até mesmo evasão da carreira, perdendo assim 

pessoas com elevado potencial profissionais.  

Em relação à justificativa acadêmica do presente estudo, foi realizada uma pesquisa na 

Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações para identificar as Teses ou Dissertações já 

produzidas no Brasil, com temas próximos ao da presente dissertação. Os resultados da pesquisa 

são apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Estudos recentes sobre o tema 

Autoria Título Instituição Tipo 

Mello (2003) O modelo de gestão por competências: uma abordagem crítica FGV Dissertação 

Lessa (2006) 
Uma proposta de metodologia de apoio ao planejamento 

estratégico das Forças Armadas baseado em capacidades. 
ITA Dissertação 
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Teixeira (2007) 

Gestão por competências e as mudanças nas práticas da 

gestão de pessoas: um estudo de caso em duas empresas 

mineiras 

PUC-MG Dissertação 

Ferreira (2010) 
Comprometimento organizacional e comprometimento com a 

carreira de profissionais geradores de conhecimento das 

instituições de C&T da Aeronáutica Brasileira 

UNITAU Dissertação 

Ferreira Júnior 

(2012) 

Diretrizes para capacitação profissional por competências de 

trabalhadores da construção civil. 
USP Dissertação 

Perazzo (2013) Gestão de competência versus gestão por competência IFPE Dissertação 

Moreira (2016) Implantação de Sistema de Informação para Mapeamento de 

Competências de Engenheiros de uma Empresa Aeronáutica. 
UNIFEI Dissertação 

Ferreira (2018) 
Gestão por Competências no setor público: Identificação de 

competências individuais na pró-reitoria de gestão de pessoas 

da Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFV Dissertação 

Santana (2019) 

Intenção de rotatividade, motivação e identificação 

organizacional: Um estudo em uma organização militar das 

forças armadas. 

UnB Dissertação 

Rodrigues 

(2020) 

Mapear as competências técnicas necessárias às equipes 

operacionais para a área de segurança: estudo de caso da 

Diretoria de Segurança da Universidade de Brasília 

DISEG/PRC/UnB. 

UnB Dissertação 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A predição da motivação e da identificação organizacional por imitação em relação à 

intenção de rotatividade de militares das Forças Armadas é estudada em Santana (2019). O 

estudo revelou que a motivação não mostrou relação significativa com a intenção de rotatividade, 

tendo sido apenas a identificação organizacional confirmada como variável preditora. 

Na obra de Teixeira (2007) é estudada a implantação do Modelo de Gestão por 

Competências, seus condicionantes e impactos em duas empresas mineiras, sendo destacados os 

fatores relevantes que levaram à adoção do modelo e as mudanças significativas nas práticas de 

Recursos Humanos e no ambiente interno que favoreceram a aplicação e desenvolvimento dos 

conceitos. O estudo revelou que as empresas têm adotado a Gestão por Competências para 
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viabilizar as mudanças em um novo contexto de negócios e tornar a Gestão de Pessoas mais 

atuante em toda a empresa, trazendo o fortalecimento da área de Recursos Humanos ao alinhar 

suas práticas às estratégias da empresa. 

O estudo de Ferreira Júnior (2012) aborda a capacitação profissional em nível 

operacional, propondo diretrizes para capacitação profissional por competência. O estudo propõe 

um modelo para programas de capacitação profissional por competências e uma proposta de 

aplicação para o caso do assentador e rejuntador de placas cerâmicas e porcelanato para 

revestimentos. 

No estudo de Moreira (2016) foi desenvolvido um sistema de informação para o suporte 

na gestão por competências para facilitar a implantação através de um modelo aplicado no setor 

aeronáutico. O estudo contribuiu com informações customizadas de acordo com a necessidade 

apresentada pelos gestores, como a identificação de lacunas de competências para a elaboração 

do projeto do desenho do primeiro modelo de helicóptero brasileiro. 

A pesquisa de Lessa (2006) propõe uma metodologia de apoio ao planejamento 

estratégico das Forças Armadas com respeito às competências que devem adquirir no longo prazo 

para serem capazes de enfrentar potenciais desafios relacionados ao seu papel para a Defesa 

Nacional. O estudo utiliza a visão de gerenciamento integrado na qual se estabelece uma conexão 

de gerenciamento de performance, planejamento estratégico e alocação de recursos, estruturando 

as ligações entre os diferentes níveis hierárquicos de decisão da Força, apontando o quão 

importante e o quanto cada elemento dos menores níveis da hierarquia contribuem para a 

construção de uma determinada capacidade estratégica. 

O comprometimento dos profissionais geradores de conhecimento das Instituições de 

Ciência e Tecnologia (C&T) da Aeronáutica Brasileira é descrito por Ferreira (2010). O estudo 

revela que foi encontrado equilíbrio entre comprometimento afetivo, instrumental e normativo, 

bem como uma associação entre o comprometimento com a organização e o tempo de serviço e o 

comprometimento com a organização e os cargos ocupados. 

No estudo de Perazzo (2013) estuda a evolução do aproveitamento dos potenciais 

humanos na Administração Pública Federal Direta, após a edição do Decreto nº 5.707/2006, que 

dispõe sobre a política de desenvolvimento de pessoal, com foco na Gestão por Competências. O 

estudo revela que a deficiência da não aplicabilidade de todos os princípios inerentes à gestão por 

competência está na falta de estrutura da Administração Pública, quanto ao sistema de 
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gerenciamento de pessoas, além de fortes barreiras que a própria legislação coloca, ao encarar a 

realidade do quadro de pessoal do sistema público. 

O estudo de Ferreira (2018) identifica as competências relevantes para as funções 

exercidas pelos Assistentes em Administração lotados na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Essas competências foram descritas enquanto 

comportamentos passíveis de observação no trabalho, juntamente ao conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias. O estudo revela que as condições do ambiente de trabalho no 

setor e fatores motivacionais podem interferir na criação, desenvolvimento e mobilização das 

competências pelos servidores. 

Em relação à obra de Mello (2003), é apresentado o desenvolvimento histórico do modelo 

de gestão por competências e as diversas questões que decorrem desse tema. Analisa quatro 

paradigmas sobre o conceito de competência apresentando as críticas e as dificuldades da 

utilização do termo e as dificuldades decorrentes da implementação do modelo de gestão por 

competências 

O estudo de Rodrigues (2020) mapeia as competências técnicas operacionais necessárias 

às equipes de segurança dos servidores lotados na Diretoria de Segurança, departamento 

vinculado à Prefeitura do Campus da Universidade de Brasília (DISEG/PRC/UnB), buscando um 

levantamento das consideradas mais importantes e a percepção de domínio nas dimensões de 

CHA por parte dos servidores, onde foram classificadas 41 (quarenta e uma) competências em 

variáveis extraídas de documentos oficiais e da realização de um grupo focal com especialistas da 

área de segurança. O estudo de caso analisou as competências utilizando de Análise Fatorial e 

Análise de Clusters com resultados indicando que a Análise Fatorial pode ser um instrumento 

eficaz para a redução de variáveis, sem comprometer a qualidade da pesquisa. Rodrigues também 

conclui que os servidores possuem domínio mediano em relação às competências requeridas para 

o desempenho de seu papel ocupacional, encontrando assim que as competências estão alinhadas 

com aquelas necessárias ao desempenho da atividade operacional. 

A partir da análise dos estudos encontrados na Biblioteca Brasileira de Teses e 

Dissertações fica evidente uma lacuna no conhecimento referente à Gestão por Competências no 

contexto do conhecimento institucionalizado em esquadrão de voo. Faz-se mister esclarecer, 

enfim, que o estudo não pretende determinar ou finalizar a problemática em questão, afinal, 

nenhum processo é livre de melhoria. 
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Portanto, como objetivo geral o estudo se propõe a: 

Discutir a Gestão por Competências no contexto do conhecimento institucionalizado 

em um esquadrão de voo. 

Como objetivos específicos o estudo se propõe a: 

a) Descrever o conhecimento institucionalizado no esquadrão de voo em estudo; 

b) Refletir sobre a gestão por competência realizada atentando-se para as 

especificidades do desempenho na gestão pública; 

c) Identificar a relação entre capacitação e desenvolvimento de competências na 

instituição observando as especificidades culturais da Força Aérea Brasileira. 
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2. GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

2.1 Histórico e Conceito 

 

Vertentes norte-americanas compreendem, desde trabalhos advindos das décadas de 70, 

80 e 90, a competência como um conjunto de qualificações que melhoram a performance de 

indivíduos em uma determinada situação. No Brasil, a abordagem foi disseminada nos anos 80 e 

90, sempre associando o conceito ao perfil do CHA (DUTRA et al., 2006).  

A temática vem sendo revisada por diversos autores em nosso país, podendo destacar, 

dentre eles, Fleury, que aborda o tema sob um ponto de vista organizacional, atribuindo às 

competências tanto à organização quanto aos indivíduos. Tais competências advêm desde a 

criação da empresa, acompanhando sua evolução, germinando vantagens competitivas em seu 

nicho (DUTRA et al., 2006).  

A competência, como destaca Le Boterf (1994), não se detém apenas a um estado de 

conhecimento nem de treinamento, e sim, a mobilização destes para atender uma determinada 

demanda e exigência em um determinado contexto, que inclui as relações interprofissionais, a 

cultura organizacional, o tempo disponível, dentre outros. Dessa forma, percebe-se que o autor 

não dissocia competência de ação. Zarifian (2011) reforça ainda, abordando que, devido ao dia a 

dia organizacional, precisar o conjunto de tarefas e atividades de um profissional se torna muito 

difícil. Por isso, mais válida é a compreensão de demandas em um sentido mais global e saber 

lidar com os seus meios atendendo as necessidades adequadamente (DUTRA, 2004).  

O conceito de competência na seara de uma organização começou, inicialmente, sobre o 

ponto de vista do profissional individualmente. Pode ser considerado, como ponto de partida do 

debate, o abordado por McClelland (1973), que afirma que a competência é uma característica 

subjacente a uma pessoa, podendo ser relacionado com um melhor desempenho na realização de 

uma tarefa em uma determinada situação. Vieira, Reis e Silva (2021) nos explicam que o 

conceito de competência não remete apenas a uma qualificação adquirida: também inclui a 

postura que você assume lançando mão do que foi aprendido, considerando a situação e 

oportunidades de iniciativa, bem como a capacidade de domínio frente a novas situações. Santo 

detalha sobre o assunto afirmando que 

 



 

24 

 

As competências técnicas significam tudo o que o colaborador/profissional precisa saber 

paradesempenhar sua  função. Representa tudo aquiloque o profissional precisa para ser 

um especialista  tecnicamente. Competências técnicas podem ser procuradas como 

palavras-chave nos currículos dos candidatos e depois averiguadas em entrevistas e 

testes práticos. Já as competências comportamentais, é tudo o que o profissional precisa 

demonstrar como seudiferencial  competitivo  e  tem  impacto  em  seus  resultados,  tais  

como:  flexibilidade,  criatividade,  organização, planejamento, liderança, entre outras 

(SANTOS, 2021, p. 140). 

 

As competências, de fato, são de caráter fundamental no exercício da gestão de pessoas de 

uma organização. De acordo com Fevorini, Silva e Crepaldi (2014), o sistema de gestão de 

pessoas se baseia na noção de competências, pois utiliza de práticas que são essenciais em seu 

conceito como a motivação, o desenvolvimento, a valorização e a gestão de carreira e 

remuneração, permitindo assim, desta forma, condições para que as competências individuais 

possam ser aproveitadas pela organização. 

No dia-a-dia da gestão, por vezes, podem ser tratados como sinônimos as gestão de 

competências e gestão por competências. Contudo, à luz da teoria, há pequenas diferenças entre 

ambos, embora tenham a mesma finalidade. Segundo Fernandes (2013), a Gestão de 

competências pode ser entendida como uma atividade informal, realizada pelo gestor: é 

caracterizada pelos treinamentos, orientações, feedbacks, todos visando o progresso de sua equipe 

no sentido profissional. Desta forma, pode ser definida como o conjunto de ações realizadas pelos 

gestores com o fito de desenvolver as competências de seus profissionais, mesmo que não 

estejam descritas ou formalizadas. 

A gestão de competências é notada como um componente fundamental na gestão de 

pessoas também na visão de Paiva e Melo (2008), transcendendo a individualidade e 

influenciando processos complexos nas searas individual, coletiva e institucional.  De acordo 

com Vieira, Silva e Reis (2021), elas relacionam a forma de planejar, organizar e desenvolver as 

competências necessárias ao ramo de atuação, sendo possível observar a sua manifestação 

diariamente. O seu objetivo é mapear as competências individuais e da organização visando 

atender os processos organizacionais, sendo possível somente quando a aprendizagem é 

valorizada e propicia um ambiente de compartilhamento. 

A gestão por competências é, de fato, semelhante. Distingue-se, principalmente, quanto à 

definição formal das competências que os colaboradores devem apresentar, bem como seu uso 

como parâmetro sistemático, conforme apresentado por Fernandes (2013). Gramigna, ainda, 

define a gestão por competências como um modelo de gestão de pessoas que é composto por um 
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“conjunto de ferramentas, instrumentos e processos metodológicos voltados para a gestão 

estratégica de pessoas” (2007, p. 43). Quando aplicada na prática, desenvolve as seguintes 

atividades, conforme Vieira, Silva e Reis (2021) descrevem: a captação de pessoas, o 

desenvolvimento de competências e remuneração por competências.  

Segundo Brandão e Guimarães (2001), a gestão por competências constitui um processo 

contínuo. Sua primeira etapa seria a formulação da estratégia organizacional. Em seguida, em 

razão dos objetivos estabelecidos, devem-se definir indicadores de desempenho no nível 

corporativo e metas, e identificar as competências necessárias para concretizar o desempenho 

esperado. Ainda, a gestão por competências propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, 

desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da  organização  –  individual,  grupal  e 

organizacional  –  as  competências  necessárias  à  consecução  de  seus  objetivos, conforme 

explicam Brandão e Guimarães (2001). 

A gestão por competênciastem  sido  apontada  como  modelo  gerencial alternativo aos  

instrumentos  tradicionalmente  utilizados  pelas  organizações, conforme apresentado por 

Brandão e Bahry (2014), pois, o modelo, busca gerenciar e reduzir lacunas afetas à discrepância 

entre o que é necessário e o que já está disponível na organização. Tal fator domínio de 

conhecimento é determinante para o desempenho superior de organizações e pessoas. 

No âmbito do setor público, não é de hoje que se busca uma identificação adequada dos 

óbices e quais são as mais importantes competências a serem reconhecidas neste âmbito. 

Fevorini, Silva e Crepaldi (2014) nos mostram que um marco importante para a gestão por 

competências no setor público foi o evento “Gestão por Competências em Organizações de 

Governo”, organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). O evento, 

composto por gestores públicos e especialistas no assunto, dentre outras atividades, exemplificou 

dificuldades encontradas em algumas das instituições públicas para uma aplicação mais fluida 

deste processo, conforme citado por Pires et al. (2005), quais sejam: 

a) Limitações de ordem legal em relação à prática de recrutamento por concursos públicos 

(como recrutamento de funções eminentemente técnicas);  

b) Inexistência de metodologias adequadas à identificação das competências 

organizacionais e ao mapeamento de competências dos servidores;  
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c) Sistema de progressão funcional exclusivamente baseado em tempo de serviço, sendo 

que as reais necessidades da organização usualmente não são consideradas e tampouco os 

resultados obtidos pelos servidores nas avaliações de competências e de desempenho; 

d) Sistemas de remuneração que não permite reconhecimento virtuoso. 

Também foram apontadas algumas características que são consideradas importantes para 

o ambiente do setor público, como o autodesenvolvimento, a criatividade, a capacidade de 

trabalhar em equipe, de construir relacionamentos e de gerar resultados. 

Contudo, antes de desenvolver-se um modelo aplicável de gestão por competências na 

organização, deve haver um terreno preparado para tal. Silva e Mello (2013) afirmam que devem 

ser alinhadas estratégias, visando à diferenciação perante as demais instituições, de forma que 

isto permita uma melhor compreensão da razão de determinadas ações serem tomadas, bem como 

demonstra uma maior autonomia por parte da administração pública. E, para tal, como fruto do 

evento realizado, chegou-se ao hoje disposto no Decreto nº 9.991, que versa sobre a Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. Neste documento, estabelecem-se critérios, responsabilidades por parte dos 

envolvidos e, conforma o abordado por Silva e Mello (2013), fixa um objetivo estratégico, que é 

promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias à consecução 

da excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal (BRASIL, 

2019a). 

Ainda no contexto público brasileiro, Souza (2004) nos mostra alguns desdobramentos 

para que se torne factível a implantação de modelos de gestão por competência no setor público. 

Como exemplos, podem ser citados, além da normatização da política de capacitação na gestão 

por competências, definir e mapear os perfis de liderança, bem como melhor capacitá-los para tal; 

desenhar a estrutura de cargos com atribuições mais amplas, agrupando em eixos de 

conhecimento e evolução profissional; utilização mais intensa de informações nas gestões de 

pessoas e o fomento ao desenvolvimento de gestores de pessoas. 

Uma das formas de perceber as competências, de maneira clara, é observando em como 

são apresentados os resultados na organização. Souza e Vasconcelos (2021) afirmam que 

primeiramente, ao gerir as competências, devem ser mapeadas as competências organizacionais, 

que são as necessárias para a visão da missão e da organização. No setor público, podem ser 

exemplificados a: gestão eficiente, valorização do serviço público, o atendimento ao cidadão e a 
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agilidade nas respostas. Também é importante identificar quais as competências técnicas 

(relacionadas ao exercício da função) e comportamentais (próprias dos indivíduos) esperadas. 

Depois de listadas, dividem-se por cargos ou função, mapeiam-se mais individualmente, e, por 

fim, faz-se uma comparação com o esperado e o real, trabalhando-se com o fito de reduzir estas 

distâncias. Desta forma, conforme Souza e Vasconcelos (2021), “pode-se ter uma ideia de quais 

Competências precisam ser desenvolvidas por meio do T&D, pois, assim, consegue-se visualizar 

os gaps (lacunas) das competências na organização”.  

Segundo Garcia (2013), a Gestão por Competências pode ser tratada tanto como mestra 

na gestão de pessoas, como apenas mais um de seus instrumentos. É possível, também, apontá-la 

como capaz de integrar os instrumentos da gestão de pessoas, contribuindo para a implantação 

das estratégias organizacionais e, tornando um elemento base para a gestão estratégica de pessoas 

(FERNANDES; COMINI, 2008). Garcia (2013) cita que o conceito é empregado, cada vez mais, 

de maneira estratégica, e acrescenta que é mais provável que nos deparemos com gestões 

baseadas em competências quanto mais instável for o ambiente organizacional. E, justamente, 

devido a esta natureza estratégica, há uma dificuldade latente quanto à aplicação do assunto. 

Naturalmente, gestores anseiam em se deparar com resultados mais céleres e palpáveis, que vão 

justamente ao encontro da natureza da gestão estratégica. Garcia (2013), por exemplo, nos mostra 

que é comum que novas formas de gestão causem incômodo, considerando, por exemplo, uma 

mudança de plano de carreira decorrente da atuação da gestão por competências: profissionais 

que criam expectativas baseadas nos modelos de gestão atuais lançarão mão de meios que a 

mantenham-na de forma que lhe seja favorável. 

Porém, Dutra et al. (2006) constatam que o conceito de competências é parte de um novo 

conjunto de premissas que melhor explicam a relação entre pessoas e  suas organizações, frutos 

de esforços advindos desde a década de 80 buscando rever a forma de gestão de pessoas. 

Portanto, podemos considerar a gestão por competências como uma inovação. Outrossim, Ruas et 

al. (2010) ressaltam que ainda é incomum observar organizações com suas competências 

organizacionais definidas, sendo incapaz, portanto, de estabelecer conexões entre as 

organizacionais e as individuais, gerando uma dificuldade de implementação e aplicação do 

conceito.  Garcia (2013) nos afirma que parte dessas dificuldades advém dos diversos conceitos, 

abordagens e modos de aplicação, confundindo gestores.  
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Seguindo a linha do uso da gestão por competências como um meio de vantagem 

competitiva, o indivíduo profissional passa a ser chave nesta gestão. Inicialmente, passando pela 

identificação das competências essenciais individualmente, a gestão por competências, segundo 

Souza e Vasconcelos (2021), auxiliará os indivíduos a se manterem motivados, por meio de um 

sistema meritocrático de real percepção. Depois de identificadas, explanarão uma avaliação de 

desempenho mais isonômica, permitindo uma clareza, também, na expectativa de resultados, 

proporcionando mais credibilidade ao processo. 

 

2.2 Tipos de competências 

 

As competências, de fato, são de caráter fundamental no exercício da gestão de pessoas de 

uma organização. Podendo ser divididas entre individuais e organizacionais, as competências 

envolvem, inclusive, o entendimento prático diante de situações complexas.  Complementado o 

tema, Herbstrithi e Kieling (2020, p.5) afirmam que 

 
As competências gerenciais formam um elo entre as competências individuais e 
coletivas, uma vez que seriam elas encarregadas de mobilizar as competências 

dosindivíduos  de  um  grupo, de  modo  a  colaborarem  entre  si,  e  ainda  traçando  o  

alinhamento  com  a  estratégia  organizacional,  dando  origem  às  competências 

funcionais, organizacionais (essenciais), contribuindo, desta maneira, para o alcance  dos 

objetivos da organização. No que diz respeito às competências coletivas, 

tambémconhecidas  como  competências  organizacionais  ou  essenciais,  são  

resultantes  da  sinergia  entre  as  competências  individuais,  daqueles  que  compõem  

um  grupo,  time,  equipe,  etc. 

 

Uma das formas de perceber as competências, de maneira clara, é observando em como 

são apresentados os resultados na organização. Souza e Vasconcelos (2021) afirmam que, 

primeiramente, ao gerir as competências, devem ser mapeadas as competências organizacionais, 

que são as necessárias para a visão da missão e da organização. No setor público, podem ser 

exemplificados: a gestão eficiente, a valorização do serviço público, o atendimento ao cidadão e a 

agilidade nas respostas. Também é importante identificar quais as competências técnicas 

(relacionadas ao exercício da função) e comportamentais (próprias dos indivíduos) esperadas. 

Depois de listadas, dividem-se por cargos ou função, mapeiam-se mais individualmente, e, por 

fim, faz-se uma comparação com o esperado e o real, trabalhando-se com o fito de reduzir essas 

distâncias.  
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Não apenas identificar e desenvolver as competências em sua organização, o gestor deve 

mantê-las para que sejam difíceis de serem copiadas. Denominadas como competências 

essenciais, conforme Leonard-Barton (1992) são elas as estrategicamente importantes para uma 

companhia. Assim como nossa sociedade como um todo, a organização tem de acompanhar as 

mudanças advindas do dia a dia por meio da globalização. Portanto, as competências essenciais 

estão sujeitas a evoluções, e a sobrevivência da empresa está diretamente ligada ao 

gerenciamento dessas mudanças (LEONARD-BARTON, 1992), bem como servirão de alicerce 

para uma vantagem competitiva. 

Não menos importante, deparamo-nos com as competências individuais, que incluem 

também as que colocam as propostas e projetos da organização em prática, conforme apresentado 

por Ruas, Antonello e Boff (2005). A noção de competência individual, ao contrário das 

competências organizacionais, já existe há um bom tempo, devido ao fato de se confundir com 

outras noções similares no ambiente de trabalho (como qualificação e responsabilidade, por 

exemplo). 

Fleury e Fleury (2001) definem competência individual como um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar e compartilhar conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Já a 

competência organizacional é tratada como a coordenação de conhecimentos, habilidades, 

sistemas e práticas, conjuntamente, que podem ser consideradas como ponto estratégico da 

empresa, conforme abordado por Ruas et al. (2005). 

Ruas, Antonello e Boff (2005) nos mostram que, devido às experiências práticas, é 

possível se deparar com conceitos heterogêneos acerca do assunto. Porém, as competências 

individuais podem se dividir em dois grandes grupos: a corrente norte-americana (cujo nome de 

maior destaque é representado por McClelland), que versa sobre o tema de forma mais 

pragmática, definindo como um conjunto de qualificações ou características inerentes ao 

profissional. Seu conceito é concebido como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que explicam um alto desempenho (RODRIGUES; RODRIGUES; FARIAS, 2020). Por 

outro lado, podemos também nos deparar com a corrente francesa (representada por nomes como 

Le Boterf e Zarifian), integrando elementos da economia do trabalho e da sociologia. E é nessa 

corrente que pode ser notada uma noção mais situacional acerca da competência individual: o 

indivíduo em si não é classificado como competente, e sim suas ações, considerando a aplicação 
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de seu conhecimento em determinada situação, em conjunto com as próprias restrições 

contextualizadas ao momento exigido (LE BOTERF, 1994). Contudo, conforme mencionado por 

Ruas, Antonello e Boff (2005), não se pode considerar os grupos como excludentes, pois a 

capacidade de agir adequadamente considerando o contexto é, geralmente, composta pelos 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, em conjunto com outros instrumentos, sistemas e 

equipamentos. 

Os autores, ainda, realizam duas reflexões sobre o tema: a primeira versa sobre as noções; 

já a segunda, sobre constatações empíricas. Sobre as noções de competências individuais: 

- A competência gerencial (que é uma das competências individuais) deve ser considerada 

uma ação que mobiliza os CHAs pessoais e profissionais para cumprir uma determinada 

demanda; 

- A legitimação de uma competência só ocorre em situações específicas do ambiente de 

trabalho, não sendo viável considerar alguém competente com base em situações passadas; 

- Competências definidas de formas genéricas são bem-vindas, pois conseguem abranger 

mais a situação atual de uma organização, bem como permite um contexto multifuncional. 

(RUAS; ANTONELLO, BOFF, 2005). 

Quanto às constatações empíricas, os autores mencionam que as empresas, em geral, têm 

noção do que é a competência, seja de maneira formal, seja de maneira informal. Embora seja 

predominantemente associado à gestão de pessoas, o conceito carece de presença nas práticas de 

avaliação de desempenho, por exemplo. E esse fator acarreta outra constatação: devido a uma 

difícil associação ao desempenho, não é comum observar as competências profissionais 

relacionadas à remuneração.  

 

2.3 O Conhecimento e o Capital Intelectual na Gestão por Competências 

 

As organizações, por definição, trabalham de forma a gerenciar os resultados individuais 

e agregá-los, para que o conjunto desses seja interligado e seja entregue um produto de melhor 

qualidade/desempenho. Nos dias atuais, muitas organizações detêm a gestão de equipe dentre 

suas capacidades. Aos gestores responsáveis, conforme aborda Machado et al. (2015), este fato 

por si só já é de enorme complexidade, haja vista serem as pessoas o ativo mais complexo da 

organização e que carecem de contínuo aprendizado. Isto, alinhado às constantes mudanças que 
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necessitam ser realizadas para que a organização se mantenha viva, obriga aos gestores a 

atentarem significativamente aos elementos intangíveis, que garantirão uma vantagem 

competitiva perante os demais. Rezende complementa afirmando que 

 

O diferencial entre as empresas não é mais as máquinas utilizadas no processo 

produtivo, mas sim o somatório do conhecimento coletivo gerado e adquirido, as 

habilidades criativas e inventivas, os valores, atitudes e motivação das pessoas que as 

integram e o grau de satisfação dos clientes. São os chamados ativos intangíveis, os 

conhecimentos tácitos ou explícitos que geram valor econômico para a empresa e cuja 

origem está diretamente relacionada aos agentes criativos da empresa. (REZENDE, 

2002, p 122). 

 

O conhecimento, primeiro componente do trinômio CHA, é entendido de maneira geral 

como “o saber”. Inicialmente, acreditava-se que bastaria o conhecimento para que o indivíduo se 

destacasse em termos de competências, sendo hoje um conceito mais abrangente, que exige, pelo 

menos, um alinhamento às habilidades e atitudes.  

Contudo, Avona, Bigi e Bigi (2014) nos mostram que ainda há uma prevalência do 

conhecimento neste trinômio, pois detendo o conhecimento (que nem sempre está disponibilizado 

a todos), desenvolvem-se os demais com mais facilidade. Kalil et al. (2005) trazem uma série de 

conceitos sobre assunto, afirmando que o conhecimento corresponde a informações assimiladas e 

estruturadas, permitindo o entendimento de um meio, bem como deriva da informação e de um 

conjunto de dados: os dados (informações isoladas) são percebidos e têm significado atribuído 

pelo indivíduo, tornando-se informações. E várias informações aglutinadas e reconhecidas pelo 

indivíduo se tornam os conhecimentos. 

Santos (2013, p. 4) define o conhecimento, no ambiente organizacional, como “um 

conjunto compartilhado de crenças sobre relações causais mantidas por pessoas inseridas em um 

determinado grupo”, podendo também ser classificado como tácito e explícito. Avona, Bigi e 

Bigi (2014) explicam que o conhecimento tácito é o que está incutido em cada pessoa, sendo de 

difícil transmissão, por causa de sua complicada formulação e comunicação aos outros. Pereira 

(2005, p.5) reforça o conceito, afirmando que 

 
O conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, constituído do know-how subjetivo, 

dos insights e intuições que uma pessoa tem depois de estar imersa numa atividade por 

um longo período de tempo. É o conhecimento implícito usado pelos membros da 
organização para realizar seu trabalho e dar sentido a seu mundo, é o conhecimento não-

codificado e difícil de divulgar. 
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Ademais, o conhecimento tácito exige uma experiência prévia em determinada atividade, 

com períodos de duração mais estendidos. Isto permite, enfim, um julgamento e possíveis 

intervenções para melhor desenvolver a tarefa cujo conhecimento foi adquirido (CORRÊA et al., 

2017).  

Grant (2007) considera que o conhecimento tácito pode ser altamente pessoal ou de difícil 

descrição, ligado a mapas mentais e características motoras de seu detentor. O autor, no entanto, 

reforça que é possível uma transferência desse conhecimento, por meio de uma relação pessoal de 

mestre-aprendiz.  

Outro tipo de conhecimento organizacional é o conhecimento explícito, que, conforme 

sua nomenclatura, é mais patente. Avona, Bigi e Bigi (2014) nos explicam que, por ser explícito, 

pode ser expresso de maneira formal e sistematizado, facilitando a sua transmissão e permitindo 

uma melhor aprendizagem. Nickols (2000) comenta que o conhecimento explícito é aquele que, 

de alguma forma, já foi articulado e capturado em forma de textos, diagramas, tabelas, dentre 

outros. 

Embora, em um primeiro momento, sejam classificados como opostos, ambos devem ser 

tratados em conjunto, pois são componentes necessários para a geração de um conhecimento 

individual. Nonaka e Takeuchi (2008) apresentam algumas maneiras de conversão de 

conhecimentos, com base no entendimento de que são nessas conversões que o conhecimento é 

criado e difundido na organização, transformando aprendizado individual em coletivo e vice-

versa. As conversões (quatro ao todo) são descritas da seguinte forma: 

a) A socialização, que permite a transmissão de conhecimento tácito por meio de 

compartilhamento de experiências; 

b) A externalização, que permite a conversão de conhecimento tácito para explícito por 

meio do diálogo e da reflexão; 

c) A combinação, na qual o conhecimento explícito é compartilhado utilizando os 

documentos, reuniões e redes de computadores; e 

d) A internalização, que é a aprendizagem prática, convertendo o conhecimento explícito 

em tácito. 

Há ainda uma definição menos usual de conhecimento organizacional: o conhecimento 

implícito. Tal conceito refere-se, de acordo com Nickols (2000), ao conhecimento que está 

latente: ainda não foi articulado e demanda uma projeção temporal de realização. Portanto, após 
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ser articulado, poderá assumir características de conhecimento explícito, por meio da observação 

de resultados ou a dedução de um comportamento apresentado pelo conhecedor. Grant (2007) já 

complementa o tema discorrendo que é um conhecimento mais voltado a um ambiente de 

especialistas, haja vista que é necessária certa expertise por parte do “aprendiz” para inferir o 

conhecimento apresentado, demandando também uma capacidade de articulação por meio do 

indivíduo. 

Portanto, é possível definir como implícito o conhecimento que pode ou não ter sido 

articulado, por meio dos indivíduos que o recebem ou do articulador, e, a despeito do ambiente 

que é transmitido, assume as características, a posteriori, de conhecimento explícito. 

O capital intelectual (CI), dado o contexto acima, surge então como um conceito capaz de 

propor diversos modos de gerir as organizações, integrando todos os recursos de conhecimento 

essenciais para que se atinja uma diferenciação (MACHADO et al., 2015; SOKOLOV; 

ZAVYALOVA, 2021). O conceito também ajuda a gerência a compreender a importância 

estratégica do conhecimento, interligando os capitais humano, social e estrutural da empresa, 

conforme Sokolov e Zavyalova (2021), componentes essenciais para o capital intelectual. 

 

Se a nova riqueza é o conhecimento, capital e trabalho passam a ser menos antagônicos. 

Capital é cada vez mais o capital intelectual, capital de relacionamento, capital de marca 

e identidade. E trabalho é cada vez mais a capacidade de gerar e gerir idéias, de 

conectar-se, comunicar-se e relacionar-se com pessoas, sejam elas clientes, parceiros, 

outros profissionais e até mesmo o círculo familiar e de amigos, já que qualidade de vida 

influencia o resultado final do trabalho. Por mais de um século, o homem mais rico do 

mundo foi associado ao petróleo. Hoje, está associado ao conhecimento.  (REZENDE, 

2002, p 123). 

 

O benefício de investir em CI na organização é certo, pois, conforme menciona Veloso 

(2017), tem-se resultados otimizados tanto a curto como em longo prazo, por meio de uma 

capacidade de raciocínio e habilidades aprimorados. Pode-se depreender também, portanto, que 

isto permite um prognóstico positivo quanto aos resultados da empresa. Igualmente, de acordo 

com Veloso (2017): 

 

As empresas tendem a buscar as melhores maneiras para diferenciar seu produto e/ou 

serviço, assim sendo, o investimento na capacitação e no conhecimento de funcionários 

agrega valor ao serviço oferecido, fazendo deste seu diferencial no mercado, 

favorecendo o retorno financeiro esperado por seus dirigentes. 
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Em termos mais conhecidos no âmbito da gestão, o CI também pode ser definido como 

um ativo intangível utilizado pelas organizações ou empresas, sendo essenciais os conhecimentos, 

habilidades e atitudes de seus profissionais para o desenvolvimento organizacional como um 

todo (MACHADO et al., 2015). Santoro (2019), ainda, nos mostra que o CI tem seu 

reconhecimento como ativo essencial na área dos negócios, principalmente em indústrias de 

tecnologia, podendo, inclusive, aumentar a chance de sucesso de uma organização, propiciando 

fatores chave como inovação, criatividade e criação de valor. Rezende (2002, p.123) também 

reforça sua importância, afirmando que “o reconhecimento do valor do capital intelectual 

apresenta uma nova perspectiva de como as empresas devem organizar seu futuro ao investir na 

renovação de seus ativos intangíveis, principalmente, as pessoas”. 

Uma característica que sempre deve ser ressaltada é que, mesmo sendo intangível, o CI 

pode agregar valores perceptíveis à sua organização. Contudo, de acordo com Paiva e Santos 

(2017), esta mesma característica pode ser identificada como um obstáculo para sua mensuração. 

Por não ser tangível, o CI se torna de difícil medição por também ser volátil e subjetivo podendo 

variar dependendo do referencial de observação. Ademais, é um recurso que mesmo adquirido, 

pode ser inconstante quando não garantida a permanência de sua fonte na empresa. E por este 

motivo, deve-se, ainda, existir um esforço no sentido de ter ferramentas de verificação do CI 

organizacional. Segundo Malavski: 

 

A aplicação prática do modelo desenvolvido para a mensuração do capital intelectual 

permite uma avaliação mais objetiva e pragmática da importância estratégica dos 

recursos organizacionais, bem como a formação de capacitações e o desenvolvimento de 

competências organizacionais. Valorar tais elementos constitui um importante processo 

para a gestão dos ativos de uma empresa, bem como fundamenta os processos de 
avaliação de seu valor de mercado. Este entendimento aproxima elementos definidos no 

nível da Gestão de Operações com a avaliação de ativos da empresa. (2010, p. 453) 

 

O grau de incerteza de um ativo intangível é o que o faz tão complexo e causa a 

consequente incerteza gerencial, sendo o fator contábil o que mais dificulta a sua avaliação: não é 

possível prever o retorno financeiro quantitativamente, embora seja sabido que ele realmente 

virá. No entanto, Veloso (2017) cita alguns exemplos de benefícios futuros que podem ser 

considerados, como a receita de venda de produtos e serviços maior, redução dos custos por meio 

de otimizações de processos, dentre outros. Pode-se, portanto, considerar o CI ainda um 

investimento benéfico. 
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Doyle e O’Connor (2013) também citam algumas maneiras de observá-lo: a capacidade 

de aplicação de conhecimento do indivíduo, de inovar e transformar ideias em produtos, serviços 

ou processos são alguns exemplos. Sendo assim, o capital intelectual poderá estar, de acordo com 

Santos e Acosta (2016), agregado aos processos organizacionais ou em sistemas específicos da 

organização, por meio da sua aplicação pelos indivíduos que a detém. Malavski (2010) relaciona 

os valores agregados da seguinte forma: 

 

As combinações de valor agregado, de recursos e capacitações seriam, na realidade, as 

competências organizacionais. À competência organizacional também podem ser 

incorporados os atributos da experiência, do sistema de valores e da rede social de 

relacionamentos, na medida em que se trabalha o aspecto cumulativo desses atributos, e, 

portanto, estabelece-se uma trajetória cumulativa de aprendizagem. (p. 442) 

 

Assim como o que podemos observar na sociedade como um todo, as empresas diferem 

entre si de diversas formas, inclusive em como mensurar seus índices diversos, dentre eles, seus 

ativos intangíveis. Conforme explicado por Paiva e Santos (2017), o CI urge de ser mensurado 

devido à sua condição interferir diretamente no valor de uma empresa.  E esta mensuração vem 

junto à subjetividade que coloca mais complexidade ao tema. A sua valoração é dada a itens que 

não podem ser enxergados, mas que agregam valor por potencializar as riquezas e lucros da 

organização. Diversas são as literaturas que apresentam modelos dos mais variados, tendo em 

vista que a complexidade da questão e a inexistência de um instrumento preciso estar, ainda 

segundo Paiva e Santos (2017), à prova de contestações. 

De acordo com Santos e Acosta (2016), há algumas classificações que podem ser 

estabelecidas teoricamente sobre o assunto, que pode ser dividido em capital estrutural 

(softwares desenvolvidos, banco de dados produzidos, marcas registradas, relacionamento 

estabelecido com clientes, dentre outros), e capital humano, formado pelo conhecimento, 

habilidade e capacidade de inovar de seus profissionais. Malavski (2010) vai mais a fundo sobre 

o assunto, afirmando que 

 

Na medida da sua intangibilidade, os recursos, capacitações e competências 

organizacionais constituem o capital intelectual da empresa. Eles podem ser mensurados 

na perspectiva do capital humano, do capital relacional e do capital estrutural. O 
processo de acumulação se dá pela aquisição dos recursos ou pela sua identificação. No 

caso das capacitações e competências, estas constituem construções de segunda ordem, 

ou seja, a sua formação se dá ao longo do tempo, fruto da utilização dos recursos. É na 

atividade que os recursos são articulados e mobilizados, via serviços. De forma geral, os 
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processos organizacionais e de gestão são os responsáveis pela mobilização de recursos, 

formando capacitações e desenvolvendo competências. (MALAVSKI, 2010, p 453) 

 

Há ainda o conceito do capital relacional, que é o valor dos relacionamentos de uma 

entidade com as pessoas com as quais realiza operações. Também chamado de capital de clientes, 

pode ser como o mais valioso dos ativos intangíveis da organização, pois, se refere aos 

relacionamentos contínuos com as pessoas e organizações para as quais as empresas vendem seus 

produtos e serviços (VAZ; VIEGA; URIONA MALDONADO, 2017).  

Desta forma, portanto, o CI pode também ser definido por tudo que abarca o profissional 

detentor do conhecimento e como foi aplicado em prol da organização, materializando assim suas 

capacidades no capital estrutural. O uso do CI em seu favor, ainda, não é algo de natural 

ocorrência, tampouco um processo involuntário. O capital humano, por exemplo, permanece 

oculto até que seja reconhecido, identificado e difundido na instituição. E isto deve ser feito da 

forma mais célere possível, pois, conforme esclarecido por Santos e Acosta (2016), é o ponto de 

início da inovação da organização, de onde surgem as percepções que trazem as vantagens que a 

diferenciam. 

 Por vezes, há uma confusão entre os conceitos de capital humano e intelectual. Para 

melhor diferenciá-los (embora sejam conceitos interligados), deve ser levado em conta o fato de o 

capital humano basear-se nas competências, que necessitam, segundo Santos e Acosta (2016), de 

"suporte organizacional para ser criada, aprimorada, desenvolvida e exercida”. E, assim como o 

CI, as competências nem sempre serão de fácil mensuração, podendo, inclusive, serem 

intimidadas sob uma gerência mal realizada: os conhecimentos, habilidades e atitudes serão 

mobilizados no ambiente de trabalho e a qualidade deste ambiente será, peremptoriamente, ligada 

aos resultados entregues pelo capital humano. 

No referente à administração pública, esta também não pode desconsiderar a gestão de 

seu CI. E, conforme abordado por Ramirez (2010), os gestores públicos acabam por se apoiar nos 

estilos de gestão dos setores privados buscando métodos e ferramentas adequadas ao seu 

contexto.  Kong (2007) também menciona a necessidade de um reforço neste ponto de vista por 

parte dos gestores de organizações que não visam o lucro, pois a competição no ambiente 

corporativo também as atinge, mesmo que de forma distinta: menos voluntários para prestar 

apoio, a demanda crescente de serviços (decorrente do aumento populacional e da expectativa de 

vida como um todo) e, conforme já citado anteriormente, as restrições orçamentárias cada vez 
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mais presentes por parte do governo. Isso tudo acarreta em uma crescente necessidade de 

eficiência no setor público e, com um maior acesso às informações, a sociedade também anseia 

que seus serviços sejam melhor prestados. Ademais, reforça-se que os modelos de capital 

intelectual devem ser considerados devido à intangibilidade, por si só, estar mais presente nas 

organizações públicas, dado os seguintes fatores, conforme apresentado por Ramirez (2010): A 

administração pública tende a ter vários objetivos de natureza não financeira; dentre seus diversos 

recursos, os mais utilizados são as pessoas e o conhecimento intelectual, ambos intangíveis; e, 

por fim, porque o produto final do público é um serviço, que é, essencialmente, intangível. 

Outro fator a ser considerado para o setor público valorizar o CI é devido a sua 

capacidade de se adaptar aos desafios colocados neste ambiente (KONG, 2007), isto, porque, 

conforme Mouritsen et al. (2005), o CI é associado à teoria da estratégia baseada em 

competências, que pressupõe que a capacidade de evoluir paulatina e continuamente, a longo 

prazo, condição importante em um contexto em que os clientes mudam suas demandas junto às 

mudanças tecnológicas. A expectativa, então, é que estas mudanças, então, sejam feitas pelos 

próprios funcionários por iniciativa própria, substituindo assim modificações provocadas por 

pressões externas. 

Atualmente, é possível notar uma intensificação na busca de um modelo de avaliação de 

capital intelectual, sendo ainda mais difícil quando uma organização é de difícil mensuração 

pecuniária, especificamente no caso do setor público, quase a totalidade do seu valor está no 

intangível. E ao perceber-se que isto é o mais importante, como fazer para avaliá-lo e determinar 

quais os elementos que produzem esse capital? Segundo Lima e Carmona (2010), faz-se 

necessário criar mecanismos para identificar os fatores geradores de valor e como se dá esse 

processo, devendo-se, portanto, buscar, através de uma adequada caracterização, indicar como 

essas empresas criam valor. 

Para uma organização melhor gerenciar seu CI, algumas ações devem estar presentes. 

Santos e Acosta (2016) recomendam que, primeiro, tenha-se em mente que o capital humano gera 

riqueza e que é necessário identificar quais são os que irão gerar maior riqueza à empresa. Após 

isto considerado, reconhece-se o que o funcionário tem, e o que falta para ele gerar mais retorno, 

facilitando assim o gerenciamento e desenvolvimento das competências. Por fim, depois de 

identificado e corretamente aplicado, as competências detidas pelo funcionário devem ser 



 

38 

 

compartilhadas com seus colegas, de modo que se incentive um movimento sinérgico dentre 

todos os colaboradores no sentido de potencializar o saber da empresa.   

Voltando a focar o setor público, podemos identificar alguns diferenciais em comparação 

ao meio empresarial privativo. Serão descritos abaixo, de acordo com o apresentado por Queiroz 

(2010): 

- Menor incentivo à adoção de novas técnicas de gestão: Como o ambiente privado é mais 

competitivo, ele, para própria sobrevivência, necessita mudar com a rapidez adequada, algo que 

não se faz tão urgente no setor público. Podemos citar algumas causas, como a falta de 

concorrência direta, eventual monopólio, enfim: uma sensação maior de segurança. 

- Objetivos intangíveis: De acordo com a administração específica, os objetivos da 

instituição podem ser mais tangíveis que outros. E no setor público, no geral, são mais 

intangíveis, como nos tribunais, em que se deve “fazer justiça”, ou às FFAA, que devem “garantir 

a segurança do país”. Embora importantes, não é algo que, de longe, aplique tanta pressão quanto 

à apresentação de resultados aos seus acionistas. Queiroz (2010) cita ainda que “no âmbito do 

Capital Intelectual, podem ser propostos indicadores alternativos para medir o grau de 

cumprimento dos objetivos de uma entidade pública” como uma forma de tornar o CI mais 

palpável. 

- Os serviços são intangíveis: Assim como os objetivos, dependendo da administração 

exercida, os serviços podem ser mais perceptíveis que os outros. Organizações voltadas a obras 

estruturais, por exemplo, conseguem ter índices de controle melhor medidos que políticas 

públicas assistenciais. 

- Os recursos são intangíveis: este fator, especificamente, faz com que a necessidade de 

um acompanhamento maior do CI seja mais destacado. Ao contrário das instituições privadas, 

empresas públicas não têm como foco adquirir matéria-prima, a manutenção de seu maquinário 

ou aquisição: tais fatores são providos por terceiros, que estão alheios à atividade do setor público 

em si. No entanto, seus recursos humanos e do conhecimento, base da gestão de CI, são única e 

exclusivamente geridos por eles mesmos. 

- Menos espaço de manobra para o gerente: Normalmente, as legislações e processos 

presentes no setor público são impostos aos gerentes desta seara, deixando-o com uma menor 

margem para inovação. Outro fator que delimita seu raio de ação é o próprio corpo de 

funcionários a quem lhe é subordinado: o processo de entrada (concurso) não avalia as 
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competências adequadamente e, por vezes, impede que determinados talentos sejam embarcados 

no setor. 

- Menos urgência para quantificar: Este ponto, especificamente, pesa a favor da 

administração pública. O setor privado exige quantificações mais tangíveis, de modo que seu 

lucro seja otimizado. E os métodos de quantificação podem ser onerosos ou despendem muito 

tempo, chegando até a serem evitados, por vezes. No setor público, como a abordagem aos 

intangíveis é cotidiana, sua aplicação prática é favorecida, pois há menor demanda no nível de 

quantificação, sendo mais fácil para sua implementação (QUEIROZ, 2010). 

Outro diferencial que, neste caso, torna-se um problema em comparação ao setor privado 

é que, normalmente, os modelos de CI enfatizam a explicação da diferença entre o valor de 

mercado da empresa e o valor contábil (QUEIROZ, 2010). E isto, como é de se esperar, é de 

difícil obtenção na administração pública: qual seria o valor de mercado de uma câmara de 

vereadores ou de um posto de saúde? Outras diferenças presentes são, por exemplo, o conceito de 

capital do cliente (determinado pelo “valor dos clientes”) e a estrutura externa (determinadas pela 

marca). Já no setor público, os clientes são os cidadãos em geral, que não apresentam (ou pelo 

menos se espera) diferenças de valor entre si. Tampouco existe a “marca” da administração 

pública (muito embora se tenha a imagem, que é de importante preservação perante a sociedade). 

 

2.4 Habilidades na Gestão por competências 

 

A Habilidade, compreendida como o “saber fazer”, é outro componente do trinômio 

CHA, que pode ser definido como a capacidade de fazer algo, detendo um determinado saber.  

Dutra (2004) ressalta que, embora o profissional detenha determinada habilidade, nem sempre 

essa característica será valorizada, caso não venham resultados advindos da aplicação dessa 

habilidade.  O autor também afirma que seu acúmulo representa um reflexo do desenvolvimento 

individual do profissional, recomendando também que essa valorização gere um maior 

reconhecimento remuneratório. 

A habilidade, como parte do trinômio CHA, exigirá uma prévia aquisição de 

conhecimentos e é, invariavelmente, ligada a uma atitude de querer aplicar a sua habilidade. 

Dutra (2004) complementa que um trabalhador que tenha desinteresse em determinado tema, 
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entregará piores resultados em comparação com o que domina o assunto, mesmo que não o 

detenha como sua atividade diária. 

O conceito comum sobre habilidade, para Pires et al. (2005), é o de que o profissional 

lança mão de suas experiências anteriores e conhecimentos e, por meio das técnicas apropriadas, 

para solucionar problemas. Podem, ainda, ser classificadas como intelectuais - abrangendo 

processos mentais de organização de informações -, e motoras, que exigem coordenação 

neuromuscular. Katz (1974) distingue as habilidades profissionais em três grandes grupos: 

conceitual, humana e técnica. Funções gerenciais devem desenvolver a habilidade conceitual, que 

é a capacidade de entender a enxergar a organização de forma sistêmica, bem como as inter-

relações existentes. Morgan (1996, p. 61) complementa, afirmando que “se definirmos a 

organização como um sistema, e, então os outros níveis podem ser entendidos como subsistemas, 

assim como moléculas, células e órgãos podem ser vistos como subsistemas de um organismo 

vivo, embora cada um seja, por si só, um sistema aberto complexo.”. 

Outro aspecto é a habilidade humana, definida por Katz (1974) como a capacidade de 

trabalhar com outras pessoas de maneira eficaz. Tal tipo de habilidade envolve características 

como capacidade de comunicação, liderança, motivação e trabalho em equipe. Silva e Fadul 

(2016) comentam que as habilidades humanas contêm aspectos característicos a 

grupos/indivíduos.  

E, por último, há a habilidade técnica, que se refere à proficiência em determinada tarefa, 

em específico. Oliveira e Lacerda (2007) mencionam que tal habilidade normalmente inclui o 

domínio de métodos e técnicas em funções específicas à empresa e conhecimentos 

especializados, bem como o uso adequado de instrumentos em determinada área. Tal tipo de 

habilidade pode ser facilmente correlacionada com as que são valorizadas dentre as forças 

armadas: saber realizar bem suas funções específicas. 

 

2.5 Atitudes na Gestão por competências 

 

Sendo definida por Fleury e Fleury (2001) como o “saber agir”, indispensável ao conjunto 

de competências, a atitude é um dos fatores que influenciam nas competências de um 

profissional, e, segundo Avona, Bigi e Bigi (2014), sofre influências da motivação e do 

comprometimento individual. Dutra (2004) nos afirma que, em um ambiente de mercado, o 
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comprometimento das pessoas é fundamental para manter a competitividade e deve ser 

constantemente ampliado. E tais características se tornam mais patentes quando se aumenta o 

nível de responsabilidade (e consequentemente, o poder de decisão) na organização.  

Cada vez mais, conforme destacam Avona, Bigi e Bigi (2014), as organizações exigem 

processos e poder descentralizados, de modo que acompanhem a velocidade das mudanças que 

ocorrem no meio corporativo, corroborando assim a importância do comprometimento 

organizacional por parte dos profissionais. 

Nesse contexto, os autores reforçam a importância de uma Gestão por Competências (GC) 

atuante, que incentive o comprometimento e a dedicação do profissional, mantendo um equilíbrio 

entre a competência constatada pelos trabalhadores e como elas são reconhecidas dentro da 

organização. 

A obra de Avoni, Bigi e Bigi (2014, p. 9) ressalta que “o comprometimento e a motivação 

do indivíduo – aqui sendo analisados como pontos principais da atitude do colaborador dentro da 

organização – são fatores de importante influência na eficiência e na eficácia deste colaborador 

dentro da empresa”. A atitude, portanto, se refere aos fatores sociais e afetivos no trabalho. E o 

efeito dessas é aumentar reações positivas e negativas de uma pessoa. 
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3 A INFLUÊNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL NA AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO NO CONTEXTO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

NA ESFERA PÚBLICA 

 

O desenvolvimento organizacional é fundamental a qualquer instituição que anseie 

sobreviver em nosso contexto atual, caracterizado por competição advinda de todos os meios.  

Acompanhando esse processo de desenvolvimento, conforme mencionado por Torres Merlo, 

Uvidia Ramirez e Carapas Revelo (2021), também vem a mudança da cultura empresarial, que 

foca nos modos e costumes dos profissionais.  

Podemos definir a cultura organizacional (CO) como a personalidade de uma instituição. 

Segundo Signori e Silveira (2019), a CO diz respeito aos significados que partilham os membros 

da empresa, bem como os valores, crenças e normas também compartilhados. Trata-se também 

de um conjunto de pressupostos inventados e desenvolvidos que ajudam a lidar com problemas 

externos e internos e que, após testados, são considerados válidos e compartilhados com os novos 

entrantes. Pires complementa da seguinte forma: 

 
Assim, pode-se dizer que por cultura entende-se aqui um conjunto complexo e 
multidimensional de tudo o que constitui a vida em comum nos grupos sociais. Seria 

ainda um conjunto de modos de pensar, de sentir e de agir, mais ou menos formalizados, 

os quais, tendo sido aprendidos e sendo partilhados por uma pluralidade de pessoas, 

servem de maneira ao mesmo tempo objetiva e simbólica, e passam a integrar essas 

pessoas em uma coletividade distinta de outras. É o resultado de ações cujos 

componentes e determinantes são compartilhados e transmitidos pelos membros de um 

dado grupo. (PIRES, 2006, p 84). 

 

De acordo com Chiang-Vega e Candia-Romero (2021), a CO é composta por um conjunto 

de crenças e suposições compartilhadas na organização, envolve tanto a forma como a empresa 

aparece e aos rituais, tecnologias, organogramas, dentre outros. Igualmente, a cultura 

organizacional pode ser identificada como um conjunto de práticas positivas ou negativas, 

comparáveis, segundo Torres Merlo, Uvidia Ramirez e Carapas Revelo (2021) às metas, valores 

compartilhados e decisões intrafamiliares, além de ser um fator que diferencia as empresas de 

sucesso. Em um sentido lato, a CO pode ser considerada como um conceito complexo, devido à 

amplitude de formatos que pode adquirir, devido ao fato que ela é específica para cada 

organização.   
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A cultura, conforme mencionam Pedraja-Rejas et al. (2021), pode produzir uma gama de 

efeitos organizacionais, trazendo desde ambientes com ótimos resultados, considerando um clima 

proveitoso, até ambientes disfuncionais e repleto de stress, sendo este o outro espectro possível. 

Desta forma, a CO é colocada como um fator importante ao se analisar uma organização, 

pois, segundo Saraiva (2002), pode “oferecer parâmetros úteis para uma compreensão ampliada 

do comportamento da organização”. E, de posse desses parâmetros, são permitidos 

entendimentos que podem trazer um repensamento perante a esfera organizacional e discutir a 

respeito da atual necessidade de constante realinhamento de variáveis para que a instituição 

permaneça devidamente integrada com o meio externo. 

A CO, ainda, é derivada de um ambiente social específico e é aprendida mediante 

processos de socialização, tanto no nível social como no organizacional, de acordo com Saraiva 

(2002). Por ser oriunda de uma coletividade, envolve fatores materiais e abstratos. Portanto, cada 

organização possui uma cultura organizacional particular, sustentada, transmitida e transformada 

por meio da interação social dos mais diversos agentes.  

É válido, também, ressaltar, que a CO sofre uma direta influência dos agentes de decisão 

da organização (gestor, diretor, etc.). Tal como um organismo vivo, as organizações nascem e, 

considerando sua conjuntura contextual, consolidam-se e perpetuam um padrão de 

comportamento único (SARAIVA, 2002), vindo a mudar continuamente, seja por pressões 

externas ou por mudanças internas, visando amenizar características indesejáveis. E, não 

surpreendente, podem ser encontrados obstáculos significativos para que a mudança seja 

consolidada. 

No contexto brasileiro, de modo geral, a CO não deixa de ser um reflexo da própria 

população. De acordo com Alcadipani e Crubellate (2003), o modelo de ação cultural do país 

corresponde a um conjunto de quatro subsistemas: institucional (formal), pessoal (informal), 

líderes e liderados. E esses subsistemas possuem traços culturais em comum, de acordo com o 

contexto brasileiro. Podem ser citados as  

 

(1) concentração de poder, na interseção dos subsistemas líderes e institucional; (2) 

postura de espectador, na interseção dos subsistemas liderados e institucional; (3) 

personalismo, na interseção dos subsistemas líderes e pessoal; e (4) evitar conflito, na 

interseção dos subsistemas liderados e pessoal. (ALCADIPANI; CRUBELLATE, 2003, 
p. 68).  
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Em outras palavras, os autores afirmam que os pontos críticos da CO brasileira seriam o 

formalismo, a flexibilidade, a lealdade às pessoas e o paternalismo, sendo que esses pontos 

funcionam em conjunto num sistema garantido pela impunidade. E isso advém de análises 

históricas da formação da cultural de nosso país, sendo observado, segundo Alcadipani e 

Crubellate (2003), que a pluralidade também é um dos aspectos característicos de nossa cultura, 

bem como do universo de nossas organizações. Os autores também afirmam que a maioria dos 

textos que analisam nossa CO sugere que todos os brasileiros compartilham daqueles traços 

culturais, que seriam então a fonte da condição de “ser brasileiro” (ALCADIPANI; 

CRUBELLATE, 2003).  E Pires (2006) endossa o exposto, explicando que 

 

As organizações brasileiras possuem características peculiares em relação a organizações 

de outras culturas ou países e refletem os valores culturais da sociedade maior. Os 

valores culturais são transmitidos para as pessoas pelo processo de socialização e 
consolidados com sua prática social no cotidiano das instituições sociais como família, 

escola, religião e nas organizações. Pesquisas e estudos comprovam a similaridade de 

algumas características presentes na cultura brasileira e refletidas nas culturas 

organizacionais. (PIRES, 2006, p 85-86). 
 

Outra característica de comum observação no setor público é a burocracia. A princípio, 

ela se sustenta sobre conhecimentos técnicos, de forma que seja construída racionalmente, sendo 

capaz de assegurar alta eficiência na administração (SARAIVA, 2002). Criada para ser 

impessoal, lança mão de formalidades que pressupõem tratamento de igualdade em todos os 

casos, contudo, essa mesma impessoalidade, de acordo com Saraiva (2002), pode padronizar 

demais as relações, impedindo assim uma flexibilidade de gerenciamento e desconsiderando o 

homem dentro da organização. 

Como último traço da CO brasileira, Alcadipani e Crubelate (2003) informam que 

predomina-se uma visão negativa da suposta cultura brasileira perante as demais culturas, 

principalmente a dos países desenvolvidos. Os autores afirmam que este traço advém da natureza 

cordial do brasileiro típico, e de acordo com Souza (1998), essa construção é apresentada por 

meio de um eixo temático em nosso pensamento social. 

Entende-se então, portanto, que a percepção do “atraso brasileiro” em relação aos 

desenvolvimentos econômicos de países anglo-saxônicos, por exemplo, é resultante dessa 

tradição cultural de nossa formação. De acordo com Souza (1998), é possível inferir que o 

brasileiro é o “homem cordial”, oposto perfeito ao protestante nórdico, faltando-lhe inclusive os 
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rituais de boas maneiras que implicam de alguma forma, uma regulação de conduta. Por fim, o 

autor menciona que 

 
Apenas o homem cordial é concebido como negatividade pura, entidade amorfa, 

dominada pelo conteúdo emotivo imediato e pela necessidade desmedida de 

reconhecimento alheio. (...) Isto não significa que o homem cordial (...) não tenha 

qualidades. O fato é que essas qualidades, que foram tão importantes na criação de uma 

grande nação nos trópicos, como a plasticidade, capacidade de acomodação e 

compromisso com o gentio e com o meio físico, são vistas agora como obstáculo para a 

criação de uma grande nação moderna. Este é o ponto. Para a construção da 

modernidade no Brasil, a herança ibérica passa a ser sinônimo de atraso e anacronismo 

por oposição à herança protestante nórdica. (SOUZA, 1998, p. 10). 

 

No referente ao formato, segundo Signori e Silveira (2019), a CO pode ser formal ou 

informal. Quando nos deparamos com a formal, podemos identificá-la facilmente, pois se referem 

às políticas, procedimentos, diretrizes, métodos, entre outros. Já a informal, de mais difícil 

percepção, é mais difícil de ser observada pois existe de forma oculta. Refere-se às interações 

entre os grupos, percepções, sentimentos e atitudes. Ambas as formas de CO, portanto, podem ser 

comparadas a um iceberg, conforme Signori e Silveira (2019): a ponta do iceberg, menor e mais 

visivelmente fácil, seria a formal; já a informal, muito maior, permanece oculta. 

Apesar da prevalência de um tipo de CO, conforme Velazquez-Martinez, Toro-Prada e 

Valient-Sando (2021), vários estilos coexistem, sendo, portanto, necessário considerar os 

comportamentos plurais dentro da instituição e trabalhar a heterogeneidade da empresa buscando 

objetivos comuns, considerando as diferenças como uma potencialidade e não como barreiras. 

Dentro da CO, podemos citar as Subculturas, composta pelas pessoas que representam os valores 

culturais dominantes e, ainda, agregam com valores próprios e específicos. Em contrapartida, 

também temos a Contracultura, que se refere aos valores antagônicos à cultura predominante. 

Um outro ponto de vista que pode ser colocado sobre o assunto é a importância do CO no 

referente à agregação de um corpo profissional. Signori e Silveira (2019) nos orientam que a 

função primordial da CO é orientar comportamentos e dar um senso de identidade. Alguém que 

ingressou recentemente em uma organização demoraria muito mais para atingir o desempenho 

esperado sem tal característica. A CO irá ajudá-lo a perceber como seu trabalho deve ser pautado, 

como agir em determinado local, correndo, assim, menos risco de cometer equívocos. É 

importante, ainda, durante o processo de seleção de pessoal, analisar se as pessoas podem aderir, 

facilmente, à CO de determinada empresa, visando sua máxima permanência. Pois, conforme cita 
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Santana (2019), a identificação organizacional é um dos fatores que influenciam a rotatividade 

em uma organização. 

Há de se considerar que a CO possui um fluxo de “ida e volta”: as pessoas criam a CO e a 

CO influencia, até certo ponto, a conduta das pessoas. Segundo Chiang-Vega e Candia-Romero 

(2021), as pessoas até certo ponto endossam as crenças e comportamentos que a organização lhes 

dá e, por sua vez, a organização é modificada pelas características das pessoas que a compõem. 

Considerando que as crenças estão implícitas às empresas, Chiang-Vega e Candia-Romero 

(2021) dividem-nas em torno de dois tipos de culturas: as de controle e as de desenvolvimento. 

As culturas de controle, advindas do início da revolução industrial, são caracterizadas pelo foco 

em controle de desempenho, reduzindo custos ao invés de criar novas ideias. Podem ser 

identificado pela prevalência às formalidades e instrumentos, presente em instituições altamente 

hierárquicas. Já as culturas de desenvolvimento contêm as influências de sentimento de grupo, o 

estilo de liderança utilizado, e o reconhecimento não remunerado, tendo, portanto, um ritmo de 

trabalho mais voltados para as pessoas.  

Atualmente, é seguro afirmar que, paulatinamente, as organizações buscam as culturas de 

desenvolvimento, haja vista a inovação ser uma peça-chave para a sobrevivência e 

estabelecimento da empresa. Segundo Claro (2021), a governança da empresa deve preocupar-se 

com o desenvolvimento humano, as relações e a confiança de e para a instituição, pois a cultura 

de uma empresa, bem como a identidade, cria um ambiente que contribuem com uma reputação e 

imagem. Corroborando a ideia de que a cultura orienta, em última instância, um comportamento 

esperado dos colaboradores, Claro (2021) afirma que a CO em um padrão de premissas que 

ajudam um grupo a resolver problemas de diversas fontes, bem como ajuda a gerar conhecimento 

em seu interior, e contribui das mais diversas formas nas relações entre os públicos interno e 

externo.  

No campo acadêmico, a cultura foi estudada em diversas áreas, sendo, no entanto, 

aplicada na área organizacional apenas recentemente.  Gonzalez-Santa-Cruz e Toro-Cifuentes 

(2021) mostram-nos a CO desempenhando um importante papel na criação de um adequado 

ambiente de trabalho. Neste mesmo contexto, ambientes hierarquizados com alto controle em sua 

cultura faz com que prevaleçam maior bullying em contraste com ambientes que incentivem a 

cultura voltada aos relacionamentos. Ainda, vale ressaltar que quando se buscam resultados 

acima dos relacionamentos em uma relação muito discrepantemente distinta, há maiores chances 
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de comportamentos abusivos e em alguns casos, autocráticos, gerando uma má relação 

interprofissional, influenciando, inclusive, na satisfação dos colaboradores e, quando aplicável, 

dos usuários de seu trabalho. Em última instância, de acordo com Gonzalez-Santa-Cruz e Toro-

Cifuentes (2021), a CO pode afetar inclusive a saúde mental de um indivíduo. 

Reforçando a ideia de que a CO é um meio dos indivíduos interagirem entre si, Herrera-

Rodriguez et al. (2020) comentam que os funcionários de uma organização internalizam as suas 

normas culturais ou foram socializados conforme a expectativa alocada a eles pela organização, 

adotando os valores e normas da organização porque aceitam e abraçam os valores como seus. 

Ademais, os profissionais, sejam gerentes ou não, se comportam (Id, 2020) conforme as normas 

da empresa como forma de socialização, de forma que se encaixem no contexto organizacional. 

Desta forma, segundo Gröschke (2013), os grupos vão impulsionando a criação de valor na 

organização. 

E a liderança é uma peça fundamental nestas circunstâncias, pois colabora na criação de 

uma CO que permita o aprendizado e o desenvolvimento, explicitando, segundo Sofo, Ammirato 

e Sofo (2013), as culturas tácita e explícita. Os autores, ainda, ressaltam que a aprendizagem é 

um conceito que envolve relações e que é socialmente construído, ligado ao ambiente contextual, 

sendo, portanto, indispensável que os membros da organização passem a nutrir este clima 

organizacional, onde gestores possam treinar e mentorear as mais novas equipes. Isto faz com 

que sejam estabelecidos protocolos formais e inferidos de desenvolvimento de conhecimento 

contínuo.  

Os líderes da organização, ainda, devem considerar as diferentes culturas, origens e 

experiências convivendo em um mesmo espaço, sendo essencial que o domínio dessas 

habilidades diversas seja coordenado para a aquisição de melhores resultados. Souza e Tomei 

(2021) nos mostram que, para trabalhar isto com o ambiente organizacional, surge o conceito de 

inteligência cultural (IC), crucial para as equipes que ora labutam no mundo globalizado. 

Definido como a habilidade de funcionar efetivamente com um contexto multicultural, a 

inteligência cultural considera uma visão antropológica da socialização humana, considerando 

que cada ser exerce diferentes tarefas e funções, e que, por meio delas, podemos analisar e 

compreender os comportamentos individuais baseados em suas metas e em como se tratam os 

problemas (SOUZA; TOMEI, 2021). E é com base neste conceito que lidamos com as diversas 

competências (ou inteligências) presentes na organização.  
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Trazendo ao nosso público analisado neste trabalho, pode-se dizer que sua organização 

caracteriza-se como burocrática. E como tal sua cultura caracteriza-se como um tipo de cultura 

hierarquizada onde, segundo Saraiva (2002), existem linhas claras de responsabilidade e 

autoridade (que na organização, podem ser observados em seus diferentes postos e graduações), 

sendo que o trabalho é organizado e sistemático (podendo ser notado pelo fato da maioria dos 

seus processos serem padronizados por portarias emanadas pelas suas autoridades superiores). 

Saraiva (2002) também afirma que tais organizações, dotadas de cultura burocrática, são 

comumente observadas como estáveis, cuidadosas e maduras. E suas dimensões são também 

entendidas como expressões de poder e ideologias. 

E ainda, podemos inferir que a inteligência cultural é semeada e cultivada durante a 

formação dos profissionais, pois, desde o início, a convivência destes militares se dá em 

alojamento compartilhado, com brasileiros oriundos das diversas regiões do país, onde residem 

em regime de semi-internato. E Schmidmeier, Takahashi e Bueno (2020) acreditam que, trabalhar 

sobre estas condições exige o desenvolvimento de competências específicas, sendo os desafios 

mais comuns desenvolver: os processos de comunicação, gerenciar a diversidade cultural, bem 

como suas diferenças e seus conflitos. 

Trazendo à tona a avaliação de desempenho (AD), embora evitada por muitos, a temática 

deve ser encarada como instrumento que permite progredir profissionalmente e gerar fontes de 

novas oportunidades. Na visão de Silva (2004), este instrumento serve para medir o desempenho 

das funções que compõem determinado cargo que é exercido por determinado trabalhador. 

Melazo, Carvalho e Silva (2019, p.7) afirmam que 

 

Esse instrumento se apresenta como uma ferramenta para os gestores, tendo potencial 

para ser utilizada tanto para apontar os possíveis obstáculos organizacionais quanto para 
reconhecer a potencialidade de cada servidor. Parte-se do princípio de que o seu uso 

decorre da consideração constante da necessidade de melhoria dos processos e 

instrumentos gerenciais. Nesse contexto, destaca-se o capital humano como um recurso 

diferencial no atendimento otimizado e eficiente das demandas pertinentes a cada 

instituição. Assim, a AD apresenta-se como ferramenta estratégica, voltada para a 

verificação da desenvoltura dos indivíduos na consecução de suas funções (...). 
 

 É esperado ainda, também, que as ações propriamente realizadas pelo profissional não 

atinjam o desempenho esperado, sendo a avaliação, portanto, um meio de reduzir esse hiato. 

Ainda, segundo Silva (2004), a avaliação de desempenho deve ter como principal base aestratégia 
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da empresa, de forma que seja uma ferramenta que possa ser utilizada constantemente. Melazo, 

Carvalho e Silva (2019, p.14) reforçam o assunto comentando que 

 
A AD é uma ferramenta gerencial já utilizada para a gestão dos trabalhadores tanto no 

setor privado quanto no público. Por meio dela é possível pontuar a participação dos 

indivíduos na organização e identificar suas necessidades de treinamento para cumprir, 

com mais efetividade, suas atribuições e alcançar as metas. De outro modo, ainda 

permite ao funcionário, pelo feedback, conhecer os pontos que precisam ser 

aperfeiçoados para melhor performance. 
 

Antes de considerar tal instrumento de gestão, é necessário, entretanto, ter em conta que a 

realidade de que a gestão é feita de modo distinto entre o meio público e privado. Inicialmente, 

pode ser citado o processo de recrutamento, seleção e contratação de ambos: quase que 

completamente opostos. A empresa privada pode estabelecer seus critérios conforme o 

determinado pela alta gerência, ao passo que a pública realiza sua admissão por meio de exame 

de seleção público (concurso), que são baseados em leis e decretos emitidos pelo Estado. Tal 

método contribui com alguns estereótipos de servidores públicos: servidores desinteressados, 

desengajados e que estão acomodados com a estabilidade de sua profissão, sendo tais 

comportamentos atrelados ao fato de serem considerados apenas bons memorizadores de livros 

para concursos (SIGNORI; SILVEIRA, 2019). 

No entanto, é possível encontrar profissionais do setor público que são engajados e 

dedicados, haja vista o receio de uma demissão não ser o único fator incentivador de um bom 

trabalho. Desmistificando o contexto do servidor intocável, Signori e Silveira (2019) nos afirmam 

que 

 
Ademais, a estabilidade no Serviço Público não blinda os servidores que não cumprem a 

sua função pública ou que infringem os princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da 

Moralidade, da Publicidade e da Eficiência. Em publicação realizada pelo jornal Correio 

Braziliense, no dia 14 de outubro de 2014, evidenciou-se que, no período de 2003 a 

2014, foram registradas 4.199 demissões de servidores efetivos; 451 destituições de 

ocupantes de Cargos em Comissão e 350 cassações de aposentadorias. Em 2017, foram 

506 demissões, cassações de aposentadoria e destituições de comissão (424 demissões), 

sendo que 66% cometeram atos de corrupção (p.26-27). 

 

Considerando, portanto, o contexto, é possível inferir que, cada vez mais, faz-se 

necessário um meio tangível de pontuar e fornecer uma melhor avaliação de desempenho, 

evitando assim uma má entrega de serviço e até mesmo demissões que poderiam ser evitadas. 

Lucas et al. (2010) nos mostram que é necessário implantar (de modo que já se admite um 
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consenso por parte da mídia, estudiosos do tema e líderes políticos) um sistema de valorização 

dos funcionários com base em méritos obtidos mediante desempenho apresentado. Desta forma, 

se distorce a evolução na carreira com base nas indicações políticas. Pode-se estabelecer um 

paralelo junto às empresas privadas no referente à avaliação de desempenho, segundo Lucas et al. 

(2010), desde que seja possível realizar um alinhamento dos objetivos individuais e as metas da 

organização, conforme também recomendam Stiles et al. (1997). Os autores, ainda, nos mostram 

que, para uma avaliação ser bem realizada, o contrato psicológico estabelecido na relação 

avaliador e avaliado deve estabelecer metas claras entre ambas as partes, e isto é feito mediante 

uma adequada gestão de desempenho organizacional. Tal gestão é composta por um processo 

com os seguintes elementos-chave: (i) o estabelecimento de objetivos; (ii) a avaliação 

propriamente dita; e (iii) a ligação entre um desempenho e um sistema de recompensas, de forma 

que se reforce o desempenho esperado pela empresa. 

No âmbito da FAB, também pode ser percebida a valorização da avaliação de 

desempenho. Considerada intrínseca ao ser humano, invariavelmente, uma avaliação julga sobre 

as pessoas com quem convive e trabalha (BRASIL, 2015), e um processo estruturado de 

avaliação evita que a avaliação de desempenho seja realizada de maneira arbitrária e informal. 

Caso não sejam adotados processos sistemáticos de avaliação por parte das organizações, será 

pouca a probabilidade que tais julgamentos sejam acurados e justos, podendo trazer problemas 

motivacionais, éticos e legais no ambiente organizacional, conforme disposta na Portaria CPO nº 

3/SAP (BRASIL, 2015). 

Pode-se afirmar que uma das razões da complexidade do desempenho na Gestão Pública é 

como mensurá-lo. Camilleri e Heijden (2007) afirmam que isto decorre porque não há uma 

medida homogênea para tal, sendo desejosa a existência de um modelo que examine de forma 

simples e geral. Os autores também afirmam que, para a gestão pública, é de interesse que se 

desenvolva um modelo que relacione o compromisso organizacional e a motivação do serviço 

público, ajudando na avaliação do processo de desempenho. Os fatores que ora devem ser 

relacionados são importantes tanto para os funcionários quanto para os empregadores, sejam no 

nível dos indivíduos ou das organizações, pois as organizações de serviço público são mais 

propensas a empregar indivíduos cujos ideais e desejos são compatíveis com a missão da 

organização de serviço público (CAMILLERI; HEIJDEN, 2007). 
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Assim como existe uma relação entre motivação e o compromisso organizacional, 

também é possível realizar um comparativo no sentido de degradação de desempenho. De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (HOUTMAN; JETTINGHOFF; CEDILLO, 2007, 

p.13), “O estresse relacionado ao trabalho é um padrão de reações que ocorre quando os 

trabalhadores são apresentados a demandas de trabalho que não correspondem aos seus 

conhecimentos, habilidades e que desafiam sua capacidade de lidar”. Fatores como demandas 

psicológicas, falta de apoio social, insegurança no local de trabalho, e injustiça/recompensa baixa 

influenciam no estresse imposto aos profissionais. E o esgotamento ocorre quando as demandas 

de trabalho são pesadas em relação aos recursos indisponíveis (SMOLLAN, 2015).  

Recentemente, a FAB foi alvo de uma reestruturação organizacional, visando dissociar as 

atividades operacionais das atividades administrativas (BRASIL, 2020). E, de acordo com 

Smollan (2015), a mudança organizacional é um fator agravante do estresse ocupacional. Os 

fatores presentes na mudança organizacional que influenciam no incremento deste óbice são 

quando os processos são mal comunicados, incertos, considerados injustos, e ocorrem de forma 

abrupta ou muito lenta. Ainda, conforme mencionado por Greiling e Halachmi (2013), um 

incremento de responsabilidades não implicará, necessariamente, em um melhor resultado por 

parte do profissional, pois o excesso de arranjos para garantir responsabilidades pode vir a 

impedir que a organização cumpra sua missão, atrapalhando, inclusive, o aprendizado 

organizacional.  

Portanto, para um desempenho adequado em curto prazo, faz-se necessária simplicidade. 

Greiling e Halachmi (2013) afirmam que processos menos complexos ajudam a descobrir se a 

organização cumpriu com suas obrigações formais, com parcimônia no uso dos recursos e 

atendeu às expectativas dos cidadãos. Ademais, processos simples auxiliarão a organização a 

melhor preparar o ambiente para mudanças em longo prazo, dentre elas, a da cultura 

organizacional. 

 

  



 

52 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipologia 

 

A metodologia desta pesquisa consiste no método de abordagem dedutivo, pelo qual se 

parte das teorias e leis gerais que abarcam o tema para aplicá-las ao problema particular deste 

estudo, conforme definido por Lakatos e Marconi (2010).  

O estudo consiste em uma pesquisa aplicada, porque aplica conhecimentos já disponíveis 

para a solução de um problema, mas podendo também ampliar a compreensão do mesmo 

problema (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.86). 

Quanto aos objetivos da pesquisa, o estudo se caracteriza como exploratório, pois “tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses” (GIL, 2009, p.41). Considerando o problema de pesquisa, 

busca-se maior entendimento com o desempenho dos profissionais militares em um esquadrão de 

voo diante da capacitação deles para o exercício de suas respectivas funções. 

Quanto ao tratamento dos dados coletados, esta pesquisa é qualitativa, uma vez que busca 

“explicar em profundidade o significado e as características do resultado das informações obtidas 

através de entrevistas ou questões abertas, sem a mensuração quantitativa de características ou 

comportamento” (OLIVEIRA, 2016, p.59). Portanto, serão analisados os aspectos subjetivos do 

tema. 

 

4.2 Participantes da pesquisa 

 

A pesquisa, ocorrida entre os meses de março e outubro de 2021, foi realizada em uma 

organização aérea da FAB, situada na cidade de Parnamirim/RN, localizada na Grande Natal, 

sendo o público formado por militares denominados oficiais (organizacionalmente classificados 

desta forma por ter adquirido capacitação no ensino superior, conforme estabelecido pela 

instituição), da classe de oficiais subalternos, que é composta pelos tenentes aviadores oriundos 

da Academia da Força Aérea. Tal público foi escolhido porque é o que compõe a maior parte 

(dois terços do efetivo) da organização estudada e é justamente a parcela que executa os trabalhos 

necessários aos cumprimentos de tarefas delegados à organização. 
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4.3 Escolha dos participantes 

 

A escolha dos participantes foi por conveniência: o trabalho foi apresentado ao efetivo e, 

dentre as seis turmas de formação presentes no grupo estudado, foram entrevistados aqueles que 

se manifestaram voluntários. 

Ao todo, foram entrevistados 15 oficiais do esquadrão, do posto de tenente. Contidos na 

amostra entrevistada, estão militares formados entre os anos de 2014 e 2019. 

 

4.4 Técnicas de Coleta de Dados 

 

As técnicas de coletas de dados foram: 

a) Levantamento documental da instituição com base no Apêndice B, que delineia o 

processo de gestão por competências na organização Comando da Aeronáutica (COMAER) em 

um nível macro; 

b) A aplicação de entrevistas semiestruturadas conforme o Apêndice A e Quadro 2, 

realizadas entre os meses de junho e setembro de 2021, em que os oficiais responderam os 

tópicos pré-estabelecidas, sendo acrescidos, se aplicável, de perguntas que surgiram decorrentes 

das respostas proferidas pelos entrevistados. 

Para o alcance do objetivo específico 2 (Refletir sobre a gestão por competência realizada 

atentando-se para as especificidades do desempenho na gestão pública) e do objetivo específico 3 

(Identificar a relação entre capacitação e desenvolvimento de competências na instituição 

observando as especificidades culturais da Força Aérea Brasileira) foram desenvolvidos os 

tópicos da entrevista listados no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Tópico da entrevista e objetivo específico correspondente 

Objetivo 

Específico 
Tópico da entrevista 

2 Você se sente satisfeito ao vir trabalhar? Acha que está em uma função adequada? 

3 
Você acha que a sua resposta anterior está, de alguma forma, relacionada à função que exerce ou à 

capacitação que lhe foi, até o momento, concedida? 

3 Você consegue identificar/listar quais as competências e capacitações necessárias à sua função? 
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3 Quais critérios você utilizou para embasar sua resposta? 

3 
Como você observa, então, o desenvolvimento de competências, sobretudo intelectuais, em sua 

organização? 

2 
Você acha que, de alguma forma, isso influencia o seu desempenho profissional? E quanto à 

organização como um todo? 

2 Quanto tempo você demorou para reconhecer isto? Acha que foi um tempo adequado? 

2 
De que maneira você identifica que a gestão por competências pode ser melhorada em sua 

organização? 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

O objetivo específico 1, a saber “Descrever o conhecimento institucionalizado no 

esquadrão de voo em estudo”, foi alcançado através da análise documental. 

 

4.5 Técnica de Análise 

 

Foram realizadas 2 análises qualitativas de dados: 

a) A análise documental para organização dos dados obtidos através do Apêndice B; 

b) Análise qualitativa com quadros de categorização para organização dos dados das 

entrevistas semiestruturadas obtidos através do Apêndice A. 

Análise qualitativa com quadros de categorização é uma técnica de análise de dados 

recente. Ela está presente no trabalho de Nascimento e Brito (2020), que foi utilizado como 

modelo para a construção dos quadros. A Análise qualitativa com quadros de categorização está 

localizada na interface entre a Análise de Conteúdo de Bardin (1977) e a Análise Textual 

Discursiva de Moraes e Galiazzi (2016). 

 

4.6 Aspectos éticos 

 

Incluem-se nesta pesquisa todos os militares do esquadrão até o posto de Capitão, 

exclusivamente, pois esses são os que ainda se encontram suscetíveis a uma gestão por 

competências dentro do local de estudo, em termos de capacitação.  

Excluem-se, a não ser que manifestem voluntariado expressamente, os oficiais superiores 

(majores e tenentes-coronéis) e intermediários (capitães), pois, conforme estabelecido em nível 
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macro, são oficiais que já tiveram sua capacitação estabelecida na carreira por setor além do local 

de estudo. Cabe a eles, portanto, gerir os militares que lhes são subordinados 

organizacionalmente. 

O risco envolvido neste trabalho trata-se de possível receio de os participantes da pesquisa 

sentirem-se intimidados quanto à plena transparência de suas respostas, visando um possível 

prejuízo futuro no clima do ambiente de trabalho. No entanto, desde o início do envolvimento do 

profissional analisado, será esclarecido que os dados coletados não serão identificados, vindo a 

compor apenas informações utilizadas após análise das entrevistas. Ademais, os dados obtidos 

serão utilizados tão somente para fins acadêmicos. Portanto, caso seja solicitado pelo gerente da 

organização alguma compilação da pesquisa no sentido de assessoria, ser-lhe-á fornecido, tal 

como qualquer estudo científico, uma transcrição das conclusões contidas na obra, conclusões 

estas que, em um primeiro momento, conterão informações suficientes para a compreensão da 

temática devidamente contextualizada e, um possível assessoramento no processo decisório da 

organização em si. 

Os benefícios a serem considerados, assim como os já conhecidos dos estudos científicos 

em geral, são a possibilidade de ser utilizado como ponto de partida para um estudo subsequente, 

bem como uma comparação a uma organização com características similares, como outros 

esquadrões de voo da Aeronáutica da mesma categoria que o analisado, em termos de 

competências. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 O conhecimento institucionalizado no esquadrão de voo 

 

5.1.1 Pessoas 

 

 A organização estudada (esquadrão aéreo) é uma das unidades que compõem o 

COMAER, responsável por administrar as atividades de rotina e eventuais atribuídas à FAB. 

Normativamente, esta organização “tem por finalidade executar o preparo e o emprego dos seus 

meios, com vistas ao cumprimento das Ações de Força Aérea e das atividades que lhe forem 

atribuídas, conforme diretrizes, planos e ordens dos Comandos Superiores.”, conforme prevê o 

Regulamento Interno do Comando da Aeronáutica (RICA) 21-217 (BRASIL, 2019c). Por 

conseguinte, os demais “comandos superiores” já citados (que também recebem determinações 

superiores) são os responsáveis por detalhar quais tarefas devem ser o foco do esquadrão em 

análise. 

 Como estrutura militar, sua principal base reside no Estatuto dos Militares (BRASIL, 

1980), legislação essa que versa sobre diversas idiossincrasias castrenses brasileiras, dentre elas, 

formas de ingresso, escolaridade, expectativa de carreira dos militares, dentre outros fatores 

importantes para compreender como é formado o capital humano da organização.  

 Em um sentido mais lato, o ingresso dos militares às FFAA é realizado “mediante 

incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” (BRASIL, 

1980). Estritamente ao nosso público-alvo, a seleção é composta por: “a) provas escritas; b) 

inspeção de saúde; c) exame de aptidão psicológica; d) teste de avaliação do condicionamento 

físico (TACF); e) teste de aptidão à pilotagem militar (TAPMIL); e f) validação documental.” 

(BRASIL, 2019d).  

 Durante seu curso, o currículo destes militares é confeccionado com base no descrito na 

Portaria COMGEP nº 179/3SC2, que versa sobre o perfil profissional desejado pela organização 

a este público. Após concluírem seu curso de formação, são movimentados (termo utilizado para 

transferência geográfica dos militares, de uma OM a outra) à Natal/RN, onde se especializam nas 

suas atividades aéreas, em missões das aviações de caça, transporte, resgate, patrulha marítima, 
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etc. (BRASIL 2019d). Para o estudo em comento, os oficiais são todos oriundos da aviação de 

transporte. 

 Após o término de sua especialização, os militares são movimentados novamente para 

prosseguirem em seu primeiro esquadrão aéreo, classificação também referente à organização 

estudada nesta obra. E a expectativa atrelada ao público em comento é que  

 

2.5.6 No primeiro esquadrão aéreo operacional, como Tenentes, os aviadores 

permanecem em média, de 03 a 05 anos, até atingirem a marca de instrutores da 

aeronave que voaram, conforme o Programa de Instrução e Manutenção Operacional 
(PIMO) de cada esquadrão. A cada avanço operacional, o aviador é submetido a um 

conselho, depois de ter passado por provas teóricas e práticas. Depois desse período e 

atingirem uma experiência mínima nas suas respectivas aviações, os aviadores tem a 

opção de serem transferidos para um esquadrão de “primeira linha”, ou seja, onde os 

meios aéreos possuem um maior desempenho e capacidade, exigindo um maior preparo 

e experiência de voo. 

2.5.7 Paralelamente ao voo, os aviadores trabalham em áreas distintas dentro do 

esquadrão aéreo, como pessoal, inteligência, operações, material, segurança de voo e 

comunicação social, podendo até realizar cursos de especialização na área, dependendo 

da necessidade funcional e da disponibilidade de recursos de sua OM. 

2.5.8 Como Tenentes (Oficiais Subalternos), as atividades dos militares do QOAv 

consistem principalmente nas atividades operacionais relativas às suas aviações, voando, 
viajando, ministrando instruções técnicas aos pilotos mais jovens, participando de 

operações militares, etc... O Oficial precisa demonstrar pró-atividade, buscar 

conhecimento administrativo, ter preparo físico adequado ao militar e colocar em prática 

os conceitos militares, que aprendeu na AFA (...). (BRASIL, 2019d. Grifo do autor)  

 

 Dado ao exposto pode-se, então, concluir que: 

a) Todos os membros da organização são selecionados por meio de exame de seleção 

(“concurso”); 

b) Todos realizam o mesmo curso de formação, diferenciando-se apenas quanto ao ano de 

ingresso; 

c) Todos são especializados, operacionalmente, na aviação de transporte; 

d) A expectativa da FAB quanto ao militar que serve na organização estudada é que ele 

foque, principalmente, na sua especialização técnico-operacional (a aviação); 

e) Os cursos de especialização nas diversas áreas compostas no organograma de um 

esquadrão aéreo podem ser realizados, desde que haja montante disponível para tal investimento; 

f) O conhecimento administrativo deve ser buscado pelo militar. 

Atentando-se aos últimos dois pontos elencados, podem ser identificados atos normativos 

que vão de encontro ao do exposto. Por exemplo, no Estatuto dos Militares, consta que “O oficial 
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é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de 

direção.” (BRASIL, 1980). E comparando esta última assertiva com o apresentado, é possível 

inferir que, aos aviadores, espera-se que a organização considere sua preparação apenas quando 

no posto de Capitão (após o posto de tenente, presente na OM estudada). 

Ademais, a própria Portaria COMGEP nº 179/3SC2 prevê que é desejável que os oficiais 

detenham, dentre outras, as seguintes competências: 

- Assessorar a chefia imediata, demonstrando alternativas na resolução de situações-

problema; 

- Empregar os recursos humanos disponíveis, no desenvolvimento de gestão estratégica de 

RH, formando equipes de alto desempenho; 

- Compreender as atribuições inerentes aos postos de oficial subalterno e intermediário 

das Bases, Alas e Esquadrões Aéreos. 

- Estabelecer ações de gestão e coordenação de fluxos administrativos afetos às 

Subseções, 

Seções, Divisões e outras unidades administrativas sobre as quais tenha responsabilidade 

(BRASIL, 2021b). 

Ainda, a própria organização prevê o cargo de Adjunto, que é o “oficial ou civil 

assemelhado que tem a incumbência de coadjuvar e auxiliar o chefe de uma Subchefia, Divisão, 

Seção ou Célula no desempenho de suas atribuições” (BRASIL, 2019c) 

 Portanto, é possível observar que existem lacunas no sentido de diretivas mais claras 

quanto à preparação administrativa dos oficiais subalternos, considerando que estes, já neste 

posto, podem chefiar setores com militares hierarquicamente subordinados. 

 Observa-se também que o mapeamento de competências no COMAER é um processo que 

está em andamento. Portarias como a DCA 11-45, MCA 36-8, dentre outras, apresentam o ponto 

de vista da organização quanto à execução deste trabalho. Especificamente, a Portaria EMAER nº 

16/1SC, de 26 de março de 2020, orienta às OM sob sua égide e “busca direcionar as ações 

referentes ao mapeamento de competências nos diversos níveis organizacionais, de modo que as 

estratégias de gestão estejam alinhadas com as expectativas e necessidades da Força Aérea” 

(BRASIL, 2020). Um ponto interessante no documento pode também ser notado: a portaria usa, 

como base, autores conhecidos no âmbito acadêmico (como Brandão, citado na dissertação 

corrente), denotando assim um reconhecimento da aplicação de conhecimentos acadêmicos no 
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COMAER. Ademais, o documento também recomenda “a realização de grupos focais e 

entrevistas com militares que ocupam posições ‘chaves’ na OM” (BRASIL, 2020), lançando mão 

de procedimentos metodológicos para o mapeamento das competências. 

 Outrossim, um passo fundamental para a gestão de competências ser realizada 

adequadamente já é difundido na organização em um nível macro: a avaliação e o feedback de 

desempenho. O método avaliativo, no referente à avaliação global, verifica os seguintes itens: 

A) Liderança; 

B) Conhecimento; 

C) Militar; 

D) Organizacional; 

E) Interpessoal; e 

F) Comunicação. (BRASIL, 2015, grifo do autor) 

É possível, portanto, verificar que o conhecimento que o oficial detém é alvo de 

observação organizacional, sendo inclusive, prevista a avaliação de conceito como Excepcional, 

que ocorre quando o oficial “tenha se distinguido como expoente em determinado fator de 

comportamento ao longo do período de avaliação” (BRASIL, 2015). A despeito de isto não 

influenciar em termos monetários ou imediatos, o registro de avaliação anual tem caráter 

somatório, vindo a influir em momentos na carreira em que são utilizados a lista de mérito 

relativo, que é composta, também, pelas avaliações anuais. 

Do mesmo modo, a FAB apresenta um outro instrumento formal que reconhece àqueles 

que se distinguem na produção de conhecimento. Criada pelo Decreto nº 41.639, de 31 de maio 

de 1957, e regulamentada pela Portaria nº 1.530/SCGC, de 30 de agosto de 2019, a "Medalha-

Prêmio Força Aérea Brasileira" tem como objetivo premiar os militares e civis da Aeronáutica 

que tenham ou venham a se distinguir por estudos sobre temas técnico-profissionais; por criações 

técnicas, operacionais ou administrativas que tragam benefícios econômicos, operacionais ou 

sociais de relevância para o Comando da Aeronáutica. (COMAER, 2020) 
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Figura 1 - Condecoração às distinções de estudos no COMAER 

 

 

Fonte: COMAER, 2020. 

 

 Para que o profissional digne-se conceder a medalha em comento, faz-se necessário, 

segundo o COMAER que cumpra os seguintes requisitos: 

 

I - os estudos em apreço deverão ser apresentados por trabalhos escritos, desenhos ou 

maquetas e poderão versar sobre temas de livre escolha do interessado ou sobre 

propostas dos Órgãos de Direção Geral, Setorial e de Assistência Direta e Imediata ao 

Comandante da Aeronáutica (ODGSA).  
II - as criações deverão ter cunho inventivo, traduzindo avanço tecnológico, operacional 

ou administrativo, aumentando a produtividade ou a operacionalidade, reduzindo custos 

e racionalizando os meios; e 

III - tanto os estudos quanto as criações deverão ter cunho original, não podendo limitar-

se a atos já publicados, divulgados ou conhecidos, a não ser que a eles novos 

conhecimentos relevantes venham a ser aduzidos. (BRASIL, 2020) 

 

 É possível, ainda, observar que ao realizar o mapeamento das competências 

organizacionais, as OM não deixem de observar e incentivar as competências essenciais ao 

militar da FAB. Dentre elas, a contribuição para a expansão do conhecimento científico 

organizacional.  

 

Quadro 3:Competências Militares (oficiais aviadores) 

COMPETÊNCIAS MILITARES 

Identificar o papel da Força Aérea Brasileira na História das Forças Armadas. 
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Interpretar os princípios, conceitos e doutrinas que orientam o preparo e emprego da Força 

Aérea Brasileira em contexto nacional e internacional 

Expressar-se de modo formal, claro e conciso, observando as regras gramaticais e as normas de 

redação oficial. 

Aplicar doutrinas técnicas e procedimentos de combate e evasão com o objetivo de sobreviver 

em território hostil ou incerto conforme seu quadro e nível hierárquico. 

Empregar armas, em uso na FAB, respeitando as normas de segurança e leis vigentes 

Aplicar as normas básicas de higiene e segurança no trabalho para preservar a integridade física 

da equipe e garantir um ambiente de excelência 

Comandar tropa ou fração em treinamentos, solenidades e formaturas, respeitando as normas do 

manual de ordem unida e demais legislações do COMAER. 

Contribuir para o aprimoramento e expansão do conhecimento científico e de metodologias que 

concorram para o desenvolvimento tecnológico aeroespacial e da Força Aérea Brasileira 

Avaliar o desempenho individual qualitativa e quantitativamente, de maneira justa e imparcial, 

respeitando as legislações relativas à avaliação de desempenho. 

Compreender a filosofia do Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) e as 

ações do COMAER ligadas à prevenção de acidentes aeronáuticos 

Descrever a estrutura organizacional do Comando da Aeronáutica elencando as áreas de atuação 

de cada grande comando e suas unidades subordinadas. 

Empregar os recursos administrativos e financeiros no desenvolvimento de ações de gestão 

estratégica e coordenação de fluxos administrativos, respeitando as políticas públicas e leis 

vigentes no país. 

Aplicar os preceitos básicos da doutrina de Inteligência e Contrainteligência no trâmite de dados 

pessoais, de outros ou do COMAER. 
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Aplicar medidas de segurança das instalações, de pessoal, de material, de documentação e de 

meios de Tecnologia da Informação, respeitando os preceitos básicos da Doutrina de 

Contrainteligência, nos ambientes administrativo e operacional. 

Identificar os preceitos básicos da doutrina de Guerra Cibernética no COMAER. 

Identificar as características distintivas do profissional militar 

Comunicar-se na língua inglesa utilizando as regras gramaticais na forma oral e por escrito. 

Preservar a conduta pessoal ética, conforme valores e deveres que norteiam a vida militar. 

Empregar as técnicas corretivas e de prevenção para mitigar os sintomas fisiológicos 

apresentados em um voo. 

Apresentar zelo e apreço pela imagem institucional da Força Aérea Brasileira. 

Realizar navegação aérea, isolado ou em formação, respeitando as regras de tráfego aéreo 

nacional sob as mais diversas condições meteorológicas a qual o território nacional está sujeito. 

Realizar missões aéreas, tanto para o tempo de paz quanto àquelas voltadas para o combate, 

visando ao emprego do componente militar do Poder Aeroespacial, de forma independente ou 

nas missões conjuntas, de acordo com sua qualificação operacional. 

Preservar sua sobrevivência em território hostil ou incerto, utilizando técnicas e procedimentos 

necessários. 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2021b. 

 

 Por fim, é válido ressaltar como transmite-se o conhecimento organizacional: não 

surpreendente, pelo fato das FFAA se constituírem como organizações de características 

burocráticas, os conhecimentos são primariamente difundidos por meio de atos normativos 

(portarias) emitidos pelas autoridades competentes. Internamente ao esquadrão, ainda, há a 

possibilidade de emitir-se normas específicas aos seus setores, conforme prevê a Portaria 

COMPREP nº 219/COMPREP (BRASIL, 2019c). As normas específicas, denominadas Normas 

Padrão de Ação, descrevem atribuições, os processos, as atividades, as tarefas e os produtos de 
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cada setor da OM. Ainda, quanto aos conhecimentos mais técnicos (relacionados à aviação), 

espera-se que “como Tenentes (Oficiais Subalternos), as atividades (...) consistem principalmente 

nas atividades operacionais relativas às suas aviações, voando, viajando, ministrando instruções 

técnicas aos pilotos mais jovens, participando de operações militares, etc.” (BRASIL, 2019d). 

 

5.1.2 Capital estrutural 

 

Ao aprofundarmos na análise do capital humano, deve-se observar também como ele é 

alocado na organização, e nas FFAA, entende-se que esta ordenação de responsabilidades é uma 

característica indissociável de sua estrutura. Conforme o Estatuto dos Militares apresenta: 

 

Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A 

autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. 

§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da 

estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de 

um mesmo posto ou graduação se faz pela antigüidade no posto ou na graduação. O 

respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de 

autoridade. (BRASIL, 1980) 

 

 A hierarquia, fator presente nas instituições com culturas burocráticas (SARAIVA, 2002), 

é o que determina que a organização estudada não confeccione sua estrutura,assim como 

diretrizes estratégicas, conforme as expectativas de seus comandantes. Ou seja, a estrutura do 

esquadrão aéreo já é determinada pelos comandos superiores, cabendo ao comandante do 

esquadrão realizar apenas a alocação dos oficiais em cada cargo. Nas FFAA, tem-se que 

 

Art. 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades 

cometidos a um militar em serviço ativo.  (...) 
§ 2º As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o 

correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação 

específicas. 
Art. 21. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de 

grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. (BRASIL, 1980) 

 

 Referindo-se diretamente ao esquadrão de voo, seu organograma é definido pela Portaria 

COMPREP nº 219/COMPREP, de 17 de junho de 2019, conforme consta na Figura 2. 
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Figura 2 -Estrutura organizacional de um esquadrão de voo 

 

Fonte: BRASIL, 2019c. 

  

De acordo com a mesma portaria, excetuando-se os cargos de Comando, Chefe da Seção 

de Operações, Chefe da Seção de Apoio Administrativo e Chefe da Seção Aeromédica, todos 

podem ser ocupados por oficiais subalternos, conforme segue 

 

II - o Chefe da SIPAA é oficial intermediário ou subalterno do Quadro de Oficiais 

Aviadores da Aeronáutica, da ativa, não incluído em categoria especial, devendo ser, 

preferencialmente, elemento credenciado do SIPAER com o Curso de Segurança de Voo, 

Módulo Investigação; (...) 

V - os Adjuntos da Seção de Operações do [NOME DO ESQUADRÃO] são oficiais 
intermediários ou subalternos do Quadro de Oficiais da Aeronáutica, da ativa, não 

incluídos em categoria especial; 

 VI - os Chefes e os Adjuntos das Células atreladas à Seção de Operações do [NOME 

DO ESQUADRÃO] são oficiais intermediários ou subalternos do Quadro de Oficiais da 

Aeronáutica, da ativa, não incluídos em categoria especial; (...) 

VIII - os Adjuntos da Seção de Apoio Administrativo do [NOME DO ESQUADRÃO] 

são oficiais intermediários ou subalternos do Quadro de Oficiais da Aeronáutica, da 

ativa, não incluídos em categoria especial;  
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IX - os Chefes e os Adjuntos das Células atreladas à Seção de Apoio Administrativo do 

[NOME DO ESQUADRÃO] são oficiais intermediários ou subalternos do Quadro de 

Oficiais da Aeronáutica, da ativa, não incluídos em categoria especial (BRASIL, 2019c. 

Nome omitido pelo autor) 

 

 O fato do comandante da organização não poder atuar localmente na estrutura de seu 

esquadrão é oriundo da premissa de que o próprio COMAER já reconhece a importância da 

gestão por competências como um todo, trazendo para si, portanto, a responsabilidade de emitir 

as diretrizes de uma forma mais global, conforme consta no extrato abaixo: 

 

Conforme já estabelecido na DCA 11-45, Concepção Estratégica Força Aérea 100, 

houve senso comum de que o Comando da Aeronáutica poderia, sem desqualificar as 

legislações que regem as especificidades da carreira militar, implantar uma sistemática 

para capacitação, a ser denominada “Trilha de Capacitação”. (...).  
Conforme explicitado na Concepção Estratégica Força Aérea 100, reeditada em 2018, 

“devem ser considerados os três domínios da competência: conhecimento, habilidade e 

atitudes” e o novo integrante deve ser alocado em uma função compatível com suas 

competências, o que significa colocar "o homem certo no lugar certo”. Ao identificar as 

competências necessárias, por intermédio de uma sistemática personalizada, o 

COMAER tem buscado a melhor estratégia para qualificar seus profissionais, de forma a 

atingir altas taxas de retenção do efetivo, especialmente nas áreas reconhecidamente 

críticas para a Instituição. (BRASIL, 2018) 

 

 E, embora o comandante não tenha como função atuar na diretriz estratégica de sua 

organização, ele tem um papel importante no desenvolvimento das competências de seu efetivo. 

Na FAB, as competências estão estratificadas conforme apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 -Competências adotadas por nível organizacional da FAB 

 

Fonte: BRASIL, 2020. 

 

A Figura 3, advinda da Portaria EMAER Nº 16/1SC (BRASIL, 2020), mostra alguns 

níveis de competências que podem ser tratados no nível da organização estudada, inclusive 

passíveis de atualizações por parte da própria, sendo estas as competências individuais- técnicas e 

gerenciais; de equipe; e de unidade organizacional. A norma também prevê que a gestão dessas 

competências é um processo vivo, que carece de constante evolução, dando margem ao próprio 

efetivo de levar aos comandos superiores propostas de mudanças, ante as realidades propriamente 

existentes no dia-a-dia organizacional. 

Como exemplo, é possível serem citados alguns setores que conseguem gerar 

conhecimento e, consequentemente, ajustes na gestão presente. A Seção de Investigação e 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAA), por exemplo, é responsável por compilar dados 

obtidos por meio de Relatos de Prevenção (RELPREV), documentos produzidos pelos próprios 

tripulantes com o fito de reportar situações que auto avaliem como potencialmente perigosas às 

atividades aeronáuticas. Com tais dados, o chefe deste setor consegue verificar tendências por 

parte de um grupo, e assessorar o comandante do esquadrão com propostas que possam amenizar 

ou reduzir as tendências verificadas. 

A Célula de Controle de Instrução e de Atividades Operacionais (CCIAO) é outro setor 

apto a levantar dados, gerando conhecimento ao esquadrão. Para que seu controle seja realizado 

de forma proveitosa, deve confeccionar relatórios periodicamente, apresentando os índices de 
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aproveitamento operacional dos tripulantes (horas voadas, quantidade e tipo de procedimentos 

aéreos realizados, progressão operacional dos tripulantes). Caso haja discrepâncias quanto ao seu 

planejamento prévio, ou possíveis orientações recebidas no decorrer de seu controle, poderão 

atuar de modo que acompanhem os índices. Estes relatórios também são importantes para 

verificar tendências em determinados grupos ou indivíduos, auxiliando à Célula de Doutrina 

(CDOU), outro setor responsável pelo acompanhamento dos tripulantes. Os dados fornecidos 

pela CCIAO são utilizados pela CDOU para confecção do Histórico Operacional (fichas HOPE) 

individual dos tripulantes, documento esse que, conforme nomeado, detém dados operacionais do 

tripulante no decorrer da sua carreira, influenciando assim futuras progressões. Ademais, a 

CDOU é responsável por estudar, analisar e propor novas técnicas e táticas, para que essas 

sejam levadas aos comandos superiores e sejam devidamente apreciadas. 

Por fim, a Seção Aeromédica do esquadrão (SAMED) realiza o acompanhamento 

periódico dos militares do esquadrão, verificando também, tendências por parte do efetivo e 

atuando para mitigar evoluções clínicas mais graves. Ademais, seus dados também são emitidos 

ao hospital militar da organização local, responsável pela inspeção anual dos tripulantes. Caso se 

detectem problemas que não são abarcados na inspeção anual, pode ser proposto adaptações 

locais de modo que todos sejam examinados.  

Além da estrutura interna do esquadrão, outros setores também contribuem no 

fornecimento de conhecimentos ao esquadrão. Podem ser destacados a SIPAA da Ala 10, que é 

de natureza análoga à SIPAA do esquadrão observado, com a diferença de ser uma seção que 

coordena as demais SIPAAs situadas nessa OM. E uma das suas atribuições é emitir relatórios de 

acidentes e incidentes aeronáuticos às SIPAAs, de forma que estes setores, após interpretar os 

relatórios adequadamente, coletem “ensinamentos” e transmitam-nos aos tripulantes, adaptado à 

realidade do esquadrão. 

Outro setor que contribui com conhecimentos ao esquadrão é a Seção de Inteligência 

(SINT), responsável pelo trâmite de documentos sigilosos no âmbito das organizações de 

aeronáutica de todas as organizações em Parnamirim, dentre elas, o esquadrão analisado. De 

acordo com a Portaria SEFA Nº 111/AJUR a Seção de Inteligência deve, dentre outras 

atribuições 

 
VIII - participar da elaboração do Plano de Segurança Orgânica e Defesa (PSOD) da 

Base, em consonância com as normas estabelecidas para o SISDE; 
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IX - orientar as OM apoiadas e desdobradas quanto à elaboração e aplicação dos seus 

respectivos PSOD. (BRASIL, 2020b) 

 

E a organização, ainda, disponibiliza um percentual de até 20% de seus oficiais para 

“prestação de serviço”, que é um regime profissional em que o militar labuta, 

administrativamente, fora do esquadrão aéreo. Tal condição pode ser vantajosa à organização, 

pois, considerando que o profissional tem contato com o andamento dos processos da FAB além 

de sua organização, esse passa a ter uma visão mais ampla da importância de suas atividades, de 

modo que, ao retornar a subordinar-se diretamente ao seu esquadrão, tem um maior 

conhecimento dos pontos fortes e melhorias dos processos em que está envolvido. 

Quanto aos sistemas operacionais do esquadrão, seus computadores operam com sistema 

operacional de uso aberto (Linux ou Ubuntu). E o acompanhamento informatizado dessas 

informações é descentralizado: cada finalidade é operada por um aplicativo distinto, sendo todos 

operados pela rede de internet interna (intraer). As aplicações são dispostas da seguinte forma: 

- Acompanhamento de índices de capacitação e operacional; 

- Acompanhamento de dados aeronáuticos (horas voadas, aeronaves voadas, tripulantes 

envolvidos) em tempo real; 

- Acompanhamento de desempenho em instruções de voo; 

- Acompanhamento de trâmite de documentos administrativos; e 

- Acompanhamento de documentos de natureza pessoal e sigilosa, sendo estes 

exclusivamente operados pela Célula de Contra inteligência e Segurança Orgânica. 

Dentre outras funções, todas as aplicações citadas contribuem para uma fonte considerada 

confiável para a gestão do capital intelectual. Os índices requeridos pelos comandos superiores 

são os acompanhados periodicamente, sendo responsabilidade do Comandante do esquadrão 

alocar, mediante os dados levantados, cada oficial em seu setor adequado (BRASIL, 2019c). 

Ressalta-se que, a Portaria COMPREP nº 219/COMPREP prevê que os processos 

específicos à organização são competência da própria, sendo livre a decisão do comandante, de 

modo que se cumpram as orientações dos comandos superiores. De acordo com a Figura 3, a 

organização tem competência para assessorar e, consequentemente, atuar, até o nível das 

Competências de Unidade Organizacional, sendo as competências acima desta de gerência do 

Estado Brasileiro. 
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5.1.3 Capital relacional 

 

No referente ao Capital relacional da organização estudada, o esquadrão detém, 

normativamente, atribuições relacionadas à gestão de imagem no âmbito interno ao COMAER, 

por meio da Célula de Gestão Documental e Apoio (CGDAp). Segundo a Portaria nº 

159/COMPREP, a CGDAp deve 

 

c) coordenar com os setores pertinentes da Ala a organização de eventos internos de 

congraçamento e dos institucionais, como aniversário da Unidade Aérea (UAe); 

d) assessorar a ACS da Ala nas atividades de conservação de patrimônio histórico da 

UAe, bem como nos registros de fatos relevantes conforme as normas do Instituto 

Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER); e 

e) controlar o conteúdo publicado na página intraer da UAe. (BRASIL, 2021a) 

 

Ademais, a Base Aérea de Natal, organização administrativa que apoia todas as OM e 

UAe em Parnamirim, tem como atribuição “ apoiar o Comando e assessorar as OM apoiadas em 

eventos institucionais.” (BRASIL, 2020b) 

No entanto, o esquadrão em si não detém a competência de realizar a gestão de imagem 

ao público externo., cabendo ao Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (CECOMSAER) 

esta atribuição. A idéia básica por trás desse ato gerencial é que nenhuma organização específica 

deve se destacar em relação à instituição Força Aérea Brasileira, por isso, o CEMCOSAER deve, 

de acordo com a Diretriz De Planejamento Institucional: 

 

- Intensificar as atividades de comunicação social no contexto de apoio a exercícios e 
operações militares. 

- Intensificar as atividades de comunicação social voltadas à divulgação de avanços 

tecnológicos obtidos na área de Ciência, Tecnologia e Inovação do COMAER. 

- Identificar as Guarnições de Aeronáutica que necessitam incrementar a interação com a 

sociedade local e auxiliá-las na promoção de ações que concorram para o fortalecimento 

da imagem da FAB. (BRASIL, 2019e). 

 

Quando não identificada uma necessidade de interação com a sociedade por parte do 

CECOMSAER, os demais eventos do esquadrão são compartilhados por meio de redes sociais, 

gerenciadas por entusiastas locais. 

Por fim, embora o contato por meio da “comunicação social” seja realizado apenas em 

uma gestão macro, pode ser constatado, em contrapartida, que os conhecimentos advindos da 

sociedade afora são bem-vindos à administração local. Primeiro, pode ser constatado que muitos 
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dos atos normativos, atualmente, tomam como base estudos acadêmicos oriundos dos cidadãos 

civis, sejam brasileiros ou estrangeiros. Destaca-se, dentre estes, ensinamentos afetos à Segurança 

da aviação. Como o órgão brasileiro responsável pela segurança aeronáutica, administra tanto os 

voos militares como voos civis, diversos ensinamentos são compartilhados, frutos de 

investigações de acidentes. Outrossim, conforme explanado anteriormente, metodologias comuns 

aos trabalhos acadêmicos são cada vez mais presentes em mapeamentos realizados no COMAER, 

e dentro deste, entre as OM sob sua égide, como a UAe analisada, por exemplo. 

 

5.1.4 Comparação com a literatura 

 

Por meio da análise documental, pode-se constatar que a organização é, definitivamente, 

hierarquizada, característica indissociável de uma organização burocrática (SARAIVA, 2002). 

Tal constatação não surpreende, dado o fato desta característica ser uma idiossincrasia do setor 

militar, patente à sociedade como um todo.  

Além de um sistema de ordens (verticais, no sentido do topo para a base), a hierarquia na 

instituição tem um significado de relação direta entre a experiência pessoal e as competências 

individuais. Os processos são sistematizados e organizados por portarias e, como burocrática, a 

FAB detém como característica ser uma instituição que busca a estabilidade, pautada em seu 

amadurecimento. 

Ademais, dentro dos atributos de organizações burocráticas, também é possível observar 

que a FAB, como uma das FFAA, se sustenta sobre seus conhecimentos técnicos, sendo, 

inclusive, o enfoque principal do esquadrão analisado. A própria missão do esquadrão (“[...] 

executar o preparo e o emprego dos seus meios, com vistas ao cumprimento das Ações de Força 

Aérea e das atividades que lhe forem atribuídas, conforme diretrizes, planos e ordens dos 

Comandos Superiores.”) mostra que as competências de sua unidade organizacional devem ser 

voltadas ao cumprimento de tarefas (denominadas ações de força aérea), dentre outras atividades. 

E, conforme apresentado por Perazzo (2013), a não aplicabilidade de todos os princípios da 

gestão por competência está na falta de estrutura da Administração Pública quanto ao 

gerenciamento de pessoal, em conjunto com as próprias barreiras impostas por meio das 

legislações. 

Cabe destacar que Pires et al. (2015) também preveem o encontrado por meio dos 
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documentos da organização: limitações quanto ao recrutamento pelos concursos; progressão 

funcional baseado em tempo de serviço, deixando em segundo plano avaliações de competência; 

e sistemas de remuneração que não refletem em um reconhecimento de desenvolvimento de 

competências. 

É válido pontuar que, normativamente, a organização rompeu a inércia quanto às 

problemáticas supracitadas: Portarias foram emitidas com a temática, orientando a intenção da 

instituição atuar num mapeamento mais prático das competências, sendo possível já observá-las 

em um sentido macro, organizacional, no entanto, em nível COMAER apenas, não sendo 

possível, ainda, adaptar de maneira prática em organizações específicas. Pode-se considerar a 

situação pontuada como provisória, tendo em conta que, no decorrer desta dissertação, emitiram-

se normas específicas para a composição de equipes de mapeamento de competências em suas 

respectivas localidades, tornando a tarefa, portanto, mais customizada. 

 

5.2 A Gestão por Competência e o desempenho 

 

O primeiro tópico da entrevista buscou dimensionar o grau de motivação profissional do 

indivíduo, condicionando-o à função exercida atualmente (Quadro 4).  

 

Quadro 4:Satisfação com o trabalho e adequação funcional 

Significados Respostas 

Setor atinge as 

expectativas 

Identifica-se com o perfil necessário ao setor (entrevistado 1) 

Identifica-se como exercendo uma função importante ao esquadrão (entrevistado 10) 

Trabalho no setor que eu sempre quis trabalhar (entrevistado 11) 

Sentimento de utilidade ao grupo (entrevistado 3) 

Sinto que colaboro com a coletividade (entrevistado 12) 

Instituição atinge 

as expectativas 

Clima organizacional cooperativo (entrevistado 4) 

Evolução positiva em termos de clima organizacional (entrevistado 8) 

Satisfação parcial Voa pouco e trata com muitos trâmites administrativos (entrevistado 6) 
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Lido com os assuntos do esquadrão, mas meu trabalho é braçal (Entrevistado 14) 

Tempo investido em procurar acessos aos programas institucionais podem ser otimizados 

com um devido apoio de TI (entrevistado 2) 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

E as respostas dos entrevistados indicaram que, de modo geral, a motivação do grupo 

apresenta um grau elevado, sendo possível distingui-los quanto ao “porquê” de sua satisfação não 

ser considerada a maior possível. Alguns dos fatores são: não estar completamente ligado à seara 

operacional, falta de apoio adequado quanto à estrutura física do setor. 

Souza e Vasconcelos (2021) julgam importante observar esses aspectos, pois 

compreendem que 

 

A evolução dos indivíduos dentro das organizações passa pela identificação individual 

das competências essenciais e de que forma a organização irá mantê-los motivados, visto 

que, a capacidade de trabalhar com desafios está diretamente ligada à capacidade 
organizacional de ter um sistema meritocrático ativo e real. (p.3) 

 

Em relação à função adequada, Signori e Silveira (2019) reforçam a importância de uma 

pessoa adotar uma função apropriada. As autoras ressaltam ainda que, no setor público, as 

funções são exercidas por meio dos provimentos de cargos, que se dá, segundo Ramal (2011) 

quando existe um cargo vago e exige-se seu preenchimento com um profissional adequado. E 

para que tal ação seja realizada adequadamente, exige-se uma seleção de pessoas, que reside em 

tais ações: “de escolha, de classificação e de decisão sobre o melhor candidato para ocupar a vaga 

entre as várias pessoas que atenderam ao chamado do Recrutamento. A Seleção constitui a 

escolha da pessoa certa para o lugar certo, por meio de ferramentas, avaliação e comparação dos 

dados.” (SIGNORI; SILVEIRA, 2019). 

O quinto tópico buscou o entendimento de como o indivíduo entrevistado percebe a 

influência dos critérios, citados por ele mesmo (provisão de cargos, funções, a forma como 

observa a gestão por competências, dentre outros fatores), em sua motivação, ou até mesmo 

desempenho profissional (Quadro 5).  
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Quadro 5:Influência da provisão de cargos e funções (dentre outros fatores) no desempenho 

profissional e da organização 

Significados Respostas 

Influência positiva por 

meio da experiência 

com os mais velhos. 

Se eu tivesse chegado assim… vamos supor que eu não tivesse passado esse período de 

adjunto, tivesse chegado de primeira. Com certeza eu demandaria um tempo maior para 

adquirir esse know-how, essa experiência para aí sim começar a ter um gerenciamento 

melhor, um controle melhor das coisas. Então para mim, foi importante eu ter tido esse 

passo a passo, essa progressão dentro da própria seção. (entrevistado 9) 

A aplicabilidade daquilo na vida real é diferente. Então o oficial que sou hoje, o que sei 

administrar na minha seção vem do conhecimento adquirido diariamente com outros 

oficiais, e não da formação (entrevistado 1) 

Não houve preparação 

adequada. Necessária 

iniciativa pessoal para 

atingir o requerido 

Às vezes recebemos uma demanda com um prazo curto. Então se você não tem noção da 

onde procurar a resolução, você acaba demorando para saber onde você vai achar sua 

resposta. E quando você acha, demora muito mais a elaborar a realização do trabalho. 

(entrevistado 8) 

Ninguém chega e fala “é assim que faz”... Só "paga a missão" e lava as mãos. A gente fica 

muito na teoria e na parte prática em si deixa a desejar. (entrevistado 7) 

É, eu tive que correr muito atrás, se você acha que isso é só na sua seção ou na organização 

que isso acontece, não. Depende do lugar, na minha seção eu acho que isso aí é mais 

acentuado. (entrevistado 14) 

Acredito que se você não souber como lidar, você não consegue gerenciar tudo isso. [...]. 

Principalmente agora com os cursos EADs. Porque antigamente, a gente parava para 

estudar por um tempo, um período... Ficava fora da atividade aérea, fora do esquadrão... 

Estava ali para isso e agora a gente faz tudo simultaneamente. (entrevistado 6) 

Influência positiva por 

parte da legislação 

se a gente fosse ver nas legislações, sem o curso eu não poderia nem estar desempenhando 

essa função. Mas para efeitos didáticos, com certeza o desempenho seria decrescido em 

virtude de não ter esse curso. (entrevistado 11) 

O fato de saber o que tenho que fazer, em que exatamente tenho que ser cobrado… Pra 

mim isso é uma coisa boa. (entrevistado 3) 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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Os dados coletados neste tópico apresentam visões distintas por parte dos militares. 

Alguns observam como positivo o fato de existirem normas orientadoras de como funciona seu 

setor, pois já o prepara para as nuances específicas das suas funções exercidas. Outros observam 

como positiva a possibilidade de estreita relação com os militares mais experientes, reforçando o 

observado nos tópicos anteriores quanto à importância desse contato, relegando, assim, alguns 

dos conhecimentos ministrados durante a sua formação profissional. Por fim, tem-se também 

respostas afirmando que a organização não fornecera meios suficientes para que seu desempenho 

se desenvolvesse, tendo que buscar, por si só, atingir o atual nível de conhecimento 

organizacional. 

O desempenho no trabalho, de acordo com Pires et al. (2005), pode ser afetado por fatores 

como: características organizacionais, que incluem as políticas e práticas de gestão de pessoas, a 

atuação gerencial e os resultados esperados pela organização; ambiente de tarefas, que abrangem 

o suporte organizacional, os meios disponíveis, a qualidade de comunicação entre os setores, o 

relacionamento interpessoal, dentre outros; e as características do próprio profissional, como 

personalidade habilidades, conhecimentos, motivações e estilos cognitivos. Tais apontamentos 

corroboram com os fatores apontados pelos militares como influenciadores de seu próprio 

desempenho. 

O sexto tópico, também sob o ponto de vista do profissional, quanto tempo foi necessário 

para perceber os fatores mencionados nos tópicos anteriores no seguinte sentido: desde o início 

da formação profissional, tais condições já estavam esclarecidas? Caso contrário, o tempo 

demandado foi suficiente, ou é excessivo? (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Tempo para reconhecimento da influência da provisão de cargos e funções (dentre 

outros fatores) no desempenho profissional e da organização 

Significados Respostas 

Inadequado 

Eu parei para aprender no ano passado. A última seção que eu fazia parte tinha muita legislação.  

E eu assumi uma função que não tinha ninguém passando pra mim, não tinha ninguém lá antes. 

Então eu assumi a função meio que “do zero”. (entrevistado 4) 
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Eu levei quase dois anos para me situar totalmente. Porque eu fiquei no mesmo setor. O tempo 

adequado foi a partir do final do primeiro ano. Eu demorei esse tempo pois não havia ninguém 

que me passasse (como fazer as funções). Quando eu cheguei no esquadrão, não tinha ninguém 

para “segurar na minha mão” e “mostrar o caminho”, eu fiquei “batendo cabeça”. (Entrevistado 

8) 

Eu ainda acho que não foi suficiente, né? Até agora, porque tem muita coisa que a gente já 

deveria saber, e a gente não sabe. (Entrevista 14) 

Adequado, após 

chegar ao 

esquadrão 

Então eu acredito que a média para começar a questionar processos e escolhas dentro do 

esquadrão é a partir do segundo ano. Daí ele começa a ficar mais crítico em relação ao que está 

acontecendo no esquadrão. (Entrevistado 9) 

Difícil, mas acredito que não foi no primeiro mês, não foi no primeiro contato. Mas acho que no 

decorrer… Eu acredito que eu fiquei pronto para entender a seção assim, sei lá, acho que com 

um ano de seção, mais ou menos. [...] Foi o [tempo~] necessário. (entrevistado 10) 

Eu acho que até enxerguei isso rápido. Conversando com o pessoal, vi que a maioria demora 

mais tempo para ter essa percepção. Eu gostaria que tivesse sido em menos tempo. Mas eu 

acredito que tudo tem seu tempo e ali foi adequado. (Entrevista 3) 

Eu acredito que cada pessoa tem um tempo e esse tempo que levei foi o meu tempo correto. 

(Entrevistado 5) 

Adequado, desde 

a formação 

Ao longo de toda a formação a gente percebe. Desde o início... claro que no início a gente não 

tem essa noção. Mas desde o início a gente vai percebendo. [...] Eu acho que foi um longo 

tempo... Essa formação é grande e ao final, essa noção veio com a experiência. (Entrevistado 12) 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

De acordo com o constante no quadro 6, os militares delimitam sua visão organizacional, 

dando enfoque ao seu próprio setor. Parte dos entrevistados acha que o tempo levado para 

reconhecer foi inadequado, e uma contraparte similar acha que o tempo foi adequado, 

reconhecendo que cada um tem seu tempo de adaptação. Uma minoria afirma que a formação o 

prepara, de forma geral, em termos de atitudes. 

Tal análise traz à tona algo similar ao apresentado por Queiroz (2010), que nos mostra 

características específicas do setor público. Especificamente, uma menor urgência para 

quantificar e otimizar processos, sendo mais comum encontrar a aplicação prática devido a 
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abordagem cotidiana aos ativos intangíveis. Ademais, as respostas refletem outro ponto trazido 

pelo autor: pelo fato do ingresso à organização ser feito por meio de concursos, não há uma 

avaliação adequada das competências do profissional que ora ingressa, demandando assim um 

maior tempo para identificar as competências individuais para, depois, gerenciá-las. 

O último tópico apresentado aos entrevistados buscou a identificação do ponto de vista do 

militar, em como a gestão por competências em seu esquadrão, deixando o espaço livre para suas 

explanações, seja relacionado com a teoria sobre o assunto ou não (Quadro 7). 

 

Quadro 7: Sugestões para melhoria da Gestão por Competências 

Significados Respostas 

Transmissão de 

conhecimentos 

Primeiramente: chegando no esquadrão, evitar essa mudança de setores e receber o briefing de 

um oficial mais antigo do esquadrão. Tem alguém para realmente passar o conhecimento para 

ele. (entrevistado 8) 

talvez se fosse possível abrir mais vagas para os cursos que já existem, não é nem criar novos 

cursos, mas abrir mais possibilidade de ingresso de pessoas, a gente conseguiria ter um espaço 

amostral melhor para encaixar as funções das pessoas mais adequadas. (entrevistado 15) 

Provisão de 

cargos baseados 

em 

conhecimentos e 

habilidades 

 

eu acredito que não deveria existir uma seção que fosse chefiada por pessoas que nunca 

passaram por ela.[...].. E, além disso, distribuir por afinidade também e não de qualquer jeito. 

(entrevistado 6) 

Talvez uma maior pesquisa na turma... por exemplo, quando os aspirantes estão para vir para 

cada esquadrão, ver quais são as competências que cada um tem, quais são os cursos que tem ou 

talvez uma pesquisa de opinião, um levantamento de qual é o perfil do militar. E também um 

levantamento de qual o perfil de cada seção, de cada área de trabalho para poder fazer uma 

comparação e adequar. (entrevistado 12) 

Identificação 

pessoal por parte 

do profissional. 

Tentaria colocar a pessoa na função baseada no perfil, “função/perfil”. Lógico que em algumas 

funções, a gente não consegue achar um perfil adequado, achar a pessoa adequada. Então o 

oficial terá que se moldar para ser aquilo ali. Uma experiência que eu tive no ano retrasado para 

esse ano, é que na escolha de chefias, a motivação conta muito. (entrevistado 9) 

Hoje em dia, é comum o uso de testes vocacionais. E eu acredito nisso. O militar, quando está 

satisfeito com a função que exerce, ele a faz melhor. Então, ao invés de deixar um oficial 

insatisfeito numa função, pode fazer um filtro antes. (entrevistado 1) 
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seria muito mais fácil distribuir as vagas para as pessoas, e elas em si, um processo natural, cada 

um ia para um lugar que queria, do que chegar e determinar que a pessoa fosse para determinado 

lugar, porque trabalhou já em outro lugar. (entrevistado 14) 

Mas eu acredito que deveria ser levado em conta não somente a opinião de cada um, onde cada 

um quer trabalhar. Porque a gente sabe que o militar feliz em trabalhar naquele lugar, ele 

consegue desenvolver muito melhor. Mas também conseguir ouvir o esquadrão como um todo, 

onde seria bom o militar trabalhar, onde não seria bom militar trabalhar. (entrevistado 5) 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

As respostas, apresentadas no Quadro 7, apontam uma unanimidade quanto à existência 

de oportunidades de melhoria na gestão atual. Ao especificarmos quais seriam estas propostas de 

melhoria, temos comentários distintos, mas que não se distanciam de conceitos presentes na 

gestão de pessoas em geral, em especial, no tema desta obra: gestão por competências. 

Em suma, os militares revelam que a transmissão dos conhecimentos (inferindo-se, pelas 

respostas, os conhecimentos tácitos e explícitos) do setor deve ser feita de forma mais fluida. 

Ademais, um mapeamento de perfil pessoal, por meio das ferramentas adequadas, pouparia 

tempo na adaptação do profissional ao seu setor indicado. 

 

5.3 A relação entre capacitação e desenvolvimento de competências 

 

Relacionando as capacitações concedidas e o desenvolvimento das competências na 

organização, este tópico analisou se os entrevistados conseguiam identificar, de maneira auto 

avaliada, algum método na gestão administrativa que considerasse seu conhecimento adquirido 

(ou perfil profissional) durante seu provimento de cargos (Quadro 8). 
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Quadro 8:Relação entre à função que exerce e capacitação realizada 

Significados Respostas 

Não houve. Base na 

experiência pessoal. 

Curso de formação é muito amplo. A bagagem, a gente adquire no dia-a-dia no esquadrão. 

(Entrevistado 1) 

Ela (a instituição) coloca todo mundo para “se virar” e o cara que mais correr atrás ele vai se 

destacar. Sendo que ela não auxilia, não prepara para que isso venha a acontecer. 

Administrativamente, eu não acredito que eu fui preparado para essa função. (Entrevistado 3) 

Foi vivência, mesmo. Vivência no esquadrão, de querer aprender. Curso para o que eu faço 

hoje não tive. (Entrevistado 5) 

Não houve nenhuma capacitação específica para exercer a minha função. E eu acho que a 

única coisa que me faz estar nesta posição é a experiência. (Entrevistado 9) 

Sim, quanto às 

atitudes 

[...] respondendo a pergunta com relação a esta função específica: Não, eu não fui capacitado. 

Mas nós, oficiais, não somos capacitados para todas as funções que iremos exercer. [...]. Pois 

entende-se que no curso da Academia da Força Aérea, o oficial é formado para assumir todas 

as funções que irá exercer durante a carreira. (Entrevistado 2) 

Não, mas estou 

satisfeito com o 

clima organizacional 

Eu me identifico bastante e o clima organizacional está bem bom...é o reflexo do comando que 

a gente tá tendo. (Entrevistado 13) 

Sim, com 

conhecimentos 

adequados 

Sim. Eu acho que o primordial é o militar ter o curso. ter capacitação. Pelo fato da [função] ser 

algo bastante específico e bastante delicado, para estar exercendo essa função, além do militar 

querer estar ali, porque também não adianta ter os cursos, ter a capacitação e não ter a força de 

vontade, não se identificar com a causa. (Entrevistado 11) 

Não. Só escolhi 

Eu sabia mais ou menos como era a estrutura de uma unidade aérea, eu sabia do que se tratava 

a [seção]. Mas eu nunca participei de uma, nem tive nenhuma atividade correlata a isso. E 

escolhi a que achei mais adequada. (Entrevistado 12) 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

As respostas obtidas conforme apresentadas no Quadro 8, foram variadas: parte do 

pessoal relaciona que sua satisfação se deve, de fato, aos conhecimentos e habilidades adquiridos 

até o presente, outra parte julga que sua satisfação se deve apenas ao clima organizacional, e 
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também, registros que indicam que o militar apenas teve a oportunidade de escolha e assim o fez. 

A importância de analisar tal fato reside, por exemplo, no explicado por Avona, Bigi e 

Bigi (2014): preocupar-se com a valorização por meio de desenvolvimento e reconhecimento 

auxiliará na percepção, por parte do profissional, de sua importância no meio, motivando os 

trabalhadores a transformar seus conhecimentos e habilidades em competências organizacionais. 

Ademais, os autores reforçam que este entendimento por parte dos colaboradores é necessário, de 

forma que os profissionais percebam que, além de gerar ganhos à organização, obterá vantagens a 

si próprio. 

O tópico seguinte analisou, sob o ponto de vista dos avaliados, a capacidade de identificar 

“lacunas organizacionais”. Questionou-se, primeiramente, se o entrevistado conseguiria listar 

quais os critérios, em termos de conhecimentos e competências em geral, utilizados para exercer 

as funções presentes em seu cargo, desta forma, levando-o a uma breve reflexão no sentido de 

buscar reais requisitos no provimento de cargos na organização (Quadro 9).  

 

Quadro 9: Competências e capacitações necessárias à função 

Significados Respostas 

Sim, estão descritas 

documentalmente 

Vai ter que ler a NPA da seção, caso não tenha ninguém para explicar a ele o “desenrolar”. 

Como é [que funciona] a continuidade, o que que faz primeiro, que que faz depois, o que 

depende de outra coisa. (entrevistado 10) 

Ter conhecimento nas plataformas que eu havia falado antes. É mais essas coisas. E sobre as 

competências, o conhecimento das legislações da seção. (entrevista 7) 

Se o oficial que for assumi-la tiver o conhecimento destas legislações, ele conseguirá 

administrar a seção tranquilamente. (entrevista 2) 

Sim, dentro dos 

conceitos dos CHA 

O primordial é o militar ter o curso, ter capacitação. Pelo fato da [função] ser algo bastante 

específico e bastante delicado, [...] também não adianta ter os cursos, ter a capacitação e não 

ter a força de vontade, não se identificar com a causa. (entrevistado 11) 

O fato dos processos que mudam muito, o fato das demandas que aparecem diariamente. 

Acontecem muitas coisas não programadas. Então, o oficial tem que ter esse “jogo de cintura'', 

saber gerenciar [...]. (entrevistado 9) 
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Ela deverá ter persistência. Porque realmente, coletar dados dos outros requer um pouco de 

paciência. Nem todo mundo passa os dados de maneira correta, na hora correta. (entrevistado 

5) 

Basicamente é isso, a pessoa tem que ter, tem que ser organizada, saber trabalhar bem em 

equipe, e tem uma aptidão para lidar com números (entrevistado 15). 

Sim, a experiência é 

fundamental 

E a partir do momento que tem uma documentação e você lê, clareia a mente e você começa o 

trabalho. [...] Também pegando a experiência de quem já estava lá antes, que pra mim, isso é 

mais importante do que a própria documentação.(entrevistado 4) 

[O] que realmente me preparou bastante para a função que eu estou exercendo hoje no 

esquadrão, foi quando eu prestei serviço na Ala. Porque na Ala, você vê o processo de uma 

forma mais ampla. E também eu possuía mais autonomia. (entrevistado 8) 

Sim, mas não 

acessível a todos 

[...] a gente tem cursos dentro da FAB né, acho que seria interessante talvez cada militar tentar 

conseguir fazer esse curso, eu sei que cada vez fica um pouco mais difícil né, a gente realizar 

esses cursos fora, mas com certeza o ideal seria isso né? (entrevistado 13) 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

As respostas obtidas, conforme apresentadas no Quadro 9, indicam que os entrevistados 

apontaram os critérios com base na experiência pessoal, deixando “recomendações” a futuros 

militares em como administrar seu setor. Os principais critérios apontados foram: documentos 

normativos acerca do funcionamento do setor; conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

à funções específicas; e adquirir uma prévia experiência antes de assumir o setor, existindo ainda 

um óbice apontado: há mais demanda de pessoal para o exercício das funções administrativas do 

que oferta de capacitação (conhecimentos e habilidades). 

Os dados obtidos, conjuntamente, vão ao encontro do deparado pelas escolas norte-

americana (representada por Boyatzis) e francesa (representada por Le Boterf). No referente ao 

primeiro: os critérios se encaixam no conceito de competência, que é um conjunto de CHAs que 

justificariam um melhor desempenho. Como explicado pela corrente americana, o conceito 

destaca a importância de alinhar as competências às necessidades organizacionais (FLEURY; 

FLEURY, 2001). Já quanto à vertente francesa, Le Boterf (1995) afirma que a competência é um 

cruzamento de três fatores: experiência profissional (presente nas respostas), formação 

educacional (citada como o aprendido durante a formação e seus cursos complementares), e dos 
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eixos pessoais (representado pela socialização). 

O tópico subsequente, visando complementar o anterior, busca uma coleta mais 

minuciosa, sob o ponto de vista do entrevistado, em como é realizado a gestão e o uso das 

competências durante o exercício do cargo e das funções. O tópico foi dividido em duas 

perguntas distintas, condicionado, também, à resposta da pergunta feita no tópico anterior: Se os 

critérios fossem observados na organização, seriam listados nesta resposta. Caso negativo, 

deixava-se o canal aberto para expressar, por meio da entrevista, como observa a gestão da 

provisão de cargos dentre os seus componentes (Quadro 10). 

 

Quadro 10: O desenvolvimento de competências na organização 

Significados Respostas 

Experiência 

pessoal 

Mas com base na minha experiência e nas seções que assumi desde que me formei, para 

assumirmos uma seção, dificilmente fazemos um curso específico para assumir uma seção. 

(entrevistado 2) 

Experiência e vivência. Antes de ser chefe, eu fui adjunto por um ano e meio, quase dois anos. E aí 

eu consegui observar isso e tentei trazer. (entrevistado 9) 

De alguém mais experiente ter falado, de observar. Porque realmente, de aulas, de coisas do tipo, 

eu nunca tive pra descobrir como funciona a atividade [do setor]. Então, sempre foi através de 

“bizu de mais antigo” (entrevistado 12) 

É baseado na experiência que eu estou tendo esse ano, e também trabalhei nessa área no meu ano 

de aspirante. (entrevistado 13) 

Acredito que com a vivência. Quando eu cheguei, não sabia. Fui pegando com a experiência do 

meu chefe, o que ele ia me passando, o que ele dizia. (entrevistado 10) 

Com base na minha experiência durante os anos no esquadrão. Eu adquiri estes critérios com a 

experiência. (entrevista 08) 

Eu acho que é mais uma questão de “sobrevivência”, uma questão de você saber as suas 

obrigações. Você sabendo suas obrigações, você tem ciência de que os outros cobrarão coisas de 

você. (entrevistado 3) 
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Eu acredito que o critério da experiência. Pois já estou nessa função a mais de 4 anos, já trabalhei 

fora também, na sociedade civil, também nessa parte. Então eu já vi muita gente com curso, com 

capacitação, mas que não gosta, que não tenha vontade de estar ali. (entrevistado 11) 

Experiência e 

documentação 

Elas realmente te guiam. [...] E a partir do momento que tem uma documentação e você lê, clareia 

a mente e você começa o trabalho. Mas com a experiência é que a gente vai pegando o trabalho. 

Também pegando a experiência de quem já estava lá antes, que pra mim, isso é mais importante 

do que a própria documentação. (entrevistado 4) 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

As respostas, dispostas no Quadro 10, apresentam, de fato, um critério ao alocar pessoas 

no exercício dos cargos, ou ao menos, critérios desejáveis para fazê-lo. Observa-se uma forte 

tendência unilateral no seguinte sentido: os militares apontam como um dos principais critérios a 

experiência no setor (expertise).  

O observado, em suma, encontra-se de acordo com o abordado por Le Boterf (1997), que 

considera a formação pessoal (biografia, socialização), a formação educacional e a experiência 

profissional como aspectos fundamentais das competências. No Brasil, Bitencourt (2004) 

complementa, comentando que é possível estabelecer uma melhor articulação dos níveis 

organizacionais por meio da interação entre as pessoas, bem como a experiência contribui, 

diretamente, nas visões pessoal, educacional e profissional. 

 

5.4 Convergências entre os objetivos do estudo 

 

Os documentos institucionais analisados e os dados coletados nas entrevistas mostram 

uma contextualização específica ao esquadrão de voo que pode, por indução, ser estendido à 

unidades de natureza similar da FAB, haja vista seus documentos serem emitidos por autoridades 

que detém a responsabilidade destes esquadrões em comum. 

De um modo geral, com enfoque no ponto de vista dos oficiais entrevistados, podemos 

deduzir que os militares estão satisfeitos com as funções que exercem dentro de seus cargos, sem, 

no entanto, relacionar tal condição à gestão por competências na organização, especificamente. A 

motivação advém do clima organizacional presente, que contém um contexto de colaboração 

entre os oficiais, permitindo assim um compartilhamento do conhecimento tácito de forma mais 
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fluida dentro da organização. Desta forma, sem que fique claramente apresentado aos 

entrevistados, o clima organizacional afeta, indiretamente, na gestão por competências local, 

afetando, neste caso, a transmissão de conhecimentos e, por conseguinte, compartilhamento de 

habilidades. 

Observa-se que a gestão por competências desde o nível estratégico do COMAER até o 

esquadrão de voo observado evidencia centralização devido aos atos normativos já emitidos. Tal 

óbice é oriundo de característica fundamental da organização, sendo, no entanto, estabelecido um 

canal aberto para propostas sobre o assunto, haja vista o tema estar em concepção. 

A despeito do canal aberto ao tema, os entrevistados não detêm, ainda, uma noção sobre o 

assunto. Tal condição não dista muito do constatado nas bibliografias sobre o tema no setor 

público brasileiro, que é um assunto também, em construção e, devido à estabilidade 

organizacional deste setor, torna-se um processo mais cadenciado. 

Os entrevistados, embora satisfeitos devido ao clima organizacional que ora permeia no 

esquadrão, observam que a sua formação não abarca o tema adequadamente, bem como há um 

déficit processual deste tipo de gestão, sendo as competências administradas, salvo raras 

exceções, gerenciadas de forma empírica. O estudo, portanto, propõe a implementação de 

ferramentas de gestão que consigam conciliar a GC com a AD, como a avaliação 360º. 

Nota-se que a organização, de fato, reconhece a importância do assunto: além das 

portarias emitidas, comissões foram estabelecidas para mapear as competências das organizações, 

podendo, inclusive, identificar em setores locais, prévias de mapeamentos adaptadas às 

organizações. Tão logo a instituição desenvolva a operacionalização do tema pode ser possível 

uma maior profissionalização do efetivo militar, germinando processos mais céleres e menos 

onerosos, resguardando assim seus meios e a cifra ora investida. 

Embora a satisfação esteja presente no efetivo local, percebe-se que também está presente 

a percepção de oportunidades de melhorias quanto à provisão de cargos. Conforme apresentado 

no Estatuto dos Militares, “Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça aos 

requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho.” (BRASIL, 

1980). Sendo, portanto, os requisitos de grau hierárquico dos entrevistados um fator homogêneo 

(todos pertencem ao círculo hierárquico de oficiais subalternos), a distinção a ser considerada na 

distribuição dos cargos deve se distinguir quanto às qualificações exigidas. E é nesse fator que 

residem as oportunidades de melhoria apontadas pelos entrevistados: não existe um mapeamento 
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adequado das qualificações individuais aos militares egressos ao esquadrão, haja vista, 

organizacionalmente, todos os tenentes possuírem as mesmas capacitações em termos 

curriculares: aviadores, bacharéis em administração com ênfase em administração pública, e 

bacharéis em ciências aeronáuticas, habilitados na aviação de transporte. 

As qualificações técnicas, exigidas ao exercício da atividade aérea, são, de fato, 

devidamente transmitidas aos militares. No entanto, os militares também são gestores públicos e, 

conforme apresentado no Decreto nº 9.991 (BRASIL, 2019a), a administração pública deve 

promover o desenvolvimento nas competências necessárias à consecução da excelência na 

atuação em seus órgãos. Estabelece-se, enfim, uma lacuna organizacional: como delimitar as 

competências da unidade organizacional, de forma que a gestão pública, atividade presente no 

dia-a-dia dos militares, seja adequadamente norteada e mapeada? 

Reconhecendo esta lacuna na gestão de pessoal, os entrevistados propõem, de forma a 

reduzir os óbices quanto ao mapeamento e posterior gestão por competências, avaliações de perfil 

profissional e pessoal, antes do ingresso no esquadrão, de modo que o militar identifique, de 

maneira célere, seu potencial de desenvolvimento. Tal procedimento é presente no COMAER, 

sendo voltado, no entanto, aos capitães aviadores, que estão em vias de serem promovidos a 

oficiais superiores, detentores de cargos públicos de maior relevância. Embora válida, tal ação, 

segundo os entrevistados, é realizada de forma tardia, sendo necessário por volta de dois anos de 

experiência empírica para uma maior identificação funcional. 

Antes de se estabelecer um modelo de gestão por competências, de acordo com Silva e 

Mello (2013), deve-se preparar o contexto para tal, sendo tal preparo já existente, por meio das 

equipes de mapeamento de competências. Após normatizadas as políticas de gestão por 

competências, conforme Souza (2004), devem ser mapeados os perfis de liderança, agrupados os 

eixos de conhecimento e evolução profissional. No setor público, conforme destacam Brandão e 

Bahry (2014), o questionário é, possivelmente, a técnica mais utilizada para o mapeamento, com 

base nas análise documental, observação e entrevistas, técnicas estas utilizadas no corpo desta 

dissertação. Ademais, Souza e Vasconcelos (2021) nos mostram, como almejado na instituição 

observada, que a gestão por competências é fundamental para uma avaliação de desempenho 

mais eficiente e que melhor reconheça os méritos de trabalhos realizados. 

A avaliação de desempenho na Aeronáutica é um processo existente desde o ano de sua 

criação, em 1941 (BRASIL, 2015). Contudo, a avaliação se dá, principalmente, por meio de 
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observação de comportamentos, condutas e resultados. E tais métodos, de acordo com Brandão et 

al. (2008), envolvem certa subjetividade, por vezes, carregando vieses, bem como fatores como 

leniência, severidade, preconceito, dentre outros. Outrossim, a avaliação realizada verticalmente, 

por apenas um indivíduo (método atual de avaliação), pode conter distorções como pressão e 

controle psicossocial no trabalho. 

A avaliação por competência, de acordo com Silveira e Signori (2019), auxilia na 

identificação das Competências Técnicas e Comportamentais necessárias para o alcance dos 

resultados da organização e das lacunas de competências demonstradas pelo colaborador. Por este 

meio, são alinhadas as expectativas organizacionais e individuais, permitindo, tal como também 

observado nas entrevistas realizadas neste trabalho, uma antecipação no “saber o que fazer” e 

“como tem que fazer” 

Considerando tais fatores, pode-se considerar uma implementação, de forma local, de um 

sistema que integra avaliação de desempenho e gestão por competências como a avaliação 360º. 

Sugerida por Brandão et al. (2008), esta técnica recolhe pontos de vista não apenas do superior 

hierárquico, mas de colegas, subordinados e, até mesmo, uma autoavaliação. Por ser oriunda de 

diversos autores, pressupõe-se ser mais rica e fidedigna, enriquecendo a mensuração de 

desempenho profissional. A avaliação 360º, ainda, pode tornar o processo mais preciso no 

diagnóstico de competências, uma das etapas de seu mapeamento, minimizando os efeitos da 

subjetividade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final do presente estudo pode-se inferir que o conhecimento institucionalizado no 

esquadrão de voo em estudo é transmitido, principalmente, por meio de portarias, no âmbito dos 

processos organizacionais e, por meio prático, é transmitido, principalmente, pelo 

compartilhamento de experiências (conhecimento tácito). E a medida que o oficial desempenha 

suas atividades, desenvolve seus conhecimentos implícitos. 

Em relação a gestão por competência realizada, atentando-se para as especificidades do 

desempenho na gestão pública, infere-se que a unidade organizada detém os mesmos óbices 

presentes em bibliografias sobre o tema, no âmbito do setor público da sociedade brasileira, em 

geral. Nota-se, contudo, que estes óbices são identificados apenas quanto à gestão dos setores 

administrativos, sendo as competências técnicas e operacionais mais sedimentadas, haja vista ser 

o enfoque principal das FFAA. 

Quanto à relação entre capacitação e desenvolvimento de competências na instituição 

observando as especificidades culturais da Força Aérea Brasileira, pode-se afirmar que é clara a 

relação de causa e efeito: militares, a quem foram concedidas as capacitações específicas, 

desenvolvem suas competências, em termos de conhecimentos e habilidades, de forma mais 

célere. A ausência de capacitações formais não impede o militar, como gestor público, de assumir 

as funções existentes no setor. Quando neste contexto, no entanto, o profissional deverá buscar os 

conhecimentos necessários, principalmente, por iniciativa própria. 

Ao responder a pergunta problema do estudo, é possível afirmar que o conhecimento 

institucionalizado afeta a Gestão por Competência do esquadrão de voo no sentido de, em partes, 

cercear seu desenvolvimento. No entanto, não se pode atribuir culpa ou responsabilidade quanto a 

este fator em um sentido localizado, haja vista que, conforme discutido ao longo do estudo, esse é 

um atributo presente nas organizações públicas brasileiras, em geral. 

Por fim, o estudo conclui que a Gestão por Competências no contexto do conhecimento 

institucionalizado no esquadrão de voo é embrionária, surgindo de um reconhecimento de uma 

melhor administração por meio deste modelo e apresenta potencial de crescimento. A 

metodologia corrente para o mapeamento deste setor, embora adaptada à conjuntura da 

organização, não dista muito das encontradas em setores privados e públicos brasileiros. 

Como limitação deste estudo, nota-se a não localização de fontes de mensuração de 
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desempenho. Por isto, propõe-se aos futuros estudos uma análise de como a cultura 

organizacional, de característica burocrática, pode limitar a gestão por competências, devido a 

fatores já observados em instituições públicas brasileiras. 
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APÊNDICE A 

 

Entrevista Semiestruturada 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Gestão por competências: Análise e 

aplicação em um esquadrão de voo”, que pretende analisar o incremento profissional da sua 

organização mediante capacitações realizadas por meio de critérios objetivos e perfis adequados. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo. 

Os dados que você nos fornecerá serão confidenciais e divulgados apenas em congressos 

ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo, no processo, nada que possa 

identificá-lo. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

 Gabriel Gonçalves de Souza 

·         1º Tópico: 

Você se sente satisfeito ao vir trabalhar? Acha que está em uma função adequada? 

[verificar como o indivíduo identifica sua motivação dentro da organização] 

·         2º Tópico: 

Você acha que a sua resposta anterior está, de alguma forma, relacionada à função que exerce ou 

à capacitação que lhe foi, até o momento, concedida? 

[verificar se o indivíduo possui noções básicas de gestão por competências e se consegue 

observá-la em sua organização] 

·         3º Tópico: 

Você consegue identificar/listar quais as competências e capacitações necessárias à sua função? 

[verificar se está claro ao indivíduo, inserido na organização, como é realizada a gestão por 

competências] 

·         4º “a” Tópico (Se positivo na 3ª) 

Quais critérios você utilizou para embasar sua resposta? 

[verificar se o indivíduo consegue identificar embasamento teórico na gestão ao qual está 

submetido] 

·         4º “b” Tópico (Se negativo na 3ª) 
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Como você observa, então, o desenvolvimento de competências, sobretudo intelectuais, em sua 

organização? 

[verificar se, na opinião do entrevistado, há algum critério subjetivo, definido de maneira ainda 

obscura, na gestão de capital intelectual da organização] 

·         5º Tópico 

Você acha que, de alguma forma, isso influencia o seu desempenho profissional? E quanto à 

organização como um todo? 

[verificar se, na opinião do entrevistado, há alguma relação entre a gestão por competências e a 

motivação/desempenho individual] 

·         6º Tópico 

Quanto tempo você demorou para reconhecer isto? Acha que foi um tempo adequado? 

[verificar se, na opinião do entrevistado, a instituição deixou claro, em sua formação, em como 

poderia ser capacitado, e se o tempo despendido até o início de sua especialização o prejudicou] 

·         7º Tópico 

De que maneira você identifica que a gestão por competências pode ser melhorada em sua 

organização? 

[estimular o entrevistado a sentir-se protagonista de possíveis melhorias na gestão por 

competências de sua organização] 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro de Análise documental 

 

Pessoas  

 

Quem são as pessoas do esquadrão? 

Quais os conhecimentos, habilidades e atitudes que geram conhecimentos para o esquadrão em 

cada função? 

Quais os conhecimentos, habilidades e atitudes de pessoal não pertencentes ao quadro de 

funcionários que geram conhecimentos para o esquadrão? 

O que tem escrito sobre o incentivo à inovação e absorção de novas técnicas/tecnologias no 

ambiente de trabalho? 

Quais são os resultados individuais esperados? 

Quais são os resultados coletivos esperados? 

Qual a estrutura dos cargos de gestão e como elas favorecem o armazenamento do conhecimento 

para as próximas lideranças?  

Como ocorre a renovação do quadro de pessoal e como o capital intelectual é retido e ensinado 

para os novos? 

 

Capital estrutural 

 

O que existe para armazenar conhecimento e informações? (softwares, banco de dados, registros, 

relatórios. planilhas, sistemas de contabilidade e controle de qualidade, programas de treinamento 

dos colaboradores) 

Como cada ferramenta (softwares, banco de dados, registros, relatórios, planilhas, sistemas de 

contabilidade e controle de qualidade, programas de treinamento dos colaboradores) é utilizada 

para armazenar conhecimento? 

Como os conhecimentos estratégicos são geridos? 

Como os conhecimentos sigilosos são geridos?  

Como tenta-se mensurar o capital intelectual?  
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Como ocorre a agregação de novos processos organizacionais e como os antigos são 

substituídos? 

 

Capital relacional 

 

Como é feita a gestão da imagem do esquadrão? 

Como é realizado o relacionamento, troca e armazenamento de informações com sociedade, 

fornecedores, outras unidades, agências reguladoras governamentais, e outros stakeholders? 

Como os conhecimentos da sociedade em volta do esquadrão são registrados e armazenados? 
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