UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

UMA AVALIAÇÃO MULTICRITERIAL DAS COMPETÊNCIAS NO
SETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS
DO BRASIL

THIAGO MARCSON DE LIMA

NATAL /RN
ABRIL/2016

THIAGO MARCSON DE LIMA

UMA AVALIAÇÃO MULTICRITERIAL DAS COMPETÊNCIAS NO SETOR DE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS DO BRASIL

Dissertação de mestrado apresentada ao
programa de pós-graduação em Engenharia
de Produção da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, como requisito parcial para
obtenção do título de mestre em Engenharia
de Produção.

Orientadora: Dra. Fernanda Pereira Queiroz
Co-Orientador: Dr. Marciano Furukava

NATAL/RN
ABRIL/2016

THIAGO MARCSON DE LIMA

UMA AVALIAÇÃO MULTICRITERIAL DAS COMPETÊNCIAS NO SETOR DE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS DO BRASIL

Dissertação de mestrado submetida ao
Programa Pós-Graduação em Engenharia
de Produção da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte como parte dos requisitos
necessários à obtenção do título de Mestre
em Engenharia de Produção.
Assinatura do Autor:

__________________________________________________________
Thiago Marcson de Lima
Mestrando em Engenharia de Produção
Aprovada por:
__________________________________________________________
Doutora Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz
Professor Orientador, Presidente

__________________________________________________________
Doutor Jamerson Viegas Queiroz
Professor Membro Avaliador Interno do Programa

_________________________________________________________
Doutor Marciano Furukava
Professor Membro Avaliador Externo do Programa

_________________________________________________________
Doutor Nilton César Lima
Professor Membro Avaliador Externo do Programa

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho primeiramente a
Deus, em poder me direcionar pelo
caminho do sucesso. A minha Mãe e ao
meu Pai por me proporcionar este
momento. A minha esposa Yoskinara
Lima e aos meus filhos Thalles Lima e
Yasmin Lima. A meu amigo Kleber Souza
pelo incentivo e pela assistência de
contribuir para o meu desenvolvimento
acadêmico.

AGRADECIMENTOS

Faço, primeiramente, um agradecimento a Deus por ter mе dado saúde е
força para superar as dificuldades encontradas neste caminho е por todos os
momentos que concedeu em minha vida.
Agradeço a minha orientadora Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz
pelo apoio, paciência е confiança, além do emprenho dedicado à elaboração deste
trabalho. Ao meu co-orientador Marciano Furukava que apesar de suas atribuições
disponibilizou parte do seu tempo para correções е incentivos ao meu trabalho.
Agradeço а todos os professores por me proporcionarem о conhecimento não
apenas racional, mas а manifestação dо caráter е afetividade da educação no
processo dе formação profissional, tanto qυе sе dedicaram а mim, não somente pоr
terem mе ensinado, mаs, por terem mе feito apreender. А palavra mestre, nunca
fará justiça аоs professores dedicados, аоs quais sеm nominar, terão оs meus
eternos agradecimentos.
Agradeço aos meus pais, pelo amor, incentivo е apoio incondicional. A minha
mãе Terezinha Bento de Lima, heroína qυе mе dеυ apoio, incentivo nаs horas
difíceis, de desânimo е cansaço. Ao mеυ pai qυе apesar dе todas аs dificuldades mе
fortaleceu е qυе pаrа mіm foi muito importante. A minha esposa Yoskinara Viana
Alves de Lima, que nоs momentos dе minha ausência dedicados ао estudo, sеmprе
entendeu qυе о futuro é feito а partir dа constante dedicação nо presente.
Meu agradecimento, ао meu amigo Kleber Cavalcante de Souza companheiro
dе trabalho, irmão na amizade, qυе fez parte dа minha formação е qυе vai continuar
presente еm minha vida cоm certeza.
A todos qυе, direta оυ indiretamente, fizeram parte dа minha formação, о mеυ
muito obrigado.

EPÍGRAFE

“Quanto mais sublimes forem as verdades
mais prudência exige o seu uso; senão,
de um dia para o outro, transformam-se
em lugares comuns e as pessoas nunca
mais acreditam nelas. ”
(Nikolai Gógol)

“O saber a gente aprende com os mestres
e os livros. A sabedoria, se aprende é
com a vida e com os humildes. ”
(Cora Coralina)

“A coisa mais indispensável a um homem
é reconhecer o uso que deve fazer do seu
próprio conhecimento. ”
(Platão)

MARCSON DE LIMA, T. Uma Avaliação Multicriterial das Competências, no
Setor de Operação e Manutenção dos Parques Eólicos do Brasil. Dissertação
(Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/Rio
Grande do Norte, 2016.

RESUMO
Esta dissertação tem o objetivo de identificar quais as competências essenciais para
o profissional do setor de operação e manutenção nos parques eólicos do Brasil. A
metodologia de pesquisa utilizada foi de natureza quantitativa e qualitativa, com
estudo das decisões coletadas junto aos gestores das empresas de manutenção dos
parques eólicos no Brasil e especialistas na área, utilizando o Processo Analítico
Hierarquizado (Analytic Hierarchy Process – AHP) como ferramenta de apoio à
decisão. Os participantes desta pesquisa foram 14 pessoas, dos quais 7 são
gestores de parques eólicos e 7 especialistas na área de energia eólica. Foi utilizado
um questionário eletrônico e impresso para a coleta de dados e planilha eletrônica
para tratamento dos mesmos. Como resultado principal deste estudo identificou-se
que existe uma necessidade de implantação de centros de treinamentos voltados
para a formação específica dos profissionais do setor, possibilitando, num curto
espaço de tempo, a formação destes profissionais para o segmento de energia
eólica. Dentre das dificuldades encontradas pelo setor na formulação de alternativas
para a solução do problema das competências essências, destacam-se a velocidade
do crescimento do segmento de energia eólica no Brasil e o prolongado tempo de
aperfeiçoamento dos profissionais, além da falta de conhecimento técnico exigido
pelas empresas atuantes no mercado. Sugere-se como trabalho futuro a questão da
necessidade de articulação entre políticas de ensino e a qualificação profissional e
investigações acerca do grau de aprendizagem e transferência de tecnologias para o
aprimoramento de novas habilidades aos profissionais do setor de operação e
manutenção dos parques eólicos brasileiros.
PALAVRAS CHAVES: Gestão de Competências. Parques Eólicos. AHP (Processo
de Hierarquização Analítica).
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ABSTRACT

This research aims to identify the essential skills for the professional operation and
maintenance sector in the wind farms of Brazil. The research methodology used was
quantitative and qualitative in nature, with the study of decisions collected from the
managers of the wind farms maintenance companies in Brazil and experts in the
field, using the Analytic Process hierarchical (Analytic Hierarchy Process - AHP) as a
support tool for decision. The participants in this study were a total of 14, including 7
managers of wind farms and 7 experts in wind energy area. an electronic and printed
questionnaire for data collection and spreadsheet to treat them as the main result of
this study is that there is a need to implement training centers aimed at the specific
training of industry professionals, enabling been used in a short time, the
professional training for the wind power segment. Among the difficulties encountered
by the sector in the formulation of alternatives to address the problem of essences
skills, we highlight the speed of the wind energy sector growth in Brazil and the
extended period of training for professionals, and the lack of technical knowledge
required by companies operating in the market. It is suggested as future work the
issue of the need for articulation between education policies and professional training
and research into the degree of learning and technology transfer to improve new
skills to professionals operating sector and maintenance of Brazilian wind farms.
KEY WORDS: Management Competencies. Wind Park. AHP (Analytic Hierarchy
process).
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como objetivo, apresentar a importância do mapeamento
das competências para o setor de energia eólica, e a sua relevância para o
desenvolvimento estratégico das organizações. Nesse prisma, enfatiza-se o estudo
das competências essenciais para o segmento de Operação e Manutenção dos
Parques Eólicos do Brasil, com o intuito de retratar as principais competências que
caracterizam a função pesquisada. Em seguida, são expostos o objetivo geral e os
específicos do presente estudo. Por fim, será apresentada a justificativa.

1.1 APRESENTAÇÃO DO ASSUNTO

O aumento da demanda por energia, gerada pela ampliação do atendimento
em mercados emergentes, em busca das melhorias do padrão de vida da
população, nos países em desenvolvimento e pelas questões ambientais que
permeiam todo o planeta, fez com que a procura por novas fontes renováveis de
energia, tivesse um amplo desenvolvimento em diversos países. Tais fatores
proporcionaram o surgimento de novas fontes renováveis de energia, como a
biomassa, eólica, solar, entre outras. Nesse horizonte, vários países investiram na
ampliação de sua matriz energética, através dessas fontes renováveis de energia,
com o intuito de assegurar o atendimento da demanda crescente por energia, como
também a diminuição do impacto ambiental e pela possibilidade de esgotamento dos
recursos não renováveis, que atualmente são geradores de energia (MARTINS;
GUARNIERI; PEREIRA, 2008).
Atualmente no Brasil, as principais fontes de energia renováveis utilizadas são
a biomassa, fotovoltaica e eólica, no qual o setor de energia eólica vem ganhado
destaque no cenário energético mundial, pois o seu potencial eólico onshore é
superior a 300 GW e possui um dos melhores ventos do mundo para a geração de
energia elétrica. Hoje, o Brasil é considerado uns dos 10 países com as maiores
potências instaladas de fonte eólica, em todo o mundo (BITENCOURT, 2014). Por
essa razão, desde 2009, o setor está em franca expansão, resultando numa
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proliferação de parques eólicos em várias regiões do Brasil e de uma corrida por
conhecimento em tecnologia na geração de energia pelo vento (MOURA; PEREIRA,
2014).
Com a eclosão do mercado de energia eólica no Brasil, surgiram diversos
entraves que impossibilitam o progresso deste setor no país. Dentre as principais
barreiras encontradas, se destaca a falta de mão de obra qualificada, para atender
às exigências da cadeia produtiva e principalmente na parte da operação e
manutenção dos parques eólicos. Para Ferroukhi et al. (2014), os déficits de
competências no setor, pode prejudicar na implantação de projetos, podendo levar a
excesso de custos de sua implantação, atrasos e cancelamentos, além de
instalações defeituosas. As instalações realizadas por pessoas sem um treinamento
adequado podem resultar em problemas de desempenho dos aerogeradores e levar
a uma percepção pública negativa das tecnologias de energias renováveis.
No entanto, existe a necessidade de um levantamento sistemático em todo o
setor eólico, para a identificação das competências essências para os profissionais
de operação e manutenção dos parques eólicos do Brasil, visando atender às
demandas organizacionais por profissionais qualificados. Os engenheiros de
operação e manutenção estão entre os profissionais mais requisitados do setor,
porém são os mais difíceis de serem encontrados no setor brasileiro, devido à falta
de conhecimento na tecnologia e a ausência de experiência. Essa dificuldade de
encontrar engenheiros qualificados gerou uma disputa acirrada no mercado e o
pagamento de uma remuneração mais alta para os profissionais que possuem os
requisitos exigidos pelas empresas (MOURA; PEREIRA, 2014).
Silva et al. (2014) evidencia que as organizações atualmente, deixam de se
basear seus processos nos cargos e funções para atuar nos requisitos ocupacionais,
de forma que as competências dos colaboradores estejam alinhadas ao
planejamento estratégico da empresa, contribuindo para os resultados das
empresas. A redução ou eliminação de eventuais falhas na gestão de competências
está condicionada ao mapeamento das competências necessárias aos objetivos da
estratégia organizacional. Na concepção de Sharma (2015), a competência
necessária para um determinado trabalho depende de muitos fatores, entre os quais
se incluem cultura social, natureza do negócio, ambiente de negócios e cultura
organizacional. Alguns desses fatores podem mudar com o tempo, alterando assim
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os requisitos de competência para o mesmo cargo na organização, ao contrário de
outros recursos.
A necessidade de implantação em políticas de desenvolvimento para as
competências que norteiam a conversão da informação em conhecimento prático
para este setor faz-se necessário à expansão e à implantação de novos projetos.
Com a aceleração do crescimento deste setor no Brasil, evidencia-se a necessidade
de formação de profissionais com conhecimentos específicos, haja vista que,
conforme Moura e Pereira (2014), existe um fosso entre as áreas acadêmicas e a
indústria em geral no Brasil. Esse descompasso entre a velocidade de crescimento
econômico e a qualificação profissional, se constitui um empecilho para o
desenvolvimento de vários setores no Brasil. É fundamental que se estudem as
competências organizacionais e individuais, a fim de que as organizações
aperfeiçoem os seus recursos humanos e possibilitem as instituições educacionais,
a implementar cursos de capacitação da mão de obra no setor de energia eólica.
Diante da breve abordagem acerca das competências, como escopo de
pesquisa, identificou-se a seguinte questão de pesquisa, quais são as competências
essenciais para os profissionais de operação e manutenção dos parques eólicos do
Brasil?

1.2 OBJETIVOS
1.2 .1 Objetivo geral

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar as competências
essenciais para os profissionais de operação e manutenção dos parques eólicos do
Brasil.

1.2.2 Objetivos específicos

 Identificar os principais conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias
para a função de Operação e Manutenção dos Parques Eólicos do Brasil;
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 Caracterizar as competências como aspecto fundamental para atender os
objetivos da qualificação profissional;
 Analisar as dificuldades encontradas na implantação do desenvolvimento de
competências

facilitadoras

na

transformação

da

informação

em

conhecimento;
 Classificar e analisar as dimensões de competências, utilizando o método
Analytical Hierarchy Process (AHP);

1.3 JUSTIFICATIVA

Um dos indicadores de desempenho empresarial, que se tornou mais
importante no atual contexto de mercado, é a sua capacidade de atrair, desenvolver
e reter pessoas talentosas. As empresas possuem dificuldades para identificar, em
seus próprios quadros de funcionários, profissionais que atendam à demanda de
competências exigida pelo mundo globalizado (GRAMIGNA, 2002).
O estudo sobre competências tem chamado à atenção e o interesse de
teóricos e profissionais oriundos de vários campos do saber (COELHO JUNIOR et
al., 2012). Segundo esses autores os diversos relatos teóricos e/ou empíricos em
publicações científicas especializadas, especialmente na literatura nacional, vem
promovendo uma grande diversidade de teorias e definições associadas ao termo
competência, quando aplicado ao contexto das organizações formais de trabalho.
Para a construção deste trabalho, foi necessário evidenciar os principais
obstáculos que dificultam o avanço do setor de energia eólica no Brasil, que vão
desde a falta de fornecedores qualificados para atender aos parques eólicos, como a
falta de redes de transmissão, que impactam na distribuição da energia gerada pelos
parques e o fator em maior evidencia e que justifica esta pesquisa, é o revés deste
setor em não possuir mão de obra qualificada.
Segundo Moura e Pereira (2014), problemas relacionados à qualificação
profissional são vistos como limitadores de crescimento do Brasil e vão muito além
do setor de energia. No atual ambiente organizacional, as práticas de competências,
ganharam muito atenção por parte das organizações contemporâneas. As empresas
visam obter um desempenho ideal, a longo prazo, desenvolvendo as habilidades e
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competências dos funcionários numa base contínua de aprendizagem (TRIPATHI;
AGRAWAL, 2014).
Essa necessidade de mão de obra qualificada se deve ao rápido crescimento
do segmento de energia eólica no Brasil. Conforme ABEEÓLICA (2015), para cada
megawatt instalado são criados 15 postos de trabalho. E para se mensurar cada
nova torre gera três megawatts, o que representa 45 postos de trabalho. Assim, até
2020 serão 280 mil profissionais de cadeia de produção, desde a fabricação de
equipamentos até a operação e manutenção dos parques. Com um cenário, onde
existe uma demanda crescente de profissionais, a solução para o problema da mão
de obra não qualificada no setor, é capacitação dos profissionais através de
competências essências exigidas pelas empresas de energia eólica.
A dificuldade de solução para este problema é devido a vários fatores, e um
deles é encontrar professores com conhecimentos específicos, pois área de energia
eólica no Brasil é nova e com isso dificulta encontrar profissionais experientes para a
área. Outro fator que pode ser destacado como um problema complexo de ser
resolvido é o ritmo lento das mudanças curriculares das universidades, para atender
as transformações que o mercado exige. Por fim, outro fator implexo para a solução
do problema, são os gaps de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao
segmento. Sobrevém ao setor a necessidade de uma formação específica, uma vez
que encontrar as competências essências para a formação do profissional de
energia eólica, é a chave para perfazer as necessidades do segmento.
Para atender às exigências do mercado de trabalho no segmento de energia
eólica, Carbone, et al., (2006) afirma ser necessário a realização de mapeamento e
planejamento, para o desenvolvimento de competências. Desse modo,
[...] seja em organizações públicas ou privadas, pois, mapear
competências significa identificar as competências técnicas e
comportamentais que são pré-requisitos para o atingimento das
estratégias organizacionais [...](RABAGLIO, 2006, p. 25),
Ou seja, o mapeamento de competências permite a percepção da diferença
entre as competências atuais e a serem desenvolvidas, dando suporte as ações de
treinamento e desenvolvimento dos profissionais do setor.
A solução para este problema através da metodologia AHP, tornar-se viável,
pois este método fornece uma estruturação do problema de decisão como uma
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hierarquia de objetivos, em que um consenso pode ser alcançado através dos
decisores, com base nos diferentes juízos de valores. Além de ser um método de
fácil aplicabilidade e bastante utilizado em pesquisas acadêmicas e pelo ambiente
empresarial.
No que diz respeito à relevância do tema abordado, é de suma importância, o
estudo das competências organizacionais e individuais, a fim que as organizações
aperfeiçoem os seus recursos humanos e possibilitem às instituições educacionais,
implementarem cursos de capacitação da mão de obra no setor de energia eólica.
Desta maneira, o trabalho propicia uma contribuição social e acadêmica, através da
formação do cidadão juntamente com as instituições de ensino.
É importante ressaltar que esta pesquisa permite expandir a fronteira do
conhecimento, uma vez que a sua aplicabilidade pode gerar um grau de
aprendizagem e transferências de conhecimentos, com o intuito de desenvolver
novas habilidades e aprendizagens. Conforme Prahalad e Hamel (1990), os
portadores de competência devem compartilhar suas ideias, com o objetivo de
construir novas oportunidades de mercado, favorecendo o desenvolvimento
econômico, por intermédio do aperfeiçoamento do capital humano.
Assim sendo, o estudo proposto é relevante e bastante motivador, por se
tratar de um tema atual, que não foi explorado por outros pesquisadores no setor de
energia eólica, preenchendo uma lacuna fundamental para a melhoria do
planejamento estratégico das organizações do segmento. Além de contribuir de
forma significante para a academia, com o grau de aprendizagem e transferência de
tecnologias e desenvolvimento de novas habilidades e aprendizagem, também
contribui para a sociedade, tendo em vista que a empregabilidade é um fator de
interesse econômico para o país.

1.4 ESTRUTURA

Tendo exposto o objetivo desta dissertação e os princípios nela abordados,
segue uma breve apresentação dos capítulos que a compõem.
O segundo capítulo do referencial teórico, inicia-se com algumas definições
sobre os conceitos de competências e com a sua evolução ao longo do tempo. Na
sequência é feito uma abordagem diferenciada das competências individuais e
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organizacionais. Tal abordagem faz parte do planejamento estratégico das
organizações, a fim de definir um modelo de desenvolvimento ao estimulo às
competências humanas e a importância do desenvolvimento profissional no mercado
de trabalho, frente às complexidades e incertezas do mercado, buscando enfrentar
suas deficiências de aprendizagem e superar novos desafios e, assim, reconhecer
suas oportunidades.
No decorrer desse capítulo, expõe-se os modelos de competências através
de seus conceitos e características, como forma de evidenciar suas metodologias de
avaliação das competências humanas. Também se apresenta os conhecimentos,
habilidades e atitudes, necessárias aos profissionais do setor de energia eólica do
Brasil, bem como se destaca a importância da formação profissional e os desafios
para a formação de uma mão de obra qualificada.
O terceiro capítulo aborda o cenário do setor de energia eólica no mundo e
principalmente no Brasil, apresentando a evolução e os problemas por eles
enfrentados. Outro ponto a ser apresentado neste capitulo, é o seguimento de
Operação e Manutenção dos parques eólicos brasileiros, expondo o cenário deste
setor, o conhecimento e as competências geradas com o avanço das novas
tecnologias criadas por esse mercado, como também as demandas organizacionais
geradas.
No quarto capítulo, expõe-se a metodologia utilizada, ou seja, a abordagem
quantitativa e qualitativa, centrada numa pesquisa de campo. Apresenta-se ainda o
processo de coleta de dados e respectiva. Outra questão exposta neste capítulo é o
uso do Software Super Decisions na pesquisa, como forma de elucidar os resultados
obtidos.
Por fim, no capítulo dos resultados e análises, apresenta-se as prioridades
dos decisores tendo como principais escolhas, os critérios do Conhecimento e da
Habilidade, de modo que venha atender às necessidades das competências
essenciais aos profissionais do segmento.
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2 REFERENCIAL LITERÁRIO

2.1 OS CONCEITOS DE COMPETÊNCIAS NA EVOLUÇÃO DO TEMPO

Os primeiros estudos a respeito de competências foram realizados por
McClelland, na década de 1970. O estudioso propôs a substituição dos testes de QI,
os quais tinham como enfoque na inteligência dos indivíduos, pela abordagem de
competências, no processo para a seleção de pessoas (TAKAHASHI, 2015).
Importa esclarecer que a discussão sobre o conceito de competência no
âmbito mundial, surgiu junto às mudanças do paradigma de produção nos anos
oitenta do século XX. Na França, os discursos sobre competências tiveram suas
origens no ambiente empresarial e foi ampliada, criticada e concretizada por
economistas e sociólogos (MARKERT, 2002).
No âmbito empresarial, o termo “competência” é designado para caracterizar
uma pessoa capaz de realizar determinada tarefa de forma eficiente (ZABALA;
ARNAU, 2014). O mesmo autor descreve que, a partir de então, esse termo se
estendeu de forma generalizada, de modo que, atualmente, dificilmente se
encontrará uma proposta de desenvolvimento e formação profissional que não
esteja estruturada em torno das competências. É nesses termos, que o mundo
empresarial fala sobre gestão de competências: formação de competências,
desenvolvimento profissional por competências, análise de competências, entre
outros.
Diante do exposto, o termo competência foi se alterando e adquiriu uma
conotação genérica para várias abordagens, sobretudo, dentro das organizações,
que passaram a interpretá-la como a capacidade que um indivíduo tem de realizar
determinada tarefa de forma mais eficiente e com isso atingir os objetivos
estratégicos organizacionais.
Com base na evolução do conceito de competência, conceitos e abordagens
foram surgindo. O Quadro 1 a seguir apresenta os diversos conceitos sobre
competência na evolução histórica.
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Quadro 1 - Histórico dos conceitos de competência
AUTOR

CONCEITO

AUTOR

1. Boyatizis “CCompetências são aspectos 8. Magalhães
(1982,p.
verdadeiros
ligados
à et al. (1997, p.
23)
natureza
humana.
São 14)
comportamentos bserváveis
que determinam, em grande
parte,
o
retorno
da
organização. ”

CONCEITO
“Conjunto de conhecimentos,
habilidades e experiências que
credenciam um profissional a
exercer determinada função. ”

2. Spencer e “A competência refere-se à 9.Perrenoud
Spencer (1993, características intrínsecas ao (1998, p. 1)
p. 9)
indivíduo que influencia e
serve de referencial para seu
desempenho no ambiente de
trabalho. ”

“A noção de competência
refere-se
a
práticas
do
quotidiano que se mobilizam
através do saber baseado no
senso comum e do saber a
partir de experiência. ”

3.
Sandberg “A noção de competência é 10.
Durand
(1996, p. 411)
construída a partir do (1998, p. 3)
significado
do
trabalho.
Portanto,
não
implica
exclusivamente a aquisição
de atributos”.

“Conjunto de conhecimentos,
habilidades
e
atitudes
interdependentes e necessária
à consecução de determinado
propósito”.

4.Bruce
p. 6)

(1996, “Competência é o resultado 11.Fleury
e “Competência: um saber agir
final da aprendizagem. ”
Fleury (2000, responsável e reconhecido, que
p. 21)
implica
mobilizar,
integrar,
transferir
conhecimentos,
recursos,
habilidades,
que
agreguem valor econômico à
organização e valor social ao
indivíduo. ”

5. Boterf (1994, “Competência é assumir 12. Becker et “Competências referem-se a
p. 267)
responsabilidades frente a al. (2001, p. conhecimentos
individuais,
situações
de
trabalho 156)
habilidades ou características
complexas, buscando lidar
de
personalidade
que
com
eventos
inéditos,
influenciam
diretamente
o
surpreendentes, de natureza
desempenho das pessoas. ”
singular. ”
6.
Ellström “Competência é um atributo
(1997, p. 267)
do indivíduo, ou seja, um
recurso humano ou um
capital
humano
que
trabalhadores executam em
seus postos de trabalho.

Fonte: Adaptado de Bitencourt (2001)

13.Savaneviči
enė,
Stukaitė e
Šilingienė
(2008, p.81)

“Competência é um como o
conjunto de conhecimentos,
habilidades, e atitudes, que são
necessárias para um indivíduo
trabalhar de forma eficaz, em
um ambiente de trabalho. ”
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Valendo-se do construto apresentado, pode-se distinguir dois aspectos: que a
competência é a capacidade de atender as demandas de oportunidades surgidas no
ambiente externo, como forma de adaptação a esse ambiente, gerando respostas
flexíveis, e também, é uma habilidade ou capacidade no comportamento humano, na
construção de um propósito de autoconhecimento de suas aptidões.
Para Boterf (1994), a competência é um conceito amplamente usado e
referido como determinante no mundo corporativo. A variável humana tornou-se
cada vez mais, um importante ativo no desenvolvimento e na criação de vantagens
competitivas nas empresas. O mesmo autor relata que o conhecimento se tornou um
capital, e que deve ser gerenciado, e denomina este capital, como "economia do
conhecimento", onde a combinação de trabalho, conhecimento e o capital físico, é
decisivo na vantagem competitiva no ambiente empresarial.
A questão das competências segundo Maior (2005) pode ser analisada em
diferentes abordagens, como as competências individuais, que aparecem como uma
combinação de saberes construídos pelo indivíduo a partir de sua própria história de
vida e de sua formação, bem como, os aprendizados ao longo da sua trajetória
profissional com os clientes, fornecedores e colegas.
As competências organizacionais, que são construídas a partir da história da
empresa, a sua cultura, seu sistema de valores, da combinação de saberes
individuais e coletivos, de seus métodos de aquisição, gestão e desenvolvimento de
seu pessoal, de suas tecnologias e métodos de produção transmitidos de maneira
formal e informal, de seu sistema gerencial, de seus ativos materiais e financeiros,
alcançando um desempenho seguro e econômico (MAIOR, 2005).
Sob a ótica da gestão de competência é importante destacar a visão de
competence e competency. Conforme Bitencourt (2001), este esclarecimento
identifica as diferenças de terminologia, conceitos e concepções específicas que
orientam as práticas e processos de trabalho. A diferença básica refere-se à ênfase
na pessoa (processo intrínseco) ou no cargo (processo extrínseco).
Para Dubois (1988), competency, são as características, conhecimentos,
habilidades, mentalidades, padrões de pensamento e similares, quando usados
individualmente ou em várias combinações, resulta num desempenho bemsucedido. Conforme Lindsay e Stuart (1997), a competence é definida como, a
demonstração do valor atribuído a outra pessoa numa cultura particular dentro de
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um determinado ambiente empresarial. No Quadro 2 são apresentadas as
características e as abordagens de competency e competence.
Quadro 2 - Comparação entre competency e competence
Competency

Competence

Origem

Estados Unidos

Inglaterra

Noção

Conjunto de conhecimentos, habilidades
e atitudes
Soft

Resultados, produtos

Identificar
desempenho
(processo educacional)
A pessoa (características)

Identificar
padrões
mínimos
(desempenho no trabalho)
O cargo (expectativas ligadas a
função)
Tarefas
e
resultados
(Output,
workplace e performance)
Nível Operacional

Abordagem
Proposito
Foco
Ênfase
Público-alvo

superiores

Características pessoais (input, learning,
and development of competency)
Gerentes

Hard

Fonte: Adaptado de Bitencourt (2001)

Os modelos de competency são usados numa variedade de maneiras por
organizações para construir programas de treinamento, contratação e avaliação de
desempenho. Nos modelos de competence podem ser usados para fornecer
orientações para a eficiência, avaliar as lacunas mensuráveis e direcionar as
pessoas para ferramentas, recursos e treinamento que são diretamente alinhados
com os objetivos da organização (TEODORESCU, 2006).
Boyatzis (2008) defende que a chave para a compreensão, de quais
comportamentos e intenções é relevante numa situação, surgir da previsão da
eficácia dessas ações. A construção da competência específica é uma questão de
relacionar os diferentes comportamentos que são considerados alternativas das
várias intenções em atender a um objetivo, que não se manifesta claramente. Mas
eles são organizados principalmente, pela semelhança da consequência do uso
desses comportamentos em situações sociais ou de trabalho.
Nesses termos, entende-se que as competências são compreendidas e
construídas a partir de atributos técnicos, humanos, conceituais e sociais,
estabelecendo uma análise dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias
para o processo de melhoria individual e organizacional. Nesse sentido, a distinção
das competências individuais e organizacionais favorecem a compreensão de sua
importância para o aperfeiçoamento cognitivo humano. O próximo tópico traz a
abordagem da competência individual encontrada na literatura.
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2.1.1 Competências Individuais

Com as novas mudanças e perspectivas ao mercado do trabalho, as
organizações tornam o trabalho como um conjunto de tarefas associadas ao
prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em face de uma
situação profissional cada vez mais mutável e complexa. Esta complexidade de
situações torna o imprevisto cada vez mais cotidiano e rotineiro (FLEURY; FLEURY
2001).
No entendimento de Baartman; Bruijn (2011) isto pode ser enfatizado pela
aprendizagem de habilidades complexas ou competência na qual os alunos são
confrontados com tarefas profissionais mal definidas. Este desenvolvimento é o
resultado de estudos que mostram uma lacuna entre o que é aprendido nas escolas
de formação profissional e o que é necessário para o funcionamento adequado aos
profissionais num mundo cada vez mais complexo.
Com a valorização da competência individual, o processo de eficácia
organizacional, dá-se através da aprendizagem organizacional, na qual o
compartilhamento
organizacionais

de
permite

informações
que

e

conhecimento

indivíduos e

entre

os

organizações reflitam

membros
sobre

as

consequências de seus comportamentos e ações, em busca de obter insights de um
ambiente onde atuam, para compreender o ambiente e, portanto, interpretar o
significado e reagir a ele em abordagens mais precisas (JONES et al., 2003).
Desta forma Durand (1998), descreve três dimensões fundamentais da
aprendizagem individual: conhecimento, habilidades e atitudes (CHA). Seguindo as
ideias de Rousseau, que se refere à educação integral, formada por coração,
cabeça e as mãos, em que as definições das três definições são abordadas como:
Dimensão do Conhecimento: corresponde aos conjuntos estruturados de
informação assimilada, que tornam possível compreender o mundo, com
interpretações parciais e um pouco contraditórios. Conhecimento abrange, portanto,
o acesso aos dados, e a capacidade de processar informações aceitáveis e integrálas em esquemas pré-existentes, que obviamente evoluem ao longo do caminho;
Dimensão da Habilidade: refere-se à capacidade de agir de forma concreta, de
acordo com os objetivos predefinidos ou processos. A habilidade não exclui o
conhecimento, mas não necessita um entendimento completo das capacidades;
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Dimensão da Atitude: defende que este comportamento, é uma identidade e
vontade (determinação) partes essenciais da capacidade de um indivíduo ou uma
organização para conseguir qualquer coisa;
Ainda conforme Durand (1998), estas três dimensões são eixos genéricos
para qualquer perfil de competência, e o perfil de um historiador deve ser claramente
posicionado perto do eixo de conhecimento. O do engenheiro seria colocado mais
abaixo da dimensão de habilidade. Enquanto a de um político, seria esperado para
estar mais perto do eixo de atitudes. A Figura 1 representa estas três dimensões.
Figura 1- Três dimensões das competências

Conhecimento
Dados
Informações
Aprendizagem

Técnicas
Gerências
Interpessoais
Habilidades

Proativo
Postura ética
Atitudes

Fonte: Durand (1998)

A importância das três dimensões de Duran é exemplificada por Zabala e
Arnau (2014), quando estes autores definem a competência e os conhecimentos,
como algo que não é antagônico, pois qualquer atuação competente representa a
utilização de conhecimentos inter-relacionados entre às habilidades e atitudes.
Para Ruas (1998) a aproximação da formação profissional da realidade do
mercado do trabalho, foi estabelecida por uma relação das três dimensões da
competência com saberes do indivíduo, tais como: saber, saber fazer e saber agir,
conforme a definição a seguir:
O saber - refere-se ao conhecimento, implica questionamentos e esforços
voltados à informação que possa agregar valor ao trabalho. O conhecimento é o que
se deve saber para desenvolver com qualidade aquilo que lhe é atribuído (RUAS,
1998);
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Saber fazer - refere-se as habilidades. Centraliza-se no desenvolvimento de
práticas e consciência da ação tomada. As habilidades são o que se deve saber
para obter um bom desempenho (RUAS, 1998);
Saber agir - refere-se às atitudes. Busca um comportamento mais condizente
com a realidade desejada. Esse comportamento realiza-se através da união entre
discurso e ação. Deve-se saber agir para poder empregar adequadamente os
conhecimentos e habilidades (RUAS, 1998);
Durand (1998) parece ser instigado pelo “movimento S-O-R”, pois esta
atividade, parte da premissa de que essas relações, para serem plenamente
compreendidas, precisam levar em conta o que ocorre no indivíduo ou organismo
(O), que mediaria as relações entre estímulos (S) e respostas (R). Já para Brandão;
Borges-Andrade (2007) esse segundo movimento, em psicologia, constitui a base
sobre a qual estão sustentadas as abordagens cognitivistas e pressupõe que a
interação do indivíduo com o ambiente resulta em processos cognitivos ou na
aquisição de conhecimentos, habilidade e atitudes.
Na concepção de Baartman; Bruijn (2011) numa perspectiva psicológica
cognitiva, podem-se distinguir diferentes tipos de conhecimento: a distinção entre o
conhecimento declarativo e procedural, em que o procedural é o mais amplamente
utilizado. Conhecimento declarativo é a informação real que uma pessoa sabe e
pode relatar, porém o conhecimento procedural é a conexão em usar pedaços do
conhecimento declarativo e, geralmente, refere-se ao conhecimento que não pode
ser comunicado.
Ainda segundo os autores citados, as habilidades são entrelaçadas com
conhecimento e pertencem ao domínio psicomotor em manipular e construir um
desempenho qualificado como uma sequência organizada de atividades que inclui
tanto a organização do movimento e informações simbólicas (isto é, habilidades
motoras e habilidades cognitivas). Na educação profissional a habilidade motora é
uma parte importante da educação, considerando que esta ênfase é frequentemente
menos explícita na formação acadêmica.
Desse modo, Baartman e Bruijn (2011) assinalam a necessidade que exista
um processo de integração dos elementos de competências, que implica na
construção de relacionamentos entre os conhecimentos, habilidades e atitudes.
Estes processos de integração e de transferência são assumidos para serem
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relacionados com as necessidades de desenvolvimento da competência profissional.
Na Figura 2 é apresentado o processo de integração do CHA.
Figura 2 - Processos de integração e transferência de competência

Integração
Elementos de competência
Conhecimento
Tarefa 1
Transferência

Situações
de aprendizagem

Habilidades

Atitudes

Processos de integração
Competência
profissional

Tarefa 2
Tarefa 3

Processos de transferência

Fonte: BAARTMAN; BRUIJN (2011).

Sobre a ótica de Deist e Winterton (2005), as competências exigidas em uma
ocupação profissional abrangem tanto os aspectos conceituais (cognitivos,
conhecimento e compreensão) quanto às competências operacionais (habilidade
funcional, psicomotor e aplicada). Ou seja, as competências mais associadas a
eficácia individual, são: conceitual (meta-competências, incluindo o aprender a
aprender) e operacional (competência social, incluindo comportamentos e atitudes).
Pode-se constatar que, o conhecimento é realizado através de recursos
humanos, aptidões, habilidades e a motivação dos funcionários são fatores
importantes para alcançar os objetivos das empresas. Na verdade, são condições
necessárias para o desenvolvimento de uma competência de núcleo. Estudos
demonstram que sem conhecimento e know-how, as organizações se tornam
dependentes de fornecedores e de tecnologia externa, pois e não conseguem
controlar os principais recursos de sua sustentabilidade em suas organizações
(GODBOUT, 2000).
Na busca de alcançar o desempenho ideal, as organizações têm recorrido a
selecionar pessoas com as competências adequadas para a execução das tarefas.
Em contraste do Know-how e dos Conhecimentos, os aspectos sociais e
psicológicos são difíceis de aprender por meio da capacitação técnica convencional
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(GODBOUT, 2000). Fica evidente a necessidade de capacitação dos aspectos
sociais e psicológicos de forma diferenciada.
Com a necessidade das empresas de conseguir vantagens competitivas,
segundo Fejfarová e Urbancová (2015), é necessário que as organizações
identifiquem, avaliem e desenvolvam competências-chave aos funcionários, com o
intuito de alcançar uma vantagem competitiva. A aplicação das competências
individuais no processo de gestão permite que os requisitos da organização e as
oportunidades dos funcionários, possam interligar de forma a permitir o seu
desenvolvimento em harmonia mútua e garantir a competitividade da organização
em um mercado cada vez mais complexo. O próximo tópico abordará as
competências organizacionais como estratégia competitiva criadas pelas empresas.

2.1.2 Competências Organizacionais

Com surgimento de uma nova percepção de competência, entendida como
competência organizacional, baseada nas habilidades, conhecimentos, criatividade e
responsabilidade requeridas aos trabalhadores no mercado de trabalho, diferente do
modelo

fordista,

em

que

a

qualificação

recaía

na

transmissão

de

habilidade/conhecimentos no trabalho, no `credencialíssimo' a partir dos sistemas
escolarizados e nos sistemas escalonados de ascensão, fundamentalmente dados
pelo tempo de antiguidade na empresa.
Com o modelo atual chamado de "neofordista" ou "pós-fordista", a nova
qualificação recai num sistema de capacitação e treinamento, tanto no início da
contratação (ou prévia a ela), como posterior a ela. A mobilidade ocupacional
ascendente é alcançada, idealmente, através da multiqualificação ou da polivalência
(domínio de conhecimentos, técnicas e inclusive de áreas específicas no interior de
disciplinas) e a rotação de tarefas (destreza em habilidades múltiplas). Outro atributo
da `nova qualificação' insere-se na dimensão cultural (MANFREDI, 1998).
É a partir da década de 1990, que os conceitos de competências
organizacionais ganharam destaque, com o estudo dos autores Prahalad e Hamel
(1990).

Nesses

estudos

as

competências

essenciais

foram

a

fonte

de

desenvolvimento de novos negócios. A ideia das competências essenciais, é que as
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organizações, são como uma árvore, que cresce a partir de suas raízes e os
principais produtos são alimentados por competências, cujos frutos são os produtos
finais. Essa orientação atesta a natureza única e específica de como cada empresa
acumula competências tecnológicas e organizacionais — mesmo para duas
empresas do mesmo setor. No passado, as empresas focavam as suas energias,
adaptando-se aos seus ambientes organizacionais. Suas preocupações estavam
ligadas a estar presente em segmentos de mercado em franca expansão, para
atender aos clientes e lidar com restrições de fornecimento. Agora, cada vez mais,
essas empresas se esforçam para desenvolver um conjunto de competências que
coordena bem com a sua estratégia empresarial (LIN, 2000).
Dessa forma, as competências essenciais geram a competitividade das
organizações,

através

da

inter-relação

dinâmica

entre

as

competências

organizacionais e a estratégia competitiva criadas pelas empresas. Nesse sentido, a
abordagem dos recursos faz o processo de formulação da estratégia e a formação
de competências formarem um círculo que se retroalimenta. Em outras palavras, as
competências são formadas a partir de recursos, e as estratégias são elaboradas a
partir de grupos de recursos – competências essenciais (FLEURY; FLEURY, 2004).
Este processo também inclui as habilidades individuais, que podem conciliar
os conhecimentos individuais com as ações inovadoras. Assim, a organização visa
melhorar continuamente as competências para que seja capaz de atingir o alto
desempenho organizacional (KERSIENE e SAVANEVICIENE, 2009).
No entanto, a competência organizacional é definida como uma maneira de
descrever como as empresas utilizam a sua capacidade de fazer algo. Em geral,
competência é melhor

pensada como uma variável, em vez de um atributo. Não é

algo que uma empresa tem, ou não tem, mas é algo que uma empresa tem para um
determinado grau de conhecimento (MILLS et al., 2002).
Nos últimos dez anos, a concepção de qualificação tecnicista (cuja matriz é o
modelo job/skills), ancorada nas normas previamente estabelecidas pelas empresas,
está convivendo ou sendo substituída por uma outra concepção, que vem sendo
designada modelo de competência. O uso e a difusão de um modelo centrado nos
saberes e habilidades possuídas pelos trabalhadores, foram iniciados nas grandes
empresas multinacionais ou transnacionais e vêm sendo acompanhadas de um
conjunto de operações e práticas sociais que lhe dão forma e objetividade
(MANFREDI, 1998). Desde então, a noção de competência no nível organizacional,
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vem ganhado destaque nas pesquisas de gestão. Nesses termos, vários
pesquisadores procuram aprofundar a ideia de competência organizacional, como
forma de desenvolvimento de práticas nas organizações.
De uma perspectiva de sistema de inovação, Borra e Edquist (2014)
asseguram o processo pelo qual as competências são criadas, mantidas e
desenvolvidas, como sendo um dos aspectos mais importantes nesse sistema. Em
princípio, há um número "ilimitado" de tipos de competências que as empresas e as
organizações de apoio à inovação têm e precisam, a fim de manter o ritmo com a
rápida mudança nos contextos do mercado de trabalho e da sociedade globalizada.
Dado que as empresas operam numa ampla variedade de mercados e tentar
desenvolver vantagens competitivas nos segmentos especiais de mercados locais
ou globais, é praticamente impossível fornecer uma lista fechada de competências
que as empresas precisam. Isto fará com sempre haja uma variação de acordo com
diferentes mercados e contextos. Assim, empresas e outras organizações
inovadoras têm uma ampla diversidade das necessidades em termos de
competências necessárias para mantê-los na fronteira da concorrência no mercado,
ou na fronteira de resolução de problemas (BORRA e EDQUIST, 2014).
No contexto econômico atual, a aprendizagem tornou-se o melhor meio, para
uma organização se tornar competitiva, preservando o conhecimento e as
competências de cada colaborador e de cada equipe. Por um lado, as organizações
devem ser capazes de capitalizar e transferir as experiências e competências
individuais e coletivas, criadas em sua organização, bem como devem motivar seus
membros a desenvolver as suas competências individuais (LEBLANC; ABEL, 2009).
Conforme Shinyashik, Trevizan e Mendes (2003), cada vez mais, as melhores
organizações estão investindo na aplicação de conceitos de aprendizagem,
conhecimento e competência, como forma de criar vantagens competitivas
sustentáveis.
Para Bitencourt (2001) as competências podem ser analisadas sob a ótica da
organização e das pessoas. Na ótica das pessoas, a referência é atribuída a
formação desenvolvimento das pessoas. No caso das organizações, Prahalad e
Hamel (1990), explica que para as organizações possuírem o "core competence",
cuja ênfase recai sob os aspectos conceituais da empresa em termos de estratégia,
as empresas necessitam que suas competências cumpram três critérios: (1) oferecer
benefícios reais aos clientes, (2) ser difícil de imitar e (3) fornece acesso a uma
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variedade de mercados. Nesse sentido, a importância da articulação entre a
estratégia da empresa e a formação e capacitação dos gestores permite um melhor
desempenho, e gera novas perspectivas para ambos (BITENCOURT, 2001).
Logo, as definições de competências organizacionais, autorizam dizer que o
conceito é vastamente utilizado e descrito como decisivo no mundo corporativo. A
variável humana tornou-se cada vez mais importante no desenvolvimento
organizacional e na competitividade das empresas. A competência individual e
coletiva está a se desenvolver num ambiente volátil e de várias incertezas (BOTERF,
1994).

2.2 MODELOS DE COMPETÊNCIAS

As organizações estão tendo cada vez mais dificuldade de se manter
competitiva, numa economia globalizada. Conforme Berge et al. (2002), líderes no
mercado de trabalho estão usando modelos de competência e estudos de
competência para ajudar a tomar decisões de recursos humanos, como contratação,
treinamento e promoções, como forma de acompanhar as mudanças constantes das
competências exigidas no mercado de trabalho.
O aumento da necessidade de melhoria no desempenho profissional requer
formas mais eficientes para identificar, recrutar, avaliar e melhorar a formação e
educação da força de trabalho. Neste contexto, surgiram modelos e ferramentas que
auxiliam os gestores a identificarem os conhecimentos, habilidades e atitudes
essenciais para estabelecimento de uma atuação eficiente e eficaz dentro das
organizações.
Na seção seguinte apresenta-se os vários tipos de modelos de competências,
que tem como objetivo avaliar as competências individuais, para a busca da eficácia
profissional.

2.2.1 Modelo Iceberg

O modelo Iceberg de competência foi criado pelos autores Spencer e Spencer
(1993). Estes autores explicam que este modelo, evidencia que o tipo ou nível de
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competência tem implicações práticas para o planejamento de recursos humanos.
Que o conhecimento e as habilidades tendem a ser características visíveis e
relativamente superficiais nas pessoas; e os valores, normas, etiqueta e
autoconhecimento, estão escondido no âmago do indivíduo, numa camada abaixo
das suas características visíveis.
As Competências de superfície (conhecimentos e habilidades) são fácies de
desenvolver. Em teoria, a competência, pode ser avaliada, permitindo assim, a
possibilidade de um maior desenvolvimento através da formação (WANG; HWANG,
2011). A camada superior, a primeira a ser visível da estrutura (Figura 3) está
preocupada com o conhecimento observável (instrumental) e habilidades que se
relacionam com as tarefas e o trabalho.
Figura 3 - Modelo das camadas das competências humanas
criticidade para um desempenho
sustentado

facilidade de aprendizado

Know-how
alto

habilidades de
tarefas

baixo

Transferência de
habilidades

valores, normas, etiqueta, e
julgamento

baixo

motivos, a ética do trabalho, a
motivação, e a auto-imagem

alto

Fonte: (Godbout, 2000).

A segunda camada da estrutura competência iceberg refere-se às habilidades
não-específicas do trabalho que podem ser transferidos de uma situação para outra,
tais como habilidades de comunicação e resolução de problemas, já a terceira
camada refere-se a valores, padrões e moral da pessoa e como eles se relacionam
as expectativas sociais e políticas da organização ou associação profissional.
Finalmente, a quarta camada é composta por características pessoais que são
difíceis de avaliar diretamente através de um comportamento, dentre os quais, o
pragmatismo e o compromisso com resultados.
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Assim, a facilidade de avaliação de competências através de comportamentos
observáveis e critérios aumenta à medida que se avança para as camadas
superiores(RAJADHYAKSHA, 2005).A parte submersa do iceberg, essas qualidades
ocultas são mais difíceis de detectar e desenvolver (WANG; HWANG, 2011).
Entende-se que, neste modelo, as principais características das competências
essenciais, como os conhecimentos e habilidades, são os que ficam sobre a
superfície do iceberg, já que podem ser observados e mensuráveis. Por outro lado,
algumas características como traços pessoais, autoconceito, valores, atitudes,
motivação e satisfação, difíceis de ver e medir, são as que ficam submersas,
dificultando o desenvolvimento dessas competências.

2.2.2 Modelo Árvore das Competências

A metodologia de desdobramento de competências, do Dr. Helbert Kellner,
detentor da metodologia STAR de avaliação em vendas, usa a metáfora da árvore
para indicar os três indicadores de uma competência. Os três componentes da
árvore (raízes, tronco e copa), combinados, formam um todo. Quando cada parte
recebe tratamento adequado, a árvore segue seu curso natural, cresce sadia e gera
bons frutos ou flores (GRAMIGNA, 2002). Para esta metodologia o desenvolvimento
de competências do ser humano pode ser comparado ao processo de crescimento
da árvore (Figura 4).
Figura 4 - Modelo Árvore das Competências

Fonte: (GRAMIGNA, 2002)
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Conforme Gramigna (2002), a raiz corresponde aos valores, crenças e
princípios, formados ao longo da vida e determinam as atitudes, o principal
componente da competência, que está relacionada com o “querer agir e querer ser”,
que fazem a diferença no contexto de trabalho.
O tronco corresponde ao conhecimento, outro componente de uma
competência que alguém armazena e utiliza, quando precisa. O grau de
conhecimento de uma pessoa determina o grau de competência para enfrentar com
flexibilidade e sabedoria os desafios em seu desempenho nas organizações, na
busca de alternativas para inovações e criatividade (GRAMIGNA, 2002).
A copa (com seus frutos, flores e folhas) corresponde às habilidades definidas
como sendo agir com talento, capacidade e técnica, obtendo resultados positivos,
que se referem à disponibilização de informações no cumprimento de suas
atividades na organização. Gramigna (2002), ainda apresenta as premissas básicas
da estrutura do modelo que se resumem-se:
1. Conscientização de que cada tipo de negócio necessita de pessoas com
perfis específicos;
2. Crença de que cada posto de trabalho existente na empresa tem
características próprias e deve ser ocupado por profissionais que apresentem
um determinado perfil de competências;
3. Reconhecimento de que aqueles que ocupam funções gerenciais são
responsáveis pela oferta de oportunidades que permitam o desenvolvimento e
a aquisição de novas competências;
4. Percepção de que sempre haverá a demanda para o desenvolvimento de
novas competências e o que hoje é essencial para a boa execução de um
trabalho, poderá agregar novas exigências amanhã.
Essas premissas devem ser difundidas, com o intuito de serem internalizadas
pela cultura organizacional para que seja o reflexo das atitudes e comportamentos
dos funcionários.

2.2.3 Modelo Casa das Competências

De acordo com, Ruzzarin, Amaral e Simionovisci (2002, p.26), “As
competências são um conjunto dos Conhecimentos, Habilidades e das Atitudes
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requeridas para cada posição dentro da organização”. Em outra visão, seria o
somatório entre as competências técnicas (conhecimentos) e as competências
comportamentais (habilidades e atitudes) requeridas para cada função. Tal definição
acabou sendo um divisor de águas no entendimento da metodologia casa das
competências (Figura 5), pois ficava definido que as responsabilidades de cada
cargo estariam sendo suportadas pelas competências requeridas para o mesmo.
Figura 5 – Casa das Competências

Responsabilidades

Conhecimentos

Habilidades

Atitudes

“Saber”

“Saber Fazer”

“Fazer”

Competências
Técnicas

Competências Comportamentais

Plano de Capacitação

Fonte: adaptado de Ruzzarin, Amaral e Simionovisci (2002, p.26)

Dessa forma, Ruzzarin, Amaral e Simionovisc (2002, p.26) descrevem a Casa
das Competências da seguinte maneira “o telhado, (responsabilidades) com a
descrição daquilo que se espera do cargo (visão de futuro/alinhamento com a
estratégia empresarial) ”, ou seja, os pilares, que representam as competências, ou
os Conhecimentos, as Habilidades e as Atitudes (C.H.A) necessárias para que o
funcionário possa se desenvolver no cargo.
 “C” (conhecimento técnico): é o SABER, ou seja, os assuntos ou
instrumentos que o funcionário deve dominar para desempenhar suas
atividades no nível de excelência;
 “H” (habilidades pessoais): é o SABER FAZER, isto é, a aptidão ou a
capacidade para algo;

31

 “A” (atitudes): é o FAZER, podendo ser traduzido pela capacidade que a
pessoa tem de traduzir na prática seus conhecimentos técnicos e suas
habilidades pessoais;
E, por fim, Ruzzarin, Amaral e Simionovisc (2002) retratam na figura, a base
da casa, que é tratada como o plano de capacitação, com o objetivo de trabalhar
com treinamento e desenvolvimento dos colaboradores.
A relação entre os conhecimentos, habilidades e atitudes neste modelo, estão
no mesmo patamar, com a abrangência de um plano de desenvolvimento no intuito
de atingir os objetivos da organização. Além disso, percebe-se que, nesta
metodologia o resultado do comportamento do indivíduo interfere nas ações
direcionadas a empresa, uma vez que, o comportamento estratégico contribui para a
introdução das práticas organizacionais.

2.2.4 Modelo Pirâmide das Competências

O modelo de Pirâmide de Competências de Lucia e Lepsinger (1999) é um
modelo de competências, onde inclui habilidades tanto inatas e adquiridas, como é
essencialmente uma pirâmide (Figura 6), construída em sua base as habilidades e
conhecimentos que podem ser adquiridos através da aprendizagem, esforço e
experiência.
No topo da pirâmide está um conjunto de comportamentos específicos que é
uma manifestação de todas as habilidades inatas e adquiridas. Por exemplo,
habilidade refere-se a uma proficiência concreta, como seja operar uma máquina, ou
a uma capacidade menos tangível, como pensar estrategicamente ou influenciar
outros. De forma similar, o conhecimento refere-se a um simples acúmulo de
determinados dados técnicos até ao complexo funcionamento dos mercados
financeiros.
No que concerne às caraterísticas (pessoais) a complexidade é ainda maior e
a possibilidade de serem medidas/avaliadas é mais reduzida. Segundo Lucia e
Lepsinger (1999), os traços de personalidade (personality traits), e as capacidades
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específicas (aptitude) são inatos ao indivíduo, sendo que os modelos de
competências deverão incluir elementos inatos e adquiridos.
Figura 6 - Modelo Pirâmide das Competências

Comportamento

Habilidades

Aptidão

Conhecimento

Características pessoais

Fonte: (LUCIA E LEPSINGER,1999).

Lucia e Lepsinger (1999) explica que, cada um dos constructos componentes
numa “pirâmide de competências”, cuja distribuição esquemática dá uma ideia da
sua maior ou menor tangibilidade. Os comportamentos (behaviours) dos indivíduos
são as manifestações visíveis da presença destes constructos. O iceberg de
Spencer e Spencer aparece aqui mais submerso, restando à superfície apenas os
comportamentos, observáveis, mensuráveis e mais facilmente alteráveis.
Diante disto, a proposta do modelo de Pirâmide dos Conhecimentos, de Lucia
e Lepsinger, é a utilização de alguns conceitos de outros modelos de competências,
tipo; a noção de resultados esperados (Casa da Competência); representa esse
conceito sob a forma de comportamentos específicos (Pirâmide das Competências);
considera

a

combinação

de

conhecimentos

e

habilidades

(Árvores

das

Competências) e aptidões e características natas das pessoas (Iceberg).
Nota-se, que a pirâmide das competências é uma formulação dos outros
modelos, porém, agregando novos elementos como, a inclusão de aptidões e
características, uma vez que, “mesmo que algumas das características identificadas
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sejam inatas às pessoas, os comportamentos podem ser modificados e
apreendidos” (LUCIA; LEPSINGER, 1999, p. 6).
Assim, entende-se, que o sucesso das organizações reside nas competências
da sua força de trabalho, e de seus elementos que o compõem. Nesses termos,
cada organização deverá se preocupar em determinar se os seus colaboradores
possuem as competências essenciais para o sucesso do objetivo organizacional.
Os modelos apresentados de competências servem exatamente para ajudar a
identificar as competências necessárias para a eficácia organizacional, do qual
representa o conjunto das competências requeridas para um desempenho superior
em determinado cargo. Evidenciando os conhecimentos, habilidades e atitudes,
como a base para a formulação da aprendizagem organizacional e da transferência
das competências individuais (LUCIA E LEPSINGER, 1999).

2.3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

A pesquisa, ora apresentada, pretende estabelecer as competências
individuais,

essenciais,

existentes

nas

pesquisas

acadêmicas,

avaliadas

comparativamente a partir dos aspectos para a formação de uma mão de obra
qualificada para o setor de operação e manutenção dos parques eólicos, de modo a
auxiliar na escolha das competências individuais que mais se adequam a realidade
do setor de operação e manutenção dos parques eólicos no contexto brasileiro.
O

desenvolvimento

de

competências

individuais

estratégicas

nas

organizações torna-se um método essencial para os profissionais, que buscam
melhorar as suas competências em áreas tradicionais de gestão, planejamento,
organização, e controle, bem como na melhoria das suas próprias características
pessoais. Profissionais com características forte em liderança são capazes de
gerenciar mudanças dinâmicas e realizar objetivos e visões com a ajuda de seus
colaboradores (SAVANEVIčIENė; STUKAITė; ŀILINGIENė, 2008).
Para Marrelli, Tondora e Hoge (2005), a identificação e aplicação das
competências necessárias para o desempenho de um trabalho eficaz, tornou-se
uma tarefa complexa e sofisticada. Esta afirmação pode ser compreendida pelos
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diferentes modelos de competências criados para determinar uma estrutura ideal de
competências essenciais para os profissionais.
A escolha do método de avaliação foi feita a partir do estudo de Thomaz
(2006), na qual, a pesquisa teve como objetivo a seleção de empregados numa
indústria de petróleo, utilizando o método de análise de multicritério AHP, para
avaliar de formar mais transparente o processo de seleção. A pesquisa de Thomaz
(2006). Essa pesquisa, apresenta várias comparações do método AHP com outros
métodos de apoio a decisão. O Quadro 3 a seguir demonstra o resumo das
principais diferenças destas ferramentas de apoio à decisão.
Quadro 3 - Comparação dos métodos de apoio a decisão com o método AHP
AHP

ANP (Analytic Network Process)

Para chegar aos vetores de prioridades da

Em um estudo realizado utilizando o AHP com

hierarquia

hierarquia simples, de três níveis, e que quando

o

AHP

apresenta

menos

julgamentos

comparados com o ANP, obtém-se uma maior
precisão nos resultados do que com o AHP
AHP

FDA (Fuzzy Decision Approach)

Apresentou como vantagem a pressão sobre

Como desvantagem, a comparação simultânea

o grupo decisor para avaliar a decisão de

limitada a no máximo 9 elementos e considerada

uma

mais difícil e tediosa que a classificação através

maneira

hierárquica

e

verificar

a

inconsistência dos julgamentos.

de conjuntos Fuzzy.

AHP

MACBETH (Measuring Attractives by a
Categorical Based Evaluation Technique)

Na fase de avaliação também existem como

As principais diferenças estão nas escalas

no AHP julgamentos entre alternativas aos

utilizadas nos julgamentos e na avaliação, que

pares, utilizando-se de matrizes.

no MACBETH também pode ser obtida através
da verificação da ocorrência teórica e da
ocorrência semântica, além da consistência.

AHP
Sendo o AHP ainda

considerado mais

simples de ser aplicado.

TOPSIS (Technique for Order Preference by
Similarity to ideal Solution)
É um método cujo uso apresenta alguma
simplicidade e modo de abordagem de um
problema de decisão através de comparação
entre

duas

indesejável.

Fonte: Adaptado de (THOMAZ, 2006)

situações

hipotéticas:

ideal

e
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Diante das principais diferenças apresentada pelo método AHP, segundo
Tang (2014), este método tem sido amplamente utilizado para lidar com a tomada de
decisões, incluindo a classificação de atributos, determinando a alternativa ideal, e
sintetizando indicadores de desempenho nas áreas de gestão, economia, marketing,
turismo e engenharia. O mesmo destaca o número de pesquisas que vem
aumentando com a utilização da AHP, com o objetivo de avaliar, construir, criar,
priorizar ou medir as competências exigidas pelas diferentes profissões.
Para Thomaz (2006), uma das características e vantagens do processo AHP,
é a semelhança com o funcionamento do cérebro humano, ou seja, quando uma
pessoa está diante de uma decisão complexa, a mente agrega os elementos em
grupos de acordo com suas prioridades, de formar a poder estruturar o raciocínio
para tomar uma decisão. Em consonância com esse entendimento, Gomes e
Andrade (2012), consideram que a utilização deste método pode proporcionar uma
estruturação do problema de decisão, como uma hierarquia de objetivos, em que um
consenso pode ser alcançado, a partir dos diferentes agentes de decisão,
interagindo e excluindo as suas decisões de valor.
Na pesquisa de Hafeez, Zhang e Malak (2002) foi utilizado o método AHP,
para fornecer um quadro estruturado, com o objetivo de determinar as competências
essenciais de uma empresa de fabricação de aço. Para esses autores, o método
demonstrou a capacidade de avaliar de forma qualitativa e quantitativa as
competências essenciais. A abordagem difere de outros modelos de análise de
multicritérios, devido aos seus julgamentos subjetivos serem facilmente incluídos e
as inconsistências relevantes são tratadas de forma adequada. Hafeez, Zhang e
Malak (2002) avaliam que o resultado final do método é a escolha da melhor entre
as alternativas de decisão.
Assim, as vantagens evidentes do método AHP, são a menor subjetividade na
determinação de pesos relativos e a possibilidade de analisar o grau de coerência
adotado pelo usuário, a partir da razão de consistência obtida. Além do mais, este
método possibilita, a divisão do problema em partes menores, o que permite um
maior domínio do problema como um todo, sintetizando a experiência e
conhecimento do tomador de decisão através dos vetores de suas preferências,
apontando desse modo, a melhor alternativa. Esta inegável vantagem deve ser
respaldada por uma sólida experiência e conhecimento do tomador de decisão sobre
o problema decisório.
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2.4 A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL PARA AS
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS E INDIVIDUAIS

Sob a ótica da aprendizagem organizacional, no que se refere à formação de
competências a partir de treinamentos e educação. Para Bitencourt (2001), esse tipo
de abordagem behaviorista inibe mais que contribuí para o processo de formação e
desenvolvimento das pessoas e organizações. Esse entendimento de Bitencourt
respalda-se pelo fato de que esse tipo de treinamento privilegia a formação de
atributos genéricos de competências reconhecidos por alguns, como “atomização
dos conhecimentos e habilidades”, os quais não fazem sentido para as pessoas.
Pouca atenção tem sido conferida à abordagens mais holísticas que atendam à
necessidade de uma formação mais integral, baseada no significado do trabalho, em
situações especificas vivenciada pelas organizações.
A aprendizagem organizacional é atualmente o foco de atenção considerável,
e é dirigida por uma vasta gama da literatura (DODGSON, 1993). A aprendizagem
organizacional baseia-se em três observações clássicas tiradas dos estudos de
comportamento organizacional, conforme assinala para Levitt e March (1988). A
primeira é que o comportamento de uma organização é baseado em rotinas, onde
essa “rotina” é definida como as regras, procedimentos, estratégias e tecnologias,
como também estrutura de crenças, culturas e conhecimento. A segunda é que as
ações organizacionais são dependentes de sua história; e a terceira observação é
que as organizações são orientadas para resultados.
Dentro destas observações, Levitt e March (1988) explicam que a experiência
é absorvida pela rotina, de uma maneira que faz com que o conhecimento, mas não
a experiência, sejam acessíveis as organizações e aos membros da organização,
mesmo que eles próprios não tenham experimentados da experiência. Isso
demonstra que dentro de uma perspectiva de aprendizado organizacional, as
organizações aprendem com experiências diretas, como também podem aprender
com a experiência dos outros. Levitt e March (1988) assinalam ainda que as
organizações desenvolvem quadros conceptuais ou paradigmas para interpretar
essas experiências.
As organizações que aplicam a aprendizagem organizacional tornam-se
hábeis em cinco atividades principais: a) Resolução de problema sistemático, b) a
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experimentação de novas abordagens, c) aprender com a sua própria experiência e
história passada, d) aprendendo com as experiências e as melhores práticas dos
outros e c) transferência de conhecimentos com rapidez e eficiência em toda a
organização (GARVIN, 1993). Fica evidente que a eficiência de uma organização
que aprende, é em função dos seus valores fundamentais, como ele interage com
suas informações do seu ambiente organizacional, comportamentos e ações de
processamento (SINKULA; BAKER; NOORDEWIER, 1997).
O conceito de aprendizagem é entendido de várias perspectivas, e,
principalmente desenvolvido no campo psicológico sobre uma longa história
evolutiva. A aplicação do aprendizado no nível organizacional foi condicionada
principalmente como uma coletividade da aprendizagem individual, treinamento e
desenvolvimento. O processo de aprendizagem individual tem um impacto
significativo sobre o conceito e as práticas de aprendizagem organizacional.
Aprendizagem começa a partir de indivíduos. Uma organização de aprendizagem
baseia-se no processo de aprendizagem dos indivíduos na organização (SINKULA;
BAKER; NOORDEWIER, 1997).
A revolução tecnológica, centrada em torno de tecnologias da informação,
começou a remodelar, em ritmo acelerado, a base material da sociedade.
Economias de todo o mundo tornaram-se globalmente interdependente, a introdução
de uma nova forma de relação economia estado e sociedade, nasce através de um
cenário em que as organizações atuam nessas duas últimas décadas, no
desenvolvimento de novas tecnologias da informação e comunicação.Com a
explosão do acesso e da produção de conhecimento, por meio das tecnologias da
informação, iniciou-se a chamada era do conhecimento ou economia do
conhecimento (CASTELLS, 2011), tornando o ambiente das organizações em
constante mutação. Nesse contexto, as organizações devem ser capazes de lidar
com um ambiente de turbulência através da criação de novos produtos ou
processos. As empresas que são mais capazes de inovar vão responder melhor às
pressões de tal ambiente (ZENG; GONZALEZ; LOBATO, 2015).
Percebe-se que cada vez mais, para criar e estabilizar posição de vantagem
competitiva sustentável, as organizações estão investindo na aplicação de conceitos
como aprendizagem, conhecimento e competência (SHINYASHIKI; TREVIZAN;
MENDES, 2003). Esses autores descrevem que, esse conhecimento é derivado das
interações desenvolvidas em processos de aprendizagem que ocorrem no ambiente
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organizacional. Quanto mais especificidades esse conhecimento demonstrar em
relação à organização, mais ele se tornará o fundamento de suas competências
essenciais e, em consequência, um importante ativo estratégico.
Para Garvin (1993), uma organização de aprendizagem é hábil em criar,
adquirir e transferir conhecimentos e em modificar o seu comportamento para refletir
ideias e novos conhecimentos. A aprendizagem nas organizações é como um
processo de vários níveis em que membros individualmente e coletivamente
adquirem conhecimentos, agindo em conjunto e refletindo juntos (SCOTT, 2011).
De acordo com Borelli et al. (2015), aprendizagem organizacional pode ser
vista como um processo, com ciclo contínuo, de aquisição, compartilhamento,
difusão e integração dos conhecimentos na rotina organizacional. Também como um
resultado, uma vez que a organização é vista como um todo, e suas partes não
agem sozinhas, bem como a modificação em algum departamento ou processo surte
efeito no resultado final, sendo este de maior ou menor impacto de acordo com o
que foi alterado.
Segundo Chahal e Bakshi (2015), o desenvolvimento do capital intelectual
acelera a inovação, que por sua vez aumenta a capacidade de aprendizagem das
pessoas numa organização. A aprendizagem organizacional é o resultado de
interações entre as pessoas (capital humano e estrutural), e um resultado de capital
relacional, onde facilita a inovação, criando ou abrindo caminho para que os
funcionários trabalhem de forma eficaz, sugerindo ideias originais com base em sua
experiência, habilidade, competência e aprendizagem.
É de suma importância a aprendizagem organizacional, atualmente, no setor
da indústria de energia renovável, pois existe uma necessidade de transferência de
conhecimento humano e tecnológico, por parte das empresas líderes na fabricação
de tecnologia deste setor.
Conforme Lee, Chen e Chen (2015), há uma enorme demanda na indústria de
energia renovável. Para melhorar o custo de fabricação, prazo e qualidade, e que
são necessárias metodologias mais sofisticadas com avançadas tecnologias
automatizadas. Esta é a fraqueza atual na cadeia de abastecimento da indústria de
energia renovável. No entanto, o fosso entre a China e os países desenvolvidos está
se tornando mais estreito através de consecutivos aprendizados internos e mútuos.
Experiências internas e mútuas em equipamento avançado, tecnologias de
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fabricação e fluxos de conhecimentos relacionados, são guiados por ambiente
mútuo de aprendizagem, para funções específicas de engenharia.
2.5

CONHECIMENTOS,

HABILIDADES

E

ATITUDES

ESSENCIAIS

NA

FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DO SETOR DE ENERGIA RENOVÁVEIS

No que tange às várias instâncias da formação profissional, observa-se que,
de certa maneira, as várias instituições de ensino superior, não acompanham as
demandas do mercado de trabalho, em especial no que diz respeito às novas formas
de relacionamento humano. No entanto, atualmente, pode-se constatar uma
tentativa de aproximação da educação para a formação profissional com o mundo
do trabalho (PRETTE; PRETTE, 2003). A educação em engenharia no Brasil se
constitui segundo Borges e Almeida (2013), um destes desafios diante de um
cenário mundial que demanda uso intensivo de tecnologias e que exige, cada vez
mais, um maior número de profissionais altamente qualificados.
Acikgoz (2011), ressalta que a educação em Energia Renovável é um campo
relativamente novo e previamente esteve presente em uma pequena parte dos
cursos de engenharia tradicionais. Atualmente, possui uma identidade própria, com
técnicas especiais, normas e requisitos que não são normalmente encontrados em
outras disciplinas.
Para alcançar o objetivo específico da pesquisa, descrito como levantamento
dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o setor de energia
renováveis, foi elaborado um modelo de dimensão de competências individuais,
como instrumento de coleta de dados referentes a estas categorias respectivamente.
Pois se trata de uma abordagem bastante complexa devida a falta de informação
das competências do setor.
Para este estudo, o modelo elaborado aborda as três dimensões do
conhecimento de Duran (1998), onde foi necessário consultar o Projeto Pedagógico
do Curso (PPC) dos cursos Tecnólogos de Energias Renováveis e de Engenharia de
Energia, das instituições de ensino Instituto Federal de Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), UFGD, UFJF, Universidade Federal
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Rural do Semi-Árido (UFERSA)

e Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (UNILA), com o intuito de descrever os conhecimentos adquiridos na
formação geral do profissional do setor de energias renováveis no Brasil.
Segundo as diretrizes curriculares propostas pela Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES), através do Catálogo dos Cursos
Superiores de Tecnologia, o perfil do Tecnólogo em energias renováveis tem como
base em sua formação acadêmica as seguintes competências:

Projeta, instala, opera e mantém sistemas residenciais, comerciais e
industriais baseados em energias renováveis: eólica, solar,
hidráulica, biomassa, geotérmica, das marés, das ondas, bem como
outras fontes emergentes. Desenvolve novas formas e técnicas de
produção de energia renovável. Realiza pesquisa aplicada na área
de energias renováveis. Gerencia equipes técnicas de projeto,
instalação, operação e manutenção de sistemas de energias
renováveis. Otimiza estes sistemas, considerando as questões de
redução dos impactos ambientais e sustentabilidade. Elabora
projetos de viabilidade técnica e econômica para aplicação de
sistemas de energias renováveis. Zela pela preservação do meio
ambiente, de acordo com as normas vigentes. Vistoria, realiza
perícia, avalia, lauda e emite parecer técnico em sua área de
formação (BRASIL, 2014, p.4).

Conforme as diretrizes curriculares dos cursos de Engenharia de Energia, o
mesmo segue a resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, dos cursos de
engenharia, que em seu art. 3º, define o perfil desejado para o formando. Tal perfil
caracteriza-se por competências e habilidades que assegurem uma formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitando-o a absorver e desenvolver
novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e
resolução de problemas. Além disso, deve considerar seus aspectos políticos,
econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em
atendimento às demandas da sociedade (CNE, 2002).
Através da leitura dos PPC´s, foi elaborado um modelo de conhecimentos
compostos de itens que retratassem a realidade atual da preparação profissional na
formação acadêmica dos profissionais do setor energias renováveis do Brasil. Onde
classificou os conhecimentos adquiridos nas disciplinas dos cursos de Tecnólogo em
Energia Renováveis e Engenharia de Energia, em básicos, gerais e complementar,
resultante

da

composição

da

grade

curricular dos cursos.

Onde,

esses

conhecimentos adquiridos nestes cursos, servem como referência para a
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preparação dos profissionais para o setor de Operação e Manutenção dos parques
eólicos do Brasil.
As disciplinas lecionadas nos cursos de Energia Renováveis e Engenharia de
Energia, servem como base para a formação dos profissionais do setor de energia
no Brasil. Para Pereira (2005), o perfil profissional do engenheiro, está aliado a uma
competência técnica, ao entendimento da dinâmica de organizações complexas,
além de conhecimentos em diversas áreas que antes não eram consideradas
relevantes para a sua formação. Como também deve desenvolver características e
habilidades para trabalhar em grupo, liderar pessoas, trabalhar com diversos tipos
de conflitos e pressões, além da capacidade de contínua aprendizagem e inovação
(PEREIRA, 2005).
As competências educacionais representam objetivos de aprendizagem e são
usadas para planejar programas educacionais, desenvolver currículos e avaliar
programas existentes, e entre outras funções. As competências promovem uma
ampla gama de capacidades de compreensão e visa os fatores técnicos,
econômicos, sociais e institucionais necessárias para gerir e transição de sistemas
de energia atuais em direção às metas de sustentabilidade (BATTERMAN et al.,
2011).
De acordo com Fenner et al. (2005), muito já foi escrito sobre as habilidades
necessárias para os engenheiros atenderem os desafios atuais. A Instituição Civil
Engineers Task Group do Reino Unido, criado "para conduzir a implementação dos
princípios de sustentabilidade para a educação, formação e desenvolvimento
profissional", propôs as seguintes exigências de habilidades gerais para os
engenheiros:
 Habilidade para trabalhar com problemas complexos;
 Habilidade para o desenvolvimento do trabalho em equipe e habilidades
de comunicação;
 Habilidade de avaliação de alternativas.
Após uma revisão no ensino e aprendizagem, para as competências energéticas
sustentáveis, das instituições de ensino: Cambridge University, Carnegie Mellon
University, Chalmers University, Universidade de Delft, Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne (EPFL), Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) de
Zurique, Georgia Institute of Technology, Imperial College, Ion Minsu Universidade
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(Roménia), KTH (Suécia), Massachusetts Institute of Technology, Universidade
Estatal de Rostov, Southampton University, Universidade de Stanford, Universidade
Técnica da Catalunha, University College Dublin, Universidade de Edimburgo,
Universidade de Michigan, Universidade de ciência e tecnologia (Noruega) e
Universidade de Tóquio, Batterman et al. (2011), explica que existe um conjunto
abrangente de competências educacionais na área de energia renováveis que
precisam ser preenchidos nestas instituições. Esse autor apresenta uma proposta de
habilidades necessárias para o engenheiro na área de energia renováveis.
 Gerencias/Administrativas:

Conhecimento

em

energia

e

práticas

organizacionais de gestão ambiental, incluindo contabilidade, finanças e
relatórios referentes à energia e meio ambiente. Domínio da inovação e
empreendedorismo no sector da energia, desenvolvimento de produtos e
serviços comerciais, técnicas comerciais e de gestão e planejamento
estratégico, gestão da cadeia de suprimentos.
 Pessoais/Interpessoais: Experiência e capacidade de trabalhar e
comunicar eficazmente numa equipe multidisciplinar. Capacidade de
avaliar criticamente a literatura e análise, interpretação de pesquisa.
 Técnicas: Formular, realizar e interpretar estudos quantitativos de
tecnologias de energia que abordam técnica, economia e ambiental.
Conhecimento de técnicas e práticas que promovam a sustentabilidade.
Capacidade de utilizar e interpretar modelos de sistemas de energia
engenharia, incluindo modelagem/simulação/otimização de processos,
projeto/análise de sistemas integrados de energia, tecnologia de
processo/seleção/avaliação usando uma estrutura de ciclo de vida e
previsão de incertezas.
A questão estrutural mais básica sobre atitudes diz respeito à natureza do próprio
conceito. Apesar da longa história da pesquisa sobre as atitudes, não há
universalmente uma definição (ON; ZANNA, 1993). Para esse autor, a atitude é
predisposição a um comportamento, por exemplo, um estado de uma pessoa que
predispõe uma resposta favorável ou desfavorável a um objeto, pessoa ou ideia.
Enquanto que Farinha (2006) explica que, a atitude é uma predisposição ou
tendência de um indivíduo ou de um grupo social para responder de determinada
maneira a um determinado objeto social.
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Numa pesquisa realizada por acadêmicos e pessoas da indústria, com o
intuito de saber suas opiniões sobre as habilidades e atributos genéricos e
especializados, que são essenciais para um engenheiro moderno (NGUYEN, 1998).
Neste trabalho foram definidas as principais atitudes necessárias ao engenheiro
moderno, a saber:
 Competências: a capacidade de realizar uma tarefa;
 Integridade: a confiança e a lealdade à organização e colegas;
 Comprometimento: a dedicação à organização;
 Tolerância: a capacidade de resistir e suportar pressões e conflitos que
surgem no local de trabalho;
 Flexibilidade: a capacidade de se adaptar as mudanças;
 Compromisso com a aprendizagem ao longo da vida: condicionados a
prosseguir seus estudos;
 Confiabilidade: uma pessoa confiável;
 Pontualidade: a capacidade de estar na hora certa e cumprir horários;
 Acessibilidade: uma pessoa que é acessível.
Em outra pesquisa as atitudes encontradas para o engenheiro moderno
foram: ética, integridade e responsabilidades para com colegas, sociedade e
profissão, preocupação com o meio ambiente, iniciativa empreendedorismo,
adaptabilidade, disposição de procurar especialistas (experts) quando necessário,
motivação e interesse pelo aprendizado autônomo e continuo durante a sua vida
dentre outras (RIBEIRO, 2005).
Após as reflexões e análises sobre os documentos mencionados. Chegou-se
ao resultado de um modelo das atitudes necessárias aos profissionais de energias
renováveis, mostrados a seguir.
 Postura ética profissional;
 Abertura para diálogo e mudança;
 Está sintonizado com os objetivos, políticas e estratégias da empresa;
 Responsabilidade social e ambiental;
 Ter iniciativa, ser empreendedor;
 Compromisso com o auto gerenciamento da formação continuada;
 Promover um clima institucional de segurança e participação entre as
pessoas.
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Em tempos da era do conhecimento, existe a necessidade de trabalhadores
adaptáveis e flexíveis às mudanças ocorridas pela velocidade das tecnologias
implementadas pelas organizações (KIVUNJA, 2014). No Quadro 4 é apresentado
as principais competências citadas por vários autores, para atender as necessidades
dos profissionais do setor de energia renováveis.
Quadro 4 - As competências essências para os profissionais do setor de energia renováveis
Dimensões da competência

Competências essenciais

Autores

Conhecimentos

Formação básica, geral e
complementar

Oliveira (1999), Batterman
et al. (2011), Kivunja (2014)

Habilidades

Gerencias/Administrativas,
Pessoais/Interpessoais e
Técnicas

Oliveira (1999), Gama
(2002), Batterman et al.
(2011), Martin et al. (2005),
Kivunja (2014)

Atitudes

Postura ética profissional, ter
iniciativa, ser empreendedor e
Compromisso com o
autogerenciamento da formação
continuada

On e Zanna (1993),
Nguyen (1998), Ribeiro
(2005), Martin et al. (2005),
Kivunja (2014)

Fonte: Autoria própria

É imprescindível o aprendizado destas competências, para o futuro dos
profissionais do setor de energia eólica. Existe uma grande necessidade de
conhecimento específico para o setor, e essa necessidade pode ser sanada
através da aprendizagem interdisciplinar e de um público mais amplo, incluindo
alunos em graduação em engenharia e programas de pós-graduação, mostrando
que as competências essenciais podem ser ampliadas. Na próxima seção é
discutida a dificuldade da qualificação da mão de obra no Brasil.

2.6 OS DESAFIOS DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL

A noção de qualificação nasceu associada à concepção de desenvolvimento
sócioeconômico dos anos 50 e 60 do século XX, com a necessidade de atender aos
planejamentos e racionalizar os investimentos do Estado no que diz respeito à
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educação escolar, visando, no nível macro, garantir uma maior adequação entre as
demandas dos sistemas ocupacionais e do sistema educacional (MANFREDI, 1998).
No Brasil a qualificação profissional, como categoria teórica, só passou a
interessar aos educadores brasileiros e a mobilizá-los efetivamente, quando se
instalou o debate sobre os rumos que a educação viria a tomar em função das
mudanças cruciais que ocorreram no campo do trabalho a partir da década de 1970.
Contudo, apenas na década de 1990 se fizeram sentir, com abertura do mercado
interno para o exterior (FERRETTI, 2004).
É no final da década de 1990, num forte contexto em relação trabalho e de
desemprego, a questão da qualificação passa para o domínio público, de forma
habitual. Ela aparece nos discursos do governo, dos empresários, dos sindicatos, da
mídia em geral, como instrumento para a solução de problemas individuais,
conquista ou manutenção de uma posição no mercado de trabalho, e aumento de
produtividade para as empresas e consequente desenvolvimento econômico e social
para os países (TARTUCE, 2004).
Em todo o mundo a qualificação profissional é um problema que precisa ser
discutido, conforme García (2013), o Conselho Europeu apresentou uma meta global
que já tinha adotado no campo da educação no ano de 2001. Nessa ocasião foi
elaborado um documento, que descreve a necessidade de formação profissional dos
Estados-Membros e dos sistemas educativos. Desse documento surge o imperativo
desses membros contribuírem para a realização de estratégias educacionais que
devem ser adaptadas, para que permitam fornecer as habilidades e competências
indispensáveis para a sociedade do conhecimento.
Nos Estados Unidos de acordo com Barone (2015), a perda da
competitividade nos 1980, em relação ao avanço econômico dos países asiáticos,
identificou-se um sistema educacional ultrapassado, frente às novas exigências do
mercado de trabalho.
Uma solução para a formação profissional nos EUA foi a criação de um
sistema formal, que ocorre através da Vocational High School, instituição que
oferece cursos de três anos para jovens entre 15 e 18 anos, nos quais a carga
horária correspondente ao ensino técnico divide-se entre parte teórica e prática. No
final do curso os alunos recebem certificados e, a partir daí, podem procurar
emprego ou tentar o ingresso em algum dos cursos de iniciação ou nos cursos
técnicos ministrados pelas universidades.
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O modelo Alemão, o mais bem-sucedido na formação profissional, possui
uma aprendizagem dual que, inserida no âmbito da educação formal, conta com a
participação marcante das empresas. Barone (2015) aponta que esse modelo
resulta da combinação da formação escolar com a preparação para o trabalho. A
aprendizagem dual conta com a instrução prática na empresa e formação teórica
nas escolas profissionais de tempo parcial, atendendo às regras estabelecidas pelo
governo federal. Tal modelo adquiriu posição de destaque na Alemanha com o
surgimento do ensino profissional indispensável para aprendizes e que após
unificação do país, estendeu-se para o lado oriental constituindo-se fator-chave para
o sucesso econômico do país.
Para Schwartzman e Castro (2013), existem várias evidências de que há falta
de mão de obra qualificada em vários setores da economia brasileira, sobretudo em
atividades de qualificação técnica intermediária, gerando uma demanda por
educação profissional que está sendo atendida, em parte, pelo setor privado, e mais
recentemente por iniciativas do setor público.
Esses sinais indicam que a indústria brasileira se encontra num equilíbrio de
baixa qualificação, que corresponde teoricamente a uma situação em que a indústria
gera produtos de baixo valor agregado, apresentando uma inserção no mercado
externo com superávit em produtos de baixa intensidade tecnológica e déficit em
produtos de alta e média-alta intensidade tecnológica. A estrutura de qualificações
apresenta predomínio de profissões de baixa qualificação, o que, associada a uma
baixa capacidade de gerenciar inovações, cria um ciclo vicioso na indústria (IPEA,
2014).
Atualmente, o Governo Brasileiro incentiva a formação profissional a partir do
ensino médio, com a criação do programa Brasil Profissionalizado (Brasil-Pro),
conforme Gonçalves (2014), a opção pelo apoio à oferta de educação profissional
técnica integrado ao ensino médio surge, principalmente, pela falta de profissionais
com qualificação técnica em diversas áreas no contexto socioeconômico brasileiro.
O programa atende ao planejamento governamental proposto pelo Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), bem como possui consolidação jurídica em
seu decreto normativo e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
com ressalva a uma seção especificamente dedicada à articulação entre a educação
profissional e o ensino médio, denominada “Da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio”. Também possui orçamento direcionado para a melhoria da qualidade
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do ensino médio integrado e ampliação de sua oferta nos sistemas de ensino
estaduais por meio de repasses da União às Unidades Federativas.
Com a ampliação de oferta nos sistemas de ensino, a procura por
qualificação, teve mudanças no ano de 2012 (Gráfico 1), os sete eixos tecnológicos
de maior concentração de matrículas atingiram o percentual de 90,6%. O eixo
ambiente e saúde foi o de maior concentração de matrículas em seus cursos
(22,6%), e o de menor foi o eixo infraestrutura (4,2%). Os eixos controle e processos
industriais, gestão e negócios e informação e comunicação respondiam, na
sequência, por 19,2%, 18,1% e 12,7% das matrículas (IPEA, 2014).
Já em 2013, é possível perceber as possíveis influências que os programas
governamentais, e as perspectivas políticas dos governos de 1999 até 2011, tiveram
sobre a educação profissional técnica, conforme o Gráfico 1, pode-se observar que
as matrículas nos cursos de controle e processos industrias ultrapassaram os cursos
de gestão e negócios, evidenciando o aumento na procura por cursos voltados para
a indústria.
Os programas governamentais importantes para o desenvolvimento dos
setores no país, foram sendo implementados após o ano de 2011, o PAC 2, assim
chamado por ser uma sequência do primeiro PAC lançado em 2007, com previsão
de execução entre os anos de 2011 a 2014, possui seis eixos de investimento, são
eles: transportes, energia, cidade melhor, comunidade cidadã, água e luz para todos
e minha casa, minha vida. Para o pleno crescimento do País todos os eixos são
importantes, mas é no eixo comunidade cidadã que serão investidos recursos para
as áreas educativas e culturais (GOBBI; MOREIRA, 2015).
Com relação aos números de alunos matriculados na educação profissional
no ano de 2014, as áreas profissionais com maior procura foram, ambiente, saúde e
segurança com 23%, controles e processos industriais 19% e gestão e negócios
18% dos matriculados (Gráfico 1).
O ensino profissionalizante, possui um baixo número de alunos, comparado
com os números do ensino superior, de 2002 a 2013, o número de alunos na
educação superior dobrou, passando de 3,5 para 7,3 milhões. Já no ensino
profissionalizante, atualmente são 1.374.569 matriculados em todo o país. Esse
número aumentou consideravelmente em relação a 2011, com um crescimento de
38,4%. Decorrente das políticas governamentais para o ensino profissionalizante do
país (ABRES, 2016).
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Gráfico 1: Número de alunos da educação básica
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Fonte: Autoria própria a partir do (INEP, 2014)

Mesmo com os investimentos governamentais para o crescimento da
qualificação profissional no setor industrial, a área de ambiente, saúde e segurança
continuam em crescimento em números de matriculados nos cursos de formação
profissional (Gráfico1). Constando a necessidade de mais investimentos para o
desenvolvimento da mão de obra industrial.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2014 constatou que a
expansão da educação profissional ocorreu nas cinco regiões do país. Entretanto,
este crescimento foi mais intenso nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. No
Sul e no Sudeste, a média de crescimento no período foi menor. A expansão das
matrículas em magnitudes diferenciadas entre as regiões sugere um processo de
desconcentração da oferta de educação profissional em direção àquelas que
historicamente possuíam um déficit desse tipo de ensino, ou seja, as regiões
Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
Os principais complexos industriais que tiveram uma participação importante
no aumento no número de matrículas. Foram os complexos industriais, que tiveram
um panorama otimista no cenário econômico e seus impactos em algumas
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profissões de nível superior. Os seis complexos industriais que se destacaram
foram:
 agroindustrial;
 madeira, celulose e papel;
 energia;
 extrativo mineral;
 construção civil;
 saúde.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2014), o
complexo de energia apresenta uma estrutura particular, bastante diferente em
relação aos outros complexos. Há uma elevada concentração de ocupações de alta
e média qualificação, chegando a 20% e 40% da sua estrutura, respectivamente.
Este é o complexo com a menor participação de ocupações de baixa qualificação
(40%). A alta e média qualificação pode ser explicada pela difusão de tecnologias
que permitem o aproveitamento de quedas de água menores, bem como a adoção
de equipamentos de uso mais eficientes, passando pela digitalização das redes de
transmissão, o avanço tecnológico gerado pela agenda tecnológica do setor elétrico
no mundo permitirá a expansão do setor elétrico brasileiro baseado em recursos
renováveis.
É verdade que o aproveitamento para a geração de eletricidade através de
fontes alternativas está muito aquém do seu potencial. Contudo, o resultado
observado ao final da década passada ocorreu, em última instância, pela aversão ao
risco dos agentes estabelecidos no setor. O governo falhou ao não observar as
falhas de mercado que emperravam o estabelecimento de uma indústria nacional
voltada às fontes alternativas. Nesses termos, pode-se observar uma ausência de
políticas de promoção comercial, de programas específicos para P&D de educação
e qualificação da mão de obra (LOPES, 2015).
Uma questão mais central relacionada à ausência de competências é que o
quesito inovação geralmente recebe uma atenção insuficiente nos programas
educacionais nas universidades. Enquanto muitos estudantes têm interesses em
inovação, esses interesses não são estimulados nas universidades (AYUSO;
BOSHEL; ROESCH, 2015).
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A educação no Brasil, no atual contexto, é considerada como um histórico de
descaso nas condições do sistema de ensino público e de formação profissional fica
evidente que entre os principais entraves para a melhoria da qualificação profissional
no Brasil, destaca-se o paradigma de qualificações. Atualmente o Brasil apresenta
um predomínio de profissões de baixa qualificação, o que, associada a uma baixa
capacidade de gerenciar inovações, cria um ciclo vicioso na indústria. Nesse
contexto, são formados profissionais sem competências essenciais para o mercado
de trabalho, havendo uma necessidade de implantação de modelos de formação
profissional bem-sucedidos. O modelo de aprendizagem dual, utilizado na Alemanha
no âmbito da educação formal, é um formato que pode possibilitar a instrução
prática na empresa, e uma formação teórica nas escolas profissionais de tempo
parcial, atendendo assim, às competências exigidas no mercado de trabalho.

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Este capítulo trouxe como contribuição para pesquisa, as principais definições
de competências e a sua evolução no tempo, como também as competências como
aspecto fundamental para atender aos objetivos da qualificação profissional. A
identificação das dificuldades encontradas na implantação do desenvolvimento de
competências facilitadoras na transformação da informação em conhecimento
forneceu à pesquisa, um aspecto inovador de forma a contribuir com o
aprimoramento dos modelos de competências para a formação profissional e
humana. Também foram abordadas as principais competências essenciais para o
setor de energia eólica, bem como, os modelos de educação para o setor de energia
renováveis e a importância da qualificação, para atender às necessidades de
formação profissionalizante no setor. Na qual, as competências individuais são os
principais fatores determinantes para a solução do objetivo proposto nesta pesquisa.
Além da importância da aprendizagem organizacional, como forma de solução para
atender às deficiências da qualificação profissional enfrentada no Brasil.
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3 O CENÁRIO DO SETOR DE ENERGIA EÓLICA NO MUNDO E NO BRASIL

3.1 O CENÁRIO DO SETOR DE ENERGIA EÓLICA NO MUNDO

Energia sempre desempenhou um papel crucial no desenvolvimento
econômico e humano. É essencial para a melhoria da qualidade de vida em todo o
mundo. Entrando no século XXI, o crescimento econômico e populacional em todo o
mundo, fez surgir a necessidade urgente para um grande consumo de recursos
energéticos. Por esta razão, a procura global por energia, deverá aumentar a um
ritmo mais rápido nos próximos anos (BILGILI et al., 2015).
Apesar da exploração da energia de vento se remonta cinco mil anos atrás,
as contemporâneas sociedades baseiam-se quase que exclusivamente de
combustíveis fósseis para cobrir suas necessidades de energia elétrica. Por outro
lado, durante os últimos trinta anos, questões ambientais têm reaquecido o interesse
para aplicações de energia do vento (KALDELLIS; ZAFIRAKIS, 2011).
Ferroukhi et al. (2014), há evidências crescentes de que a energia eólica tem
um efeito cascata positivo em toda a sociedade, tanto econômico, social e
ambiental. Seus custos e benefícios ainda não são compreendidos dentro do
contexto político tradicional. Uma das contribuições para a sociedade, de acordo
com Gsänger (2014), que a energia eólica tem uma criação muito elevado de
emprego, efeito de uma produção espalhada pelo mundo. Em comparação com as
grandes centrais elétricas, e pelas pequenas. A partir do resultado de possuir uma
produção em escala global. Surge a possibilidade da ampliação de postos de
trabalho para as funções de especialista em projetos, produção e planejamento. O
setor eólico cria 10 vezes mais empregos do que os postos de trabalhos destinados
ao setor nuclear e quatro vezes mais do que as usinas a carvão.
Com a necessidade do aumento da produção energética em todo o mundo,
nos últimos anos a produção de energia eólica e solar, tornou-se competitiva, frente
a produção de energia com a utilização de carvão, petróleo e gás natural. No que se
refere ao crescimento da competitividade da produção de energia eólica, pode ser
explicada pelas novas tecnologias, que implementaram uma produção energética
mais eficiente, que é capaz de gerar energia mesmo em condições adversas, como
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a baixa da velocidade do vento e a melhoria do armazenamento da energia
(FERROUKHI et al., 2014).
No final de 2015, conforme a Global Wind Energy Council (GWEC, 2015) foi
acrescentado um total de 432.9 GW de energia eólica, representando um
crescimento de mercado cumulativa de mais de 17%. Este crescimento foi
alimentado pelas novas instalações de 30.753 MW da China. Em 2015, as
expectativas de crescimento do setor de energia eólica, não era promissor, em
virtude da desaceleração econômica na Europa e em alguns mercados emergentes,
e a incerteza política dos EUA.
Desde 2009, a China vem mantendo a hegemonia do mercado de energia
eólica, em 2015 manteve o primeiro lugar do setor. No final do ano passado o
número de países com a capacidade maior de 1.000 MW instalado eram 26:
incluindo 17 países na Europa; 4 na Ásia e Pacífico (China, Índia, Japão e Austrália);
3 na América do Norte (Canadá, México, EUA), 1 América latina (Brasil) e 1 na
África (África do Sul) (GWEC, 2015).
Na Europa durante o ano de 2014, foram instalados 12.858 MW de energia
eólica em toda a Europa, com a União Europeia (EU) representada pelos 28 Estados
membros, o valor de MW instalados foram de 11.829 MW do total, esse valor
também representa o que a indústria eólica conectou para a rede elétrica, onde o
carvão e o gás acrescentaram apenas 3.305 MW e 2.338 MW, respectivamente
(GWEC, 2015).
A Alemanha teve um ano excepcional em 2014, no seguimento onshore e
offshore. Foi acrescido um total de 5.279 MW na sua capacidade instalada, onde o
país totalizou mais de 39 GW, do qual a energia eólica offshore foram responsáveis
por mais de 1 GW, tornando a Alemanha o terceiro maior mercado da costa
Europeia. A indústria eólica alemã ainda espera um forte crescimento no mercado
em 2015 (GWEC, 2015).
Outro país que teve um crescimento bastante significativo, foi a Índia, o
segundo maior mercado de energia eólica da Ásia (Gráfico 2), apresentando
oportunidades substanciais para investidores nacionais e internacionais. O setor
eólico indiano tem lutado nos últimos anos para repetir o desempenho do mercado
no ano de 2011 quando mais de 3 GW foi instalado, e 2014 parece sinalizar o início
de uma fase de recuperação (GWEC, 2015). Está participação expressiva da Índia
no mercado de energia eólica, é uma consequência dos problemas enfrentados no
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período da produção de petróleo da década de 1970. O súbito aumento dos preços
do petróleo, as incertezas associadas com o seu fornecimento, levaram a Índia, a
criar uma Comissão de fontes adicionais de energia (CASE). Este departamento foi
responsável pela formulação de políticas e criação de programas para o
desenvolvimento de energias renováveis, e coordenar e intensificar a indústria do
setor. O objetivo geral dessas políticas era desenvolver e implantar energias
renováveis para suplementar as necessidades de energia do país e garantir a
segurança energética a longo prazo, que neste período se destacou a energia eólica
(KAR; SHARMA, 2015).
Gráfico 2 - Novas capacidades instaladas por País em 2015 (MW)
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Fonte: (GWEC, 2015)

O Gráfico 2 apresenta as instalações de novas capacidades por país durante
o período de janeiro a dezembro de 2015, onde a China lidera o ranking de países.
Em termos de instalações anuais, a China manteve a sua posição de liderança no
ano de 2015. A China em 2015 marcou mais um ano recorde para a indústria
chinesa de energia eólica. Com instalações de 30.75 GW, representando
crescimento de mercado anual de 32,6%, consolidando o seu papel de liderança no
mercado global de energia eólica. A China representou 48,6% das instalações
globais em 2015 e tem 33,6% das instalações cumulativas no mundo (GWEC,
2015).

54

Na América Latina, o Brasil lidera a capacidade de novas instalações, já que
houve um avanço de 2.472 MW. Em 2015, o Brasil acrescentou um recorde de 2,75
GW de nova capacidade de energia eólica, sobre 1.373 turbinas eólicas em 111
parques eólicos, que fornecerá energia suficiente para mais de 5 milhões de lares.
Isto representa um investimento de R$ 17,8 bilhões, representando 66% do total de
investimento em energias renováveis em 2015. Em termos acumulados, a
capacidade eólica do Brasil foi de 8.72 GW distribuídos por 349 parques eólicos, o
que representa um investimento total de R$ 50 bilhões. Conforme o Gráfico 3, o
Brasil cresceu mais de 200% de 2005 a 2015 em relação a sua capacidade
instalada. Também saltou cinco posições no ranking mundial de capacidade
instalada. Saindo da 15ª posição em 2013 e agora ocupando o 4º lugar em 2015.
Gráfico 3 – Total de capacidade instalada no Brasil de 2005 a 2015 (MW)
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A China ultrapassou a União Europeia (UE) nas instalações acumuladas em
2015, e vai continuar a conduzir o crescimento Asiático neste setor. Apesar dos
cortes e ajustes, que ocorreram no segmento de energia eólica neste ano e,
provavelmente novamente, ocorrerá em 2018. O governo chinês criou um plano de
cinco anos, para o desenvolvimento do mercado de energia eólica, com uma meta
de 250 GW para 2020. O mercado de energia eólica chinesa está agora entrando
numa fase de desenvolvimento e refinamento mais estável. O atual ritmo de
crescimento do mercado de energia eólica chinesa pode ter uma desaceleração em
2016 (GWEC, 2015).

55

A energia eólica tem sido na China uma importante fonte de energia
alternativa para equilibrar a sua matriz energética. Até o final de 2012, a produção
de energia eólica ultrapassou a de energia nuclear e tornou-se a terceira maior fonte
de energia elétrica, atrás apenas de energia térmica e hidrelétrica. O rápido
crescimento da China na indústria de energia eólica nos últimos anos tornou a China
no maior mercado do mundo em energia eólica (XIE; FENG; QIU, 2013).
Em 2015, a indústria eólica dos EUA, acrescentou 8.598 MW de nova
capacidade em 20 estados americanos, um aumento de 77% em relação a 2014. As
novas instalações trazem um total de capacidade instalada de 74.471 MW em
energia eólica, suficiente para abastecer em média 20 milhões de lares americanos.
A energia eólica tem fornecido 30% de todas as novas adições de capacidade de
energia ao longo dos últimos 5 anos, e em 2015 representou 41% das novas
adições de capacidade. Nos últimos seis anos, o custo da energia eólica caiu 66%,
de acordo com o Departamento de Tecnologia de energia eólica dos EUA, com o
resultado do avanço da tecnologia e fabricação nacional, a energia eólica, tornou-se
uma das fontes mais acessíveis de eletricidade hoje nos EUA, e uma das principais
opções para nova geração de utilitários (GWEC, 2015).
Atualmente a energia renovável responde por 13% da energia gerada para a
rede elétrica dos EUA. De 2000 até 2014, a geração de energia eólica nos Estados
Unidos triplicou para 4,5% com mais de 65 gigawatts de capacidade de geração de
energia eólica instalada (ENERGY, 2014).
Com o setor de energia renováveis crescendo de forma exponencial em todo
o mundo, a geração de empregos na China, Brasil, EUA, Índia, Alemanha, Indonésia
e Japão estão tendo a abertura de novos postos de trabalhos. O aumento do
emprego se espalha em todo nos setores das energias renováveis, como solar,
eólica, bioenergia e pequenas centrais hidrelétricas. A indústria solar era o maior
empregador em todo o mundo com 2,5 milhões de empregos, seguidos de
biocombustíveis líquidos com 1,8 milhões de empregos e a energia eólica, que
ultrapassou 1 milhão de postos de trabalho pela primeira vez em 2014 (IRENA,
2015).
O setor eólico possui um grande potencial mundial na geração de emprego,
principalmente no setor de construção, operação e manutenção, segmentos da
cadeia de valor da energia renovável. Os dados recolhidos a partir de vários projetos
de energias renováveis indicam que, em geral, as tecnologias de energia renovável
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criam mais postos de trabalho na instalação de MW em novas instalações e também
na operação e manutenção por MW de capacidade instalada acumulada do que
suas contrapartes convencionais de energia (FERROUKHI et al., 2014).
Os dados apresentados no Gráfico 4, é o resultado do número de empregos
gerados pelo setor de energia eólica no mundo. Em 2015 foram gerados um total de
755.320 empregos pela indústria eólica. É interessante salientar que a China possui
o maior número de pessoas empregadas neste setor, perfazendo um total de
280.000 pessoas. Representado 37% da mão de obra empregado no mundo,
seguido da Alemanha com 19,86% e dos Estados Unidos com 11,65%.
Gráfico 4 - Pessoas empregadas pela indústria eólica
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Observa-se que os dados de nível de projeto indicam que, em média, as
tecnologias de energias renováveis criam mais empregos do que as tecnologias de
combustíveis fósseis. Por exemplo, a energia solar cria duas vezes o número de
empregos por unidade de geração de eletricidade em comparação com carvão ou
gás natural (IRENA, 2015).
Globalmente, estima-se que o setor de energia renovável (excluindo grande
hidro) criou cerca 7,7 milhões empregos diretos e indiretos em 2014 (Figura 7), um
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aumento de 18% sobre contagem do ano passado. A China possui 3,4 milhões de
pessoas trabalhando no setor de energia renovável, o que representa cerca de 20%
da força de trabalho total no setor de energia do país e é significativamente mais do
que o número de empregos nos setores de óleo e gás combinado (2,6 milhões).
Considerando que 164 países adotaram as metas de energias renováveis, o
emprego no setor deve experimentar um crescimento substancial.
A expectativa de crescimento de empregos no setor de energia renováveis
até 2030, é de 24,4 milhões de empregos. Estes empregos estão localizados em
toda a cadeia de fornecimento, desde a implantação do projeto, até a instalação e
manutenção no local. Trabalhadores altamente qualificados e mesmo os de baixa
qualificação, serão contratados para o setor, muitos desses empregos terão uma
remuneração alta e são mais propensos a se espalhar entre as regiões de zonas
rurais (IRENA, 2015).
Figura 7 - Emprego de energias renováveis em todo o mundo (excluindo a grade de hidro)

Fonte: (IRENA, 2015).

Porém, o setor de energia renováveis e principalmente de energia eólica
enfrenta uma escassez de competências. Esse fato pode ser explicado, pelo o nível
limitado de profissionais sendo formados e a indisponibilidade de formação de novos
profissionais em regiões, onde a necessidade é maior. A oferta limitada de educação
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e formação significa que a oferta de competências de alto nível não está disponível
onde o setor mais precisa (FERROUKHI et al., 2014).
Atualmente o ritmo da indústria na Europa teve seu declínio, consequência do
fracasso

para

o

desenvolvimento

de

competências

necessárias

para

o

desenvolvimento do setor. Quase 50.000 pessoas qualificadas, serão necessárias
para a indústria em 2030. As funções de operações e manutenção de parques
eólicos, irão se tornar a maior fonte de novos postos de trabalho. Na atualidade,
existe uma escassez de 7.000 pessoas qualificadas exigidas pelo setor de energia
eólica Europeia a cada ano, um número que poderá aumentar para 15 mil até 2030,
se o número de diplomados em cursos relevantes para a indústria não aumentar
(FITCH-ROY, 2013).
Segundo Xie, Feng e Qiu (2013), com o rápido crescimento no setor, a China
sofre com a escassez de profissionais no setor de energia eólica. Isso levou a um
rápido aumento na demanda por especialistas em energia eólica, com a capacidade
de projetar, instalar e manter sistema de energia eólica. Há, portanto, uma
necessidade urgente, para desenvolver e implementar novos cursos que capacitem
os profissionais com as competências necessárias para o setor.
No Brasil, as indústrias de energia renováveis criaram 894.000 novos postos
de trabalho em 2013. O relatório anual da IRENA estima que a bioenergia foi o maior
setor de energia renovável no Brasil, com 539.000 empregos diretos, o bioetanol e
biodiesel criaram 82.000 postos de trabalho. A energia eólica também está
crescendo rapidamente e criou cerca de 32.000 postos de trabalho. A falta de
profissionais qualificados é um grande obstáculo para o crescimento do setor.
Na próxima seção são destacadas as principais barreiras para a ampliação do
mercado de energia eólica no mundo.

3.2 AS PRINCIPAIS BARREIRAS PARA A AMPLIAÇÃO DO SETOR DE ENERGIA
EÓLICA NO MUNDO

A ampliação do setor de energia eólica, depende de uma ampla gama de
estratégias, que pode ser uma tarefa difícil e nesse processo diversas barreiras
precisam ser ultrapassadas. Para esta pesquisa, entende-se como barreira,
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qualquer forma que impeça, a implantação de medidas que tenha como objetivo
atender as necessidades de ampliação do setor de energia eólica.
Em um setor, onde as ocupações podem ser encontradas ao longo dos
diferentes segmentos da cadeia de abastecimento, onde incluem ocupações na
fabricação de equipamentos e distribuição, desenvolvimento de projetos, construção
e instalação, e manutenção. Muitas dessas ocupações têm requisitos de habilidades
significativas; e preencher estas ocupações é um desafio para este setor. A
escassez de competências necessárias no mercado de trabalho de energia
renovável já constitui um grande obstáculo para a implantação das energias
renováveis (FERROUKHI et al, 2014).
Para minimizar esta escassez de competência, as empresas do setor de
energia eólica necessitam da implementação das três dimensões do conhecimento:
investimento em tecnologias chaves, colaboração e transferências do conhecimento,
que é através de joint-ventures, transferência de tecnologia e aquisições
internacionais e licenciamento de equipamentos e a presença no mercado mundial
de produção tecnológica, com o intuito de transferência de conhecimento
internacional (ZHOU et al., 2015).
Quando se trabalha com sistemas de inovação tecnológica, o sucesso ou
fracasso deste sistema tem como base em seus componentes estruturais, elementos
tais como empresas, governo, instituições financeiras, cientistas e ONGs
(ELEFTHERIADIS; ANAGNOSTOPOULOU, 2015). No Brasil, o rápido crescimento
deste setor, foi devido ao grande avanço regulatório no cenário nacional, com a
inclusão de políticas de incentivo para o crescimento desta tecnologia. Hoje a
energia eólica é considerada uma alternativa energética limpa e competitiva,
inclusive, com tecnologias tradicionais (SIMAS E PACCA, 2013b). Porém, as
tecnologias associadas à geração de energia eólica no Brasil, são apropriadas por
empresas estrangeiras, pois o país encontra-se na condição de seguidor tecnológico
(NASCIMENTO, 2015).
Muitos países, especialmente, países em desenvolvimento no mundo, têm
recursos eólicos consideráveis que ainda estão por explorar. Uma barreira chave
nesses países é a falta de experiência, relativa aos métodos de seleção de local e
aspectos tecnológicos (ABRAMOWSKI; POSORSKI, 2000).
Para Melo (2013), a causa do custo alto de produção de energia eólica no
Brasil, vem da deficiência de infraestrutura, custo de transporte, falta de
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concorrência na cadeia de fornecedores de componentes elétricos e a escassez de
mão de obra.
De acordo com Nasirov, Silva e Agostini (2015), as principais barreiras
enfrentadas pelo Chile para a implantação das energias renováveis, são as
restrições de ligação à rede principal de eletricidade e à falta de capacidade da rede,
demora na liberação de licenças ambientais, acesso limitado ao financiamento e a
falta de uma política de incentivo para o desenvolvimento deste setor.
Na Grécia existem vários obstáculos para a difusão da energia eólica e solar,
das quais, a mobilização de recursos, necessárias para a implantação das energias
renováveis,

recursos

financeiros

inadequados,

como

também

a

falta

de

ordenamento integrado e atrasos na emissão de licenças para construção de
estações de energia, são fatores que dificultam a difusão. Em matéria da energia
eólica, a falta de conectividade de rede das ilhas para a rede elétrica principal, tem
sido reconhecida como a maior barreira por empresas no setor de energia eólica
(ELEFTHERIADIS; ANAGNOSTOPOULOU, 2015).
Os principais obstáculos observados entre os países em desenvolvimento,
como a Índia e a China, para o avanço em tecnologia específica para a implantação
das energias renováveis, são identificadas as seguintes barreiras: tecnológicas,
financeiras e institucionais. A barreira tecnológica inclui não somente acesso limitado
ao mercado internacional de tecnologia, mas também a limitada capacidade de
avaliar, aprovar, se adaptar, aos avanços tecnológicos do setor. Outro fator
importante é a barreira tecnológica, a falta de conhecimento de operação de
tecnologia e gestão, bem como a falta de instalações de pessoal, treinamento hábil,
pode ser um grande obstáculo para o desenvolvimento de tecnologias em energia
limpa (SUZUKI, 2015).
A difusão positiva da energia eólica em Portugal foi o resultado de uma
política que elegeu as energias renováveis como uma prioridade para o
desenvolvimento do país e, mais especificamente, de uma decisão política para
promover e apoiar o desenvolvimento do setor. No entanto, a aceleração da difusão
só foi possível porque, quando esta decisão foi tomada, a capacidade para assimilar
e implementar a tecnologia já tinha sido criada. Na fase de formação foi o período
em que a estrutura do novo sistema da tecnologia da informação, começou sendo
constituída, e os atores engajados no início da atividade (por exemplo,
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experimentação) que não só facilitou a adoção da tecnologia, mas também definiu o
terreno para a criação de uma base de produção (BENTO; FONTES, 2015).
Dentro da cadeia de abastecimento do setor de energia eólica, destaca-se a
indústria de fabricação de turbinas eólicas, em que os principais desenvolvimentos
tecnológicos são criados neste setor, sendo a Alemanha quem mais se destaca
neste segmento. Empresas alemãs como Siemens e a Enercon, no ano de 2014,
foram líderes neste setor, representando 8% e 10,1% do mercado de fabricação de
aerogeradores respectivamente (SMEAD, 2014).
Para explicar este sucesso, Johnson e Jacobsson (2003) enfatizam quatro
fatores que explicam o relativo sucesso da indústria alemã no setor de turbinas
eólicas: o primeiro fator é a criação de uma variedade de produtos em sua fase
inicial de industrialização, no entanto a criação de variedades é centrada em um
sistema de desenvolvimento de novos conhecimentos em diferentes abordagens.
Outro fator é a difusão da energia eólica, através da formação de mercados na
produção em massa. O terceiro é a expansão do mercado, através de incentivos; e o
último fator é a utilização da política industrial para favorecer a indústria nacional.
Mesmo com o domínio da tecnologia, alguns continentes para atender a sua
expansão em larga escala da energia eólica offshore, como por exemplo, a União
Europeia, possui um conjunto de desafios técnicos, entre os quais as competências
em engenharia que precisam ser desenvolvidas, incluindo as competências que
combinam campos do conhecimento em novas maneiras. É necessária uma
variedade de competências, incluindo (a) competências profundas em muitas áreas
(física elétrica e engenharia mecânica e também a engenharia civil); (b)
competências de integração nas áreas de engenharia (por exemplo, engenharia
mecânica e eléctrica) e entre os campos (por exemplo, meteorologia e logística). É
necessário um grande número de engenheiros. Uma estimativa aproximada indica a
necessidade de mais de 10.000 novos engenheiros até 2020 (JACOBSSON;
KARLTORP, 2012).
A explanação acima elucida as principais barreiras enfrentadas pelos países
em desenvolvimento para a ampliação das competências essenciais no setor de
energia eólica. Como afirmam Doukas, Karakosta e Psarras (2009) a falta de
investimento, conhecimento em operação, tecnologia e de gestão, são um dos
fatores que dificultam a ampliação das competências. Segundo Luthra et al. (2015),
fatores como as estruturas de preços inconsistentes, barreiras institucionais,
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políticos e regulatórios, sociais e ambientais, também são considerados como
fatores a serem desafiados. Destacam a grande dificuldade de encontrar mão de
obra qualificada para as funções do setor, tornando-se uma barreira maior e mais
fundamental do que a falta de meios financeiros (AYUSO; BOSHELL; ROESCH,
2015). Através do Quadro 5 é demostrado os principais entraves para o
desenvolvimento do setor de energia eólica nos principais países geradores.
Quadro 5: Principais entraves para o desenvolvimento da energia eólica nos principais países
geradores.
China

Estados Unidos

Alemanha

Brasil

Índia

Canada

A restrição da grade continua a ser o maior desafio da indústria eólica na
China. A desaceleração da economia e diminuição da demanda por
eletricidade, significa que as restrições não só estão acontecendo com o
setor de energia eólica, como também em outras fontes de energia
renováveis. Outros desafios estão ligados ao financiamento da FIT (Valor
tarifário).
Com a recente criação do Plano de Energia Limpa pelo Supremo Tribunal
dos Estados Unidos, que introduziu um grau de instabilidade política a
longo prazo. No qual, a energia eólica tem demonstrado ser uma das
opções para a redução de emissões de gás carbônico, a um custo mais
baixo. Para que o setor de energia eólica dos Estados Unidos, possa
continuar a crescer, é necessário a aprovação deste plano. A transmissão
adequada é a chave para continuar a permitir a construção e a entrega da
energia eólica para todas as partes do país.
Um dos principais desafios para a expansão do desenvolvimento da
energia eólica na Alemanha é a otimização do sistema e expansão da rede,
em energia eólica offshore. Nos últimos anos, as barreiras administrativas e
as incertezas regulatórias têm sido uma das questões enfrentadas pelo
setor. Além disso, o transporte e a logística estão se tornando uma barreira
para o desenvolvimento de energia eólica onshore, devido à falta de
investimento em infraestrutura e de pessoal.
Um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do vento é a falta de um
número suficiente de linhas de transmissão em áreas com maior potencial
de energia eólica. As faltas de novos leilões para fornecer linhas de
transmissão adicionais são necessárias para reforçar o sistema. Como
também a logística e a falta de mão de obra qualificada para o setor.
O alto custo de financiamento continua a ser um desafio para o setor de
energia eólica. As elevadas taxas de juros (11 a 13%) e disponibilidade
limitada de financiamento da dívida são os desafios para o mercado.
Lento crescimento na procura por energia elétrica na maioria das
províncias, significa que há pouca necessidade de nova geração de
qualquer tipo de energia. Impactando no crescimento do setor de energia
eólica.

Fonte: (GWEC, 2015)

Conforme o Quadro 5, pode-se observar a necessidade de uma implantação
de políticas voltadas para o desenvolvimento do setor em vários países, como
também o aperfeiçoamento da logística e de mão de obra. Além da dificuldade de
fornecer linhas de transmissão, a falta de financiamentos para os projetos é um
desafio de alguns países neste segmento.
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3.3 O CENÁRIO DO SETOR DE ENERGIA EÓLICA NO BRASIL

Em tempos que os grandes potenciais hidrelétricos estão se tornando cada
vez mais escassos e que a necessidade de aumentar a oferta de energia para
atender ao mercado brasileiro está cada vez mais crescente em termos de consumo
de energia, o Brasil vem diversificando fortemente sua matriz elétrica, construindo
um mix de geração de energia com forte predominância hidrelétrica e inserindo cada
vez mais outras fontes renováveis.
De acordo com Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2015) o ano de 2014
teve como capacidade total instalada de geração de energia elétrica do Brasil de
133.914 MW, um acréscimo de 7.171 MW. Na expansão da capacidade instalada,
as centrais hidráulicas contribuíram com 44,3%, enquanto as centrais térmicas
responderam por 18,1% da capacidade adicionada. Por fim, as usinas eólicas e
solares foram responsáveis pelos 37,6% restantes de aumento do grid nacional. É
neste contexto que a indústria de energia eólica brasileira, que teve seu início a
partir de 2009, vem ocupando capa vez mais espaço no país, sendo hoje a segunda
fonte mais competitiva e também a mais contratada (MELO 2015a).
Gráfico 5 - Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte

Carvão e
Derivados; 3,2%

Nuclear; 2,5%
Eólica; 2,0%

Derivados do
Petróleo; 6,9%
Biomassa; 7,3%

Hidraulica; 65,2%

Gás Natural;
13,0%

Fonte: (EPE, 2015)

Conforme o Gráfico 5, o Brasil dispõe de uma matriz elétrica de origem
predominantemente renovável, com destaque para a geração hidráulica que
responde por 65,2% da oferta interna. As fontes renováveis representam 74,6% da
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oferta interna de eletricidade no Brasil, que é a resultante da soma dos montantes
referentes à produção nacional mais as importações, que são essencialmente de
origem renovável (EPE, 2015).
No final de 2012, o Brasil dispunha de uma capacidade instalada de 2,5 GW.
Em apenas dois anos, a potência instalada do país mais que duplicou com a
instalação de 3,5 GW. Até 2018, a expectativa é que a participação da energia eólica
na matriz energética brasileira salte para 8%, saindo dos 2% atuais em 2015 (MELO
2013). Pelas perspectivas do Governo, a eólica deve atingir 22,4 GW de potência
instalada em 2023, e as previsões do setor indicam um crescimento ainda maior,
que alcança 25,6 GW (BARBOSA, 2015). O Gráfico 6 ilustra a evolução da
capacidade instalada da fonte de energia eólica e a perspectiva de crescimento do
setor.
Gráfico 6 - Evolução da Capacidade Instalada em energia eólica no Brasil

Fonte: (ABEEÓLICA, 2015)

Com a grande expansão do setor, algumas regiões do Brasil tiveram
vantagens em relação a outras, Conforme Alves (2009), no Brasil as regiões
Nordeste e Norte são consideradas as áreas com os melhores potenciais para
aplicações em energia eólica no Brasil, pois apresenta várias vantagens importantes
na opção pelo investimento em geração de energia eólico-elétrica. Várias
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instituições

empenham-se

no

mapeamento

eólico

de

ambas

as

regiões,

principalmente na costa litorânea, onde se observam fortes e constantes ventos
praticamente durante todo o ano.
O Estado do Rio Grande do Norte ganhou destaque nacional e internacional
ao conquistar o primeiro lugar nacional em novos projetos eólicos licitados nos
leilões federais envolvendo esta fonte renovável de energia, ocorridos entre 2009 e
2013 (CERNE, 2014). O Gráfico 7 mostra que o Estado do Rio Grande do Norte é o
líder em empreendimentos em funcionamento e de MW instalados.
Gráfico 7- Números de Empreendimentos em Operação e MW instalados
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Fonte: Autoria própria a partir dos dados (ANEEL, 2016)

Segundo o CERNE (2014), no que diz respeito aos investimentos e seus
efeitos na economia do Estado, é válido estimar que, apenas em eólicas novas, o
Estado do RN deverá receber investimentos superiores a R$ 11,2 bilhões para a
instalação de mais de 100 parques eólicos, sendo que um terço disso resultará em
compras diretas no Estado.
Com uma redução no volume de produção em petróleo, nos últimos quatro
anos, e com enorme potencial eólico e solar, o Estado da Bahia aproveitou este
potencial eólico e desenvolveu ações concretas, empreendidas nos últimos 7 anos,
envolvendo a racionalização dos procedimentos de interação com o setor; a
organização da informação setorial; as conquistas regulatórias; a mobilização de
agentes econômicos e a integração dos órgãos governamentais envolvidos com tais
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empreendimentos (CERNE, 2014). Observando no Gráfico 8 constata-se a evolução
dos Estados brasileiros nos leilões de energia eólica.
Gráfico 8 - Contratação de energia eólica nos leilões federais, por Estado (2009-2015)
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Fonte: Autoria própria

A energia eólica encontra-se hoje em uma janela de oportunidades, e a
manutenção dos baixos preços e da competitividade do mercado brasileiro de
energia eólica dependerá da consolidação da indústria e da velocidade de
recuperação dos tradicionais mercados desta tecnologia. E a maior parte dos
projetos eólicos contratados está na região Nordeste (Gráfico 8). Atualmente o
Estado da Bahia conseguiu vencer nos leilões do setor de energia eólica um total de
8.317,90 MW, seguido do Estado do Rio Grande do Norte com 5.384,20 MW, esses
dados são dos leilões de 2009 a 2015, apresentados no Gráfico 8. Onde o ano de
2014 foi o maior resultado nos leilões para o Estado da Bahia, que conseguiu 5.140
MW para serem implementados.
Mesmo com a liderança atual no segmento de energia eólica, em operação e
de capacidade instalada de 2.393,5 MW, o Estado do Rio Grande do Norte, vem
perdendo mercado para o Estado BA, onde os números de empreendimentos em
construção chegam um total de 60 usinas e com uma capacidade adicional de 728,6
MW, além do total de 34,7% de contratação de MW de energia eólica nos leilões
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federais, com estes números o Estado da BA pode assumir a liderança do mercado
de energia eólica no Brasil. Os dados copilados do Gráfico 9, apontam para está
liderança do Estado da Bahia no setor de energia eólica no Brasil, com o somatório
dos valores de MW em operação, construção e a iniciar, o Estado da Bahia terá uma
capacidade instalada de 4.871,34 MW até o ano de 2020, seguido do Estado do Rio
Grande do Norte com uma capacidade de 4.829,56 MW.
Gráfico 9 – Capacidade total de potência (MW) por Estado (operando + Construção + a iniciar)
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Os investimentos no setor continuam crescendo rapidamente. Com a
aprovação para 2015 de 1,7 bilhões de reais, pelo BNDES, para 22 parques eólicos
no Brasil, estes parques eólicos cujos empréstimos foram aprovados em dezembro
de 2014 têm capacidade instalada de 590,4 MW, em três estados do Nordeste
(Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte) e no Rio Grande do Sul (NEDER, 2015).
Na atualidade, o setor emprega mais de 41.000 pessoas, fornece energia
elétrica para cerca de 15 milhões de lares, e reduziu as emissões de CO2 em cerca
de 16 milhões de toneladas, demonstrando os benefícios económicos, sociais e
ambientais da indústria eólica brasileira traz para o país (GWEC, 2015).
A previsão para 2016 é instalar mais de 3 GW de energia eólica, dos quais,
pelo menos, 2 GW será no setor regulado, e o restante no mercado livre, o que
representa um investimento de R$ 18 bilhões. Além disso, o foco também é
esperado no desenvolvimento do setor de operação e manutenção. A indústria
eólica brasileira tem como objetivo chave para continuar a desenvolver o setor, a fim
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de manter o Brasil entre os dez principais mercados de energia eólica a nível
mundial conforme os dados da (GWEC, 2015).
Além dos investimentos para a implantação de novos parques eólicos, o
BNDES em dezembro de 2012, aprovou uma metodologia específica para
credenciamento e apuração do conteúdo local para aerogeradores. Com o intuito de
aumentar gradativamente a fabricação de componentes de alta tecnologias e uso
intenso de mão de obra local pelos fabricantes de aerogeradores no Brasil (ABDI,
2013). O Quadro 6 mostra os principais Estados no Brasil com montadoras de
aerogeradores instaladas e a sua capacidade anual prevista de produção.
Quadro 6 - Fornecedores de Aerogeradores (montadoras) no Brasil
Fabricante de

Local

UF

Capacidade anual prevista

Aerogeradores
IMPSA

Suape

PE

400 aerogeradores, expansível para 500

IMPSA

Guaíba

RS

100 aerogeradores, expansível para 200

WEG

Jaraguá

SC

100 MW, chegando a 200 MW em ago/14

do

Sul
Wobben

Sorocaba

SP

500 MW

GE

Campinas

SP

500 MW

Alstom

Camaçari

BA

400 MW

Gamesa

Camaçari

BA

400 MW

Acciona

Simões Filho

BA

135 cubos e (100 naceles)

Vestas

Maracanaú

CE

Previsão de início de fornecimento para final
de 2015.

Siemens

Guarulhos

SP

Aguardando definição da tecnologia a ser
utilizada no Brasil (com ou sem caixa de
engrenagem).

Suzion

Maracanaú

CE

Empresa pode estar deixando o mercado
brasileiro.

Fonte: (ABDI, 2013)

Mesmo com o crescente aumento em investimento e com uma maior
participação no mercado de energia renováveis, o Brasil ainda tem um longo
caminho para melhorar a competividade e garantir a sustentabilidade de longo prazo
da fonte eólica de energia, que passa necessariamente pela melhoria da
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competitividade, nos custos de produção das turbinas eólicas e nos demais custos
do País (MELO, 2015b).
Para Moura e Pereira (2014), uma das dificuldades neste segmento, é de
encontrar profissionais com experiência no setor de energia eólica, este fator, se
tornar uma disputa mais acirrada no mercado e um aumento na remuneração destes
profissionais. A participação dessa indústria na oferta de vagas vem crescendo nos
últimos três anos e os salários acompanham este ritmo. Os profissionais que atuam
na construção de parques eólicos chegam a ganhar entre 20% e 30% acima dos que
estão no mercado de construção imobiliária. Outro motivo para isto é que eles
trabalham em lugares remotos. Isto faz com que ganhem mais.
Mesmo com os problemas enfrentados pelo setor, segundo Simas e Pacca
(2013a), estimam-se empregos diretos na fabricação, construção e operação e
gestão, e empregos indiretos, tanto nas cadeias de abastecimento e de materiais e
insumos para a fabricação de turbinas eólicas e construção de parques eólicos. O
potencial de emprego resultante no Brasil corresponde a um total de 13.5 mil
pessoas-ano equivalente para cada MW instalado entre fabricação e o primeiro ano
de operação de uma usina de energia eólica, e de 24,5 mil pessoas-ano
equivalentes ao longo de toda a vida útil do parque eólico.
Conforme Simas e Pacca (2013b), a energia eólica pode contribuir para o
desenvolvimento regional, ao gerar empregos locais. A atividade de construção é a
maior geradora de empregos diretos, e nessa atividade há grande potencial para a
criação de empregos temporários para as comunidades onde o parque eólico está
instalado.
Brasil (2014) relata a evidência de uma expansão generalizada do emprego
para os Serviços de Administração Técnica Profissional, onde estão inseridos os
profissionais do setor de energia eólica, na qual criou 142,2 mil postos, seguido
pelos Serviços de Alojamento e de Comunicação, com 119,7 mil postos, Serviços de
Transporte e

Comunicação,

com

106,7 mil postos,

Serviços

Médicos

e

Odontológicos com 96,6 mil postos de trabalho. Conforme Gráfico 10, onde
apresenta a evolução do emprego em todos os setores.
O ano de 2010 (Gráfico 10) apresentou o maior saldo já registrado pelo
Caged desde o início da série na década de 1990. Foram gerados 2.555.4211 novos
postos de trabalho em todo o Brasil, constituindo-se no maior registro de novos
vínculos já registrados pelo Ministério desde o início da série. Entre os setores que
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mais contrataram em 2010, os serviços se destacam com quase 40% do saldo total,
e o comércio (23,9%). A Indústria de transformação (21,3%) também colaborou
expressivamente com esse resultado. Essa estrutura do mercado de trabalho
brasileiro se mantém constante ao longo dos anos, sendo esses três setores os
maiores empregadores nos últimos períodos. Destaque-se ainda a Construção Civil
que, apoiada por grandes projetos estruturantes e programas habitacionais,
participou com 13,1% no saldo total de 2010 (GOMES, 2010).
Gráfico 10 - Evolução da Geração de Empregos para o Total das Atividades Econômicas Período:
2003 a 2014
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Fonte: (BRASIL, 2014)

Os dados segundo o recorte geográfico evidenciam que em 2014 houve
expansão em todas as Regiões. Em termos absolutos, a região Nordeste (+206,1 mil
postos) registrou a maior geração de emprego, seguida pelas regiões Sudeste
(+169,5 mil postos), Sul (+134,9 mil postos), Norte (+58,2 mil postos) e Centro Oeste
(+54,3 mil postos). Da mesma forma, em termos relativos, a liderança no incremento
de empregos formais coube à região Nordeste (+2,31%). Em sequência, vêm a
região Norte (+2,12%), Sul (+1,60%), a Centro-Oeste (+1,28%) e Sudeste (+0,69%).
Entretanto, no quesito geração de emprego no setor de energia eólica, as
obras em construção podem gerar até 30.000 empregos diretos e indiretos,
dependendo da capacidade de contratação de mão de obra qualificada e da
utilização de fornecedores locais (CERNE, 2014). Com relação às usinas eólicas do
Nordeste, o fator de capacidade médio de maio/2012 a maio/2013 aumentou de
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35,5% para 37,7%, valores extremamente expressivos se considerarmos a média
mundial que é de 30% (Boletim mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico
Brasileiro, junho de 2013 – MME).
De acordo com Moura e Pereira (2014), os engenheiros elétricos e mecânicos
estão entre os profissionais mais requisitados no setor, mas profissionais
especializados nas áreas de desenvolvimento, regulação e meio ambiente, além de
técnicos, também estão sendo requisitados para o mercado. Moura e Pereira
afirmam que a dificuldade em conseguir profissionais com estas características é
concreta para todas as empresas do setor. Uma das principais competências, além
da formação específica, é dominar uma língua estrangeira. É preciso entender a
língua do país onde a tecnologia está. E na maioria dos casos a língua escolhida é o
inglês. Com a falta de profissionais preparados para a função, a forma de incentivar
a preparação destes profissionais, é através dos altos salários pagos pelo setor. A
Tabela 1 apresenta a faixa salarial paga para os principais profissionais do setor.
Tabela 1 - Principais vagas de emprego no setor de energia eólica
Função

Porte da Empresa Salário em 2016
Pequeno ou Médio 6,5 mil a 10 mil reais

Engenheiro Civil

Engenheiro
Energia Eólica
Gerente
Geral de Obras
Gerente
de projetos/PMO

de

Grande
8 mil a 14 mil reais
Pequeno ou Médio 7 mil a 10 mil reais
Grande

10 mil a 14 mil reais

Pequeno ou Médio 15 mil a 20 mil reais
Grande
18 mil a 26 mil reais
Pequeno ou Médio 6 mil a 18 mil reais
Grande
7 mil a 25 mil reais

Coordenador
de
Pequeno ou Médio 7 mil a 14 mil reais
manutenção/
facilities (serviços)
Grande
7 mil a 16 mil reais

Variação
20152016
6,7 mil a 10 mil
reais
6,7 mil a 10 mil
reais
7 mil a 12 mil reais
10,5 mil a 14 mil
reais
15,5 mil a 20 mil
reais
18,5 mil a 26 mil
reais
8 mil a 18 mil reais
10 mil a 25 mil reais
7,5 mil a 14 mil
reais
7,5 mil reais a 16
mil reais

Variação
2016

2015-

1,20%
-24%
11,80%
2,10%
1,40%
1,10%
8,30%
9,40%
2,40%
2,20%

Fonte: (GASPARINI, 2015)

Conforme a Tabela 1, a função de Gerente de obras possui a maior faixa
salarial do mercado de energia eólica, podendo chegar a um salário de R$
26.000,00. Onde a função de Engenheiro Civil é a menor remuneração paga pelo
setor, onde os rendimentos podem chegar em média nas grandes empresas ao um
valor de R$ 14.000,00.
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Segundo Lopes (2015), para aumentar a geração de empregos locais, são
necessárias duas abordagens. A primeira é a busca por inovação, que ao trazer o
desenvolvimento tecnológico para o nível regional cria empregos estáveis e de alta
qualificação. A segunda abordagem é o investimento em capacitação para aumentar
o número de trabalhadores locais em instalação e descomissionamento, com o fim
de diminuir a quantidade de trabalhadores trazidos de outros locais. As perspectivas
oferecidas pela indústria de energia eólica têm levado profissionais de outros
segmentos a migrar para a atividade, devido às oportunidades e os altos salários
oferecidos pelo setor (MOURA; PEREIRA, 2014).
Entre as hipóteses já levantadas para a falta de trabalhador qualificado está a
de que conhecimentos e habilidades obtidos pelos trabalhadores na educação
formal não atendem ao que os empregadores desejam. Moura; Pereira, (2014
ressaltam que a /08ieyd carência de mão de obra qualificada decorra da falta de
formação básica geral. Não é só a formação convencional que as empresas
buscam. As empresas estão procurando um perfil de profissional que mudou muito.
Os principais desafios do setor estão relacionados aos problemas estruturais,
como capacitação e infraestrutura, que podem ser gradativamente adaptados à
realidade e à capacidade de resposta local, através de uma mão de obra qualificada
e na prestação de serviços no apoio às operações. Todavia, o grande mercado que
cresce no setor é o da operação e manutenção dos parques eólicos. As
oportunidades relacionadas às atividades de operação dizem respeito a otimização,
melhoria de desempenho de máquinas e do conjunto, capacitação de profissionais
em supervisão e monitoramento, dentre outras especializações. As atividades de
manutenção são as mais promissoras em relação às demandas de fornecimento
(OLIVEIRA; ARAÚJO, 2015). Na seção a seguir é apresentado o cenário do setor de
operação e manutenção de energia eólica no Brasil.

3.4 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SETOR DE ENERGIA EÓLICA NO BRASIL

A etapa de manutenção dos parques eólicos ocorre em três fases:
manutenção corretiva, manutenção preventiva e monitoramento. Na fase de
manutenção, normalmente, os investidores de parques eólicos compram dos
fabricantes de aerogeradores um pacote incluindo peças e serviços para
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manutenção. Esse período de garantia se estende por alguns anos. No entanto,
apesar dessa tendência, incluindo-se o Brasil, existem experiências que,
gradualmente, ocorrem com mais frequência de investimentos dos proprietários de
parques eólicos nos programas internos de manutenção. Com esse plano é possível
verificar quando as peças, componentes dos equipamentos, necessitam de
substituição (OLIVEIRA E ARAÚJO, 2015).
Os fabricantes de aerogeradores podem oferecer garantia para reparo ou
substituições de peças entre um período de 2 a 5 anos de garantia, porém alguns
investidores podem optar por 2 anos, devido à diminuição da ocorrência de falha
após os dois primeiros anos (SOARES, 2010). Isto acontece porque, após a
instalação, os aerogeradores devem se adaptar às condições de vento, clima, entre
outros fatores típicos do local onde o parque está construído, sendo necessários
diversos ajustes. Terminada a garantia, o proprietário do parque decide se
estabelece um programa interno de manutenção ou terceiriza o serviço.
Em sua maioria os contratos entre fabricantes e proprietários de parques
eólicos contêm uma cláusula que proíbe a divulgação de qualquer parte dos
contratos, incluindo os custos de operação e manutenção (O & M). As informações
dos custos de O & M são valiosas para os proprietários, pois existem informações
estratégicas que não podem ser compartilhadas (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2015).
Com os atuais sistemas smart grids implementados nos parques eólicos,
Pinho (2008), afirma que não existe mais a necessidade permanente de um
operador, apenas a necessidade de inspeção na infraestrutura deve ser realizada
regularmente

incluindo

portões,

vedações,

acessos,

sinalização,

torres

meteorológicas, vala de cabos, subestação, edifício de comando, entre outros. Isso
é devido aos avanços da tecnologia, uma vez que os parques eólicos não
necessitam da presença da equipe de O&M em tempo integral. Exigindo apenas o
comprometimento da equipe em estar pronta e preparada para atender às
necessidades emergenciais (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2015).
Durante as operações comerciais de um parque eólico, o número de
operadores e de pessoal envolvido na manutenção depende de fatores como o
tamanho do empreendimento (número e potência das máquinas do parque), da
estrutura administrativa do concessionário e das regras trabalhistas do país
OLIVEIRA; ARAÚJO, 2015). Os parques eólicos têm uma vida de projeto de 20 a 25
anos. Alguns projetos mais antigos têm sido repotencializados. Devido à demanda
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crescente de energia, a tendência foi substituir equipamentos velhos por novos, para
aumentar a geração de uma área já em exploração (SOARES, 2010).
Conforme a pesquisa de Simas e Pacca (2013b), ao calcularem os valores
médios de empregos gerados na etapa de operação e manutenção dos parques
eólicos no Brasil, onde o índice de empregos ano/MW na operação e manutenção
em in situ de cinco parques eólicos foi de 0,35 ano/MW. Através desse valor foi
possível calcular uma estiva atual do número de empregos diretos que atualmente o
setor de manutenção e operação possui (Quadro 7) nos Estados em operação na
geração de energia eólica no Brasil.
Quadro 7- Estimativa de empregos diretos no setor de Operação e Manutenção dos parques eólicos
ESTADO
RN
RS
BA
CE
PI
PE
SC
PB
SE
RJ
PR
MG
MA
SP

MW OPERANDO
2.393,56
1.572,37
1.363,19
1.254,23
503,10
387,00
242,50
69
34,50
28,05
2,50
0,16
0,02
0,002

EMPREGOS DIRETOS
837,74
550,33
477,12
438,98
176,09
135,45
84,87
24,15
12,08
9,82
0,88
0,05
0,01
0,00

Total

7.850,17

2.747,56

Fonte: Autoria própria

O perfil de qualificação profissional dos trabalhadores dos parques eólicos
brasileiros distribui-se na média de 1% de profissionais em nível superior; 10% em
nível técnico e os demais em nível auxiliar técnico, entre outros, como auxiliares de
serviços gerais e profissionais de segurança. Em geral, a distribuição dos
profissionais que atuam num parque eólico possui é a seguinte: manutenção nos
aerogeradores – 2 a 6 pessoas; subestação – 2 a 4 pessoas; monitoramento – 1 a 2
pessoas; terceirizado – 1 pessoa para limpeza e 2 para a segurança do parque.
Geralmente, o número de técnicos de manutenção num parque eólico depende do
número de aerogeradores a ser mantido. Tipo e tamanho dos aerogeradores
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também são levados em consideração na definição na quantidade de pessoal
necessário (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2015).
Atualmente o que se valoriza no mercado é a experiência técnica e
profissional dos trabalhadores de O&M, principalmente dos gestores. Existe a
necessidade que os profissionais tenham a maturidade na criação de procedimentos
críticos, com o intuito de promover a segurança, e o andamento das atividades
prioritárias, como formar de serem bem administradas, o que exige muita
experiência e formação na área. Assim, um técnico com grande experiência pode
perceber anormalidades no funcionamento de algum equipamento (OLIVEIRA;
ARAÚJO, 2015).
As principais competências para a formação dos técnicos de O&M são:
análise de plantas (arquitetônicas, estruturais, entre outras), gráficos, procedimentos
de

manutenção/funcionamento

engrenagem,

motor

de

dos

partida,

aerogeradores,
transformadores,

inversores,
capacitores,

caixa

de

switches,

gerenciamento de risco, entre outros. Vários proprietários de parques eólicos
capacitam seus técnicos através de software com ênfase em componentes
mecânicos e elétricos, controle e hidráulica. Esse treinamento abrange questões
relacionadas à manutenção, sistemas elétricos, segurança e regulamentação
ambiental (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2015).
Nos países onde o mercado de energia eólica é mais consolidado, existem
muitas opções de treinamento para o pessoal de O&M. Os fabricantes de
aerogeradores, prestadoras de serviços e escolas técnicas profissionalizantes
oferecem treinamento e workshops (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2015). Com essas opções
de formação profissional nos mercados consolidados em energia eólica, se torna
mais fácil a contratação de trabalhadores para o setor de operação e manutenção
dos parques eólicos.
Ainda recorrendo a Oliveira e Araújo (2015) pode-se afirmar que em vários
parques instalados no Brasil cada serviço programado requer duas pessoas por um
período de 8 horas. Em parques mais atualizados tecnologicamente em que o custo
da mão de obra é mais alto do que no Brasil, são priorizados investimentos em
Controles de Supervisão e Sistemas de Aquisição de Dados que predominam em
detrimento do uso intensivo de pessoal. Por fim, a complexidade em operar e manter
um conjunto de parques eólicos em condições ideais de funcionamento requer dos
empreendedores, das empresas fabricantes de equipamentos, das instituições de
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ensino técnico/tecnológico e das empresas prestadoras de serviços, uma articulação
estratégica e uma especial atenção quanto à formação, capacitação e certificação
de profissionais.

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Neste capítulo foi apresentado o cenário mundial e brasileiro do setor de
energia eólica, destacando-se as principais barreiras para a ampliação deste
segmento em todo o mundo e as dificuldades de qualificação da mão de obra. No
que diz respeito ao setor de operação e manutenção dos parques eólicos brasileiros,
foi feito uma descrição de suas atividades e uma estimativa atual de trabalhadores
empregados nas atividades de manutenção dos parques eólicos. O estudo faz uma
análise específica, em que a escassez de qualificação é um fator importante no
planejamento de expansão para o setor de energia eólica no Brasil.
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4 METODOLOGIA

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

O presente estudo, trata-se de uma pesquisa que tem como problema,
identificar quais as competências essenciais para os profissionais do setor de
operação e manutenção dos parques eólicos do Brasil.
O cenário da pesquisa em questão, são os principais Estados do Brasil na
geração de energia eólica. Conforme a Figura 8 é apresentado o mapa dos parques
eólicos brasileiros, onde os principais Estados na geração de energia eólica são: Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Piauí e Pernambuco. Sendo a
maior concentração de parques eólicos em operação no Brasil no Nordeste que
atualmente representa 73% do Market share.
Figura 8 - Mapa dos parques eólicos Brasileiros em 13/01/2016

BRASIL

PB

Números de Paques e Potência Instalada
Operando
Construção
Iniciar

Fonte: Autoria própria a partir dos dados (ANEEL, 2016)
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O estudo foi aplicado no setor de energia eólica do Brasil, onde os
respondentes da pesquisa tiveram um envolvimento no processo de decisão das
principais competências essências para o setor de operação e manutenção de
energia eólica do Brasil. Os principais atores envolvidos neste processo de decisão,
foram: os gestores de parques eólicos e especialistas na área, sendo 7 (sete)
gestores de parques eólicos e 7 (sete) especialistas na área, de um total de 14
(quatorze) pesquisados. Os gestores dos parques respondentes da pesquisa
possuem autonomia de decisão na contratação de profissionais para o setor de
operação e manutenção. O intermediador (autor da presente pesquisa) tem o papel
de esclarecer o objetivo das três dimensões da competência individual de Durand
(1998) e modelar o processo de avaliação conducente à tomada de decisão.
A pesquisa foi direcionada para os Estados com maior geração de energia
eólica no Brasil, dos quais se destacam o Rio Grande do Norte, Bahia, Rio Grande
do Sul e Ceará. Para a coleta de dados e informações utilizou-se um questionário on
line e impresso para aplicação da pesquisa.
Quanto à sua classificação de natureza, esta pesquisa, pode ser classificada
uma pesquisa aplicada, devido a uma busca de solução para o problema
encontrado, no que tange a falta de mão de obra qualificada para o setor de energia
eólica do Brasil. Onde existem vários atores sociais interessados na solução deste
problema, visto que a concepção de competência individual é aceita pelos
ambientes empresariais e acadêmicos, pois procuraram relacionar os objetivos
organizacionais com as necessidades de competências individuais com o mercado
de trabalho.
Em relação a abordagem, a pesquisa é definida como qualitativa, pois o
intuito dessa pesquisa foi produzir informações aprofundadas e ilustrativas do setor
pesquisado, com o objetivo de elaborar novas informações sobre a educação,
competências e o mercado do setor de energia eólica. Além da abordagem
qualitativa, a pesquisa também se apoia na abordagem quantitativa, por que houve a
necessidade de quantificar as variáveis para a tomada de decisão, sobre a opinião
dos gestores dos parques eólicos, com relação às competências individuais
essenciais para o setor. Para Gerhardt e Silveira (2009), tanto a pesquisa
quantitativa quanto a pesquisa qualitativa apresentam diferenças com pontos fracos
e fortes. Contudo, os elementos fortes de uma complementam as fraquezas da
outra.
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No que se refere aos objetivos da pesquisa, é considerada exploratória, pois
busca proporcionar uma maior familiaridade com o problema, através do
levantamento bibliográfico e análise de exemplos apresentados no estudo. Segundo
Piovesan e Temporini (1995), a função da pesquisa exploratória, é conhecer a
variável de estudo tal como se apresenta seu significado e o contexto onde ela se
insere.
Para a conclusão da classificação desta pesquisa, quanto aos procedimentos,
a presente pesquisa, é classificada como uma pesquisa com survey, um tipo de
pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de interesse a respeito
dos dados que se deseja obter. Trata-se de um procedimento útil, especialmente em
pesquisas exploratórias e descritivas (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995). São
exemplos desse tipo de estudo as pesquisas de opinião sobre determinado atributo,
bem como a realização de um mapeamento geológico ou botânico. A próxima etapa
tem como objetivo definir o método de avaliação da pesquisa.

4.2 O PROCESSO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA

O método Analytic Hierarchy Process (AHP) foi desenvolvido por Thoma L
Saaty entre o período de 1971 a 1975, quando estudava na Wharton School, na
universidade da Pensilvânia, Filadélfia. Esse método é uma teoria geral de medição,
que ser usado para derivar escalas de razão de ambas as comparações pareadas
discretas e contínuas. Tais comparações podem ser tomadas a partir de medições
reais ou a partir de uma escala fundamental, o que reflete a força relativa das
preferências e sentimentos. O método possui uma ampla aplicação em vários
critérios de tomada de decisão, como: planejamento e alocação de recursos e na
resolução de conflitos. Na sua forma mais geral, a AHP é uma estrutura não-linear
para a realização tanto do pensamento indutivo quanto do dedutivo, sem uso do
silogismo, levando em consideração vários fatores simultaneamente e fazendo
trocas numéricas para chegar a uma síntese ou conclusão (SAATY, 1987).
Conforme Aruldoss, Lakshmi e Venkatesan (2013), o método AHP lida com a
estrutura de uma matriz de m * n (onde “m” é o número de alternativas e “n” é o
número de critérios). Usando a importância relativa das alternativas de uma matriz, a
qual é construída em termos de cada critério. O Analytic Hierarchy Process (AHP) é
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baseado na teoria prioridade, e lida com os problemas complexos que envolvem a
consideração de multicritérios e alternativas simultaneamente.
A metodologia da AHP pode ser explicada conforme os seguintes elencados a
seguir. A primeira etapa do método é a composição de uma hierarquia de objetivo,
critérios, subcritérios e alternativas. Esta é a parte mais criativa e importante da
tomada de decisão. A Estruturação do problema de decisão como uma hierarquia é
fundamental para o processo da AHP. A Figura 9 mostra o modelo de construção da
hierarquia da decisão.
Figura 9 - Modelo da hierarquia de decisão

Objetivo

Critério 1

Critério 2

Alternativa 1

Critério 3

Alternativa 2

Critério 4

Alternativa 3

Critério 5

Alternativa 4

Fonte: Autoria própria

Hierarquia indica uma relação entre elementos de um nível com os do nível
imediatamente inferior. Filtra-se esta relação até os níveis mais baixos da hierarquia,
e desta forma cada elemento está conectado a todos os outros, pelo menos de
forma indireta. Para Saaty (2008), uma hierarquia não necessita ser completa, isto é,
um elemento num dado nível não tem que funcionar como um atributo (ou critério)
para todos os elementos do nível abaixo. A hierarquia não é a árvore de decisão
tradicional. Cada nível pode representar um corte diferente para o problema.
A segunda etapa do método é a coleta dos dados de especialistas ou
tomadores de decisão correspondentes à estrutura hierárquica, na comparação de
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pares de alternativas numa escala qualitativa. Os especialistas podem classificar a
comparação com igual importância ou seja: importância pequena, importância
grande ou essencial, importância muito grande, importância absoluta e valores
intermediários. A opinião pode ser coletada num formato de escala. A escala de
valores para comparação, não deve exceder um total de (9) nove fatores, a fim de se
manter a matriz consistente. Assim, Saaty (2007) definiu uma Escala Fundamental
conforme demonstra a (Figura 10).
Figura 10 - A escala e a sua descrição

Fonte: (SAATY, 1977)

A análise de cada nível da hierarquia, ou seja, os subcritérios existentes
para cada um dos critérios considerados também devem passar pela mesma
forma de comparação, com a mesma escala de valores (VIANNA, 2016), o qual
para obter a prioridade relativa de cada critério é necessário:
a) Normalizar os valores da matriz de comparações – tem por objetivo
igualar todos os critérios a uma mesma unidade, para isto cada valor da
matriz é dividido pelo total da sua respectiva coluna;
b) Obter o vetor de prioridades – tem por objetivo identificar a ordem de
importância de cada critério, para isto é calculado a média aritmética
dos valores de cada linha da matriz normalizada obtida no item
anterior.
A quarta etapa é avaliar a consistência das prioridades relativas, sendo
necessário calcular a Razão de Consistência (RC) para medir o quanto os
julgamentos foram consistentes em relação a grandes amostras de juízos
completamente aleatórios. As avaliações do método AHP são baseadas no
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pressuposto de que o decisor é racional, isto é, se A é preferido a B e B é
preferível a C, então A é preferido a C. Se o RC é superior a 0,1 os julgamentos
não são confiáveis porque estão demasiado perto para o conforto de
aleatoriedade, neste caso os resultados obtidos não apresentam valores
consistentes (VIANNA, 2016).
Para calcular a Razão de Consistência (RC) é necessário primeiro obter o
valor de

max que

representa o maior autovalor da matriz A, obtido a partir da

seguinte equação:

Aw  max  w
Onde:
A é a Matriz Comparações
W é o vetor prioridade da Matriz A de comparações e;

max

é o maior autovalor da matriz A
Uma vez calculado

max , deve-se calcular o Índice de Consistência (IC) para

logo calcular a Razão de Consistência (RC). O índice de consistência é determinado
de acordo com a fórmula abaixo, em que n é o número de critérios:

IC 

max  n
n 1

A Razão de Consistência (RC) é obtida pela fórmula:

RC 

IC
IR

Em que IR é o índice de consistência referente a um grande número de
comparações par a par efetuadas. Este é um índice aleatório calculado para
matrizes quadradas de ordem n pelo Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos EUA
(VIANNA, 2016). A seguinte Tabela define os valores de IR em função do número de
critérios:
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Tabela 2 - Valores de IR para matrizes quadradas de ordem n

Fonte: (VIANNA, 2016)

Cada um dos números desta Tabela 2 é a média de ICs derivada de uma
amostra de matrizes recíprocas selecionadas aleatoriamente usando a escala AHP.
Um RC de 10% ou menos implica que o ajuste é pequeno em comparação com os
valores atuais das entradas. Um RC tão alto como, por exemplo, 90% significaria
que os julgamentos são praticamente emparelhados aleatoriamente e não são
completamente confiáveis (VIANNA, 2016).
Na etapa 5 é feito a construção da matriz de comparação paritária para cada
critério, considerando cada uma das alternativas selecionadas. Todos os
procedimentos para a construção da matriz de comparação e para a determinação
da prioridade relativa de cada critério devem ser feitos novamente, observando
agora a importância relativa de cada uma das alternativas que compõem a estrutura
hierárquica do problema em questão (VIANNA, 2016).
Na penúltima etapa, busca-se obter a prioridade composta para as
alternativas, se obtendo as prioridades compostas das alternativas, multiplicando os
valores anteriores e os das prioridades relativas, obtidos no início do método. Na
última etapa, é feita a escolha das alternativas (VIANNA, 2016).
O estudo possui uma abordagem qualitativa, devido às análises realizadas
para as competências essenciais aos profissionais do setor de operação e
manutenção dos parques eólicos brasileiros, onde as opiniões dos decisores foi
através da utilização do método AHP, que teve como resultado de suas opiniões
numa abordagem quantitativa. No entanto, está pesquisa buscou na literatura
acadêmica, através de artigos científicos, as competências essenciais para atender
os gaps dos profissionais do setor de operação e manutenção dos parques eólicos
brasileiros.
Outro

ponto

a

ser

destacado

neste

trabalho,

é

com

relação

à

representatividade do número de participantes na pesquisa, pois diferente de um
estudo populacional como o censo, a presente pesquisa não necessita de um alto
número de participantes. Para o estudo foram escolhidos gestores e especialistas na
área de energia eólica no Brasil.
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O próximo tópico busca agrupar procedimentos metodológicos até então
apresentados em etapas de realização do estudo, relacionados com os materiais
necessários para atender ao problema de pesquisa.

4.3 MATERIAIS E OS CAMINHOS METODOLÓGICOS

Nesta etapa do estudo, apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa,
descrição e composição da população, definição e operacionalização das variáveis,
além da explicitação do instrumento elaborado e técnicas selecionadas para a
realização deste trabalho. Os passos para realização da pesquisa (Figura 11) foram
divididos de acordo com os objetivos a serem atendidos.
Figura 11 - Caminho da pesquisa

Conceituar as competências
individuais e organizacionais

Descrever o cenário do
setor de energia eólica no
mundo e no Brasil

Destacar os modelos de
avaliação das competências
individuias

Destacar o setor de
operação e manutenção
dos parques eólicos
brasileiros

Apresentar as principais
competências essências para
o setor de operação e
manutenção dos parques
eólicos brasileiros

Aplicação do método AHP
para solução da
problemática

Evidenciar os desafios da
qualificação profissional no
Brasil

Coleta de dados, tabulação
e analise dos resultados

Fonte: Autoria própria

Para alcançar a amplitude e complexidade dos fenômenos em estudo, esta
pesquisa valeu-se das seguintes técnicas: A primeira foi a fonte bibliográfica, que
segundo Oliveira (2001, p.119), “tem por finalidade conhecer as diferentes formas de
contribuição científica que se realizam sobre determinado assunto ou fenômeno”.
Foram consultados livros, revistas, jornais, artigos e sites especializados no assunto,
servindo como base para a elaboração das etapas da pesquisa. A outra técnica
utilizada para alcançar o objetivo do estudo, foi o questionário, desenvolvido pelo
pesquisador, estruturado (Anexo I) disponibilizado online e impresso para os
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decisores para a coleta de dados e planilha eletrônica para o seu tratamento. O
questionário é um dos procedimentos mais utilizados para obter informações, além
de ser uma técnica de custo baixo, apresenta as mesmas questões para todos os
entrevistados, garante o anonimato e pode conter questões para atender à finalidade
específica de uma pesquisa. Podem ser aplicados individualmente ou em grupos,
por telefone, ou por correio, podendo incluir questões abertas e fechadas, de
múltipla escolha, de resposta numérica, ou do tipo sim ou não (BARBOSA, 2008).
Além das técnicas de fonte bibliográfica e de questionário, também foi
utilizado o método AHP, o qual foi utilizado para que os decisores pudessem decidir
sobre as suas preferências, de acordo com o critério de nível de importância entre
as alternativas dadas. O uso do questionário aberto, as opções de respostas são
pré-definidas pelo pesquisador, não dando margem a mais de uma interpretação.
Importa esclarecer que o uso dos métodos de Apoio Multicritério à Decisão
vem aumentando ao longo dos anos (Figura 12), especificamente envolvendo
estudos na área de engenharia. Este é um demonstrativo do aumento de
publicações de artigos utilizando a ferramenta AHP nas diversas áreas do
conhecimento, entre 1967 e 2016.
Figura 12 - Evolução no número de publicações com a utilização da ferramenta AHP

Fonte: (SCOPUS, 2016)
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A escolha do método AHP dependeu, exclusivamente, pela a sua aplicação
de poder incluir e medir o ambiente que envolve o problema, através das alternativas
que contribuam para a solução deste, de forma qualitativamente e quantitativamente
mensuráveis, seja eles tangíveis ou intangíveis, podendo dividir o problema de
decisão em níveis hierárquicos, facilitando, assim, a compreensão e avaliação dos
critérios estabelecidos pela pesquisa. Aproximando-se de um modelo que ajuda ao
decisor, a avaliar as questões em cada nível, com a mesma ordem de grandeza,
para que ele possa comparar esses elementos homogêneos com precisão.É
importante destacar, no Gráfico 11 que as áreas do conhecimento que utilizam o
método multicritério são: Engenharia, Ciência da computação, Ciência ambiental,
Matemática e Gestão de negócios.
Gráfico 11 - Publicações por área do conhecimento utilizando a ferramenta AHP

Fonte: (SCOPUS, 2016)

A escolha pelo método AHP deu-se, pela a sua fácil aplicação, do fato de que
não exige muito esforço do decisor, a vantagem do grupo decisor em avaliar a
decisão de uma maneira hierárquica e pelo grande número de publicações com a
utilização do método, onde o mesmo é considerado como uma metodologia que
produz resultados mais próximos da realidade, do que simplesmente pela intuição.
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Diante destas informações, o método AHP é um dos métodos mais utilizados
(Figura 13) em todo o mundo.
Figura 13 - Número de publicações por País utilizando o método AHP

Fonte: (SCOPUS, 2016)

Com base nos dados da figura 13, percebe-se que atualmente a China possui
o maior número de publicações, um total de 2.146 publicações, seguido do Iran e
dos Estados Unidos, respectivamente 469 e 434 publicações. O Brasil não possui
um número significativo de publicações deste método, são apenas 70 publicações.
Barros; Lehfeld (2007) assinalam que a evidência da pouca publicação deste
método no Brasil se torna, um dos fatores que impulsiona a escolha pelo método
AHP para a realização da pesquisa, que por isso foi a ferramenta escolhida para
esta pesquisa e que será apresentada na próxima seção.
Nas considerações de Barros; Lehfeld (2007) a vantagem do pesquisador em
utilizar o questionário, é devido a possibilidade de abranger o maior número de
pessoas num curto espaço de tempo. Onde a disponibilidade de tempo dos
decisores, é limitada e com o uso desta ferramenta, os decisores poderão responder
num momento que lhes pareça mais apropriado. Além disso, pode garantir o
anonimato e, consequentemente, maior liberdade nas respostas, com menor de
influência do pesquisador sobre ela. Economiza tempo e recursos financeiros na sua
aplicação.
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Em relação ao questionário utilizado, no Anexo 1 é apresentado o modelo
aplicado aos respondentes. Na primeira parte dos questionários é destinado para a
identificação do decisor e na segunda etapa é a descrição da importância de cada
critério para a solução do objetivo proposto. A terceira etapa (importância das
alternativas), demostra como foi feita cada uma das decisões para cada um dos
critérios já que possuíam certa semelhança. Os questionários impressos da
pesquisa foram aplicados no mês de março a abril de 2016.
Concernente à tabulação dos dados, tratamento com a planilha eletrônica
elaborada pelo próprio autor, lhes permite participar de sua construção, dominando
os pormenores do processo, além de possibilitar o tratamento de um numero variado
de dados de forma fácil e rápida. Além da planilha eletrônica, também foi utilizado o
SuperDecisions, um software que se baseia no método AHP em toda a sua
estruturação, que foi usado para análise de comparação, par a par dos elementos
desta pesquisa. Para a realização das análises e resultados do presente trabalho, foi
necessário exemplificar os elementos que compõem o modelo aplicado ao AHP, par
poder tecer as informações necessárias para as decisões tomadas pelos decisores.
No primeiro nível do processo de decisão hierárquica, é definido o objetivo proposto,
e os grupos de decisores para o presente estudo, conforme o Quadro 8. Em relação
aos decisores, a pesquisa se baseia na opinião de 14 (quatorze) profissionais na
área de energia eólica, sendo 7 (sete) gestores de parques eólicos e os outros 7
(sete) especialistas no segmento.
Quadro 8 – Componentes aplicados ao modelo AHP para a pesquisa
Fatores

Propósitos do presente estudo

Objetivo

Identificar quais as competências essenciais para os profissionais
de operação e manutenção dos parques eólicos do Brasil (OBJ)

Decisores

Gestores de parque eólico (GPE) e especialistas na área (ENA)

Aspectos de decisão

Conhecimento (A1), habilidade (A2) e atitudes (A3)

Alternativas de solução

Formação

Básica

Complementar

(S1),
(S3),

Pessoais/Interpessoais
profissional

(S7),

Formação

Ter

Geral

(S2),

Formação

Gerências/Administrativas
(S5),

Técnicas

iniciativa,

ser

(S6),

(S4),

Postura

ética

empreendedor

(S8),

Compromisso com o autogerenciamento da formação continuada
(S9).

Fonte: Adaptado de Irber (2014)
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Os respondentes possuem como característica em comum o fato de
trabalharem em áreas do segmento de energia eólica, onde os Gestores de Parques
Eólicos desempenham um papel principal na manutenção, gerenciamento e
comercialização de produtos e serviços dos Parques Eólicos. A maioria dos
pesquisados são do Estado do Rio Grande do Norte, por ser atualmente o Estado
referência na produção de energia eólica. Estados como Rio Grande Sul, Fortaleza e
Bahia também tiveram respondentes na pesquisa.
Conforme a Figura 14, no segundo e terceiro nível da hierarquia do problema,
foram definidos os critérios e as alternativas para a solução das competências
necessárias aos profissionais do setor de operação e manutenção no segmento de
energia eólica do Brasil. Os requisitos dos critérios e das alternativas, foram
definidos através dos PPC´s dos cursos tecnólogos em energia renováveis e dos
cursos de engenheira de energia. A Figura 14 estabelece a estrutura que compõe os
elementos da hierarquia do problema de pesquisa.
Figura 14: Elementos que compõe a Hierarquia do Problema

OBJ

A1

S1

S2

A2

S3

S4

S5

A3

S6

S7

S8

S9

Fonte: Adaptado de Irber (2014)

Conforme Saaty (2005), as alternativas recebem influência dos aspectos de
decisão e cada alternativa depende apenas de si mesma. Todos os elementos que
compõem cada nível hierárquico são considerados independentes entre si.
Para uma análise consistente do problema é necessário fazer uma definição
de todos os critérios utilizados para a avaliação do problema de decisão. Os critérios
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e alternativas apresentados no questionário de pesquisa, foram elaborados com o
aporte teórico dos trabalhos de Oliveira (1999), Batterman et al. (2011), Kivunja
(2014), Gama (2002), Martin et al. (2005), On e Zanna (1993), Nguyen (1998),
Ribeiro (2005), perfazendo todos os aspectos necessários para elucidar a
problemática abordada no trabalho. Seguem abaixo, as definições dos critérios e
das alternativas utilizadas na pesquisa.
Critério 1 – Dimensão Conhecimento
Devendo ser analisados pelos conhecimentos adquiridos em sua formação
através de conhecimentos básicos, gerais e complementar, resultante da
composição da grade curricular dos cursos realizados pelos profissionais do setor.
Critério 2 – Dimensão Habilidades
Devendo

ser analisadas,

com relação às habilidades gerenciais

e

administrativas, pessoais e Interpessoais e técnicas dos profissionais do setor de
manutenção dos parques eólicos.
Critério 3 – Dimensão Atitude
Devendo ser analisado o profissional do setor, com relação a sua postura
ética

profissional,

proatividade,

empreendedorismo,

compromisso

com

o

autogerenciamento da formação continuada, responsabilidade social e ambiental e
abertura para o diálogo e mudança.
Alternativa 01 – Formação Básica
Esta alternativa visa atender a formação básica dos tecnólogos em energia
renováveis e engenheiros de energia, através das disciplinas de matemática, física,
química, mecânica informática e desenho técnico.
Alternativa 02 – Formação Geral
Esta alternativa visa atender à formação geral dos tecnólogos em energia
renováveis e engenheiros de energia, através das disciplinas de administração,
ciências humanas, ciências sociais, economia, ciências ambientais, energia solar
térmica, sistemas de energia eólica, sistemas de geração de hidrelétricos, energia
solar fotovoltaica e energia e meio ambiente.
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Alternativa 03 – Formação Complementar
Esta alternativa visa atender a formação complementar dos tecnólogos em
energia renováveis e engenheiros de energia, através das disciplinas língua
estrangeira, administração e planejamento estratégico, conhecimento logístico,
administração financeira, empreendedorismo, higiene e segurança do trabalho e
libras.
Alternativa 04 – Gerências/Administrativas
O conhecimento em energia e práticas organizacionais de gestão ambiental,
incluindo contabilidade, finanças e relatórios referentes à energia e meio ambiente,
domínio da inovação e empreendedorismo no sector da energia, desenvolvimento
de produtos e serviços comerciais, técnicas comerciais e de gestão, planejamento
estratégico, gestão da cadeia de suprimentos.
Alternativa 05 – Pessoais/Interpessoais
Experiência e capacidade de trabalhar e comunicar, eficazmente, numa
equipe multidisciplinar, capacidade de avaliar criticamente a literatura, análise e
interpretação de pesquisa
Alternativa 06 – Técnicas
Implica em formular, realizar e interpretar estudos quantitativos de tecnologias
de energia que abordam técnica, ambiental e econômica, conhecimento de técnicas
e práticas que promovam a sustentabilidade, capacidade de utilizar e interpretar
modelos de sistemas de energia, engenharia e incluindo modelagem, simulação, e
otimização de processos, projeto/análise de sistemas integrados de energia,
tecnologia de processo/seleção/avaliação usando uma estrutura de ciclo de vida e
previsão de incertezas.
Alternativa 07 – Postura ética profissional
Esta postura é voltada para um conjunto de princípios e valores morais que
conduzem o comportamento humano dentro da sociedade. As organizações seguem
os padrões éticos sociais, aplicando-as em suas regras internas para o bom
andamento dos processos de trabalho, alcance de metas e objetivos.
Alternativa 08 – Ter iniciativa, ser empreendedor
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Este comportamento está atrelado a uma pessoa criativa, inovadora, marcada
pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos. É aquele que desenvolve e
realiza visões, usando-as para detectar oportunidades de negócios e tomar decisões
moderadamente arriscadas.
Alternativa 09 – Compromisso com o autogerenciamento da formação continuada
Este compromisso está associado a uma atitude para a formação acadêmica
constante, como forma de atender as exigências do mercado de trabalho.
Segundo Nunes Junior (2006), estas definições devem ser registradas para
evitar que o tomador de decisão, quando reavaliar uma estrutura hierárquica
complexa, devido a problemas de incoerência nos julgamentos ou sensibilidade do
modelo, faça os julgamentos sob um ponto de vista diferente do feito no início dos
trabalhos.

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Este capítulo teve por objetivo abordar às descrições metodológicas adotadas
para a aplicação do instrumento de coleta de dados, as técnicas selecionadas,
procedimentos sistemáticos adotados e a importância de cada etapa para garantia e
validez do instrumento testado, além da caracterização da pesquisa, a sua descrição
e composição da pesquisa.
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5 RESULTADOS E ANÁLISES

5.1 ANÁLISE DE DECISÃO DAS COMPETÊNCIAS COM O USO DO SOFTWARE
SUPERDECISIONS

5.1.1 Análise das Decisões dos Gestores de Parques Eólicos

Na Figura 15, é apresentado o esboço da hierarquia elaborada neste estudo
através do software Super Decisions. Nota-se os elementos Objetivo, Critérios
(Criteria) e Alternativas (Alternatives), bem como os seus relacionamentos,
visualizados por meio de setas.
Figura 15 - Hierarquia do problema de pesquisa

Fonte: (FOUNDATION, 2016)

Na Figura 16, a janela de julgamentos no modo questionário é apresentado.
Nesta etapa, os critérios são apresentados aos pares, para os quais são atribuídos
valores relacionados com suas prioridades relativas, de acordo com a escala
fundamental (de 1 a 9). No resultado obtido, é possível notar na linha 1 que o valor
“1” selecionado indica que o “Conhecimento” e “Atitude” contribuem igualmente para
o mesmo objetivo, de acordo com o critério de “Competência”. Na linha 2 “Atitude” é
4 vezes mais importante do que “Habilidade” e na linha 3 “Conhecimento” é 7 vezes
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mais importante do que “Habilidade”, caso em que o critério conhecimento
representa 50% das decisões dos Gestores. Este resultado é a combinação das
respostas do grupo de 7 (sete) Gestores de parques eólicos em relação aos
aspectos de decisão: Conhecimento, Habilidade e Atitudes.
Figura 16 - Questionário de comparação par a par dos critérios de competências avaliados pelos
gestores dos parques eólicos

Fonte: (FOUNDATION, 2016)

Com estas análises foi definido o quão é importante uma classe perante a
outra. Outro dado importante é que, segundo Vianna (2016), se a Razão de
Consistência (RC) é superior a 0,1 os julgamentos não são confiáveis porque estão
demasiado perto para o conforto de aleatoriedade. Neste caso os resultados obtidos
não apresentam valores consistentes. Para o modelo gerado o resultado foi de
0,03356, sendo menor do que 0,1. Desta forma pode-se afirmar conforme a Figura
16, as comparações paritárias que foram realizadas pelos gestores foram de forma
coerente.
Figura 17 - Consistência das prioridades relativas

Fonte: (FOUNDATION, 2016)
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Além do índice de Razão de Consistência (RC), o software Super Decisions
calcula as prioridades obtidas para cada alternativa representas em modo híbrido
(gráfico e numérico), conforme apresentado no Gráfico 12. Por exemplo, a coluna
“Normals” apresenta os valores correspondentes às prioridades para cada
alternativa de forma normalizada, com a soma das prioridades de todas as
alternativas totalizando 1.
Gráfico 12 - Prioridade das alternativas na análise de decisão dos Gestores de parques eólicos
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De acordo com Vianna (2016), os pesos têm por objetivo identificar a ordem
de importância de cada critério, conforme a sua maior relevância para a decisão,
para isto é calculado a média aritmética dos valores de cada linha da matriz
normalizada. A partir dos resultados obtidos, a alternativa “Ter iniciativa, ser
empreendedor” aparece em primeiro lugar, seguido de “Técnicas”.
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Para cada um dos três critérios, obteve-se uma matriz de comparação das
nove alternativas possíveis utilizando o software Super Decisions. Estes dados,
também, forma o resultado da combinação das respostas do grupo de 7 (sete)
Gestores de Parques eólicos em relação ao critério Conhecimento, conforme a
Figura 18.
Figura 18 - Questionário de comparação das alternativas em relação ao critério Conhecimento na
análise de decisão dos gestores de parques eólicos

Fonte: (FOUNDATION, 2016)

De acordo com o resultado obtido pelo questionário da Figura 18, em
comparação das alternativas ao critério Conhecimento, a alternava “Técnica” - trata
da formulação, realização e interpretação de estudos quantitativos em tecnologias
de energia que abordam técnica, economia, e meio ambiente, conhecimento de
técnicas e práticas que promovam a sustentabilidade, capacidade de utilizar e
interpretar modelos de sistemas de energia - foi a mais importante em relação às
demais alternativas, representando 31,40% das decisões dos respondentes, seguido
da alternativa “Formação Básica” com respectivamente 16,27% das decisões,
conforme o Gráfico 13. Para o questionário gerado o resultado da Razão de
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Consistência (RC) foi de 0,06686, sendo menor do que 0,1, validando os
julgamentos dos decisores.
Gráfico 13 - Ranking das alternativas com relação ao Conhecimento na análise de decisão dos
gestores de parques eólicos
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Na Figura 19 a matriz de comparação das alternativas em relação ao critério
Habilidade
Figura 19 - Questionário de comparação das alternativas em relação ao critério Habilidade na análise
de decisão dos gestores de parques eólicos

Fonte: (FOUNDATION, 2016)
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O resultado obtido pelo questionário da Figura 19, em comparação das
alternativas ao critério Habilidade, a alternava “Técnicas”, a qual trata da formulação,
realização e interpretação de estudos quantitativos tecnológicos em energia. Essa
alternativa aborda técnica, economia, e ambiental, conhecimento de técnicas e
práticas que promovam a sustentabilidade, capacidade de utilizar e interpretar
modelos de sistemas de energia, incluindo modelagem/simulação/otimização de
processos, projeto/análise de sistemas integrados de energia, tecnologia de
processo/seleção/avaliação usando uma estrutura de ciclo de vida e previsão de
incertezas.
Esse resultado representou 30,19% das decisões dos respondentes, seguido
da alternativa “Formação Complementar” com respectivamente 16,99% das
decisões, conforme o Gráfico 14. Vale ressaltar que para o questionário gerado o
resultado da Razão de Consistência (RC) foi de 0,05838, sendo menor do que 0,1,
validando os julgamentos dos decisores.
Gráfico 14 - Ranking das alternativas com relação a Habilidade na análise de decisão dos gestores
de parques eólicos
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Fonte: Autoria própria

Este resultado pode ser comprovado pela visão de Machado, Luz e Paiva
(2015), ao explicarem que as habilidades ideais a serem desenvolvidas por
profissionais da área de engenharia, são os aspectos relacionados à tomada de
decisão e visão estratégica. Para esse autor, esses aspectos estão relacionados à
alternativa “Formação Complementar”.
Nesse sentido, as empresas do setor de engenharia devem acompanhar,
atentamente, as inovações tecnológicas, as demandas de mercados e a
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produtividade necessária às exigências mercadológicas, adequando assim a sua
cultura organizacional, ajustando seus recursos humanos dentro de suas habilidades
necessárias ao atingimento do objetivo estratégico organizacional, buscando assim,
uma maior produtividade dentro de um ambiente estimulante e de satisfação para os
seus funcionários (CORDEIRO; FLEURY; GUEDES, 2015).
Nesses termos, é de incomensurável importância, o desenvolvimento das
habilidades gerenciais e técnicas para o segmento de energia eólica, pois existe
uma grande necessidade de profissionais com esta capacidade de habilidade
desenvolvida. O segmento é muito novo no Brasil e por isso, existe enorme
dificuldade de encontrar profissionais com experiência Técnica e com habilidades
Gerenciais e Administrativas.
Na Figura 20 a matriz de comparação das alternativas em relação ao critério
Habilidade
Figura 20 - Questionário de comparação das alternativas em relação ao critério Atitude na análise de
decisão dos gestores de parques eólicos

Fonte: (FOUNDATION, 2016)

O resultado obtido pelo questionário da Figura 20, em comparação com as
alternativas do critério Atitude, a alternava “Formação Básica”, a qual visa atender à
formação básica dos profissionais do setor de energia eólica - através das
disciplinas de matemática, física, química, mecânica informática e desenho técnico -
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foi o mais importante em relação às demais alternativas, representando 31,29% das
decisões dos respondentes.
Em seguida, a alternativa “Formação Geral” com respectivamente 22,90% das
decisões, conforme o Gráfico 15. Para o questionário gerado o resultado da Razão
de Consistência (RC) foi de 0,07995, sendo menor do que 0,1, validando os
julgamentos dos decisores.
Gráfico 15 - Ranking das alternativas com relação a Atitude na análise de decisão dos gestores de
parques eólicos
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Fonte: Autoria própria

5.1.2 Análise de Decisão dos Especialistas no Setor de Energia Eólica

Na Figura 21, a janela de julgamentos no modo questionário apresenta os
critérios aos pares, para os quais são atribuídos valores relacionados com suas
prioridades relativas, de acordo com a escala fundamental (de 1 a 9). Nesse quesito
foram avaliadas as decisões agrupadas dos 7 (sete) especialistas no segmento de
energia eólica.
No resultado obtido, é possível notar na linha 1 que o valor “6” selecionado
indica que “Conhecimento” é 6 vezes mais importante do que a “Atitude”, de acordo
com o critério de “competência”. Na linha 2 a “Atitude” e a “Habilidade” possuem
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uma condição de compromisso entre as duas definições, e na linha 3 o valor
selecionado “5” indica que o “Conhecimento” é 5 vezes mais importante do que a
“Habilidade”, já que o critério “Conhecimento” representa 72% das decisões dos
Especialistas.
Figura 21 - Questionário de comparação par a par dos critérios de competências avaliados pelos
especialistas no segmento de energia eólica.

Fonte: (FOUNDATION, 2016)

Para o modelo gerado o resultado da Razão de Consistência (RC) foi de
0,08247 sendo menor do que 0,1. Desta forma, pode-se afirmar que as
comparações paritárias que foram realizadas pelos especialistas foram de forma
coerente. Na Figura 22 a matriz de comparação das alternativas em relação ao
critério Conhecimento.
Figura 22 - Questionário de comparação das alternativas em relação ao critério Conhecimento na
análise dos especialistas no segmento de energia eólica

Fonte: (FOUNDATION, 2016)
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Em comparação das alternativas ao critério Conhecimento, a alternativa
“Formação Complementar”, foi a mais importante em relação as demais alternativas,
representando 21,06% das decisões dos respondentes, seguido das alternativas
“Técnica” e “Compromisso com o Autogerenciamento da Formação Continuada”
respectivamente com 19,38% e 18,05% das decisões, conforme o Gráfico 16. Para o
questionário gerado o resultado da Razão de Consistência (RC) foi de 0,09945,
sendo menor do que 0,1, validando os julgamentos dos decisores.
Gráfico 16 - Ranking das alternativas com relação ao Conhecimento na análise dos especialistas no
segmento de energia eólica
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Conforme a Figura 23 a matriz de comparação das alternativas em relação ao
critério Habilidade.
Figura 23 - Questionário de comparação das alternativas em relação ao critério Habilidade na análise
dos especialistas no segmento de energia eólica

Fonte: (FOUNDATION, 2016)
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O resultado das comparações das alternativas ao critério Habilidade teve
como alternativa mais importante em relação às demais alternativas, a “Formação
Complementar”, representando 20,61% das decisões dos respondentes, seguido
das alternativas “Técnicas” e “Formação Geral” respectivamente com 19,12% e
17,92% das decisões, conforme o Gráfico 17. Para o questionário gerado o
resultado da Razão de Consistência (RC) foi de 0,08606, sendo menor do que 0,1,
validando os julgamentos dos decisores.
Gráfico 17 - Ranking das alternativas com relação a Habilidade na análise dos especialistas no
segmento de energia eólica
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Fonte: Autoria própria

Tendo em vista da necessidade de conhecimento e habilidades para o setor
de energia eólica, a “Formação Complementar” visa atender à necessidade de
demanda do mercado através da formação dos profissionais do setor em língua
estrangeira, administração e planejamento estratégico, conhecimento logístico,
administração financeira, empreendedorismo, higiene e segurança do trabalho
(YONAMINE, 2012).
Esse autor considera que a maioria dos profissionais possui uma
preocupação em melhorar seus desempenhos e suas Habilidades, em especial
aquelas identificadas como gap e que, embora não ensinadas nos cursos de
engenharia, podem ampliar o potencial de empregabilidade dos profissionais.
Com a atual estagnação econômica enfrentada pelo Brasil, faz-se necessário
a contratação de bons engenheiros, como forma de sair das dificuldades
encontradas no mercado atualmente. A retração econômica diminui o consumo de
energia, afetando nos investimentos de novos projetos.
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Na Figura 24 a matriz de comparação das alternativas em relação ao critério
Atitude.
Figura 24 - Questionário de comparação das alternativas em relação ao critério Atitude na análise
dos especialistas no segmento de energia eólica

Fonte: (FOUNDATION, 2016)

Com o resultado das comparações das alternativas ao critério Atitude, a
alternativa “Formação Básica”, foi o mais importante em relação às demais
alternativas, representando 31,82% das decisões dos respondentes, seguido das
alternativas “Formação Geral” com 22,81% das decisões, conforme o Gráfico 18.
Para o questionário gerado o resultado da Razão de Consistência (RC) foi de
0,07661, sendo menor do que 0,1, validando os julgamentos dos decisores.
Gráfico 18 - Ranking das alternativas com relação a Atitude na análise dos especialistas no
segmento de energia eólica
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Existe uma grande preocupação por parte de Especialista na área de energia
por uma formação básica de qualidade aos profissionais atuantes no segmento.
Segundo Batterman et al. (2011), os conceitos básicos para a formação de um
profissional

na

área

de

energia

renováveis,

incluem

conhecimentos

em

termodinâmica e transferência de calor, entendimento de economia de energia e
análises ambientais, incluindo projeto de avaliação, estimativa de custos,
contabilidade, e externalidades, além de familiaridade com métodos e aplicações de
impacto ambiental e de avaliação de risco, incluindo estudos de caso e análises de
cenários.
Para Development (2015), além dos conhecimentos básicos, existe uma
necessidade dos conhecimentos complementares para os profissionais atuantes no
processo de instalação, montagem e reparo nos equipamentos dos parques eólicos,
nos quais os conhecimentos de:
 Equipamentos de elevação e a capacidade de acessar as especificações do
fabricante;
 Componentes de turbinas eólicas e como elas interagem;
 Operações normais de turbinas eólicas e a capacidade de adquirir e verificar
linha de base;
 Conhecimento da localização dos materiais e peças de armazenamento;
 Diagnósticos mecânicos e elétricos, implementação de procedimentos de
serviço para a torre, fixadores, cabos de sustentação, turbina, fiação, sistema
de proteção contra raios e aterramento das baterias;
 Funcionalidade completa e desempenho do sistema, incluindo start-up,
desligamento, a operação normal e de emergência ou operação de by-pass.
São os necessários para atender as exigências do mercado. Development
(2015) destaca também para a necessidade de mão de obra experiente presente
no setor, como forma de transferir conhecimentos e competências aos novos
profissionais atuantes.
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5.1.3 Análise Geral das Decisões dos Grupos de Decisores

Nesta seção são compiladas todas as decisões dos grupos de decisores e é
calculada uma média de todas as respostas, com o intuito de obter uma
sistematização das principais competências para a função de operação e
manutenção dos parques eólicos do Brasil.
Para Oliveira e Araújo (2015), o que se valoriza no mercado é a experiência
técnica e profissional dos trabalhadores de O&M (operação e manutenção),
principalmente dos gestores. A criação de procedimentos críticos, promovendo a
segurança, e o seguimento das atividades prioritárias devem ser bem administradas,
o que exige muita experiência e formação na área.
Nesse sentido, o Gráfico 19 apresenta este Ranking de classificação,
mostrando a competência “Técnica” como a mais importante em relação às demais
competências, com 20,37% das decisões.
Gráfico 19 - Ranking das alternativas de todos os grupos de decisores
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Fonte: Autoria própria

Outro ponto a ser destacado no Ranking das alternativas de competência é a
alternativa “Ter iniciativa, ser empreendedor”, onde obtive 13,77% das decisões dos
respondentes. Essa alternativa é definida pelo comportamento de uma pessoa
criativa, inovadora, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos. É
aquele que desenvolve e realiza visões, usando-as para detectar oportunidades de
negócios e tomar decisões moderadamente arriscadas. Segundo Rezende (2002),
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as empresas devem ficar “atentas” em gerar valor a partir do seu capital intelectual,
pois o cenário de escassez na oferta de profissionais criativos, inovadores, intuitivos,
líderes e com espírito empreendedor e de equipe, só não é maior do que a escassez
de profissionais com boa formação cultural e educacional
Análise de sensibilidade calculada para o critério “Conhecimento”, Figura 25,
foi executada para avaliar a consistência do resultado nas alternativas, com respeito
a cada um dos critérios que os compõem. Esta análise nos mostra a fragilidade ou
não das preferências expressadas nas alternativas, ao mudar a prioridade de um
critério. Ela consiste em fazer “pequenas mudanças” no peso das avaliações dos
critérios na estrutura e ver o impacto no resultado. Quando se encontra um impacto
significativo, capaz de modificar o resultado, o critério que permitiu se detectar esta
sensibilidade deve ser submetida a uma análise crítica pelo tomador de decisão para
confirmar a sua avaliação (NUNES JUNIOR, 2006).
Figura 25 - Análise de sensibilidade do critério Conhecimento

------- Formação Complementar
-------- Formação Geral
-------- Técnicas

Fonte: (FOUNDATION, 2016)
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Ao

analisar

a

Figura

25,

verifica-se

que

a

alternativa

“Formação

Complementar” possui uma maior consistência nas decisões em relação as demais
alternativas, mesmo havendo mudança na prioridade do critério Conhecimento.
Diferentemente das alternativas “Técnicas”, e “Formação Geral” que tiveram uma
maior fragilidade nas decisões com a mudança de prioridade do critério.
Em outra análise de sensibilidade realizada no critério Habilidade, ver Figura
26, a alternativa “Técnicas” foi a que possuiu uma maior consistência nas decisões
em relação às outras alternativas, diferentemente das alternativas “Formação
Básica”, e “Formação Geral” que tiveram uma sensibilidade de mudança maiores
que 40% (para mais ou para menos) para alterar o resultado.
Figura 26 - Análise de sensibilidade do critério Habilidade

------- Técnicas
-------- Formação Básica
-------- Formação Geral

Fonte: (FOUNDATION, 2016)
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Na análise de sensibilidade do critério Atitude, a alternativa “Técnicas”
também foi a mais consistente das decisões em relação às demais alternativas, uma
vez que a alternativa “Formação Básica”, que possui uma sensibilidade de mudança
maior que 20% (para mais) para alterar o resultado.
Os resultados obtidos não impactaram nos resultados totais, pois os
resultados da seleção das alternativas permaneceram inalterados, havendo
mudanças apenas nos critérios, demonstrando a robustez da estrutura hierárquica
elaborada. A alternativa “Técnica” mostrou-se a mais apropriada para alcançar ao
objetivo de atender às necessidades das competências dos profissionais do setor de
Operação e Manutenção dos parques eólicos do Brasil. A alternativa “Formação
Básica”

apresentou

resultado

próximo

ao

da

“Formação

Complementar”

evidenciando a necessidade de uma formação de qualidade necessária aos
profissionais em formação para o setor.
Figura 27 - Análise de sensibilidade do critério Atitude

------- Técnicas
-------- Formação Básica
-------- Formação Geral

Fonte: (FOUNDATION, 2016)
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Observa-se na Figura 27, que para que a alternativa “Formação Básica”
passe a ter um Vetor de Prioridade menor (0,108) que a “Técnica” (0,265), é
necessário alterar o Vetor de Prioridade do Critério Habilidade de 0,50 para 0,70, o
que representa uma diferença de +0,20 ou +40%, ou seja, como este é o item de
maior sensibilidade, pode-se afirmar que esse resultado está consistente.
Por meio do Gráfico 20, é possível notar as competências que devem ser
trabalhadas e observa-se um índice muito elevado nas resultantes Habilidade,
Conhecimento e Técnicas.
Gráfico 20 - Prioridades dos Critérios e das Alternativas de todos os grupos de decisores
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Fonte: Autoria própria

Num cenário cujo setor de energia eólica é novo no Brasil, as resultantes
Habilidades, Conhecimento e Técnicas observados no Gráfico 20, resulta da
necessidade atual dos profissionais de possuírem o conhecimento especifico para
este segmento e o Know-how das diferentes situações práticas para a solução de
problemas. Para Oliveira e Araújo (2015), mesmo com a presença dos fabricantes
de aerogeradores no país, a troca de experiência tecnológica entre os atores
envolvidos no processo, não acrescentou uma experiência significativa para o
desenvolvimento econômico e para a expansão dessa indústria para o país.
Com a presente tentativa das organizações em alinhar as competências
estratégicas da organização com as competências individuais. Fica evidente a
carência das empresas em buscarem uma relação de troca continua entre as
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instâncias organização e indivíduo, motivada pela interdependência entre a
estratégia organizacional e as competências individuais (DUTRA, 2004). A
qualificação profissional é o modelo que atende as instituições organizacionais na
formação do indivíduo, através do aprendizado das competências técnicas e sócias.
É perceptível a necessidade de uma formação técnica especifica para a função de
operação e manutenção dos parques eólicos do Brasil, conforme evidenciado nos
resultados da pesquisa. Esta formação técnica busca atender à carência das
demandas por profissionais qualificados os quais tenham o propósito de resolver os
gargalos encontrados na implantação e no desenvolvimento de competências
facilitadoras para a transformação da informação em conhecimento técnico
especifico para a função.

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Este capítulo buscou identificar as principais competências necessárias ao
profissional do setor de operação e manutenção dos parques eólicos do Brasil. Com
o objetivo de caracterizar as competências como aspecto fundamental para atender
as necessidades da qualificação profissional destes profissionais em especifico,
buscando sistematizar a problemática das competências necessárias a função e as
suas implicações para o crescimento do mercado e analisando as dificuldades
encontradas na implantação do desenvolvimento de competências facilitadoras na
transformação da informação em conhecimento e classificando as dimensões de
competências, através do método Analytical Hierarchy Process (AHP);
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6 CONCLUSÕES

Neste capítulo final, apresentam-se as conclusões mais significativas
alcançadas no desenvolvimento do trabalho, desde as principiais competências
necessárias à função de operação e manutenção dos parques eólicos a um conjunto
hierarquizado

de

estratégias

buscando

compreender

a

importância

das

competências como aspecto fundamental para atender aos objetivos do setor.
A primeira seção deste capítulo trará as conclusões referentes aos principais
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao setor de energia eólica, as
implicações para o crescimento do mercado e as dificuldades encontradas na
implantação do desenvolvimento de competências facilitadoras na transformação da
informação em conhecimento.
A seção seguinte tratará das escolhas metodológicas do trabalho e a
importância das características do problema para a escolha do método e dos
procedimentos metodológicos para a aplicação do estudo. A terceira seção será
referente aos resultados alcançados pelo estudo e a importância das competências
para o setor de energia eólica. A última seção trará as limitações e as
recomendações para futuros trabalhos, com base principalmente nas alternativas.

6.1 OS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES DO SETOR DE ENERGIA
EÓLICA NO BRASIL

Na busca em atender as exigências do mercado de trabalho, é evidente a
necessidade do indivíduo em obter conhecimento, habilidade e atitude para uma
formação que atenda a estas exigências.
A partir de um amplo levantamento bibliográfico dos principais pesquisadores
sobre o setor de energia eólica no Brasil, revelou-se que o setor de manutenção e
operação e manutenção dos parques eólicos tem um grande potencial para a
geração de empregos, podendo gerar mais de 3 mil empregos para o ano 2016. A
maior contribuição dos empregos gerados por este setor são os trabalhos
permanentes, que estarão presentes durante toda a vida útil do projeto. As
atividades de operação e manutenção têm alto potencial para a geração de
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empregos no nível local, gerando oportunidade de geração de renda, muitas vezes
em localidades rurais com baixas oportunidades de crescimento econômico.
Porém, existe uma grande complexidade de conseguir mão de obra
qualificada para esta função, pelo fato de ser uma área muito nova no setor
brasileiro. Outro motivo é a carência de professores para a formação de novos
profissionais e o descompasso entre a velocidade do crescimento do segmento e a
qualificação de especialistas para área de energia eólica no Brasil.
As experiências na literatura apontam que este problema enfrentado pelo
segmento eólico brasileiro, não é um problema particular do país. A escassez por
profissionais qualificados para o setor de Operação e Manutenção é um obstáculo
de vários países no mundo que utilizam a geração de energia eólica. Fatores como o
número de engenheiros que são formados pelas universidades europeias, que não
atendem às necessidades das economias modernas, que dependem fortemente de
fabricação e setores tecnológicos e a existência de uma lacuna no nível Superior e
Tecnológico de educação. Isto porquanto a variedade e qualidade dos cursos que
lidam com atividades relacionadas com a energia eólica, principalmente, na função
de Operação e Manutenção, são insuficientes para atender às exigências do setor.
Conclui-se que o conjunto de barreiras ou facilitadores para a implantação
das competências essenciais no setor de Operação e Manutenção dos parques
eólicos brasileiros, se dá pelos critérios: conhecimento, habilidade e atitude, que são
descritos abaixo:
Conhecimento: Analisado pelos os conhecimentos adquiridos na formação dos
profissionais do setor de energia eólica, através de conhecimentos básicos, gerais e
complementar, resultante da composição da grade curricular dos cursos oferecidos
pelas IES.
Habilidade: Analisado com relação as habilidades gerenciais/administrativas,
pessoais/Interpessoais e técnicas dos profissionais do setor de operação e
manutenção dos parques eólicos.
Atitude: Analisado com relação a sua postura ética profissional, proatividade,
empreendedorismo,

compromisso

com

o

autogerenciamento

da

formação

continuada, responsabilidade social e ambiental e abertura para o diálogo e
mudança. O autogerenciamento da formação continuada, responsabilidade social e
ambiental e abertura para o diálogo e mudança.
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Percebe-se que a solução para os critérios apresentados, se dá pelas as
alternativas que buscam a criação de programas de educação, que atenda aos
requisitos Técnicos, Formação Básica e Formação Complementar, descritos neste
estudo. Tais alternativas possibilitam aos profissionais, formular, realizar e interpretar
estudos quantitativos de tecnologias de energia que abordam técnica, economia, e
meio ambiente. Além, de conhecimento de técnicas e práticas que promovam a
sustentabilidade, capacidade de utilizar e interpretar modelos de sistemas de
energia com a implementação de alternativas e o conhecimento numa língua
estrangeira, como também adquirir o saber em administração, planejamento
estratégico, conhecimento logístico, administração financeira e empreendedorismo.
As alternativas mais relevantes para esse estudo, foram as seguintes:
Técnicas: Formular, realizar e interpretar estudos quantitativos de tecnologias de
energia que abordam técnica, economia, e ambiental, conhecimento de técnicas e
práticas que promovam a sustentabilidade, capacidade de utilizar e interpretar
modelos de sistemas de energia e de engenharia incluindo modelagem/simulação/
otimização e processos, projeto/análise de sistemas integrados de energia,
tecnologia de processo/seleção/avaliação usando uma estrutura de ciclo de vida e
previsão de incertezas.
Formação complementar: Essa alternativa visa atender à formação complementar
dos tecnólogos em energia renováveis e engenheiros de energia, através das
disciplinas

língua

estrangeira,

administração

e

planejamento

estratégico,

conhecimento logístico, administração financeira, empreendedorismo, higiene e
segurança do trabalho.
Formação Básica: Visa atender à formação básica dos profissionais em energia
eólica, através das disciplinas de matemática, física, química, mecânica informática
e desenho técnico.
Ter iniciativa e ser empreendedor: Comportamento atrelado a uma pessoa
criativa, inovadora, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos. É
aquele que desenvolve e realiza visões, usando-as para detectar oportunidades de
negócios e tomar decisões moderadamente arriscadas.
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Compromisso com o autogerenciamento e com a formação continuada: Esse
compromisso está associado a uma atitude para a formação acadêmica constante,
visando atender às exigências do mercado de trabalho.

6.2 ESCOLHA DA METODOLOGIA

A necessidade de avaliar as competências essencias para atender aos
objetivos estratégicos das organizações, não podem ser feitas a partir de uma
simples análise. A utilização de uma combinação de aspectos quantitativos e
qualitativos têm uma potencialidade maior de atender aos propósitos determinados,
uma vez que foram considerados os elementos do Conhecimento, Habilidades, e
Atitudes necessárias para a formação dos profissionais do setor.
O método AHP é uma das metodologias científicas de apoio à tomada de
decisão mais utilizada em todo o mundo, mas mesmo assim, é necessário um tempo
para realização de sua análise e estruturação. Uma decisão com o método, varia
enormemente, dependendo da complexidade do problema e da experiência do
usuário, visto que a ferramenta procura solucionar vários problemas complexos de
uma forma flexível e de fácil entendimento para uma gama de questões não
estruturadas. Trata-se, por conseguinte, de uma ferramenta interativa, muito útil para
tomadores de decisão na resolução de seus problemas complexos relacionados a
interesses econômicos, sociais, culturais, políticos, ambientais, dentre outros.
A proposta de utilização da ferramenta AHP, obteve sucesso devido a
aplicação de questionário eletrônico e físico, aproveitamento dos dados através de
planilha eletrônica, juntamente com o emprego do Software Super Decisions, que
mostrou ferramentas essenciais para o resultado da pesquisa. O questionário
assegurou a possibilidade dos entrevistados poder ter flexibilidade do seu tempo
livre para responder. A segunda ferramenta deu agilidade para os tratamentos dos
dados obtidos, o que permitiu obter a visão de toda a construção dos cálculos do
método, dominando os pormenores do processo de tratamento dos dados. O Super
Decisions, foi fundamental na identificação das inconsistências das decisões dos
entrevistados, no qual a aplicação do método não poderia ter sido feita.
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6.3 RESULTADOS DA PESQUISA

O resultado desta pesquisa mostra que, para os respondentes deste trabalho,
existe uma necessidade de professores, cientistas e pesquisadores, qualificados
para o setor de energia eólica. A implantação de um centro de treinamento, modelo
adotado pelos chineses, pode servir como um protótipo para a formação de
engenheiros e de executivos para o setor; fornecendo treinamento adequado, com
uma boa formação teórica e prática num curto espaço de tempo.
Na avaliação das alternativas pelos autores citados, a educação em energia
eólica, deve ser realizada mais intensamente. Além disso, novas iniciativas para
desenvolver este tipo de educação deve ser efetuada, com a ajuda de políticas
educacionais voltadas para o setor.
A tendência deste estudo é evidenciar as principais lacunas existentes na
formação do profissional no Brasil. As novas exigências no que se refere ao perfil
das competências essências para os profissionais de qualquer setor produtivo traz à
tona a necessidade de adequar a qualificação dos recursos humanos para uma
educação voltada para às mudanças tecnológicas. Ou seja, uma formação básica de
qualidade e formação acadêmica constante, como forma de atender às exigências
do mercado de trabalho. As mudanças progressivas do conhecimento estabelecem
um perfil de comportamento que atenda a essas transformações. Uma pessoa
criativa, inovadora, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos e
que desenvolva e realiza visões, usando-as para detectar oportunidades de
negócios e tomar decisões moderadamente arriscadas, são comportamentos que se
busca num perfil profissional atualmente.
No tocante aos critérios, Conhecimento, Habilidade e Atitudes, notou-se que
os grupos de entrevistados deram prioridade ao Conhecimento e Habilidade,
ressaltando-se que o Conhecimento foi analisado pela capacidade dos profissionais
de adquirir em sua formação, através de conhecimentos básicos, gerais e
complementar, resultante da composição da grade curricular dos cursos realizados
no setor. Evidencia-se ainda que a Habilidade foi avaliada com relação as
habilidades gerenciais/administrativas,

pessoais/interpessoais e

profissionais do setor de operação e manutenção dos parques eólicos.

técnicas dos
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6.4 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

A limitação inicial desta pesquisa se deu pela escolha dos respondentes,
onde foi feita de forma aleatória, ou seja, não existiu o estabelecimento de uma
seleção formal dos pesquisados, embora tenha se pautado na relevância dos
conhecimentos e da formação técnica dos entrevistados. Em relação à escolha dos
respondentes, outra limitação foi o fato da não inclusão dos professores
responsáveis pela formação dos profissionais para o setor de energia eólica no
Brasil. Embora a importância de ter as respostas dos professores, para a solução do
problema das competências essências para o segmento, o motivo se deu pela
imensa dificuldade de conseguir pessoas para responder ao questionário de
pesquisa. Fato esse que pode ser explicado devido a um segmento bastante
fechado, devido aos segredos industriais envolvidos.
A falta de uma discussão entre os entrevistados sobre as alternativas
responsáveis em atender às necessidades das competências aos profissionais do
setor, poderia ser uma alternativa metodológica interessante a ser implementada em
futuros trabalhos. O número de estratégias apresentadas, que foi bem reduzido,
poderia ser ampliado com esse tipo de discussão bem como, o aumento do número
de participantes neste debate, o qual se tornaria interessante para outros estudos.
Por fim, outra recomendação para futuros trabalhos é a questão da
necessidade de articulação entre políticas de ensino e a qualificação profissional.
Também mais investigações acerca do grau de aprendizagem e transferência de
tecnologias para o aprimoramento de novas habilidades aos profissionais do setor
de Operação e Manutenção dos parques eólicos brasileiros.
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA
QUESTIONÁRIO DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS NECESSARIAS AO SETOR DE ENERGIA
EÓLICA DO BRASIL
Este questionário é uma pesquisa desenvolvida pelo o aluno Thiago Marcson de Lima do curso
de Mestrado de Engenharia da Produção da UFRN e tem por objetivo de conhecer a tomada de
decisão dos gestores dos parques eólicos do Brasil, em relação as competências individuais
essências para o setor de manutenção dos parques.
Etapa 1
1- Área do participante (Essas informações não são obrigatórias, seu objetivo é identificar quais
participantes já responderam à pesquisa e não constará na pesquisa final)
Escolha a opção abaixo na qual você se insere
a) Gestor de parque eólico
b) Especialista na área de energia eólica
Nome: _____________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Empresa: ___________________________________________________________
Quantidade de Funcionários no Setor de Manutenção________________________
Etapa 2
IMPORTÂNCIA DOS CRITÉRIOS
Primeiramente é preciso identificar qual dos critérios de análise. Em sua opinião, qual dos critérios
abaixo é o mais importante para a contratação de profissionais para o seu setor de manutenção dos
parques eólicos.
Marque de 9 a 1/9 para a importância entre os critérios, sendo que 9 é extremamente importante para
o 1º (primeiro) critério, 1 (um) é igualmente importante para os critérios em anáalise e 1/9 é
extremamente importante para o 2º (segundo) criterio em relação ao outro.
Critério 1 – Dimensão Conhecimento
Devendo ser analisado pelos os conhecimentos adquiridos na formação dos profissionais do setor de
energia eólica, através de conhecimentos básicos, gerais e complementar, resultante da composição
da grade curricular dos cursos oferecidos pelas IES.
Critério 2 – Dimensão Habilidades
Devendo ser analisado com relação as habilidades gerenciais/administrativas, pessoais/Interpessoais
e tecnicas dos profissionais do setor de manutenção dos parques eólicos.
Critério 3 – Dimensão Atitude
Devendo ser analisado com relação a sua postura ética profissional, proatividade,
empreendedorismo, compromisso com o autogerenciamento da formação continuada,
resposabilidade social e ambiental e abertura para o diálogo e mudança.
Em sua opinião, qual dos criterios abaixo atua mais importantemente como facilitador na tomada de
decisão na escolha de um profissional de operação e manutenção para os paques eólicos. Marque de
9 a 1/9 para a importância entre os critérios, sendo que 9 é extremamente importante para o 1º
(primeiro) critério, 1 (um) é igualmente importante para os critérios em análise e 1/9 é extremamente
importante para o 2º (segundo) critério em relação ao outro.
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Para o 1º Critéerio analisar: 9 = extremo; 7 = Muito forte; 5 = Forte; 3 = Moderada; 1 = Igual; Para o
seu 2º critério: 1/3 = Moderada; 1/7 = Muito forte; 1/9 = Extremo;

Dimensões das Competências
1º Conhecimento <--> 2º Habilidades
1º Conhecimento <--> 2º Atitudes
1º Habilidades <--> 2º Atitudes

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9

Etapa 3
IMPORTÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS PARA A TOMADA DE DECISÃO NA
ESCOLHA DE UM PROFISSIONAL PARA O SETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
PARQUES EÓLICOS EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS.
LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES E RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO, SOBRE A
SUA OPINIÃO DOS SUBCRITÉRIOS QUE SÃO MAIS IMPORTAMTES PARA A SUA TOMADA DE
DECISÃO.
Critério 1 – Dimensão Conhecimento
Alternativa 01 – Formação Básica
Esta alternativa visa atender a formação básica dos tecnólogos em energia renováveis e engenheiros
de energia, através das disciplinas de matemática, física, química, mecânica informática e desenho
técnico.
Alternativa 02 – Formação Geral
Esta alternativa visa atender a formação geral dos tecnólogos em energia renováveis e engenheiros
de energia, através das disciplinas de administração, ciências humanas, ciências sociais, economia,
ciências ambientais, energia solar térmica, sistemas de energia eólica, sistemas de geração de
hidrelétricos, energia solar fotovoltaica e energia e meio ambiente.
Alternativa 03 – Formação Complementar
Essa alternativa visa atender a formação complementar dos tecnólogos em energia renováveis e
engenheiros de energia, através das disciplinas língua estrangeira, administração e planejamento
estratégico, conhecimento logístico, administração financeira, empreendedorismo, higiene e
segurança do trabalho e libras.
Critério 2 – Dimensão Habilidades
Alternativa 04 – Gerências/Administrativas
O conhecimento em energia e práticas organizacionais de gestão ambiental, incluindo contabilidade,
finanças

e

relatórios

referentes

à

energia

e

meio

ambiente,

domínio

da

inovação

e

empreendedorismo no sector da energia, desenvolvimento de produtos e serviços comerciais,
técnicas comerciais e de gestão, planejamento estratégico, gestão da cadeia de suprimentos.
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Alternativa 05 – Pessoais/Interpessoais
Experiência e capacidade de trabalhar e comunicar eficazmente numa equipe multidisciplinar,
capacidade de avaliar criticamente a literatura, análise, interpretação de pesquisa
Alternativa 06 – Técnicas
Formular, realizar e interpretar estudos quantitativos de tecnologias de energia que abordam técnica,
econômica, ambiental, conhecimento de técnicas e práticas que promovam a sustentabilidade,
capacidade de utilizar e interpretar modelos de sistemas de energia engenharia incluindo
modelagem/simulação/otimização de processos, projeto/análise de sistemas integrados de energia,
tecnologia de processo/seleção/avaliação usando uma estrutura de ciclo de vida e previsão de
incertezas.
Critério 3 – Dimensão Atitudes
Alternativa 07 – Postura ética profissional
Esta postura é voltada para um conjunto de princípios e valores morais que conduzem o
comportamento humano dentro da sociedade. As organizações seguem os padrões éticos sociais,
aplicando-os em suas regras internas para o bom andamento dos processos de trabalho, alcance de
metas e objetivos.
Alternativa 08 – Ter iniciativa, ser empreendedor
Este comportamento é atrelado a uma pessoa criativa, inovadora, marcada pela capacidade de
estabelecer e atingir objetivos. É aquele que desenvolve e realiza visões, usando-as para detectar
oportunidades de negócios e tomar decisões moderadamente arriscadas.
Alternativa 09 – Compromisso com o autogerenciamento da formação continuada
Esse compromisso está associado a uma atitude para a formação acadêmica constante, como forma
de atender as exigências do mercado de trabalho.
IMPORTÂNCIA DOS SUBCRITÉRIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO NA ESCOLHA DO
PROFISSIONAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS EM RELAÇÃO
AOS CRITÉRIOS
EM SUA OPNIÃO, QUAIS DAS COMPETÊNCIAS ABAIXO SÃO MAIS IMPORTANTES PARA A SUA
ESCOLHA DE UM PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO PARA OS PARQUES EÓLICOS
Marque de 9 a 1/9 para a importância entre os critérios, sendo que 9 é extremamente importante para
o 1º (primeiro) critério, 1 (um) é igualmente importante para os critérios em análise e 1/9 é
extremamente importante para o 2º (segundo) critério em relação ao outro.
Segundo ASPECTO em análise, compare o subcritério de COMPROMISSO COM O
AUTOGERENCIAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PRIMEIRA) em relação as alternativas
que se seguem (SEGUNDA). Em sua opinião, qual das alternativas é mais importante para a
sua escolha na contratação de um profissional para o setor de operação e manutenção dos
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parques eólicos. Escolha dentro da escala abaixo quanto ao subcritério é mais importante do
que o outro.
9 = extremo; 7 = Muito forte; 5 = Forte; 3 = Moderada; 1 = Igual; 1/3 = Moderada; 1)5 = Forte; 1/7 =
Muito forte; 1/9 = Extremo; 8,6,4,2,1/2, 1/4, 1/6 e 1/8 = valores intermediários. Sempre analisar

Competências
Formação basica
Formação Complementar
Formação Geral
Gerencias Administrativas
Pessoais/Interpessoais

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1/2 1/3

1/4

1/5

1/6 1/7 1/8 1/9

Postura ética profissional
Ter iniciativa, ser empreendedor
Técnicas
Segundo ASPECTO em análise, compare o subcritério de FORMAÇÃO BÁSICA (PRIMEIRA) em
relação as competências que se seguem (SEGUNDA). Em sua opinião, qual das competências
é mais importante para a sua escolha na contratação de um profissional para o setor de
operação e manutenção dos parques eólicos. Escolha dentro da escala abaixo quanto as
alternativas são mais importantes do que o outro.
9 = extremo; 7 = Muito forte; 5 = Forte; 3 = Moderada; 1 = Igual; 1/3 = Moderada; 1)5 = Forte; 1/7 =
Muito forte; 1/9 = Extremo; 8,6,4,2,1/2, 1/4, 1/6 e 1/8 = valores intermediários. Sempre analisar

Competências
Formação Complementar
Formação Geral
Gerencias Administrativas
Pessoais/Interpessoais
Postura ética profissional

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7 1/8

1/9

Ter iniciativa, ser empreendedor
Técnicas

Segundo ASPECTO em análise, compare o subcritério de FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
(PRIMEIRA) em relação as alternativas que se seguem (SEGUNDA). Em sua opinião, qual das
alternativas é mais importante para a sua escolha na contratação de um profissional para o
setor de operação e manutenção dos parques eólicos. Escolha dentro da escala abaixo quanto
ao subcritério é mais importante do que o outro.
9 = extremo; 7 = Muito forte; 5 = Forte; 3 = Moderada; 1 = Igual; 1/3 = Moderada; 1)5 = Forte; 1/7 =
Muito forte; 1/9 = Extremo; 8,6,4,2,1/2, 1/4, 1/6 e 1/8 = valores intermediários. Sempre analisar

134

Competências
Formação Geral
Gerencias Administrativas
Pessoais/Interpessoais
Postura ética profissional

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1/2 1/3 1/4

1/5 1/6 1/7 1/8 1/9

Ter iniciativa, ser empreendedor
Técnicas
Segundo ASPECTO em análise, compare o subcritério de FORMAÇÃO GERAL (PRIMEIRA) em
relação as alternativas que se seguem (SEGUNDA). Em sua opinião, qual das alternativas é
mais importante para a sua escolha na contratação de um profissional para o setor de
operação e manutenção dos parques eólicos. Escolha dentro da escala abaixo quanto ao
subcritério é mais importante do que o outro.
9 = extremo; 7 = Muito forte; 5 = Forte; 3 = Moderada; 1 = Igual; 1/3 = Moderada; 1)5 = Forte; 1/7 =
Muito forte; 1/9 = Extremo; 8,6,4,2,1/2, 1/4, 1/6 e 1/8 = valores intermediários. Sempre analisar

Competências
Gerencias Administrativas
Pessoais/Interpessoais
Postura ética profissional

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9

Ter iniciativa, ser empreendedor
Técnicas
Segundo ASPECTO em análise, compare o subcritério de GERÊNCIAS/ ADMINISTRATIVAS
(PRIMEIRA) em relação as alternativas que se seguem (SEGUNDA). Em sua opinião, qual das
alternativas é mais importante para a sua escolha na contratação de um profissional para o
setor de operação e manutenção dos parques eólicos. Escolha dentro da escala abaixo quanto
ao subcritério é mais importante do que o outro.
9 = extremo; 7 = Muito forte; 5 = Forte; 3 = Moderada; 1 = Igual; 1/3 = Moderada; 1)5 = Forte; 1/7 =
Muito forte; 1/9 = Extremo; 8,6,4,2,1/2, 1/4, 1/6 e 1/8 = valores intermediários. Sempre analisar

Competências
Pessoais/Interpessoais
Postura ética profissional

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9

Ter iniciativa, ser empreendedor
Técnicas
Segundo ASPECTO em análise, compare o subcritério de PESSOAIS/INTERPESSOAIS
(PRIMEIRA) em relação as alternativas que se seguem (SEGUNDA). Em sua opinião, qual das
alternativas é mais importante para a sua escolha na contratação de um profissional para o
setor de operação e manutenção dos parques eólicos. Escolha dentro da escala abaixo quanto
ao subcritério é mais importante do que o outro.
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9 = extremo; 7 = Muito forte; 5 = Forte; 3 = Moderada; 1 = Igual; 1/3 = Moderada; 1)5 = Forte; 1/7 =
Muito forte; 1/9 = Extremo; 8,6,4,2,1/2, 1/4, 1/6 e 1/8 = valores intermediários. Sempre analisar

Competências
Postura ética profissional

9

8

7

6

5

4 3

2

1

1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9

Ter iniciativa, ser empreendedor
Técnicas
Segundo ASPECTO em análise, compare o subcritério de POSTURA ÉTICA PROFISSIONAL
(PRIMEIRA) em relação as alternativas que se seguem (SEGUNDA). Em sua opinião, qual das
alternativas é mais importante para a sua escolha na contratação de um profissional para o
setor de operação e manutenção dos parques eólicos. Escolha dentro da escala abaixo quanto
ao subcritério é mais importante do que o outro.
9 = extremo; 7 = Muito forte; 5 = Forte; 3 = Moderada; 1 = Igual; 1/3 = Moderada; 1)5 = Forte; 1/7 =
Muito forte; 1/9 = Extremo; 8,6,4,2,1/2, 1/4, 1/6 e 1/8 = valores intermediários. Sempre analisar

Competências

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9

Ter iniciativa, ser empreendedor
Técnicas

Segundo

ASPECTO

em

análise,

compare

o

subcritério

de

TER

INICIATIVA,

SER

EMPREENDEDOR (PRIMEIRA) em relação as alternativas que se seguem (SEGUNDA). Em sua
opinião, qual das alternativas é mais importante para a sua escolha na contratação de um
profissional para o setor de operação e manutenção dos parques eólicos. Escolha dentro da
escala abaixo quanto ao subcritério é mais importante do que o outro.
9 = extremo; 7 = Muito forte; 5 = Forte; 3 = Moderada; 1 = Igual; 1/3 = Moderada; 1)5 = Forte; 1/7 =
Muito forte; 1/9 = Extremo; 8,6,4,2,1/2, 1/4, 1/6 e 1/8 = valores intermediários. Sempre analisar

Competências
Técnicas

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9

