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Resumo: Este artigo discute os principais conceitos relacionados à inovação e as evidências 
de como esta está inserida no contexto da gestão de competências de grandes organizações 
brasileiras. Primeiramente, será demonstrado como a inovação é considerada um importante 
componente estratégico nas empresas contemporâneas. Serão descritas as principais idéias 
com relação aos padrões de inovação, seus resultados e a forma como esta ocorre nas 
empresas – o processo de inovação. À luz de tais definições, serão abordadas as idéias de 
alguns autores que inter-relacionam inovação e a noção de competências. Em seguida, será 
verificada a contribuição da adoção desta noção para a promoção de inovações no contexto 
produtivo brasileiro das maiores empresas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio 
Grande do Sul. Será observado que muitas dessas empresas contribuem de fato para a 
inovação no país e que, apesar delas não adotarem modelos de gestão de competências 
visando explicitamente à inovação, já incorporaram a competência “Inovação” em seus 
modelos, buscando, com isso, o aumento da competitividade. 
Palavras-chaves: Gestão de Competências; Inovação; Tecnologia Gerencial.  

1. Introdução 

O futuro do ambiente de negócios e de inovação no Brasil está atrelado à busca de 
competências capazes de gerar ganhos de produtividade, eficiência e qualidade. Muitas 
empresas já descobriram a importância da inovação para o desenvolvimento de seus negócios. 

Pesquisa realizada pela consultoria McKinsey com mais de 3.000 executivos, por 
exemplo, mostra os principais fatores que contribuem para acelerar o ritmo crescente de 
mudanças no ambiente de negócios: maior facilidade em obter informações e desenvolver 
conhecimento, capital abundante e barato, redução em barreiras comerciais, acesso maior a 
talento e mão-de-obra, percentual de mudança tecnológica, concorrentes mais capazes, e 
crescente ativismo e conhecimento do consumidor. Entretanto, o fator mais importante para 
essas mudanças é a inovação em produtos, serviços e modelos de negócio, que foi constatada 
em 24% das respostas (Transição, 2006). 

Do ponto de vista do ambiente brasileiro de inovação, há ainda uma série de barreiras 
que dificultam a relação entre empresa, governo e infra-estrutura científica e tecnológica para 
a promoção da inovação. Exemplo disso é que, no Brasil, desde meados do século vinte até o 
início deste século, a inovação estava formalmente institucionalizada por meio de convênios 
firmados entre universidades e institutos de pesquisa com o setor privado – principalmente na 
forma de licenciamento de patentes das quais essas instituições são detentoras. 

Um das implicações disso – o baixo grau de inovação tecnológica da indústria 
nacional – pode ser verificado na PINTEC, a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica de 
2003, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005). A pesquisa 
mostra que apenas 33,3% das indústrias fizeram pelo menos uma inovação de 2001 a 2003. Se 
forem consideradas inovações apenas em produto ou apenas em processo, essa taxa cai 
substancialmente para 6,4% e 12,9%, respectivamente. 

Dessa forma, algumas ações mostraram-se necessárias para estimular a inovação no 
Brasil e superar as barreiras do que muitos chamam de “vale da morte”. Uma das mais 
importantes foi o estabelecimento da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior - 
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PITCE, em março de 2004. Essa política industrial definiu os setores estratégicos para a 
retomada do desenvolvimento econômico do país: software, bens de capital, microeletrônica, 
fármacos, nanotecnologia, biomassa, biotecnologia e biocombustíveis.  

Outra questão importante foi a regulamentação, em outubro de 2005, da Lei da 
Inovação (BRASIL, 2004). Essa lei estabelece regras não só para o aumento dos 
investimentos públicos, mas também dos investimentos do setor produtivo. A partir dela, por 
exemplo, empresas podem ser incubadas no espaço público, recursos públicos e privados 
podem ser compartilhados, financiamentos de fundos setoriais e incentivos fiscais podem ser 
concedidos estabelecendo, dessa forma, mudanças direcionadas a um paradigma de 
industrialização baseado na inovação. 

Quanto ao ambiente brasileiro para a inovação, essa evolução do arcabouço 
institucional-legal vem sendo positiva, o que designa ao setor produtivo a responsabilidade de 
tornar a inovação mais presente no desenvolvimento econômico brasileiro. As empresas 
devem promover inovações que agregam valor e retornam à comunidade produtos e serviços 
melhores, mais baratos e mais diversificados (SBRAGIA, 2000). 

Portanto, o objetivo deste artigo é entender como algumas das maiores empresas 
brasileiras estão buscando criar as bases para a inovação por meio dos chamados modelos de 
gestão de competências. Serão analisados os dados da pesquisa intitulada Competências no 
Brasil: um olhar sobre os modelos organizacionais de grandes empresas de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo (BARBOSA, 2005), que mostra que esses 
modelos estão focados não só na questão comportamental, mas também em outros objetivos, 
como estimulação de uma cultura voltada para melhor desempenho e resultado. Essa 
pesquisa, desenvolvida sob os auspícios do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), faz parte de extenso levantamento, iniciado em 1999, e tem 
nos dados apresentados diferentes dimensões, sendo objeto do artigo em tela a questão da 
inovação. 
 

2. Referencial teórico 

Inovação e competências são conceitos distintos abordados individualmente em 
diferentes linhas argumentativas. Os principais autores que trabalharam a questão da 
inovação, ainda que tenham realizado estudos em diferentes momentos históricos, enfatizam 
diversos aspectos, tais como sua importância estratégica, seus resultados, padrões e processos. 
De maneira geral, a idéia de inovação, definida por Schumpeter como estabelecimento de uma 
nova função produtiva que tem o empreendedor como agente que rompe com o equilíbrio 
existente, mostra a importância desse conceito para o desenvolvimento econômico 
(MCDANIEL, 2000). 

Competência também possui uma diversidade de abordagens, examinadas por Barbosa 
(2005), mostrando-se um conceito ainda em construção. Em geral, as competências estão 
voltadas para o nível macro (organizacional) e micro (individual), e representam um 
importante elemento para a promoção da inovação, numa estratégia voltada para a 
sustentabilidade da competitividade das empresas, como poderá ser observado ao final da 
discussão teórica. 
 

1.1. Importância estratégica da inovação 

A literatura sobre estratégia e inovação, desde meados do século vinte, considera que a 
inovação é uma das fontes de diferenciais competitivos para as empresas que desejam liderar 
em seus respectivos setores e mercados. Nos trabalhos de Joseph A. Schumpeter, a inovação 
já era vista como a principal força econômica de mudança, vinculada à figura do 
empreendedor. Schumpeter define o caráter aplicável da inovação no contexto produtivo, 
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distinguindo-a de invenção, e identifica implicações positivas de sua implementação nas 
organizações: lucratividade e redução de custos; participação de mercado; amplitude do seu 
domínio ou monopólio, e redução do poder dos fornecedores (MCDANIEL, 2000). 

Assim como Schumpeter, Marquis (1969) realiza uma distinção entre inovação e 
invenção e acrescenta, ainda, que imitar as práticas de outros setores pode causar impactos tão 
importantes em uma determinada indústria quanto uma inovação original. Esse autor define 
inovação como uma unidade de mudança tecnológica capaz de causar transformações em uma 
indústria. 

Porter (1998) também destaca que a inovação afeta a competitividade dentro de um 
determinado setor e salienta que, quando diversas empresas estão organizadas em "clusters", 
elas são mais capazes de inovar, na medida em que esses aglomerados empresariais oferecem 
oportunidades, via fornecedores e parceiros, que tornam mais visível e rápida a ocorrência de 
inovações e criação de novos negócios.  

Além disso, alguns tipos de redes de relacionamento entre empresas com ênfase em 
inovação são capazes de criar vantagens competitivas no contexto de competição mundial. 
Essas inovações “cross-border” podem resultar na definição de padrões de indústria como, por 
exemplo, os padrões de videocassete Betamax e VHS, forçando as empresas a reverem sua 
estratégia (BABA; IMAI, 1993). 

Por sua vez, Hamel (2000) considera que inovações descontínuas são as responsáveis 
pela produção de riqueza na "era da revolução". Segundo ele, a sustentabilidade de vantagem 
competitiva está calcada na implementação de idéias diferentes, que não obedecem aos 
paradigmas vigentes. Um desafio a ser superado é o fato de que é difícil encontrar nas 
organizações indivíduos que saibam reinventar modelos de negócios ou efetuar mudanças 
radicais nos existentes. Além disso, esse autor afirma que a aprendizagem organizacional e 
individual dá sustentação aos processos de mudança e inovação. 

É possível constatar que, por meio da inovação, vantagens competitivas para empresas 
e para a evolução dos setores podem ser plenamente alcançadas. Nota-se, ainda, que isso não 
ocorre por acaso: o estabelecimento e desenvolvimento de competências individuais e 
coletivas se configuram como importantes elementos para a promoção da inovação no 
ambiente empresarial, com benefícios para a estratégia (HAMEL, 2000). A capacidade de 
inovar, portanto, pode ser vista como uma competência coletiva ou “core competence”, 
fundamentada nas competências dos indivíduos que atuam na organização. 

Contudo, mesmo que uma determinada organização tenha competência para inovar, 
quais são os padrões de inovação capazes de fornecer benefícios para a estratégia das 
empresas contemporâneas? Além das inovações radicais, por exemplo, capazes de promover 
mudanças em uma indústria (HAMEL, 2000), há outros padrões de inovação que, sem 
dúvida, são responsáveis por sustentar a competitividade nos diversos setores produtivos. 
 

1.2. Padrões de inovação 

Diversos autores discutem diferentes tipologias ou padrões de inovação. Tushman e 
Nadler (1997) definem inovações incrementais, referentes a adaptações e melhorias; 
inovações sintéticas, relacionadas à criação e desenvolvimento de novidades a partir de 
melhorias de processos ou da combinação de idéias ou tecnologias existentes; e inovações 
descontínuas, como desenvolvimento ou aplicação de tecnologias ou idéias expressivamente 
novas. Eles enfatizam que inovações incrementais e sintéticas são os tipos responsáveis pela 
maioria das inovações de sucesso. 

Abernathy e Utterback (1978) distinguem inovações evolutivas e inovações radicais. 
De acordo com o estudo realizado por eles, as inovações evolutivas ocorrem mais em grandes 
organizações e possuem efeito gradativo e cumulativo sobre a produtividade. As inovações 
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radicais, por outro lado, representam um padrão mais fluido caracterizado pelo “ato 
empreendedor” e ocorrem em organizações menores, mais flexíveis e próximas de mercados 
promissores, institutos de pesquisa e de instituições financeiras orientadas a financiamento de 
novos empreendimentos. Eles salientam, ainda, que embora existam diferenças entre esses 
padrões, ambos são igualmente importantes para a comercialização de acordo com o nível de 
maturidade da organização. 

Ainda com relação ao padrão, Marquis (1969) define três tipos de inovação. O 
primeiro, chamado de tipo sistema complexo, possui amplo impacto, envolve muitos 
elementos, tem característica de longo prazo e é de difícil replicação. Ele nomeia o segundo 
tipo de inovação como ruptura radical na tecnologia, mais rara, imprevisível e capaz de mudar 
o panorama de uma determinada indústria. Finalmente, ele define a inovação corriqueira 
("nuts and bolts" ou, traduzindo, “porca e parafuso”) como aquela que ocorre no dia-a-dia da 
organização de forma contínua. Esse último tipo é, segundo resultados da pesquisa de 
Marquis sobre 567 inovações em cinco indústrias, o mais importante para a sobrevivência das 
empresas. 

É interessante perceber que, a partir das referências apontadas, esses padrões podem 
ocorrer, de fato, nos mais diferentes contextos produtivos e implicam em resultados distintos. 
A princípio, pode-se pensar em inovações em produtos e processos, mas os resultados da 
inovação podem ir além disso, como se observa a seguir. 
 

1.3. Resultado da inovação 

Em pesquisas sobre inovação – como em IBGE (2005) – e nas argumentações de 
autores como Tidd et al. (1999) e Tushman e Nadler (1997), inovações podem ser de produtos 
ou serviços (o que uma organização oferece), ou de processos (como o produto ou o serviço é 
desenvolvido e disponibilizado ao mercado), embora não haja, muitas vezes, uma separação 
clara entre esses termos.  

Abernathy e Utterback (1978) descrevem inovações de produtos ou serviços e 
processos na medida em que as organizações evoluem. Eles argumentam que inovações em 
produtos e serviços ocorrem com freqüência em organizações pequenas, empreendedoras, e 
que inovações em processos ocorrem em unidades maiores, de produção padronizada de alto 
volume. Segundo esses autores, a combinação desses opostos é chamada de “espectro da 
inovação”. 

McDaniel (2000), referindo-se a Schumpeter, também apresenta diferentes resultados 
da inovação: introdução de um novo bem; introdução de um novo método de produção; 
abertura de um novo mercado; conquista de uma nova fonte de suprimentos; e alteração da 
estrutura da organização ou indústria. McDaniel afirma que, ao final do século vinte, os 
principais fatores que levaram a inovações bem sucedidas foram a organização interna das 
firmas e a atuação dos seus recursos humanos alinhada ao objetivo maior da organização. 

Por fim, Stata (1997) identifica outro resultado da inovação, que ocorre no âmbito da 
gestão. A inovação na gestão refere-se ao desenvolvimento de novas tecnologias de gestão e 
depende do contexto específico de cada indústria e do desenvolvimento de tecnologias de 
gestão adequadas. O autor aponta a aprendizagem organizacional como processo-chave para a 
ocorrência da inovação na gestão, e destaca que o principal desafio está em descobrir novos 
métodos e ferramentas gerenciais para facilitar a aprendizagem e a inovação na empresa. 

A aprendizagem e outros fatores fazem parte do processo de inovação, descrita na 
seção seguinte como a forma pela qual mudanças são concebidas e operacionalizadas dentro 
das organizações. 
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1.4. Processo da inovação 

O processo da inovação vem sendo pesquisado desde meados do século vinte, como 
constatado em Marquis (1969). Com base no seu estudo sobre inovações do tipo corriqueira 
(já definida neste artigo), o autor propõe que esse processo ocorre em seis estágios: 
reconhecimento de uma demanda e da aplicabilidade; formulação e avaliação da idéia; 
tratamento de problemas encontrados até então; solução desses problemas (incluindo a adoção 
de soluções externas à empresa); desenvolvimento; e utilização e difusão da inovação. 

De maneira mais geral, Utterback (1983) propõe que inovação tecnológica seja 
entendida como: “um processo que envolve a criação, o desenvolvimento, o uso e a difusão de 
um novo produto ou idéia”. Já para McDaniel (2000), esse processo compreende pesquisa 
(básica ou aplicada), desenvolvimento (exploração do real potencial da tecnologia), 
demonstração (teste de protótipos em situações reais) e comercialização da tecnologia 
(replicação do protótipo e respectiva venda no mercado). 

Na mesma linha, Tidd et al. (1999) sugerem que o processo de inovação contempla: 
identificação das necessidades do mercado; formulação de estratégia de referência para a 
inovação; desenvolvimento ou aquisição de soluções; prototipação; testes; produção e 
disponibilização de produtos e serviços novos ou melhorados ao mercado. Um ponto 
importante que esses autores destacam é o fato de que o mercado, ao consumir esses produtos 
e serviços, gera novas informações e realimenta todo o processo. 

Por outro lado, Rosenfeld e Servo (1991) relacionam a inovação a um processo que 
envolve desde a concepção até a exploração de uma idéia, propondo que a combinação de 
concepção, invenção e exploração resulta na inovação.  

Com base nos conceitos apresentados, é possível notar que diversos autores 
convergem para uma definição do processo da inovação que envolve desde a concepção de 
uma idéia até a sua aceitação e comercialização no mercado. Muitos apontam, entretanto, que 
existe um “vale da morte” entre essa concepção e sua transformação em produtos e serviços, 
ou seja, geração de riqueza e desenvolvimento econômico. 

O desafio, portanto, encontra-se em superar esse “vale da morte” e transformar idéias 
em inovações reais que melhorem o atendimento das necessidades do consumidor, cortem 
custos e/ou gerem novas remunerações para a organização. Nesse sentido, a adoção da noção 
de competência pode contribuir para o processo de inovação, na medida em que as 
organizações mobilizam seus integrantes por meio de modelos de gestão de competências. 
 

1.5. Como a adoção da noção de competências pode contribuir para a inovação em 
grandes empresas? 

Considerando o contexto dinâmico e evolucionário, no qual as empresas competem 
com base em inovações, Barbosa (2005) apresenta uma demarcação conceitual sobre 
competências à luz de diferentes abordagens, incluindo as dimensões organizacional e 
individual. Segundo ele, as competências organizacionais, inseridas no contexto da 
“Competição Baseada em Competências”, buscam integrar os conceitos centrais de 
perspectivas anteriores, como a VBR – “Visão Baseada em Recursos” e seus desdobramentos: 
capacidades organizacionais (da economia evolucionária) e “Capacidades Dinâmicas”. 

De fato, é possível perceber que muitos autores dão importância às competências 
organizacionais para a ocorrência de inovação. Pavitt (1991), por exemplo, define com base 
em evidências empíricas as quatro características das grandes organizações que inovam: 
existência de competências diferenciadoras e específicas; capacidade de combinar atividades 
descentralizadas para implementação de inovações com a centralização daquelas necessárias 
para a exploração de tecnologias; processos de aprendizagem que aumentam competências 
específicas; e utilização de métodos eficientes de alocação de recursos que canalizam 
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investimentos em oportunidades lucrativas atuais e futuras.  
Além disso, Pavitt chega à conclusão de que uma organização precisa ter uma 

competência específica para organizar outras competências, principalmente as relacionadas à 
tecnologia, em efetiva identificação e desenvolvimento de inovações. 

Por sua vez, Prahalad e Hamel (1990) articulam a noção de competências às 
inovações, na medida em que estas são elementos importantes para a obtenção de vantagens 
estratégicas no novo contexto competitivo. Eles definem capacitações organizacionais 
diferenciadoras como “competências essenciais”, as quais envolvem: aprendizado coletivo; 
coordenação; conhecimento compartilhado (e antecipado) das necessidades do cliente; 
compreensão profunda das possibilidades oferecidas pelo mercado/produto que são inerentes 
à base de conhecimento da empresa; e, por fim, aspectos intangíveis da organização, como 
cultura e ideologia.  

Sob a ótica da competência individual, Barbosa (2005) utiliza como ingredientes as 
reflexões e os conceitos derivados das perspectivas que abordam a questão da competência de 
um ponto de vista instrumental e aplicado. Esse tipo de enfoque é objeto da maior parte das 
contribuições nos campos da educação, do trabalho e da gestão de pessoas. O autor conclui 
que a noção de competência está fortemente ligada à capacitação e à produtividade e que, no 
campo conceitual, a vinculação ao desempenho e/ou ao resultado é patente. 

A importância da competência individual para o processo de inovação é constatada em 
trabalhos como o de Marquis (1969), que aponta a competência dos recursos humanos, de 
pessoas treinadas e experientes como uma das fontes de inovações bem sucedidas. 

Evers et al. (1998) definem quatro competências básicas desejáveis aos indivíduos, 
dentre as quais se destacam as capacidades de mobilização para inovação e mudança. Esses 
tipos de competências podem ser identificados em Baba e Imai (1993), que acrescentam que o 
indivíduo empreendedor deve atuar em redes, com o objetivo de realizar a gestão da inovação. 
É necessário estabelecer relacionamentos de longo prazo com usuários, fornecedores e 
empresas afiliadas, subcontratados, entre outros, para que sejam geradas e aproveitadas novas 
oportunidades de negócio.  

Além disso, Young e Francis (1991) concluem, a partir de um estudo exploratório 
envolvendo 123 empresas, que empreendedores inovam mais em empresas de alta tecnologia 
e que isso se deve, principalmente, à sua experiência e educação, conhecimentos tácitos, 
explícitos, e atitudes no gerenciamento do negócio. 

Esse arcabouço conceitual, longe de ser definitivo, mostra a importância da inserção 
das competências como um conceito que visa à promoção da inovação e à melhoria da 
competitividade das organizações. Serão apresentadas, a seguir, evidências empíricas que 
provam que algumas das maiores organizações brasileiras, preocupadas com a questão da 
inovação, adotam modelos de gestão de competências que contemplam a competência 
“Inovação”. 
 

3. Evidências empíricas da incorporação da inovação nas competências em grandes 
organizações brasileiras 

Esta seção descreve brevemente a metodologia da pesquisa Competências no Brasil: 
Um olhar sobre os modelos organizacionais de grandes empresas de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo (BARBOSA, 2005) e reflete sobre seus resultados, 
apresentando a inovação como competência em grandes empresas nacionais. 

A amostra da pesquisa foi constituída por empresas pertencentes a "rankings" de 
publicações editoriais e relatórios, tais como Conjuntura Econômica, Gazeta Mercantil - 
Balanço Anual, Exame – 500 Maiores, Exame – 100 Melhores empresas para se trabalhar e 
Carta Capital – Empresas Mais admiradas.  
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O levantamento de dados contemplou o exame de fontes documentais, considerando 
diversas evidências (apresentações, manuais, folhetos corporativos, entre outras) e entrevistas 
semi-estruturadas junto aos gestores, coordenadores e analistas responsáveis pela concepção, 
desenvolvimento e aplicação dos modelos em setores e/ou categorias profissionais dentro das 
organizações.  

Os resultados mostrados no relatório da pesquisa, a qual possui natureza qualitativa, 
analisam aspectos da estrutura e histórico do modelo de gestão de competências, sua 
operacionalização e funcionamento, perfis de competências, remuneração e os resultados 
alcançados por esses modelos em cada organização. 

Para complementar os resultados apresentados neste artigo, foi feito um re-exame dos 
dados brutos, o que inclui nova pesquisa documental nos materiais fornecidos pelas empresas, 
com o objetivo de esclarecer como elas tratam a inovação em seus modelos. Para isso, foi 
verificada, principalmente, a existência de “Inovação” no rol das competências individuais 
nas organizações pesquisadas. 

A primeira constatação aponta para a representatividade dos estados brasileiros 
abrangidos pela pesquisa, à importância do porte das empresas e à influência setorial para a 
ocorrência de inovação.  

As empresas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo 
fornecem contribuição significativa para a inovação no Brasil. Cerca de 62% das empresas 
que inovam estão nesses estados. O Quadro 1 apresenta, com base nos resultados da PINTEC 
2003 (pesquisa realizada no setor industrial, incluindo empresas que atuam em atividades 
extrativas e de transformação com dez ou mais pessoas ocupadas) a quantidade de empresas 
que implementaram produto e/ou processo tecnologicamente novo ou substancialmente 
aprimorado. 
 

QUADRO 1 – Quantidade de empresas que implementaram inovação de 
produto e/ou processo por estado entre 2001 e 2003 

 
Estado Empresas Proporção 

São Paulo 9 209 33% 
Minas Gerais 3 503 12% 
Rio Grande do Sul 3 304 12% 
Rio de Janeiro 1 367 5% 
Outros 10 653 38% 

Total Brasil  28 036 100% 

Fonte: IBGE, 2005 
 
Com relação ao porte das empresas, a taxa de inovação (participação percentual do 

número de empresas que implementaram inovações) demonstra ser mais expressiva nas de 
maior porte, com 500 ou mais pessoas ocupadas, do que nas menores. Os dados mostram que 
72,5% das empresas de grande porte inovam, seja em produtos ou processos. 

Quanto aos setores, as cinco atividades industriais com taxas superiores de inovação 
são de alta intensidade tecnológica, tais como fabricação de máquinas para escritório e 
equipamentos de informática (71,2%), fabricação de material eletrônico básico (61,7%), 
fabricação de automóveis, caminhonetas, utilitários, caminhões e ônibus (57,5%), fabricação 
de aparelhos e equipamentos de comunicação (51,8%) e fabricação de produtos farmacêuticos 
(50,4%). Todos esses setores estão contemplados na pesquisa sobre gestão de competências 
no Brasil. 

Essas informações, se não legitimam, confirmam a relevância da amostra pesquisada 
por Barbosa (2005), conforme Quadro 2, para a análise do papel da inovação nos modelos de 
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gestão de competências de grandes organizações apresentada neste artigo. 
 

QUADRO 2 – Empresas Pesquisadas Por Setor Percentual (%) 
 

Setor Produtivo 
Número de Empresas 

Pesquisadas  
Proporção 

Siderurgia e Metalurgia  7 18,9% 
Telecomunicações 6 16,2% 
Química e Petroquímica 4 10,8% 
Automotivo 3 8,1% 
Comércio Varejista 3 8,1% 
Serviços Públicos 2 5,4% 
Eletroeletrônicos 2 5,4% 
Outros Setores (*) 10 27,0% 
Total 37 100,0% 
(*) mineração, atacado e comércio exterior, fumo, serviços de transporte, 
bebidas, alimentos, higiene, limpeza e cosméticos, fabricação de aviões, 
tecnologia e computação, celulose e papel. 
Fonte: Barbosa (2005) 

 
O relatório da pesquisa demonstra que as empresas, em geral, definem o conceito de 

competência seguindo a noção de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos 
voltados para os resultados empresarias. Isso, de certa forma, encontra respaldo na discussão 
teórica da própria pesquisa e deste artigo, que enfatiza o caráter instrumental e a 
aplicabilidade desse conceito. 

A segunda constatação é que, embora novas práticas de gestão podem ser consideradas 
inovação, nenhuma das empresas adota o modelo de gestão de competências motivada de 
forma explícita pela inovação (promover a inovação, ter funcionários mais inovadores etc.). 
Pode-se perceber, no entanto, que determinados motivos de adoção desses modelos, tais como 
buscar reconhecimento pela liderança na qualidade do serviço, focar na competitividade, 
adaptar-se ao mercado e estabelecer vínculo entre a estratégia organizacional e a operação, 
demonstram que tais modelos possuem importância estratégica para essas organizações. 

Barbosa (2005) afirma que o objetivo maior dos modelos reforça uma dimensão 
comportamental, mas com um discurso que visa a fortalecer a cultura do desempenho e dos 
resultados. Entretanto, o desenvolvimento de competências pode representar a opção por 
resultados mais duradouros e alcançados de acordo com os valores e cultura organizacional, o 
que representa um avanço.  

Essa visão é corroborada por Ruas (2005), que evidencia a contribuição da gestão de 
competências à estratégia das organizações, ou seja, as competências não são assunto 
exclusivo da gestão de recursos humanos. Sua pesquisa reconhece a importância do 
alinhamento das competências individuais às competências funcionais e organizacionais para 
o alcance de objetivos estratégicos, motivado principalmente pela homogeneidade desta noção 
em diferentes instâncias organizacionais. 

Dessa forma, se um dos motivos de adoção desses modelos fosse a incorporação de 
uma cultura de inovação, ou do desenvolvimento de recursos humanos capazes de inovar, por 
exemplo, poder-se-ia dizer que existe uma coerência entre o discurso e a prática gerencial, 
uma vez que as competências representam a forma pela qual a empresa quer atingir os 
resultados desejados. Prova disso é a adoção da competência de “Inovação” por parte de 
algumas das empresas, conforme Quadro 3 a seguir: 
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QUADRO 3 – Empresas que adotam a competência “Inovação”(*) 
 

Nome(**) Setor Produtivo 

Empresa 3 Mineração 
Empresa 9 telecomunicações (celular) 
Empresa 14 Automotivo 
Empresa 15 comércio varejista 
Empresa 17 Bebidas 
Empresa 19 Alimentos 
Empresa 23 tecnologia e computação 
Empresa 25 Eletroeletrônico 
Empresa 29 Siderurgia e metalurgia 

Empresa 32 Automotivo 
Total de empresas 10 

(*) A competência “Inovação” foi identificada nos documentos 
fornecidos pelas empresas, com a ressalva de que nem todas elas 
forneceram a documentação completa por motivos diversos. 

(**) Nomes fictícios para se preservarem os dados sigilosos. 
Fonte: Barbosa (2005) 

 
Esse total de 10 das 37 empresas pesquisadas aponta para três conclusões importantes. 

A primeira indica que não há predominância de um setor sobre o outro na adoção da 
competência de “Inovação” – não existe sequer uma coincidência. 

É fato que muitas empresas podem ter adotado essa competência com a intenção de 
incorporar a inovação na cultura organizacional. Isso é reforçado ainda mais quando 
enxergamos os conceitos dessa competência para algumas empresas: 

 
� Empresa 9 

“Saber gerar e promover pessoalmente novas modalidades para resolver os 
problemas (aplicando inclusive modelos e perspectivas derivadas de outros 
campos do pensamento e das atividades); criar soluções inovadoras de produto, 
processo e serviço, avaliando e tornando útil o seu impacto sobre os resultados 
da empresa, sobre a competitividade e sobre o valor agregado para o cliente 
final; promover e difundir a cultura da mudança e da inovação”. 
 

� Empresa 14 
“Capacidade de apresentar idéias criativas, atitudes, soluções e conceitos 
inovadores que visem à melhoria das práticas de gestão e processos de trabalho 
(criatividade; inovação)”. 
 

� Empresa 15 
“Criação de soluções para o negócio, envolvendo redesenho/melhoria dos 
processos e/ou desenvolvimento de produtos e serviços, agregando valor aos 
clientes”. 
 

Além disso, esses conceitos mostram que as empresas reconhecem a importância dos 
recursos humanos para o processo de inovação, sua importância estratégica e quais são os 
resultados esperados (inovação de produtos e serviços, de processos, práticas de gestão), 
embora não apontem claramente para o padrão de inovação requerido ou prioritário. 

Outra conclusão reside no fato de que a utilização da noção de competências – cujo 
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ferramental contempla a definição de diversos perfis, muitas vezes, com auxílio de um 
dicionário de competências – é capaz de incorporar a inovação em competências “sinônimas” 
e outras competências inerentes ao perfil inovador (por exemplo: foco em resultados, análise e 
solução de problemas, flexibilidade, pragmatismo, aprendizado, disposição para mudanças, 
entre outras). 

Um exemplo de competências “sinônimas”, identificadas nas Empresas 3 e 37, é 
“Criatividade”. Uma delas a define como capacidade de “gerar e implementar soluções 
inovadoras para resolver problemas e melhorar resultados”. Essas competências “sinônimas” 
podem ser percebidas também em outra competência importante no contexto da inovação, que 
é “Empreendedorismo”: a Empresa 14, por exemplo, a define como “capacidade para 
identificar novas oportunidades de ação, propor e implementar idéias e projetos com visão 
estratégica e de futuro do negócio, assumindo o risco nos processos dos quais possui 
responsabilidades (capacidade de realização; sabe correr riscos; assertividade)”. Apesar de 
poucas empresas adotarem explicitamente essa competência, ela se encontra incorporada no 
conceito de outras, tais como “Iniciativa” nas Empresas 9 e 29 e “Fazer Acontecer” na 
Empresa 15. 

Outra informação valiosa do estudo de Barbosa (2005) é a enumeração de facilidades 
na adoção dos modelos de gestão de competências. Elementos como cultura organizacional, 
estímulo à participação, predisposição dos gestores, mudança, modelo atrelado aos objetivos 
estratégicos e necessidade de definição de ações esperadas pela empresa chamam a atenção, 
pois demonstram um caráter prático desses modelos, voltado a resultados. 

Dessa forma, já que as competências, segundo relatos dos entrevistados, representam o 
“como” em relação aos resultados, os modelos de gestão de competências apresentam-se 
como uma tecnologia gerencial capaz de incorporar inovação à cultura e à prática 
organizacional, o que permite que as empresas busquem vantagens competitivas sustentáveis 
no contexto dinâmico do século vinte e um. Em relação a esse ponto, é importante relembrar 
que essas empresas estão bem posicionadas nos "rankings" já citados.  

Reforça-se, entretanto, que um dos obstáculos para a realização dessa pesquisa, 
segundo Barbosa (2005), foi a dificuldade de se obterem informações acerca dos modelos, 
inclusive dos perfis de competência e respectivas descrições. Em muitos casos, o caráter 
sigiloso e estratégico dos modelos serviu como justificativa, reforçando a importância das 
competências para essas organizações. 

Finalmente, nota-se que grandes empresas, sem considerar as particularidades de cada 
setor, procuram incorporar de fato a inovação aos seus modelos de gestão de competências. 
Isso sugere a necessidade de se verificar se esses modelos, que consideram determinadas 
competências importantes para a ocorrência de inovação, de fato tornam as empresas mais 
inovadoras, ou seja, capazes de realizar a inovação de processos, gestão, produtos e/ou 
serviços. As reflexões parecem apontar para a necessidade da identificação da inovação como 
competência organizacional ou essencial nessas empresas e da identificação de seus 
respectivos modelos de inovação. 
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