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Resumo 

Este artigo tem por objetivo apresentar as ações implementadas, a partir do mapeamento de 
competências, no setor de produção Cia. Iguaçu de Café Solúvel. Em 1996 a empresa, 
visando maior flexibilidade da sua mão-de-obra, implementou um programa denominado 
PGMO - Plano Geral de Mão-de-obra, que consistiu em mapear as diversas atividades 
existentes no processo produtivo e identificar os conhecimentos e as habilidades necessários 
para o desenvolvimento dessas atividades, bem como, as competências dos colaboradores. A 
partir daí,  definiu-se, então, um conjunto de ações que viessem capacitá-los de modo a 
torná-los multifuncionais. O artigo consiste de três parte sendo a primeira a introdução. A 
segunda parte apresenta algumas definições para o termo competências, mapeamento de 
competências e algumas ações que podem ser implementadas a partir deste. E na última 
parte, o estudo de caso e os seus resultados. Para a coleta dos dados e informações foram 
utilizadas entrevistas semi-estruturadas e consulta a documentos internos da empresa. Dentre 
as principais ações identificadas destacam-se: os treinamentos teóricos, os treinamentos no 
serviço, a formação dos instrutores de treinamentos no serviço, a elaboração das Instruções 
de Trabalho e a implementação da Escola do Café em 2004. 
Palavras-chave: Competência, Mapeamento de competências, Treinamento e 
Desenvolvimento. 
 
 
1 Introdução 
 Um dos maiores efeitos da globalização é diminuir distâncias. A sensação de 
proximidade gera, normalmente nas empresas e nos indivíduos, um aumento na pressão 
competitiva. No cenário organizacional, as companhias enfrentam ameaças constantes 
decorrentes da entrada de novos concorrentes, novos produtos, tecnologias, regras de 
exportação/importação e outros fatores. No âmbito dos indivíduos, a concorrência fica 
evidente não somente em relação a outros indivíduos, mas pela aquisição de novas 
competências e conhecimentos. 
 Se por um lado a globalização causa um aumento na pressão competitiva, por outro, 
ela proporciona a busca de novas estratégias que fazem com que as organizações se 
sobressaiam no mercado gerando vantagem competitiva. Nesse cenário, o conceito de 
competência assume relevância por estabelecer uma relação entre a estratégia da organização 
e os resultados a serem alcançados. 
 A identificação de competências é um processo que permite estabelecer, a partir de 
uma atividade de trabalho, as competências necessárias para se desempenhar tal atividade 
satisfatoriamente. Tal processo é comumente denominado mapeamento de competências. O 
mapeamento, além de defini-las para as atividades identifica também as competências 
individuais. 
 Contudo, somente o mapeamento não garante à empresa a obtenção das suas metas e 
objetivos. É necessário identificar o gap existente entre as competências atuais e aquelas a 
desenvolver e, a partir daí, elaborar um plano por meio do qual é possível desenvolver um 
conjunto de ações que levem à construção de novas competências ou ao aprimoramento das 
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atuais. Desse modo, a geração de competências e o desenvolvimento de ações assumem 
relevância por proporcionarem como resultado, um alto desempenho dos indivíduos, das 
equipes e da organização. 
 Este artigo tem por objetivo apresentar as ações implementadas, a partir do 
mapeamento de competências, no setor de produção de uma empresa do ramo de alimentos e 
bebidas. Para tanto o artigo consiste de três parte sendo a primeira a introdução. A segunda 
parte apresenta algumas definições para o termo competências, mapeamento de competências 
e algumas ações que podem ser implementadas a partir deste. E na ultima parte o estudo de 
caso e os seus resultados. Para a coleta de dados e informações foram realizadas entrevistas 
semi-estruturadas com a equipe responsável pelo mapeamento de competências e 
implementação das ações e consulta a documentos internos da empresa. 
 
 
2 Algumas definições para o termo Competência 
 Para entender melhor o conceito de competência individual, Fleury e Fleury (2004, 
p.26) propõem uma pesquisa a dicionários. Os autores destacam, assim, duas definições: 
− “Qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, 
julgamento, habilidade ou força para determinada atividade” (Dicionário Webster). 
− “Capacidade para entender qualquer assunto, aptidão, idoneidade; capacidade legal para 
julgar pleito” (Dicionário Aurélio). 
 A primeira definição enfoca a necessidade do indivíduo possuir algo para ter um 
desempenho competente, enquanto que a segunda aborda a aplicação efetiva dessas 
capacidades em determinada ação. Desse modo, a competência do indivíduo não pode ser 
compreendida de forma separada da ação (ROPÉ; TANGUY, 1997). 
 O Conselho Nacional do Patronato Francês (Medef) citado por Zarifian (2001, p. 66), 
durante as jornadas internacionais de Deauville, realizadas em outubro de 1998, definiu a 
competência como sendo: 

“Uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de experiências e 
comportamentos que se exerce em um contexto preciso. Ela é constatada quando de 
sua utilização em situação profissional, a partir da qual é passível de validação. 
Compete então à empresa identificá-la, avaliá-la, validá-la e fazê-la evoluir.” 

 O mérito desta definição está no fato de que a competência é do indivíduo e só se 
manifesta e é avaliada em uma determinada situação profissional específica. A mobilização de 
competências individuais na atividade profissional é geradora de valor social para o indivíduo 
e valor econômico para a organização (ZARIFIAN, 2001; FLEURY; FLEURY, 2004). 
 
 
3 Mapeamento de Competências 
 A Cotec (1998, p. 41) denomina de Auditoria de Competências, os estudos que visam 
inventariar os conhecimentos, as habilidades e as experiências dos indivíduos e equipes que 
trabalham na empresa. 
 Para Zuniga (2004, p. 122), o mapeamento de competências individuais consiste em 
identificar os conhecimentos (knowlegde), as destrezas (skills), as habilidades (abilities) e os 
comportamentos estimulantes (enabling behaviours) que os empregados devem demonstrar 
para que a organização atinja suas metas e seus objetivos. 
 Lyons (2003, p. 400) faz uso do termo charting ao se referir ao processo que permite: 
− listar os conhecimentos e as habilidades relacionados a uma tarefa, trabalho, função, 
unidade ou organização; 
− mostrar ou descobrir o que é necessário para a melhoria da performance. 
− O autor vê o mapeamento como uma ferramenta que possibilita melhorar o 
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desenvolvimento individual e organizacional. 
− Conforme a Cotec (1998, p. 41-49) o mapeamento de competências permite: 
− mostrar pessoas habilitadas para projetos particulares; 
− mostrar às equipes ou a indivíduos onde os programas de treinamento podem e devem ser 
desenvolvidos e aplicados; 
− recomendar o recrutamento de pessoal externo com qualificações que supram 
competências específicas necessárias aos negócios; 
− contribuir para a gestão do conhecimento na organização; 
 Rossato (2002), utilizando o termo mapeamento de competências complementa que 
este permite ainda: 
− alocar mais adequadamente os colaboradores de acordo com as suas competências; 
− lotar os colaboradores nas suas áreas de negócios; 
− alavancar muitas potencialidades não aproveitadas; 
− identificar carência de competências e traçar um plano para eliminá-las ou minimizá-las; 
− fornecer subsídios para montagem de um plano de avaliação e de recompensa dos 
colaboradores baseado nas competências; 
− auxiliar no planejamento, na seleção e no desenvolvimento das competências necessárias 
ao funcionamento da organização. 
 
 
4 Ações decorrentes do mapeamento de competências 
 Ulrich (2000) considera que a dinâmica de atuação de uma organização de sucesso é 
obter resultados favoráveis a partir de suas decisões estratégicas. Entretanto, estratégias, por 
mais brilhantes que sejam, não se convertem imediatamente em resultados; são necessários 
pelo menos duas etapas intermediárias: a geração de competências e as ações. A Figura 1 
ilustra este processo: sem ações não se obtém resultados; sem competência, as ações perdem 
eficácia ou sequer chegam a serem realizadas. 
 

Estratégia Competências Ação Resultados 

 
FIGURA 1 – Da estratégia aos resultados 
Fonte: Adaptado de Ulrich (2000) 
 
 Rossato e Cavalcanti (2002) destacam a contratação e o treinamento como algumas 
ações que podem ser implementadas para eliminar ou minimizar as carências de 
competências. A estas, acrescenta-se ainda a participação em seminários, cursos de 
especialização e pós-graduação BARBOSA et al (2004); a remuneração por competências e a 
remuneração variável (HIPÓLITO, 2001). 
 
 
4.1 Recrutamento e seleção de pessoas 

 As empresas, por quererem que os trabalhadores aumentem continuamente o estoque 
de conhecimento organizacional, passaram a considerar o recrutamento e seleção como uma 
função estratégica dentro da Administração de Recursos Humanos (TERRA, 2000 , p. 128-
129). 
 Chiavenato (1999, p. 92) define o recrutamento como: 

“Um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potenciais 
qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. É basicamente um 
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sistema de informação através do qual a organização divulga e oferece ao mercado 
de recursos humanos, oportunidades de emprego que pretende preencher.” 

 O recrutamento direcionado para estratégia da empresa e as políticas de 
desenvolvimento pessoal, demonstram a postura da empresa de privilegiar, reter e 
desenvolver competências (id.). 
 A seleção de pessoas, segundo Cenzo e Robbins (1996) apud Chiavenato (1999, p. 
107) “o processo de escolher o melhor candidato para o cargo.” Para tanto, o selecionador 
deve ter disponíveis as informações a respeito do cargo a ser preenchido, bem como, as 
técnicas de seleção para conhecer e escolher adequadamente os candidatos. 
 
 
4.2 Programas de capacitação/treinamento e desenvolvimento 
 Chiavenato (1998, p.495) define o treinamento como sendo:  

“O processo educacional de curto prazo aplicado de maneira sistemática e 
organizada, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e 
habilidades em função dos objetivos definidos.” 

 Por meio do treinamento, a pessoa pode assimilar informações, aprender habilidades, 
desenvolver atitudes e comportamentos, bem como, desenvolver conceitos. 
O desenvolvimento de pessoas “são as experiências não necessariamente relacionadas com o 
cargo atual, mas que proporcionam oportunidades para desenvolvimento e crescimento 
profissional” CHIAVENATO (1999, p. 323). Treinamento não é desenvolvimento. O 
treinamento é orientado para o presente; ele focaliza o cargo atual e busca melhorar as 
habilidades e capacidades relacionadas a este cargo. O desenvolvimento focaliza o futuro; ele 
está voltado para os cargos a serem ocupados futuramente nas organizações, como também, 
para as novas habilidades e capacidades que estes cargos irão requerer (id.). 
 Como métodos de desenvolvimento de pessoas, Chiavenato (1999) destaca: 
− Rotação de cargos: consiste na movimentação horizontal e vertical das pessoas em várias 
posições na organização com o objetivo de expandir seus conhecimentos, habilidades e 
capacidades. A movimentação horizontal consiste na transferência lateral do indivíduo por 
curto prazo e a movimentação vertical consiste na promoção provisória da pessoa para uma 
nova posição mais complexa. 
− Posições de assessoria: técnica que consiste em dar oportunidade a uma pessoa com 
elevado potencial de trabalhar provisoriamente em diferentes áreas da organização e sob a 
supervisão de um gerente. 
− Aprendizagem prática: técnica de treinamento pela qual o funcionário trabalha em 
tempo integral na analise e resolução de problemas de certos projetos ou departamentos. 
− Atribuição de comissões: consiste em participar de comissões de trabalho, em que é 
possível compartilhar das tomadas de decisões, aprender pela observação e pesquisar 
problemas específicos da organização. 
− Participação em cursos e seminários externos: permite a aquisição de novos 
conhecimentos e desenvolvimento de habilidades conceituais e analíticas. Podem ser feitos 
por meio de cursos ou seminários in-house, com a ajuda de consultores, fornecedores. 
Atualmente, com o auxilio das tecnologias da informação, muitas organizações estão 
proporcionando aos seus funcionários a aprendizagem à distância. 
− Treinamento fora da empresa (outdoor): consiste na busca de novos conhecimentos, 
atitudes e comportamento fora da empresa. Esta modalidade de treinamento é geralmente 
oferecida por organizações especializadas em T&D. 
− Estudos de casos: técnica que permite, a partir de um problema real, realizar um 
diagnóstico e apresentar alternativas de solução para o mesmo. Esta técnica desenvolve nos 
funcionários, habilidades de análise, comunicação e persuasão. 
− Jogos de empresas - (management games ou business games): são técnicas de 
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desenvolvimento, por meio das quais as equipes compostas por funcionários ou gerentes 
competem umas com as outras, tomando decisões computadorizadas a respeito de situações 
reais ou simuladas de empresas (CHIAVENATO, 1999). Para Gramigna (2004), tais 
vivências contribuem para a melhoria da performance da equipe quando estas se depararem 
com uma situação real que exija respostas e ações concretas. 
− Centros de desenvolvimento interno: são centros localizados na empresa, os quais 
permitem que os funcionários desenvolvam e melhorem suas habilidades pessoais a partir de 
exercícios realísticos (CHIAVENATO, 1999). Como exemplo, este autor cita as 
Universidades Corporativas (UCs) que surgiram como um meio eficaz de alinhar as 
estratégias de negócios e as competências da empresa e a partir daí desenvolver as 
competências individuais e em grupo (EBOLI, 2001). 
− Tutoria (mentoring/coaching): técnica por meio da qual, um gerente passa a guiar e 
orientar uma pessoa em sua carreira mediante uma orientação cuidadosa e de empatia. O 
mentor ou tutor ajuda o empregado em seus planos de desenvolvimento individual, além de 
proporcionar oportunidades de treinamento e cultivo de competências (QUINN et al., 2003, p. 
31). 
 
 
4.3 Remuneração por competência 
 As limitações dos sistemas de recompensas centrados em cargos têm levado à busca 
de técnicas alternativas de recompensa que sejam mais alinhadas às atuais demandas 
organizacionais. Desse modo, o conceito de competências além de ser utilizado nas áreas de 
recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, passou também, a ser utilizado para 
fins remuneratório (HIPÓLITO, 2001). 
 Chiavenato (1999) declara que a remuneração por competência é uma forma de 
remuneração baseada no grau de informação e o nível de capacitação de cada funcionário. O 
objetivo é remunerar de modo personalizado, de acordo com as competências pessoais de 
cada funcionário. Desse modo, na visão do autor, na avaliação por competência: 
− a avaliação do desempenho afeta diretamente a remuneração da pessoa; 
− o salário não é fixo; os funcionários podem receber ganho adicional baseado no 

desempenho alcançado; 
− a pessoa é estimulada a se envolver com as metas da empresa. 
 
 
4.4 Remuneração variável 
 A remuneração variável é uma forma de remuneração utilizada pelas empresas na qual 
se enquadram a participação nos lucros e resultados (PLR), bônus e prêmios por desempenho, 
comissões de vendas e outros pagamentos que têm como referência o último ano fiscal 
(HIPÓLITO, 2001). Este autor destaca que a empresa, ao introduzir a prática da remuneração 
variável, deve cuidar para que haja coerência global entre as ações de recompensa, o discurso 
organizacional e aquilo que a organização busca e valoriza. 
 
 
5 O estudo de caso: O PGMO – Plano Geral de Mão-de-Obra da Companhia Iguaçu de 
Café Solúvel 
 A Companhia Iguaçu de Café Solúvel, fundada no final da década de 60 é, desde 1972 
uma empresa multinacional japonesa e está entre as três maiores empresas de café solúvel do 
Brasil atuando na fabricação e comercialização de café solúvel e seus derivados no mercado 
interno e externo. 
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 Com os processos de revisão e reengenharias das empresas, começaram a surgir 
conceitos novos de administração dos Recursos Humanos. Seguindo essa evolução, em 1996 
a Cia Iguaçu começou a estudar a implementação do PGMO - Plano Geral de Mão-de-obra 
(CIA. IGUAÇU, 1997). 
 O PGMO foi o nome denominado pela empresa ao processo utilizado para mapear as 
competências e implementar ações tendo por base as informações obtidas desse mapeamento. 
O PGMO é a “movimentação dos colaboradores na empresa, de forma controlada e planejada, 
cujo objetivo principal é a polivalência, ou seja, para cada atividade ter mais de uma pessoa 
treinada e apta a exercê-la quando necessário” (CIA. IGUAÇU, 1997). 
 Era meta da empresa ter os seus colaboradores bem treinados para participarem de 
qualquer etapa do processo produtivo, do inicio até o fim. Para atingir tal meta era necessário 
ter colaboradores multifuncionais (CIA. IGUAÇU, 1997).Para tanto, a empresa começou, a 
partir de 1997, a mapear as competências dos seus colaboradores e com base nesse 
mapeamento, a desenvolveu um conjunto de ações que permitiram que seus colaboradores se 
tornassem multifuncionais. Dentre essas ações implementadas na empresa destacam-se: 
− Exigência do Ensino Médio: foi a primeira ação adotada pela empresa após o 

mapeamento de competências por perceberem que o Ensino Médio era o nível de 
formação mínimo necessário para os colaboradores desempenharem suas atividades. 

− Realização dos treinamentos teóricos: foram direcionados para duas linhas distintas - 
uma técnica e a outra de gestão: 

a) treinamentos da linha técnica: envolveram módulos com conhecimentos básicos 
de Português, Matemática, Física, Química, Pneumática, Elétrica Básica, Mecânica 
Básica, Instrumentação; 
b) treinamentos da linha de gestão: foram direcionados às pessoas que tinham 
necessidade de conhecimentos sobre gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, 
motivação. 

− Realização dos treinamentos práticos (on the job): in loco com o instrutor devidamente 
treinado e cuja metodologia utilizada é ‘Aprender fazendo e ensinar fazendo’. 

− Formação de instrutores no serviço: foram capacitados supervisores e colaboradores 
sobre como ensinar e avaliar os colaboradores na aprendizagem de novas atividades. 

−  Instruções de Trabalho: foram elaboradas pelos supervisores, instrutores e operadores e 
são utilizadas nos treinamentos para habilitação, bem como, para a padronização dos 
procedimentos operacionais. 

− Escola do Café: Iniciou no 1º semestre de 2004 e tem por objetivo fornecer 
conhecimentos – que vão desde o básico sobre café verde a itens mais avançados 
envolvendo tecnologia sobre a fabricação de café; passando, também, pelo conhecimento 
sobre o mercado – aos seus colaboradores, de acordo com as suas necessidades e áreas de 
trabalho. 

− Liberação de horário para o colaborador estudar: começou a vigorar no ano de 2004. 
A empresa criou um comitê interno que analisa a solicitação do colaborador para estudar. 
Por enquanto, essa concessão é apenas de tempo no expediente e não financeira. 

− Cursos de desenvolvimento de pessoal: trabalham com questões relacionadas a 
autoconhecimento, conhecimento do outro, auto-estima, autoconfiança, motivação, 
relacionamento humano, liderança, trabalho de equipe. 

− Seção pipoca: foi uma ação desenvolvida pelo supervisor e os operadores sob sua 
responsabilidade, os quais assistem a um filme e ao seu término é realizada uma discussão 
sobre o mesmo procurando fazer uma correlação com o dia-a-dia dos operadores, como 
forma de manter um clima de integração. 

− Rodízio horizontal e vertical dos colaboradores: são dois caminhos de movimentação 
dos funcionários pelas diversas atividades da empresa. Na movimentação horizontal o 
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grau de complexidade das atividades é similar, enquanto que, na vertical este grau 
aumenta proporcionalmente em relação à função. 

− Progressão funcional: ocorre de acordo com o tempo de serviço na empresa, necessidade 
dela, expansão de um processo. Toda a progressão funcional a ser efetivada no setor de 
produção é amparada no PGMO. 

 A pesquisa revelou ainda algumas informações adicionais a respeito das ações 
implementadas. A primeira está relacionada à diferenciação realizada entre as atividades com 
o objetivo de estabelecer um tempo mínimo necessário para a habilitação do operador no 
treinamento. Na fábrica existem atividades que demandam, no mínimo, um ano de 
treinamento para o operador ficar apto, enquanto outras, apenas três meses. Desse modo, o 
instrutor e o supervisor têm um prazo, por meio do qual saberão se ele estará apto ou não, no 
final do tempo estipulado. 
 A segunda informação diz respeito à uniformização dos turnos uma vez que foi 
possível uniformizar tanto a produtividade quanto o nível do pessoal nos turnos com a 
movimentação dos colaboradores. E a terceira, refere-se a questão das pontuações obtidas das 
movimentações para treinamento. No setor de produção existem os operadores e os seus 
auxiliares. Num primeiro momento, quando era necessário treinar uma pessoa para uma 
determinada atividade era chamado para o treinamento o seu auxiliar, devido ao operador 
estar ‘preso’ ao equipamento, isto é não havia outro para substituí-lo, e portanto, não poderia 
ser movimentado para ser treinado em outros equipamentos. Depois de dois ou três anos 
treinando, esses auxiliares contavam mais habilidades que os operadores, e 
conseqüentemente, a pontuação desses auxiliares era maior que as dos operadores. Como, 
atualmente, as movimentações para treinamento no setor de produção, encontram-se 
estabilizadas é possível movimentar o operador para treinar em outra atividade. 
 
 
6 Conclusão 
 Portanto, com base na pesquisa realizada, pode-se concluir que o mapeamento de 
competências trouxe muitas vantagens para a empresa e dentre elas, a construção da matriz de 
multifuncionalidade na qual são listadas as atividades com os seus respectivos níveis de 
complexidade; e o grau de conhecimento do colaborador em cada uma delas. Com relação as 
diversas ações implementadas pela empresa no setor de produção, tais como, a exigência do 
Ensino Médio, os treinamentos teóricos e práticos, a formação dos instrutores nos serviço e a 
Instruções de Trabalho, contribuíram para eliminar do gap existente entre as competências 
que ela necessitava com aquelas que os colaboradores apresentavam; daí o destaque dessas 
ações neste artigo. Assim, o setor de produção tem a flexibilidade de mão-de-obra almejada, 
bem como, colaboradores preparados para enfrentarem e se adaptarem às mudanças que o 
mundo globalizado impõe à organização. 
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