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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta como objetivo principal propor uma matriz de competências 
organizacionais apropriadas para a gestão de uma rede de educação básica 
confessional brasileira. A pesquisa é de natureza exploratória, com conotação 
qualitativa, cuja estratégia de pesquisa escolhida foi o estudo de caso único, 
realizado em uma rede de educação confessional brasileira denominada IASBE. A 
coleta de dados foi realizada por meio das discussões de um grupo de 
sensibilização, 2 entrevistas com profissionais especialistas na área da educação, 
pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas com os 4 principais gestores da 
rede pesquisada. As discussões no grupo de sensibilização e as entrevistas com os 
profissionais especialistas (3 entrevistas realizadas no grupo e 2 individuais) 
geraram dados para a construção de uma lista de competências organizacionais 
(CO) apropriadas para as redes de educação básica confessional. A pesquisa 
documental e as entrevistas realizadas na IASBE (4 entrevistas) proporcionaram 
dados para o mapeamento das COs da rede pesquisada. Relacionou-se então a 
lista de COs apropriadas com as mapeadas na IASBE e detectou-se o gap de COs 
existentes na instituição. Estas análises possibilitaram a elaboração de uma 
proposta de manutenção, construção e desenvolvimento de COs para a IASBE e a 
elaboração de uma matriz de competências organizacionais que pode ser aplicada 
em qualquer rede básica de educação confessional.  Observou-se durante o 
levantamento de literatura que o objeto de estudo desta pesquisa é pouco estudado, 
no que se refere a modelos de gestão educacional, o que proporciona a este 
trabalho características de INOVATIVIDADE, tornando esta pesquisa ainda mais 
desafiadora e importante no sentido de contribuir para discussão sobre a aplicação 
da gestão por competências em redes de escolas confessionais. A 
APLICABILIDADE deste estudo para redes de educação básica confessional poderá 
proporcionar maior clareza quanto às estratégias elencadas para a consecução de 
seus objetivos, uma vez que estas estarão orientadas pelas COs da instituição, além 
de possibilitar um melhor alinhamento entre a gestão do ensino e do negócio. Em se 
tratando da relevância, o presente estudo apresenta possibilidades de 
REAPLICABILIDADE para qualquer rede de educação básica confessional, uma vez 
que estas poderão utilizar o modelo proposto para mapear as COs existentes e 
compará-las com a matriz de COs proposta, auxiliando tanto na identificação e no 
desenvolvimento de competências organizacionais existentes, como para a definição 
e o desenvolvimento de competências organizacionais futuras, o que poderá 
proporcionar uma vantagem competitiva para a organização em longo prazo. 

 
Palavras-Chave: Gestão por competências em Instituições de Educação Básica; 

Competências Organizacionais; Mapeamento de Competências Organizacionais. 
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ABSTRACT 

This research aims to propose a matrix of organizational competencies appropriate 
for the management of a Brazilian basic education confessional network. This is a 
qualitative, exploratory research, using the strategy of the single case study, carried 
out in a Brazilian confessional education network called IASBE. Data collection was 
carried out through a sensitization group, two interviews with specialists in the 
education area, documentary research and semi-structured interviews with the 
employees of the studied network. The discussions in the sensitization group and the 
interviews with the specialists generated data for the construction of a list of 
organizational competencies (OC) appropriate for basic education confessional 
networks. The documentary research and the interviews conducted at IASBE 
provided data for the mapping of their OCs. The list of appropriate OCs was related 
to those mapped in the IASBE, and the OC gap in the institution was detected. These 
analyses made possible the creation of a proposal for maintenance, construction and 
development of OCs for the IASBE and the construction of an organizational 
competency matrix that can be used by any basic education confessional network. In 
the literature survey, it was observed that there are few studies of the object of study 
of this research, regarding organizational management models, which make this work 
INNOVATIVITY, and making it even more challenging and relevant, in that it 
contributes to a discussion about the application of competence management in 
school networks. THE APPLICABILITY of this study for basic education confessional 
networks may provide greater clarity as to the strategies listed for the achievement of 
its objectives, since these will be guided by the OCs of the institution, in addition to 
enabling a better alignment between teaching and business management. Regarding 
relevance, the present study presents possibilities of REPLICABILITY for any basic 
education confessional network. Since these could use the proposed model to map 
the existing OCs and compare them with the proposed OC matrix, helping both the 
identification and the development of existing OCs, as well as the definition and 
development of future OCs, which may provide a competitive advantage for the 
organization in the long term. 

 

Key words: Management by competencies in Basic Education Institutions; 
Organizational Competencies; Organizational Competency Mapping. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste primeiro capítulo serão abordados os itens contextualização do tema da 

dissertação, justificativa e problema de pesquisa, contribuição teórica e empírica, 

objetivos e estrutura do trabalho. 

 

1.1 Contextualização do Tema 

 

O final do século XX e o início do século XXI foram marcados pela 

globalização do mercado e da produção, influenciados, principalmente, pela 

computação em rede aberta e centrada no usuário. Neste contexto as organizações 

passaram a atuar em um ambiente mais dinâmico, aberto, competitivo, complexo e 

orientado para o cliente. Isso fez com que as mesmas buscassem uma maior 

compreensão de suas potencialidades para entender como competir hoje e como 

estarem preparadas para o mercado de amanhã (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

Neste cenário, as organizações têm buscado não apenas sobreviver, mas 

diferenciar-se de seus concorrentes melhorando sua efetividade e formulando novas 

estratégias a fim de se tornarem mais competitivas. Mas para desenvolverem 

competitividade, elas necessitam apresentar competências organizacionais que 

favoreçam a antecipação no mercado de novos produtos e serviços, com rapidez, 

agilidade e baixo custo (PRAHALAD; HAMEL, 1990). Essas competências 

organizacionais devem estar diretamente relacionadas à estratégia da organização, 

favorecendo a relação entre os objetivos a que a organização se propõe e seus 

resultados (FLEURY; FLEURY, 2004; RUAS; ANTONELLO; BOFF, 2005). 

Desta forma, compreender e distinguir as competências organizacionais de 

uma empresa pode gerar inúmeros benefícios para a mesma, tais como: gerentes 

com opiniões similares sobre as competências mais importantes da empresa tendem 

a tomar decisões mais coerentes e voltadas para desenvolvê-las e fortalecê-las; 

identificação de lacunas de competências pode indicar áreas em que é preciso 

investir para proteger ou aumentar a condição competitiva da empresa; avaliação 

dos aspectos das competências de uma empresa pode revelar competências que, 

talvez, se desvalorizem em decorrência da imitação por parte de concorrentes ou de 

mudanças no ambiente (KING; FOWLER; ZEITHAML, 2002).
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Em geral, as empresas que investem tempo e esforços na avaliação de suas 

competências organizacionais terão à sua disposição informações valiosas para 

apoiar as tomadas de decisão estratégicas. Contudo, acredita-se, que muitas 

empresas têm apenas vaga noção do valor das competências que possuem ou da 

possível ausência de competências importantes (FERNANDES; COMINI, 2008; 

KING; FOWLER; ZEITHAML, 2002; MELLO; FONSECA; SANTOS, 2015; RUAS et 

al, 2010), o que pode prejudicá-las nas escolhas das estratégias de competição, já 

que as competências organizacionais podem viabilizar diferenciais competitivos 

sustentáveis (PRAHALAD; HAMEL, 1998). 

O cenário em que as organizações educacionais estão envolvidas não é 

diferente. Para Landfeld e Odelius (2017) nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas percebe-se que apesar do PNDP (Plano Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal), legislação que prevê a adoção da Gestão por Competências (GC) no setor 

público federal desde 2006, poucas universidades implementaram o modelo e 

possuem clareza de suas competências organizacionais (LANDFELD; ODELIUS, 

2017). Neste mesmo trabalho onde os autores discutem sobre os aspectos que 

provocam as políticas de GC em IES públicas e os impactos gerados pelo 

desenvolvimento e implantação dessas políticas, apontou-se que 28,4% das IES não 

tinham suas competências organizacionais mapeadas e 57,1% ainda não haviam 

mapeamento as competências individuais. Além disso, 71,42% não tinham se quer 

realizado divulgação sobre os planos de trabalho envolvendo um modelo de GC. 

Na educação básica os planos para gestão das escolas públicas referem-se 

as preocupações voltadas a gestão democrática das escolas onde o foco concentra-

se na transformação desta gestão em estratégia metodológica objetivando o 

envolvimento da comunidade nos planos de gestão das unidades escolares (LDB, 

10.172/01; PARO, 2012).  

A realidade das escolas privadas diferencia-se no que tange a ausência de 

cobrança em termos legislativos para a aplicação do modelo de GC devido ao fato 

de serem instituições privadas, terem a autorização de funcionamento e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público e não dependerem do governo para sua subsistência 

(LDB, 9394/96, art. 7º, inciso II). No entanto, o cenário atual das escolas privadas 

revela ausência da aplicação de modelos de gestão específicos (SILVA; 
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CASAGRANDE; PAULY, 2017), dificultando, desta forma, que elas se tornem 

competitivas ao longo do tempo no atual mercado educacional. 

    

1.2 Justificativa e Problema de Pesquisa 

 

Em janeiro de 2018 o Ministério da Educação apresentou os dados do Censo 

da Educação 2017 referente a todos os níveis de ensino no Brasil. O relatório mostra 

que apesar do Brasil ser um dos países que mais investem em educação, 

comparado a países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), há grandes desafios a serem enfrentados. 

No Ensino Médio, o Censo da Educação de 2017 apurou que no mesmo ano 

foram realizadas 7.930.384 milhões de matrículas contra 8.133.040 no ano anterior. 

Atrelado a isso, há ainda a evasão escolar nessa fase da escolarização que, 

segundo o MEC, em 2017, chegou a 11,2%. Quanto à faixa etária correta para este 

ciclo, apenas 66% dos jovens encontram-se matriculados nas séries 

correspondentes a sua idade. 

O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2015, outro 

instrumento que mede a qualidade da educação brasileira realizado a cada dois 

anos, evidenciou que as metas não foram cumpridas nos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º), apesar do índice ter evoluído. No Ensino Médio, a meta do 

Ideb 2015 não foi alcançada e os indicadores apresentam-se sem crescimento 

desde 2011. O objetivo era que se chegasse a 4,3, mas o índice apresentado foi 3,7.  

O Brasil também participa do Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA) que avalia o nível educacional de jovens de 15 anos por meio de provas de 

Leitura, Matemática e Ciências. Este exame é realizado a cada três anos pela 

OCDE.  Embora o Brasil seja um país não membro, participou como convidado pela 

terceira vez consecutiva e apresentou resultados sofríveis, como aponta o relatório 

Pisa (2015, p. 01): 

 

O desempenho dos alunos no Brasil está abaixo da média dos alunos em 
países da OCDE em ciências (401 pontos, comparados à média de 493 
pontos), em leitura (407 pontos, comparados à média de 493 pontos) e em 
matemática (377 pontos, comparados à média de 490 pontos). 
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Em função destas crises vivenciadas pela educação surgem as críticas da 

sociedade à escola, provocando um sentimento generalizado de que a escola não 

consegue mais desempenhar suas funções na sociedade. Esta situação tem 

provocado, segundo Silva, Casagrande e Pauly (2017), uma aceitação por parte das 

escolas, nos últimos anos, de ideias vindas da gestão empresarial em função dos 

dilemas experienciados no processo de gestão e planejamento destas instituições.  

Esta maior aceitação advém principalmente devido às críticas aos modelos de 

gestão educacional pouco planejados, a formação de gestores e seus níveis de 

experiência e os baixos rendimentos dos alunos. Estes fatores fomentaram uma 

busca por planos e sistemas que correspondessem a demanda crescente de 

desafios pelo qual atravessa a educação brasileira (SILVA; CASAGRANDE; PAULY, 

2017).  

Além disso, o setor educacional não conseguiu identificar as necessidades de 

mudança e não se preparou para todo este processo que hoje vive. As dificuldades 

de manter-se em um novo contexto de exigência por parte da sociedade e da 

competição propiciada pelo aumento da concorrência impeliu as escolas a buscarem 

novos caminhos (SILVA; CASAGRANDE; PAULY, 2017). 

De acordo com Antônio Eugenio Cunha, presidente da Federação Nacional 

das Escolas Particulares, a diversidade de escolas faz parte do cenário do mercado 

educacional atual onde as instituições de ensino estão vivenciando uma forte 

pressão da concorrência e procurando ofertar, dentro de suas propostas, o que pode 

ser o diferencial entre elas. Isso permite a diversidade entre elas e cria mais opções 

na escolha pelos tomadores dos serviços educacionais. 

Torna-se, portanto, necessário que as escolas ampliem sua visão de gestão 

institucional e compreendam que a administração escolar vai além de gerir uma sala 

de aula, e sim envolve todo um alinhamento de missão, valores, cultura e 

competências (BITENCOUT, 2012; LUCK, 2009) para a gestão da escola como um 

todo. 

Neste contexto, as escolas de Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio (EFI, 

EFII e EM) privadas, como qualquer outro tipo de organização, estão sujeitas a 

concorrência com outras instituições de ensino e precisam se reconhecer e entender 

suas competências organizacionais para conseguirem, não somente sobreviver, mas 
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terem vantagens que as permitam ter um diferencial competitivo (COLOMBO, 2004; 

GUIMARÃES, 2016).   

Frente a esta situação, uma possível alternativa que pode ser utilizada para 

melhorar a gestão escolar é a Gestão por Competências. Vários estudos se 

dedicaram a estudar a utilização do conceito de Gestão por Competências em 

organizações privadas (BASTOS, LOIOLA, 2009; BORGO, CALBARI, 2012; 

FERNANDES, STARON, 2017; FERREIRA, CANÇADO, LIMA, 2015; KNAPIK, 

2015) e públicas (AYRES, SILVA, 2013; CAMÕES, MENEZES, 2017; LANDFELDT, 

ODELIUS, 2017). Contudo, na área educacional, apesar de alguns estudos focarem 

na utilização do modelo de Gestão por Competências em Instituições de Ensino 

Superior (AYRES, SILVA, 2013; LANDFELDT, ODELIUS, 2017; TEIXEIRA FILHO, 

ALMEIDA, 2015), não foram encontrados trabalhos que focassem na utilização deste 

modelo para Escolas de Ensino Fundamental e Médio no Brasil. 

Fraga (2004) acredita que o motivo da carência de estudos que examinem a 

aplicação de modelos de gestão em instituições de ensino fundamental e médio seja 

pela especificidade da área de negócios em que estão inseridas. Neste contexto, a 

avaliação atual do conhecimento sobre modelos de gestão escolar, como campo 

profissional de estudo, revela uma situação carente no mundo ocidental (SOUZA, 

2009). 

Esta ausência de pesquisas na área de gestão escolar é percebida no evento 

da Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE) de 2017. 

No evento foram apresentados 156 artigos somente no eixo Política e Gestão de 

Educação Básica. Destes trabalhos, com exceção das pesquisas focadas em gestão 

democrática, tema bastante discutido na área educacional, não houveram estudos 

sobre modelos de gestão para as escolas. 

Essa constatação corrobora o exposto por Mariucci (2013). Em suas buscas 

no Banco de Teses da Capes, pesquisas de artigos publicados na Revista Brasileira 

de Pesquisa em Administração Escolar e em trabalhos apresentados na Associação 

Nacional de Pós-graduação em Educação (ANPEd) e ANPAE, o autor relata que 

“(...) não houve nenhuma publicação dentro da temática ‘gestão escolar’ que tivesse 

as escolas do sistema privado como objeto de investigação” (MARIUCCI, 2013, p. 

06).  Verificou-se que de 2013 a 2017 tal carência persiste nas mesmas bases de 
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dados pesquisadas por Muriucci (2013), em relação à publicação de artigos sobre 

modelos de gestão escolar para escolas e colégios, tanto públicos quanto privados. 

Ao pesquisar o tema competências nos anais de dois dos principais encontros 

de administração do Brasil, Encontro da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Administração (EnANPAD) e nas edições bienais do Encontro de Gestão de 

Pessoas e Relações de Trabalho (EnGPR),  de 2010 a 2017, também se evidenciou 

a ausência de estudos sobre modelos de gestão escolar para os níveis de EF I, EFII 

e EM.  No entanto, foram publicadas nestes encontros 4 pesquisas relacionadas ao 

estudo de competências na Educação de Ensino Superior abordando perspectivas 

diferentes como: a proposição de uma estrutura de referência para delimitação de 

um sistema de capacitação baseada em competências (AYRES, SILVA, 2013); o 

mapeamento das competências organizacionais e individuais (TEIXEIRA FILHO, 

ALMEIDA, 2015); os aspectos que influenciam as políticas de Gestão por 

Competência e os impactos gerados pelo desenvolvimento e implantação do modelo 

(LANDFELT, ODELIUS, 2017) e  seleção de pessoas (SILVA, 2012). 

Percebe-se que Fraga (2004), Souza (2009) e Mariucci (2013) indicam existir 

uma escassez de pesquisas sobre modelos de gestão para escolas corroborando 

com a falta de estudos também detectadas nos anais do EnAnpad, EnGPR, AnPae 

e AnPed. Observa-se, portanto, que o objeto de estudo (redes de escolas para os 

níveis de EFI, EFII e EM), é um campo ainda pouco explorado na área de modelos 

de gestão organizacional, o que torna este trabalho ainda mais desafiador no sentido 

de contribuir para discussão sobre gestão por competências em redes de escolas 

privadas. 

Diante do exposto coloca-se a seguinte questão: Quais as competências 

organizacionais apropriadas para a gestão de uma rede de educação básica 

confessional? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma matriz de competências organizacionais para redes de educação 

básica confessionais. 



 

7 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as competências organizacionais apropriadas para uma rede de 

ensino de educação básica confessional sob a percepção de gestores 

educacionais. 

b) Mapear as competências organizacionais na mantenedora de uma rede 

de educação básica confessional brasileira. 

c) Relacionar as competências organizacionais apropriadas identificadas 

com as mapeadas na IASBE a fim de detectar o gap de competências 

organizacionais existentes na instituição. 

 

1.4 Relevâncias Científica e Prática 

 

Na gestão pública brasileira, uma abordagem mais gerencial foi introduzida a 

partir da década de 90. Isso também refletiu na gestão escolar que veio perdendo o 

caráter eminentemente pedagógico e apropriando-se de uma perspectiva mais 

gerencial, com todos os aspectos organizacionais necessários. Assim as instituições 

educacionais passaram a ser vistas como uma empresa, onde a visão produtiva da 

escola valoriza importância da eficácia e da eficiência por meio da planificação 

precisa e ajustada, da direção por objetivos, do controle minucioso da qualidade, da 

seleção e promoção do pessoal diretivo e docente (COSTA, 1996).  

Silva, Martins, Diesel e Castoldi (2017) reforçam ainda mais esta ideia 

observando que as crescentes críticas ao nível de formação e de experiência dos 

gestores escolares, à forma de gestão e à habilidade de enfrentar os novos desafios 

propostos pela sociedade atual atingiram tanto o sistema público quanto o sistema 

privado da educação brasileira, oportunizando uma corrida por planos, sistemas e/ou 

modelos que deem conta das crescentes demandas administrativas e gerenciais das 

escolas. Neste sentido, analisar a aplicação de uma teoria da área da administração 

em instituições de ensino seria uma alternativa aos estudos em administração 

escolar, que ainda são muito escassos, segundo Souza (2009) e Mariucci (2013).  

Diante disso, este estudo reveste-se de relevância tanto científica quanto 

prática para as áreas da educação e da administração escolar. Em termos de 
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relevância científica, compreende-se ser as pesquisas em modelos de gestão para 

educação básica um temática ainda em desenvolvimento (Souza, 2009; Mariucci, 

2013), onde contribuições podem auxiliar na construção de modelos de gestão 

escolares mais eficientes e eficazes. Além disso, o modelo de GC incentiva de forma 

contundente a capacitação dos profissionais, pois esta teoria relaciona o 

desenvolvimento das pessoas ao desenvolvimento organizacional pontuando a 

interdependência entre crescimento individual e organizacional (DUTRA 2001; 

FLEURY; FLEURY, 2004; ZARIFIAN, 2001), indo ao encontro dos pressupostos 

democráticos e da participação da sociedade civil, objetivando fortalecer o direito da 

busca pelo conhecimento e desenvolvimento das pessoas (PARO, 2017).  

Outro fator de relevância tanto científica quanto prática está relacionado à 

possibilidade de estudar a realidade da gestão escolar sobre a ótica da Gestão por 

Competências oferecendo como resultado um framework que poderá auxiliar no 

mapeamento das competências organizacionais em redes de escolas privadas, 

possibilitando que as escolas de educação básica consigam reavaliar suas 

competências organizacionais, frente à matriz proposta neste estudo, e compreender 

melhor suas vantagens e desvantagens frente aos novos desafios impostos pela 

sociedade e concorrência.  

Esta pesquisa poderá propiciar as redes de educação de EFI, EFII e Médio a 

possibilidade de fazer uso destas análises a fim de ampliar seu olhar sobre a sua 

forma de gestão e poder estruturar um plano de gestão por competências para a 

organização como um todo. A sistematização de um plano por competências em 

uma rede de educação pode oferecer muitos benefícios. Além de poderem detectar 

seu(s) gap(s) entre os objetivos propostos e os resultados obtidos, o modelo de GC 

propicia maior dinamicidade nos processos de modificação das estruturas dos 

departamentos, dos setores e funções, quando necessário. 

Percebe-se ainda que a aplicação de um modelo de Gestão por 

Competências nas unidades escolares poderia ser bastante eficiente para ampliar a 

visão de gestão educacional e auxiliar na implementação dos conceitos de 

competências educacionais já muito utilizados no meio escolar com um olhar focado 

nos atores desta organização chamada escola. 

Trabalhar com um modelo de GC nas instituições de ensino torna-se uma 

possibilidade atraente. No entanto a produção de um programa de gestão claro, que 
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traduza nas ações destes atores a missão, a visão e os objetivos estratégicos de 

maneira que facilite o desenvolvimento do trabalho dos diretores e profissionais das 

escolas é quase inexistente e poderia ser adquirido pelo desenvolvimento de um 

modelo de Gestão por Competências. Em termos práticos, baseados na lista de 

competências organizacionais, os diretores poderiam definir uma lista específica de 

competências para poder avaliar diariamente o seu desempenho, como uma 

estratégia de auto monitoramento e avaliação. 

De forma geral, ao se utilizarem de um modelo de Gestão por Competências, 

as escolas poderiam compreender e atender as necessidades da comunidade aonde 

estão inseridas de forma prática, com maior presteza e precisão, pois ao realizarem 

o mapeamento das competências lhes torna possível visualizar onde estão seus 

pontos frágeis e desenvolver estratégias para solucioná-los, assim como estarem 

melhor preparados para enfrentar mudanças futuras. 

  

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

Esta dissertação será estruturada em seis capítulos, visando atender os 

objetivos propostos pela pesquisadora.  

No capítulo 1 Introdução, estão contemplados o diagnóstico e concepção do 

trabalho, o relato da problemática, o problema de pesquisa, realçando a 

problemática; os objetivos, geral e específicos, enfatizando o cerne da pesquisa; a 

relevância científica e prática, delineando a importância do trabalho e, finalmente, a 

apresentação da estrutura do trabalho.  

O capítulo 2 Revisão Teórica e Estado da Arte apresenta as principais 

contribuições teóricas sobre gestão por competência, seguido pelo capítulo 3 

Metodologia da Pesquisa que contempla o tipo, à abordagem e a estratégia de 

pesquisa, bem como descreve as técnicas de coleta e análise de dados utilizadas. 

O capítulo 4 Contextualização da Pesquisa aborda elementos importantes 

sobre a organização, sua estrutura e competências organizacionais. No capítulo 5 

consta a Apresentação e Análises dos Resultados, seguido das considerações 

finais. 
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2 REVISÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE 

 

Ao refletir sobre o significado do vocábulo competência e das interpretações 

que ele evoca, impele-se uma busca às suas origens. A palavra competência já era 

usada na idade de bronze, no século XIV a.C, na mitologia da civilização Celta, 

habitantes do território que corresponde hoje a Irlanda. Os celtas possuíam deuses 

da religião, da ciência, da profecia e da razão. Este povo, de maneira distinta a 

cultura atual, não fazia distinção entre o saber do agir, o conhecimento e a ação, 

sendo todos vistos de forma integrada. Esta relação transparecia na junção das 

pessoas do rei e do druida. O druida era a pessoa de máxima confiança do rei e que 

possuía muito conhecimento sobre assuntos variados, um homem-deus. Devido a 

isto, era reverenciado e suas opiniões eram aceitas sem objeções pelo que rei que 

procurava executar suas ações pautadas nas instruções deste conselheiro 

(BARROS, 1996).                           

Aproximadamente 700 anos depois, a relação entre conhecimento e vida 

política estava presente na Grécia antiga onde filósofos pré-socráticos separavam a 

vida da cidade (polis), do conhecimento, da casa, na qual eram desenvolvidas todas 

as atividades privadas. As mulheres e os escravos cuidavam das atividades 

produtivas e econômicas, isto é, o agir evidenciava o conhecimento (VERNANT, 

2002). 

No final da idade média a expressão competência pertencia essencialmente à 

linguagem jurídica. Relacionava-se a alguém ou a uma instituição que se destinava 

a apreciar ou julgar, mais tarde passou a ser utilizada para qualificar o indivíduo 

capaz de realizar certo trabalho (BRANDÃO, GUIMARÃES, 2001). Contudo, no 

início do século passado, o termo tornou-se um vocabulário familiar nas 

organizações e passou a ser usado para qualificar um profissional capaz de 

desempenhar com eficiência um determinado papel. 

Conceituar o termo competência não tem sido uma tarefa simples. Sua 

aplicação e utilização em múltiplas áreas do conhecimento faz com que seja 

analisado sob diversas óticas. Para Tedeschi (2002) a competência apresenta-se 

sob um aspecto que resgata os processos mais internos do ser humano, como a 

heterogeneidade e o subjetivismo. Esse prisma é muito realçado na área da 

pedagogia e da psicologia (PERRENOUD, 2000, 2002; ZABALA, ARNAU, 2010). 
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No contexto organizacional, lócus deste estudo, o tema competência 

apresenta duas dimensões: as competências humanas que serão analisadas nas 

perspectivas individual e coletiva (DUTRA, 2004; LE BOTERF, 2006; 

MCCLELLAND, 1973; RETOUR, KROHMER, 2011), e as competências 

organizacionais (BARNEY, 2007; FLEURY, FLEURY, 2006; MILLS, 2002; 

PRALAHAD, HAMEL, 1990; RUAS, 2010; ULRICH, 2000), ambas abordadas nas 

subseções a seguir. 

  

2.1 Competências Humanas (individual e coletiva)  

 

Pode-se entender as competências humanas como aquelas relacionadas às 

pessoas da organização. Na perspectiva humana o assunto foi abordado nos 

estudos feitos por McClelland (1973), em um processo de seleção de pessoal para o 

Departamento do Estado Americano.  Em seu artigo Testing for Competence rather 

than Intelligence, o autor explica que os testes tradicionais de conhecimentos e 

inteligência utilizados em seleção, eram ineficientes para predizer o sucesso 

profissional e na vida do candidato e favoreciam preconceitos contra minorias, 

mulheres e pessoas de nível socioeconômico inferior. Diante desta conclusão, o 

autor lançou seu olhar a encontrar métodos de avaliação que permitissem identificar 

variáveis de competência capazes de causar êxito no trabalho e na vida da pessoa. 

McClelland (1973) definiu competência como uma característica subjacente a 

uma pessoa que pode ser relacionada com desempenho superior na realização de 

uma tarefa ou em determinada situação. Diferencia-se, assim, competência de 

aptidões, que seria um talento natural da pessoa, o que pode vir a ser aprimorado 

por habilidades que seriam a demonstração de um talento particular na prática, e de 

conhecimentos, o que a pessoa precisasse saber para desempenhar uma tarefa. 

Já nos anos de 1990, um novo cenário de trabalho é apresentado às 

organizações (abertura da economia ao comércio internacional, queda da inflação e 

redução da presença do Estado na economia) e elas necessitavam inserir em sua 

existência recursos para lidar com a instabilidade e competitividade. Surge então a 

necessidade de um profissional que apresente competência em ação. 

O ser competente, portanto, deixa de ser um adjetivo pessoal e passa a ser 

um adjetivo para o momento da ação que obteve sucesso combinando e 
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mobilizando capacidades. Desta forma, como destaca Le Boterf (2006), ninguém 

pode ser considerado competente a priori. Neste mesmo período as ideias de 

Zarifian (1999, p.187) também vigoram. Ele conceitua competência como “[...] a 

inteligência prática para situações que se apoiam sobre os conhecimentos 

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

complexidade das situações”. Sendo assim, toda competência individual é 

fundamentada com base num conjunto de capacidades (conhecimentos, habilidades 

e atitudes), e estas assumem a condição de competência apenas no momento em 

que são mobilizadas para a realização de uma ação específica (RUAS, 2005; 

ZARIFIAN, 2001). 

Outro ponto importante para o conceito de competência individual está 

associado à contribuição econômica e social para a empresa e para a pessoa, 

chamada de entrega (DUTRA, 2004). Portanto, competência individual passa a ser 

entendida como a ação que combina e mobiliza as capacidades e os recursos 

tangíveis (quando necessários) gerando uma entrega, que nada mais é que o 

exercício da competência que vai estar sujeito aos resultados desejados e as 

condições que se colocam no contexto (DUTRA, 2004; FLEURY, FLEURY, 2004; 

RUAS, 2005; ZARIFIAN, 2001). 

Le Boterf (2003) aponta uma relação importante entre as competências 

individuais e um outro tipo de competência que vem despertando interesse 

crescente nas organizações: a competência coletiva. Esta competência quando bem 

desenvolvida proporciona melhora no desempenho da equipe, amplia o campo das 

ações coletivas e gera maior capacidade na resolução de problemas organizacionais 

(DUTRA, 2013). 

Os estudos das Competências Coletivas tiveram início com as pesquisas de 

Weick (1993) e Weick e Roberts (1993) sobre o compartilhamento do trabalho, um 

sistema coletivo denominado sensemaking do grupo. A tradução do termo seria "dar 

sentido à ação", que serve para nomear os processos de construção de sentido nas 

organizações. 

Para Bonotto e Bitencourt (2006) e Rosa (2010), existem duas linhas teóricas 

que direcionam os estudos das competências coletivas: a funcional e a social. Sobre 

o aspecto funcional, as competências coletivas podem ser compreendidas a partir 

dos desdobramentos das competências organizacionais, espelhando as 
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capacidades das diferentes áreas (marketing, financeiro, recursos humanos, 

produção) que forma a organização (RUAS, 2005). No aspecto social, as 

competências coletivas são vistas como a interação entre competências de um 

conjunto de pessoas e suas relações interorganizacionais (COLIN, GRASSER, 2011, 

LE BOTERF, 2003). 

Quanto a sua formação, as Competências Coletivas apresentam temáticas 

básicas que a identificam, tais como, saber elaborar representações compartilhadas, 

saber comunicar-se, saber cooperar e saber aprender coletivamente (LE BOTERF, 

2003). Esse saber coletivo desenvolve-se nas experiências individuais divididas com 

o grupo para formar um espírito coletivo, uma aprendizagem concreta (WEICK, 

ROBERTS, 1993). 

Retour e Krohmer (2011) identificaram como traços das Competências 

Coletivas o referencial comum (a linguagem compartilhada, a memória coletiva e o 

engajamento subjetivo) como razões de criação e desenvolvimento; o capital das 

Competências Individuais (as interações afetivas, as relações informais e a 

cooperação). No que tange aos aspectos da organização, a composição das 

equipes, as interações formais, o estilo de gestão e os pressupostos da gestão de 

recursos humanos são os principais traços das Competências Coletivas. 

Os mesmos autores sinalizam que as Competências Coletivas dependem das 

Competências Individuais e da coletividade e concordam com Le Boterf (2003) de 

que as relações afetivas apresentam papel importante no desenvolvimento das 

Competências Coletivas. Eles entendem que quanto mais à vontade a pessoa se 

sente na companhia da equipe, mais ela desenvolve o prazer de trabalhar junto. Isto 

torna-se um elemento poderoso e um forte investimento na formação das 

Competências Coletivas. 

Retour e Krohmer (2011, p. 46) apontam que em uma organização “a 

apropriação das competências coletivas nasce do desenvolvimento das 

competências individuais”. Asseveram ainda que as competências essenciais (core 

competences), consideradas competências organizacionais, resultam da 

“combinação de competências coletivas exploradas em serviços internos ou no 

interior de diversos departamentos da empresa”, como será visto na próxima 

subseção. 
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2.2 Competências Organizacionais 

 

As organizações se deparam com um mercado cada vez mais exigente, 

competitivo e de rápida mudança. Lidam com os anseios de corresponder às 

expectativas dos clientes, manter-se em uma posição de liderança pelo maior tempo 

possível e satisfazer os investidores a fim de lhes gerar valor através de seus 

produtos ou serviços. Esta capacidade de atender seus envolvidos e ser por eles 

reconhecida é que se chama de competência organizacional (CARBONE et al, 

2009). 

Para que haja uma maior compreensão sobre o conceito de competência 

organizacional, é importante mover o olhar para as suas raízes. Sem mencionar o 

termo competência, Penrose (1959) em seu clássico intitulado The theory of the 

growth of the firm, salienta que o desenvolvimento organizacional estaria 

diretamente ligado com os recursos de mudança estrutural corporativa, dando início 

as pesquisas de uma linha de estratégia, que anos depois, somado às contribuições 

de outros pesquisadores, como por exemplo, Wernerfelt (1984), Rumelt (1984) e 

Barney (1991), seria conhecida como Visão Baseada em Recursos (VBR).   

A VBR foca suas atenções na compreensão das variáveis do ambiente 

interno da empresa, apontando que as organizações atingem desempenho superior 

ao desenvolver habilidades e possuir recursos raros, diferenciados, de difícil 

imitação ou substituição (BARNEY, 2007; FOSS, 1997; JAVIDAN, 1998). Na mesma 

direção da VBR, Prahalad e Hamel (1990) apresentam o conceito de core 

competence ou competências essenciais, que pode ser entendido como o 

aprendizado coletivo na organização, especialmente de como coordenar diferentes 

habilidade produtivas e integrar correntes de tecnologias múltiplas.  

As competências essenciais se caracterizam por ter o valor percebido pelo 

cliente, garantir a competitividade da organização, contribuir para a diferenciação 

entre concorrentes e aumentar a capacidade de expansão da organização que a 

usufrui (PRAHALAD; HAMEL, 1990). Para os autores, as competências essenciais 

são o resultado da aprendizagem coletiva da organização e abrem espaço para 

ampliação de mercado por serem difíceis de imitação a curto e médio prazo. Os 

autores ainda apontam que a competência essencial não é formada somente por 
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uma habilidade ou tecnologia isolada, mas sim por uma complexa harmonização de 

múltiplas habilidades e tecnologias.  

Prahalad e Hamel (1998) ao pesquisarem sobre a aplicação da teoria, 

afirmam que as organizações confundem competência essencial com capacidades 

ou aptidões e que geralmente esta falta de entendimento se revela ao aferir à 

tecnologia e a infraestrutura a função de competência essencial. Os autores 

apontam três características para que a competência possa ser classificada como 

essencial: 

a) Precisam apresentar contribuição importante ao valor percebido pelo cliente; 

b) Devem contribuir para que a empresa se diferencie de outras neste aspecto e 

que seja muito difícil de imitar; 

c) Contribuem para a sustentabilidade da empresa e sua expansão a médio e 

longo prazo. 

Green (1999) concorda com Prahalad e Hamel (1990) ao entender que 

competência essencial é um conjunto de know how próprio, singular, que uma 

empresa possui e que se torna o centro de seu propósito organizacional. Ela 

permeia toda a organização nos mais diversos níveis, transparecendo em seus 

produtos e serviços, ou seja, traduz o que a organização faz bem, o que lhe fornece 

ser reconhecida pelos outros devido ao seu ótimo desempenho (ULRICH, 

DULEBOHN, 2015). 

Para Ulrich (2000) as organizações competem por meio do desenvolvimento, 

utilização e alavancagem das suas competências essenciais. Seguindo a lógica 

deste pensamento, pode-se dizer que as competências essenciais permitem:  

a) Acesso a novos mercados e oportunidades; 

b) Estabelecer um diferencial percebido pelo cliente; 

c) Limitar a imitação pela concorrência; 

d) Agregar valor aos clientes; 

e) Promover uma visão integrada da organização; 

f) Estimular o envolvimento. 

g) Estabelecer identidade. 

Hamel e Prahalad (1990) destacam que para a aplicação desta teoria ter 

bases sólidas em uma organização toda a gerência necessita compreender com 

profundidade e participar da identificação, do desenvolvimento, da distribuição, da 
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agenda de aquisição e da defesa e proteção da liderança das competências 

essenciais. 

Ruas et al. (2010) explicam que os estudos sobre competências 

organizacionais passaram a ser explorados a partir da difusão do conceito de core 

competence. Entre estas pesquisas destaca-se a de Drejer (2001) que aponta que a 

competência organizacional é o princípio das práticas complexas produzidas pelas 

equipes nas organizações. Trata-se de uma capacidade da equipe em adotar e 

compartilhar conhecimento em ações qualificantes coerentes que podem ocorrer 

como resultado dos impactos da tecnologia, da estrutura formal da empresa, de 

culturas e valores do ambiente.  

Drejer (2001) classifica as competências organizacionais em dois níveis de 

complexidade que dependem muito do ambiente organizacional onde estão sendo 

desenvolvidas: competências simples e as competências complexas. As 

competências simples que são sustentadas por poucas pessoas e por tecnologia 

apresentam-se em cenários que denotam ambientes onde o ponto crucial da 

competitividade é a habilidade para constantemente desenvolver novos 

produtos/serviços e processos provendo o cliente com aumento de funcionalidades e 

desempenho. Nestas situações as vantagens competitivas não são sustentáveis, 

sendo obrigadas a continuamente se desenvolverem.  

As competências complexas por sua vez são sustentadas por uma série de 

sistemas relacionados que envolvem tecnologias mais complexas e um grupo maior 

de pessoas. Para o autor as competências derivam das relações entre os elementos 

tecnologia (máquinas, ferramentas, equipamentos, etc.), pessoas, estrutura 

organizacional (sistemas gerenciais formais) e cultura (valores e normas informais 

compartilhadas). Pode-se comparar aqui as competências complexas as usualmente 

core competencies que se relacionam a sistemas de negócios inteiros e que são tão 

complexas tornando-se quase impossíveis de serem replicadas. Para o autor, as 

competências organizacionais representam os conceitos mais contributivos que 

explicam e buscam o teor competitivo das empresas.  

Mills et al (2002) definem competência como uma forma de descrever o quão 

bem uma empresa desempenha as atividades necessárias a seu sucesso. Assim, 

competência organizacional pode ser entendida como “uma força ou uma atividade 

de alta competência que supera muitos de seus concorrentes em um fator 
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competitivo que o cliente valorize” (2002, p.9). A definição destes autores se 

assemelha muito a maneira como Drejer (2001) enxerga os aspectos relacionados a 

competência organizacional, cuja divisão sugerida pelo mesmo e exposta 

anteriormente ressalta a relação entre as pessoas e a tecnologia, em outras 

palavras, entre recursos e competências, aspectos tão salientados na teoria da 

Visão Baseada em Recursos (VBR) e compartilhados por ambos. 

Mills et al (2002) diferenciam competências organizacionais das competências 

essenciais. Para eles as competências essenciais são compostas de atividades de 

nível corporativo mais elevado e central para o planejamento estratégico. Ao definir 

sua estratégia competitiva a empresa pontua as competências essenciais ao 

negócio e as competências necessárias a cada função (competência organizacional) 

distribuídas em variadas áreas da empresa. O que proporcionará competitividade as 

organizações é a administração dos processos de aprendizagem pelo qual as 

empresas passam neste modelo e que reforça as competências organizacionais lhes 

possibilitando fazer ajustes nas estratégias.  

É importante ressaltar que na visão de Mills et al (2002) os tipos de 

competências e seus níveis de competitividade são pensados de forma conjunta. 

Este autor refere-se à competitividade quando analisa as competências internas em 

relação às competências que a concorrência apresenta, como exposto no quadro 1. 

 

Quadro 1:  Nível de competência organizacional com base na concorrência 

 Muito abaixo 
da média do 
setor 

Abaixo da 
média do 
setor 

Na média do 
setor 

Em igualdade 
com o setor 

Liderança 
inquestionável 

Força ou 
fraqueza 

Fraqueza 
significativa 

Fraqueza Nem fraqueza 
Nem força
  

Força  Força 
significativa 

Competência Muito baixa Baixa  Média  Alta Muito alta 
Fonte: Adaptado de Mills et al, (2002) 

     

Mills (2002, p. 10) enxerga competência como “variáveis, não como algo que 

as organizações tenham ou não tenham, mas que realizam em determinado nível”. 

Esse nível é comparado com a concorrência: se a atividade é realizada em nível 

inferior à maioria dos concorrentes, é de baixa competitividade. Se o desempenho 

for maior que a maioria da concorrência, é de alta competitividade. 

A exposição precedente permite analisar um outro conceito que pode estar 

intimamente ligado às competências: os Fatores Críticos de Sucesso (Critical 
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Success Factors – CSF). Fatores críticos de sucesso definem as áreas de 

performance que são essenciais para a organização completar sua missão. Sendo 

assim, todo movimento que a empresa toma deve valorizar estas áreas de tal forma 

que possibilite desempenho excelente (CARALLI, 2004). 

Rockart (1979) Bullen e Rockart (1981), iniciaram de forma consistente os 

estudos dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) nas organizações, provendo um 

sumário que caracteriza este conceito: 

a) Atividade principal do negócio: Áreas-chaves de atividades nas quais os 

resultados favoráveis são fundamentais para o alcance das metas; 

b) Investimento em áreas-chaves de atividades: Áreas específicas que devem 

receber maior investimento financeiro e constante e cuidadosa atenção da 

gerência; 

c) Mudança de impacto: Quando a empresa passa por uma grande mudança de 

impacto, os FCS estarão obrigatoriamente ligados a ela. 

d) Um número relativamente pequeno de assuntos verdadeiramente 

importantes, nos quais um gerente deve focar sua atenção. 

 Já Fernandes (2004) aponta que um FCS é resultado de um desempenho 

superior em relação a concorrência onde uma competência essencial, apoiada em 

recursos raros, foi utilizada com sucesso. Para Fleury e Fernandes (2006) uma 

competência essencial fundamenta-se em recursos valiosos, sustentáveis e 

versáteis que quando bem arranjados possibilitam um desempenho superior em um 

FCS. 

 Galbreath e Galvin (2004) afirmam que entre esses recursos os intangíveis 

são os que possuem aspectos de maior relevância para o sucesso organizacional. 

Segundo os autores, são mais importantes que os ativos da empresa, pois são o 

princípio de suas vantagens competitivas. Para estes pesquisadores, recursos 

intangíveis referem-se à propriedade intelectual, ativos organizacionais como cultura 

e política organizacional, reputação e capacidades (conhecimento construído entre 

funcionários, clientes e fornecedores). 

Song (2008) apresenta pensamentos semelhantes aos de Galbreath e Galvin 

(2004) no que se refere a relevância dos recursos intangíveis para os fatores de 

sucesso. Após profunda análise da literatura o autor pontua os FCS por meio de 

indicadores de desempenho intangíveis, os KIPIs (key intangible performance 
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indicators) e propõem os quatro principais fatores intangíveis de sucesso mais 

abordados: liderança, inovação, imagem organizacional e reputação e satisfação do 

funcionário. 

Fleury e Fleury (2006), motivados por Treacy e Wieserma (1995), classificam 

as competências organizacionais em três categorias genéricas: excelência 

operacional, organizações que oferecem produtos de qualidade mediana, bom 

atendimento e preço baixo; inovação em produtos, orienta-se pelo desenvolvimento 

constante de produtos inovadores resultantes de investimentos em Pesquisa e  

Desenvolvimento (P&D); e orientação a serviços, inclina-se ao atendimento de 

clientes específicos, oferecem serviços como que customizados a clientes seletos.  

Contudo, Ruas (2005) ao analisar o conceito de competência essencial 

proposto por Prahalad e Hamel (1990) e procurando adaptá-lo a uma realidade mais 

abrangente e aplicável as médias e pequenas empresas brasileiras, propôs a ideia 

da existência de mais dois níveis de competência organizacional, além do essencial, 

conforme mostra o quadro a seguir, levando em consideração os diferentes níveis de 

complexidade. 

  

Quadro 2: Classificação das competências organizacionais em diferentes níveis de 
competitividade 

Competências 
Organizacionais Básicas 

Competências 
Organizacionais Seletivas 

Competências 
Organizacionais Essenciais 
(Core Competence) 

Contribuem decisivamente para 
a sobrevivência da organização 
no médio prazo; 
(Sobrevivência) 

Diferenciam a organização no 
espaço de competição aonde 
atuam, contribuindo para uma 
posição de liderança ou quase 
nesse mercado. 
(Diferenciadora) 

Diferenciam a organização no 
espaço de competição 
internacional, contribuindo para 
uma posição de pioneirismo 
nesse mercado. 
(Excepcionais) 

Fonte: Ruas (2005, p.46) 

 

Ao oferecer uma classificação específica para os níveis de competitividade 

(quadro 2) o autor pretendeu somente chamar a atenção para existência de outros 

níveis de competência além do já conhecido core competence. Contudo, tanto Ruas 

(2005) quanto Mills et al (2002) estabelecem o nível de competência com base no 

mercado em que a empresa atua. 

Ruas (2005) e De Carolis (2003) compartilham a visão de que as 

competências estão diretamente ligadas aos fatores estratégicos da organização. De 

Carolis (2003) faz uma análise do conceito envolvendo a aprendizagem 
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organizacional onde as competências representam o acúmulo do conhecimento à 

medida que as organizações aprendem ao longo do tempo, renovam este 

conhecimento em forma de competências e aplicam-no em suas estratégias através 

de seus produtos no mercado.  

Sanchez e Heene (2004) apresentam similaridades com De Carolis (2003) 

nos conceitos de competência nos aspectos que se referem a aprendizagem da 

organização. Os autores definem competência organizacional como a capacidade 

que a organização apresenta para coordenar seus recursos de forma que apoie o 

alcance de seus objetivos. Sanchez e Heene (2004) compreendem que esta 

coordenação de recursos (tangíveis, intangíveis e ativos humanos) pode estar 

implícita no próprio recurso ou pode ser exercida por meio de outros recursos como 

regras e procedimentos. Para estes pesquisadores a eficiente administração dos 

recursos pode resultar no desenvolvimento de competências ou na construção delas 

por meio da aprendizagem.  

Fernandes, Fleury e Mills (2006) apresentam visões semelhantes às de 

Sanchez e Heene (2004) quando sugerem que as competências organizacionais são 

uma gama de recursos estruturados e administrados capazes de gerar valor à 

organização, são difíceis de imitar, podem ser disseminados a outras áreas ou 

setores da organização, e influenciam no desempenho organizacional como um 

ponto principal de seu sucesso.  

Fernandes e Comini (2008) enfatizam a ligação das competências 

organizacionais com os FCS (Fatores Críticos de Sucesso) quando as caracterizam 

como a “caixa de ressonância” da estratégia, ou seja, estratégias conectadas com as 

competências “ecoam”.  Os autores apontam que as organizações com fortes 

competências organizacionais possuem possibilidades maiores de aplicar 

estratégias que correspondam com suas competências.  

Bitar e Hafsi (2007) são autores que compreendem a competência 

organizacional em sintonia de ideias com De Carolis (2003) no que se refere a 

aprendizagem organizacional. Acrescentam suas contribuições ao conceito ao 

valorizar o envolvimento dos indivíduos e do coletivo no processo. Para eles 

competência é um fenômeno organizacional que emerge da implantação de 

recursos, realizada por pessoas e grupos enquanto solucionam problemas nas 

diversas áreas da organização. É o produto da organização que se orienta pelo 
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aprendizado e pelas práticas que surgem da interação, dentro do ambiente e da 

cultura da organização e do ambiente externo. 

Para Brandão (2008) as competências organizacionais referem-se aquelas 

que se relacionam a atributos ou capacidades da organização em sua totalidade ou 

de suas unidades produtivas. Este autor contribui com a discussão ao apontar que 

as competências humanas e as competências organizacionais sofrem a influência 

uma da outra, ou seja, um nível influencia o outro e vice-versa. 

Nobre (2011) analisa o conceito de competência organizacional como um 

conjunto de recursos de elementos que envolvem a estrutura social, os objetivos, a 

tecnologia e os participantes através do uso das habilidades técnica e gerencial 

organizacionais proporcionando vantagem competitiva. Nessa perspectiva, a 

organização gerencia seus recursos com base em sua estratégia. Além disso, a 

organização interage com o ambiente para a aquisição, processamento, criação, 

distribuição, emprego e gestão de novos recursos estratégicos, considerando que 

esta perspectiva se baseia no contexto da visão baseada em recursos. 

Munck et al (2017) apresentam ideias semelhantes às de Nobre (2011) e Mills 

(2002) no que se refere a valorização dos recursos no processo. Munck et al (2017) 

entendem por competência organizacional um agir da organização, o qual envolve a 

mobilização de recursos (tangíveis e intangíveis), com vistas a alcançar resultados 

estratégicos específicos.  

Para esta pesquisa optou-se por elaborar um conceito de competência 

organizacional baseado nas pesquisas realizadas para a composição deste 

referencial teórico e considerando o campo do objeto de estudo, a área de 

educação. Nesta pesquisa, competência organizacional será compreendida como a 

mobilização de recursos e capacidades coletivas que a organização possui e que 

geram um conjunto de aprendizagens sociais e proporcionam vantagem competitiva 

agregando valor econômico e social às organizações e às pessoas. 

As análises realizadas sobre as Competências Organizacionais realizadas até 

aqui não são úteis apenas para mapeá-las ou detectar gaps entre os objetivos 

propostos e os alcançados. As Competências Organizacionais podem ser 

entendidas como uma condição que uma empresa possui de selecionar, 

desenvolver, combinar e aplicar os recursos de forma integrada que contribui para 
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adicionar valor aos clientes, bem como para a obtenção de vantagem competitiva 

sustentável (PRAHALAD, HAMEL, 1990).  

Uma vez exposta as diferentes concepções sobre a teoria das competências, 

apresenta-se a seguir o quadro 3 com as sínteses dos conceitos sobre 

competências organizacionais de autores que foram utilizados como referência para 

o desenvolvimento deste trabalho: 

Quadro 3: Conceitos sobre competências organizacionais 

Autor  Conceito 

Barney 
(1991, p. 40) 

“Competências organizacionais compreendem a soma dos conhecimentos presentes 
nas habilidades individuais e nas unidades organizacionais, diferenciando a empresa 
das demais e gerando vantagens competitivas. Para ser sustentável, é preciso que 
sejam valiosos, raros, impliquem dificuldades de serem copiados e não devem existir 
substitutos diretos ou fáceis de obter.” 

Bitar; Hafasi, 
(2007) 

A competência organizacional surge da correta utilização de recursos, realizada por 
pessoas e grupos de pessoas nos momentos em que elaboram planos e resolvem 
problemas em diferentes níveis de uma organização. É o resultado da aprendizagem 
e prática das pessoas e seus grupos interagindo interna e externamente a 
organização.  

De Carolis, 
(2003) 

As competências representam um conjunto de conhecimentos acumulados ao longo 
do tempo, onde as organizações aprendem e melhoram este conhecimento em forma 
de competências e aplicam estrategicamente por meio de seus produtos no mercado. 

Drejer 
(2001) 

A competência organizacional pode ser entendida como um fenômeno constituído de 
quatro elementos, e respectivas relações: tecnologia, pessoas, estrutura 
organizacional e cultura organizacional 

Fernandes, 
(2006) 

“Um fator crítico de sucesso no qual a organização tem um desempenho 
comprovadamente superior à concorrência.” 

Fleury; 
Fleury, 
(2004) 

As competências organizacionais são formadas a partir do arranjo de recursos e das 
variadas competências individuais, de  forma que o resultado final seja maior do que 
a soma das competências individuais. Proporcionam valor econômico para a 
organização e valor social a pessoa. 

Sanchez; 
Heene,  
(2004, p. 7) 

“Capacidade que uma organização possui de coordenar suas capacidades 
disponíveis de maneira a apoiar a organização a atingir seus objetivos”.  

Mills, (2002, 
p. 13) 

“Pequeno número de atividades-chaves (entre 3-6) desenvolvidas em cada uma das 
unidades de negócios da empresa”. 

Ruas, (2002, 
p. 16)  

“Capacidade de mobilizar integrar e colocar em ação conhecimentos, habilidades e 
formas de atuar (recurso de competência) a fim de atingir/superar desempenho 
configurados na missão da empresa e da área” 

Nesta 
pesquisa 

“A mobilização de recursos e capacidades coletivas que a organização possui e que 
geram um conjunto de aprendizagens sociais e proporcionam vantagem competitiva 
agregando valor econômico e social às organizações e às pessoas. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As pesquisas nas áreas de administração oferecem muitas opções sobre 

teorias estratégicas que possibilitam vantagens competitivas às organizações 

(MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000). Neste trabalho selecionou-se a teoria 

de Heene e Sanchez (1997), Competição Baseada em Competências, pela 

profundidade e largueza que os autores oferecem sobre a utilização das 

competências como fonte de vantagem competitiva. 
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2.3 Competição Baseada em Competências – Um modelo explicativo de 

vantagem competitiva 

 

Este modelo explicativo teve suas origens nos conceitos de competências 

essenciais de Prahalad e Hamel (1998) e integra duas perspectivas teóricas da 

estratégia: a Teoria da Organização Industrial que se apresenta com uma visão 

positivista e a Teoria Baseada em Recursos com a perspectiva pragmática, baseada 

em processos cognitivos. Assim, o modelo de competição baseado em 

competências é resultante da incorporação de aspectos sobre processos 

organizacionais com a dotação de recursos. 

Para que haja um melhor entendimento sobre o tema, torna-se importante 

refletir sobre os principais pontos da Teoria do Posicionamento Estratégico 

(inspirada na Teoria da Organização Industrial) e da Teoria da Visão Baseada em 

Recursos, teorias que originaram a Competição Baseada em Competências. 

 

2.3.1 Teoria do Posicionamento Estratégico 

 

Fundamentada na Teoria da Organização Industrial, a estratégia do 

posicionamento foi exposta por Porter (1980) quando publicou seu livro Competitive 

Strategy. Nesta obra Porter (1980) aponta o conteúdo das estratégias, que consiste 

na busca empírica sistemática das relações entre as condições externas e as 

estratégias internas, procurando identificar os fatores responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso das firmas em distintos contextos (MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 

2000).  

Na visão de Porter (1980) a estratégia deveria ser baseada na estrutura de 

mercado que as empresas operam. Em essência o autor utilizou o modelo de Mason 

(1949) de forma invertida, onde a estrutura da indústria é que delimita o 

comportamento dos agentes econômicos (preços e custos) e que consequentemente 

determina o desempenho das firmas. Ou seja, a estrutura da indústria determina o 

comportamento dos compradores e vendedores que, por sua vez, determina o 

desempenho das empresas. 



 

24 

 

Uma das mais importantes contribuições dentre os conceitos estabelecidos 

por Porter (1980) foi seu modelo de análise competitiva. Este modelo identifica cinco 

forças no ambiente de uma organização que influenciam a concorrência: entrada de 

novos concorrentes, produtos substitutos, poder de negociação dos fornecedores, 

poder de negociação dos compradores e rivalidade entre os atuais concorrentes; 

Para Porter (1980) a conquista da vantagem competitiva dependia da 

capacidade da empresa de proteger-se de possíveis ameaças externas. O autor 

apontava que a meta estratégica de uma organização seria encontrar uma posição 

na indústria onde fosse possível melhor proteger-se contra “As cinco Forças” ou 

controlá-las a seu favor. 

A escola do posicionamento possui seus fundamentos em uma visão de fora 

para dentro da empresa onde empresa deve adaptar suas estratégias às variáveis 

externas. Dentre as críticas que este modelo recebeu, está a ausência da 

consideração dos processos internos, como aprendizagem e a inovação e o estímulo 

à cultura do monopólio (HEENE, SANCHEZ, 1997). 

 

2.3.2 Teoria Baseada em Recursos 

 

A Teoria Baseada em Recursos (VBR) teve suas origens no trabalho de 

Penrose (1997), que analisou os processos de crescimento das firmas sob o prisma 

dos limites e das possibilidades de um conjunto de recursos das firmas, 

apresentando, assim, uma perspectiva diferente da economia neoclássica. 

A procura constante das empresas pela otimização do emprego dos recursos 

provoca disparidades entre as firmas e os mercados, sendo que dessas 

imperfeições do mercado as empresas extraem suas vantagens competitivas. Desta 

forma quando uma empresa cria um produto único, ela desenvolve capacidades 

únicas. A vantagem competitiva chega como uma consequência deste investimento 

sobre a utilização dos recursos (BARNEY, 1991; BARNEY, HESTERLY, 2011; 

RUMELT, 1984). 

As ideias de Penrose (1959) suscitaram outras pesquisas, como as realizadas 

por Wernerfelt (1984) que analisou empresas tendo como ponto de partida os seus 

recursos, em vez de seus produtos, e Rumelt (1984) e Barney (1996) que 

contribuíram com suas pesquisas em torno de dois pressupostos básicos da VBR: 1) 
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Os recursos e as capacidades podem variar, de forma significativa, através das 

firmas (pressuposto da heterogeneidade da firma); e 2) estas diferenças podem ser 

estáveis (pressuposto da imobilidade de recursos, onde recurso seria o potencial 

que as firmas apresentam para planejar e efetuar suas estratégias).   

A VBR explica a diferença de desempenho das empresas a partir da 

heterogeneidade dos recursos. Nesta visão a vantagem competitiva relaciona-se 

diretamente com os recursos e as capacidades desenvolvidas nas empresas que 

são escassos, valiosos e de difícil imitação (BARNEY, 1996). 

Apesar da VBR valorizar os recursos internos das organizações, ela pouco 

avança na compreensão dos processos internos de aprendizagem e construção do 

conhecimento. Contudo, assim como a teoria do posicionamento, não consegue 

explicar como as organizações conquistavam e mantinham vantagem competitiva 

em um ambiente cada vez mais instável e dinâmico (LEITE, PORSE, 2005). 

Para suprir esta lacuna Henne e Sanchez (1997) propuseram a Teoria da 

Competição Baseada em Competências, com a preocupação de diferir das teorias 

neoclássicas onde a racionalidade e a previsibilidade embasavam seus 

pressupostos.  

 

2.3.3 Teoria da Competição Baseada em Competências 

 

Esta teoria foi estudada por Sanchez e Heene (2004) inicialmente a partir dos 

conceitos da core competence de Prahalad e Hamel (2000) que definiram 

competência como uma forma de aprender de maneira coletiva na organização a 

coordenar a variedade de habilidades produtivas e integrar as tecnologias. 

Utilizando-se desta definição a teoria da competição baseada em competências 

incorpora as duas correntes da administração estratégica, unindo a teoria do 

pensamento estratégico e a teoria baseada em recursos.   

Na Competição Baseada em Competências, Sanchez e Heene (2004) 

elaboraram sua teoria em torno do que eles chamam de lógica estratégica da 

empresa, ou seja, racionalidade operativa do emprego das capacidades da 

organização para a consecução dos objetivos da empresa. Nesta visão os 

estrategistas da organização são os responsáveis pelo desenho e execução dos 

planos estratégicos. Estes planos envolvem as ideias compartilhadas sobre a 
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organização, as capacidades necessárias, os meios de coordenação e a maneira 

pela qual o valor será criado e distribuído aos stakeholders. 

Esta lógica estratégica é testada pelo mercado, que gera um retorno à 

empresa possibilitando a organização uma adaptação ou um redesenho dos 

processos. Isso gera outro retorno e novas possibilidades de pensamento e 

adaptação dos processos, proporcionando um constante ciclo de criação cognitiva 

(SANCHEZ, HEENE, 2004). 

Para Sanchez e Henne (2004) a lógica estratégica se compõe de três 

elementos que estão diretamente interligados: o conceito de negócio, o conceito de 

organização e processos centrais (Figura 1). Estes três elementos influenciam em 

como a empresa vai orientar sua lógica estratégica para competir no mercado, 

buscando alguma vantagem competitiva. 

 

Figura 1: Os três componentes da lógica estratégica 

 

     Recursos                              Processos Centrais                            Alvo Preferencial 

 

 

 Criação do produto 

      Realização do produto 

 Desenvolvimento de stakeholders  

   Transformação 

Design                       Controles e                                                         Produto                     Atividades                            
Organizacional           Incentivos                                                        ofertado                      chave 

 

Fonte: Sanchez e Heene (2004, p. 60) 

 

O elemento conceito de negócio consiste em compreender e identificar as 

principais necessidades dos mercados que a organização vai trabalhar, desenvolver 

uma oferta de produto que proporcione ao mercado liderança na razão custo-

benefício e elencar as principais atividades que devem ser empreendidas pela 

empresa a fim de que esta oferta seja entregue ao mercado de forma consistente. 

Já o conceito de organização compreende a definição dos recursos que 

serão utilizados pela organização em busca da criação de valor. Envolve a 

elaboração do desenho da organização, o conjunto de recursos que necessitarão e 

Conceito de 
Organização 

Conceito de 
Negócio 
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o monitoramento e as ações de estímulo que serão utilizados pela empresa para 

controlar as atividades e incentivar os provedores de recursos. 

Enquanto os processos centrais envolvem o desenvolvimento e a realização 

do produto, a promoção de relacionamentos sinérgicos com os stakeholders e as 

modificações do produto como necessidade de adaptação da empresa de maneira a 

alinhá-la com as modificações do ambiente. 

Para Cordeiro e Pereira (2005) a competição ocorre entre organizações que 

apresentam diferentes lógicas estratégicas e que administram de forma distinta seus 

recursos. Carbone et al (2009) apontam que a concorrência dentro desta teoria 

aparece como uma disputa dinâmica entre as diferentes competências que as 

organizações apresentam. Neste cenário de competição dinâmica, os conceitos de 

competência organizacional, manutenção da competência, construção e 

desenvolvimento de competência são cruciais para buscar e manter a vantagem 

competitiva (SANCHEZ, HEENE, 2004).   

Sanchez e Heene (2004) compreendem competência organizacional como a 

capacidade que a organização apresenta para coordenar seus recursos de forma 

que apoie o alcance de seus objetivos. Nesta perspectiva a empresa se utiliza da 

dinamicidade que a teoria propõe para construir novas competências. Esta 

construção ocorre quando a empresa cria ou acessa novos tipos de recursos, 

desenvolvendo novas habilidades em busca de atender um mercado em constantes 

mudanças. Para os autores, mesmo que as empresas desenvolvam novas 

competências, será necessário que mantenham as competências já existentes 

adaptando-as e melhorando-as a fim de continuarem atendendo de forma 

consistente as partes envolvidas, ou seja, realizando a manutenção das 

competências. 

Na teoria da Competição Baseada em Competências, Sanchez e Heene 

(2004, p. 7) evidenciam o papel das competências organizacionais ao apontarem 

sua necessidade para o início de todo o processo, pois se trata da “capacidade que 

uma organização possui para sustentar alocações coordenadas de recursos, a fim 

de ajudar a empresa a atingir os seus objetivos.” Logo, a competência 

organizacional é obtida quando os processos administrativos são propositados em 

empregar os recursos e as capacidades na direção dos objetivos estratégicos 

baseados pela lógica estratégica. 
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Percebe-se, portanto que a visão teórica desenvolvida por Sanchez e Heene 

(2004) consegue unir os conceitos de recursos e atividades tão discutidos na Teoria 

do Posicionamento Estratégico e a Visão Baseada em Recursos, relacionando a 

empresa em um ambiente maior como a indústria, o grupo estratégico e o mercado 

de recursos (CORDEIRO, PEREIRA, 2005). 

No entanto não é o propósito desta pesquisa explicar como uma organização 

conquista vantagem competitiva, mas compreender e explorar aspectos 

relacionados à aplicação do conceito de competências organizacionais que podem 

vir a propiciar vantagem competitiva se corretamente identificados e utilizados. 

As definições de competências apresentadas até aqui permitem algumas 

análises. Independente da abordagem escolhida para conceituar a competência, ela 

sempre está: direcionada para a aprendizagem, para o desempenho organizacional 

ou para o alcance das metas estipuladas. Contudo, a competência só é alcançada 

pela mobilização de recursos.  

A incorporação da abordagem das competências, seja qual for, possui 

tamanha representatividade no ambiente organizacional que proporciona um 

repensar sobre os modelos de gestão, inclusive sobre novos modelos 

organizacionais (BITAR, HAFSI, 2007). O tópico a seguir apresentará as discussões 

sobre os modelos de gestão articulados por competências. 

 

2.4 A Gestão por Competência: aplicações e implicações 

 

A Gestão por Competências faz parte de um sistema maior de gestão 

organizacional que utiliza os conceitos de competências para conduzir os diversos 

processos organizacionais (BRANDÃO, 2012), ou seja, trata-se de um processo 

contínuo que se inicia pela estratégia da organização e que organiza suas ações 

para a captação e desenvolvimento das competências necessárias para a 

consecução de seus objetivos (MUNCK, BORIM-DE-SOUZA, 2012). 

Nos últimos 20 anos alguns modelos de Gestão por Competências foram 

desenvolvidos, dentre eles, os mais conhecidos no Brasil são os de Dutra (2001), 

Guimarães et al (2001) e Carbone et al (2009). 

Para Dutra (2001), os componentes do modelo de Gestão por Competência 

começam pela noção dos requisitos (inputs) e entrega (outputs).  O autor formula um 



 

29 

 

vocabulário próprio inspirado na linha francesa, especialmente ao que se refere a 

“entrega”, "complexidade" e "valor". Entrega seria o que o indivíduo faz pela 

empresa, de forma perene, dentro de determinado nível de complexidade. A 

complexidade relaciona-se ao grau de exigência colocado sobre o profissional em 

suas funções. A agregação de valor refere-se à produção de resultados 

diferenciados diante dos critérios estabelecidos e o espaço ocupacional resume-se a 

assunção de responsabilidades em um mesmo nível de complexidade. 

O objetivo do modelo proposto por Dutra (2001) é servir de orientação para as 

diversas ações da área de recursos humanos. Para este pesquisador a noção de 

competência é associada a inputs e outputs e elas não são estáticas. À medida que 

um profissional se desenvolve, assume atribuições com maior complexidade, amplia 

seu espaço ocupacional, agrega mais valor a empresa e por consequência amplia 

sua remuneração. 

Esta dinamicidade corresponde com a ideia de carreira, onde o nível de 

complexidade cresce ao longo do tempo, na medida em que a pessoa evolui na 

função. No modelo de Dutra (2001) as carreiras são organizadas por eixos, que são 

divididos em níveis de dificuldade. Cada nível possui inputs, ou “requisitos de 

acesso” que podem ser compreendidos como os saberes necessários para o nível, a 

formação e as experiências que a pessoa possui. Os outputs, já são entendidos 

como “atribuições e responsabilidades” (figura 2). 
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Figura 2: Modelo de Gestão de Pessoas baseado em competências 

 

Fonte: Dutra, (2001) 

 

A característica principal do modelo de Dutra (2001), apresentado na figura 2, 

é que as práticas de RH passam a ser direcionadas por competências, não mais 

pelos cargos como nos sistemas habituais.  Em termos práticos, a implantação do 

modelo requer definir um conjunto de competências, algumas comuns a todos os 

grupos na organização, outras específicas para cada eixo de carreira. A premissa é 

que ambas devem coadunar com a estratégia da empresa, sendo contextualizadas 

com o local onde serão reveladas agregando valor à organização (DUTRA, 2001).  

Embora o modelo de Dutra (2001) estabeleça relações de integração entre as 

práticas de RH e a estratégia, percebe-se que seu foco maior se encontra nas 

análises sobre o desenvolvimento das competências humanas. O autor não 

considera ou explica as etapas de formulação de estratégias e diagnósticos das 

competências organizacionais. O modelo foi desenhado para avaliar o grau das 

competências humanas nas organizações, incorporando os pressupostos da 

competência individual como estoque e entrega, as relações entre complexidade de 
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entrega e competência e as relações entre complexidade da entrega e agregação de 

valor ao negócio (DUTRA, 2004). 

Já Guimarães et al (2001) ao refletirem sobre as aplicações do modelo de 

Gestão por Competência nas organizações elaboraram um esquema para ilustrar as 

principais fases de desenvolvimento deste modelo.  

 

Figura 3: Modelo de Gestão por Competência 

 

 

Fonte: Guimarães et al, (2001) 

 

Para Guimarães et al (2001) a aplicação do modelo de Gestão por 

Competência é um processo contínuo onde a etapa inicial é a formulação da 

estratégia. Esta formulação envolve o pensar sobre a missão, que é a razão pela 

qual a organização existe, e sobre a visão, que expressa o que ela deseja ser a 

médio e a longo prazo. Neste momento também deve-se elaborar os objetivos 

estratégicos que traduzem o desejo daquilo que a organização espera atingir em um 

determinado período de tempo. A etapa seguinte consiste em elaborar indicadores 

de desempenho, no nível corporativo, e metas para que a empresa possa verificar 

se o caminho traçado está correspondendo às expectativas e se os resultados 

refletem os objetivos.  

Em sequência, realiza-se o mapeamento das competências (organizacionais 

e humanas) a fim de identificar o gap ou lacuna existente entre as competências 

necessárias ao alcance do desempenho esperado e as competências já disponíveis 

na organização. Por meio deste mapeamento é possível tecer planos de ações de 
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captação e de desenvolvimento de competências que farão a lacuna diminuir. A 

captação diz respeito à seleção de competências externas e sua integração ao 

ambiente organizacional. O desenvolvimento está relacionado ao refinamento das 

competências já existentes na organização que no nível individual ocorre pela 

aprendizagem, e no nível organizacional por intermédio de investimentos e 

pesquisas (GUIMARÃES et al, 2001). Finalmente há uma fase de acompanhamento 

e avaliação, que segundo os autores, funcionaria como um “retroalinhamento” à 

medida que os resultados alcançados são comparados com aqueles que eram 

esperados.  

Oito anos depois, Carbone et al (2009) reformula o modelo de Guimarães et 

al (2001) e amplia a etapa de diagnóstico de competências organizacionais criando 

duas subfases no modelo destinadas a identificar as competências necessárias e a 

inventariar as competências existentes. Como produto destas etapas propõem o 

mapeamento do gap e planejamento de captação e desenvolvimento de 

competências. 

Uma nova fase é inserida no modelo onde a captação de competências é 

entendida como a seleção de competências externas e sua integração à 

organização. Ela pode ocorrer no âmbito individual por meio das seleções onde a 

organização busca no mercado, profissionais dotados das competências que 

necessita, e no âmbito organizacional, onde a captação ocorre por meio de 

parcerias, fusões e aquisições e alianças estratégicas. Já o desenvolvimento refere-

se ao aprimoramento interno das competências organizacionais que ocorre por meio 

de aprendizagens formais ou informais. 

Na etapa de acompanhamento e avaliação os resultados alcançados são 

comparados aos esperados, visando identificar e corrigir desvios. Neste processo 

também surgem os feedbacks como consequência destas ações sugerindo novas 

possibilidades aos profissionais. Os resultados que surgem desta etapa dão insumos 

para a execução da última fase especificada como retribuição, onde a organização 

reconhece e premia com remunerações distintas as pessoas e equipes de trabalho 

que mais contribuíram para os resultados da organização com foco nas 

competências requeridas. 

Outro modelo elaborado para mapear as competências organizacionais 

dentro do contexto brasileiro é o proposto por Carbone et al (2009). O autor aponta 
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que a formulação da estratégia corporativa e o diagnóstico de competências 

organizacionais possibilita o planejamento de ações da gestão de pessoas. Nesta 

fase ocorre o mapeamento das competências humanas necessárias para o alcance 

dos objetivos definidos na estratégia, a realização de um diagnóstico sobre estas 

competências e a elaboração de um planejamento de ações para desenvolvê-las. As 

competências humanas que forem pontuadas com um alto grau de relevância devem 

compor a avaliação de desempenho profissional, que é a próxima fase deste 

modelo. 

A avaliação do desempenho profissional serve para identificar picos de 

competências, que seriam os desempenhos acima do esperado e de possíveis gaps, 

as lacunas de competências profissionais. Percebe-se que esta é uma etapa crucial 

no modelo, pois gera várias informações relevantes para a elaboração das subfases 

seguintes. 

A subfase Educação Corporativa relaciona-se diretamente ao processo de 

desenvolvimento de competências humanas oportunizando o compartilhamento das 

competências existentes e proporcionado à organização ações de aprendizagem. 

Nesta etapa ações de prevenção podem ocorrer, desenvolvendo competências que 

serão utilizadas somente no futuro. 

Para o desenvolvimento da Identificação e Alocação de Talentos, o 

mapeamento das competências também é utilizado. Ele passa a nortear a definição 

de perfis profissionais que serão referências para as ações de seleção e 

recrutamento. Desta forma possibilita que a organização tenha um processo de 

admissão de pessoas adequado às necessidades do presente e do futuro tendo 

como referência as competências que a organização espera que as pessoas 

apresentem no trabalho. 

Na subfase de Processos de Orientação Profissional e Gestão de Carreira 

são utilizados os resultados apurados nas avaliações de desempenho. As 

superações de desempenho quanto os gaps oportunizam feedbacks por parte das 

organizações e de seus gestores, com a finalidade de sugerir às pessoas 

alternativas para desenvolverem competências e crescer profissionalmente. Nesta 

perspectiva o processo de orientação profissional objetiva relacionar as 

necessidades de competências das organizações com as possibilidades de 

crescimento e as aspirações das pessoas. 
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As subfases Remuneração e Comunicação interna atuam como indutores do 

processo de desenvolvimento de competências, pois as pessoas sentem-se 

valorizadas ao serem remuneradas de forma variável, em razão das competências 

expressas no trabalho. A expectativa de serem reconhecidas e valorizadas pela 

remuneração é um estímulo para que desenvolvam as competências esperadas pela 

organização. A comunicação, por sua vez, atua em campanhas internas para 

incentivar o autodesenvolvimento das pessoas divulgando os objetivos e metas 

organizacionais, as competências desejadas pela organização e os benefícios para 

os profissionais que as desenvolverem. 

Desta maneira, o modelo de Carbone et al (2009), que pode ser visualizado a 

seguir (figura 4), integra as diversas subfases de gestão de pessoas alinhadas à 

estratégia organizacional objetivando o desenvolvimento das competências 

humanas desejadas pela organização. Em consequência ao desenvolvimento destas 

competências requeridas pela organização, influenciam a elaboração de novas 

estratégias organizacionais, retroalimentando o processo de planejamento dentro de 

uma abordagem sistémica. 

Diante da exposição destes três modelos percebe-se que o modelo proposto 

por Dutra (2001) oferece muitas possibilidades para a área de Gestão de Pessoas, 

pois fornece conteúdo para seleção e recrutamento, treinamento, promoção e 

carreira, contudo não oferece subsídios para alavancagem de competências 

organizacionais e suas relações com as estratégias da empresa. O modelo sugerido 

por Carbone et al (2009) menciona a etapa da formulação das estratégias e 

diagnóstico das competências organizacionais, porém ao representá-las 

graficamente em seu modelo, elas se encontram juntas em uma mesma caixa, 

traduzindo a maneira generalizada com que o autor as referencia, pois como Dutra 

(2001), seu foco está centrado nas competências das pessoas. Já no modelo de 

Guimarães et al (2001) as fases para diagnóstico de competências organizacionais e 

inventário das competências existentes recebem maior atenção, porém seu modelo 

expressa com maior força as preocupações de relacioná-las para estabelecer as 

competências profissionais necessárias e suas remunerações. 
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Figura 4: Alinhando a Gestão de Pessoas à Estratégia Organizacional  

 

 

Fonte: Carbone et al (2009, p. 71) 

 

Apesar de todos os modelos apontarem as competências organizacionais 

como ponto de partida nenhum deles detalha como seria o processo para mapeá-

las. Na literatura acadêmica há três modelos que tentam preencher estas lacunas, o 

modelo de Javidan (1998), Carbone et al (2009) e Ruas (2009).  

Javidan (1998) propôs o processo de mapeamento de competências 

organizacionais com a identificação de ameaças e oportunidades onde são 

observados o macro ambiente, os stakeholders, as características do setor, e os 

competidores e consumidores potenciais. Logo após a organização elabora suas 

estratégias para identificar e avaliar estas ameaças e oportunidades a fim de 

direcionar corretamente seus recursos. A proposição dos estudos de Javidan (1998) 

foi baseada em pontos considerados de fragilidade dos trabalhos de Prahalad e 

Hamel (1990). Com o objetivo de contribuir especificamente com a identificação das 
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competências essenciais, o autor sugere algumas ponderações (quadro 4) a serem 

feitas ao realizar-se o mapeamento. 

 
Quadro 4: Reflexões sobre mapeamento de competências 

Parte Estática Parte Dinâmica 

1. Na nossa empresa, o que nós sabemos fazer 
muito bem? 

6. Quais são as principais mudanças que 
acontecem no setor onde atuamos? 

2. Este know-how está presente em uma 
função, numa unidade de negócio, ou por toda a 
empresa?  

7. Dadas estas mudanças: 
a. Quais competências ou capacidades se 

tornarão obsoletas ou irrelevantes? 

b. Quais competências ou capacidades devem 

ser mantidas e melhoradas? 

c. Como podemos alavancar nossos recursos, 

capacidades e competências existentes? 

d. Quais novas capacidades ou competências 
devem ser desenvolvidas? 

3. Nós somos melhores que os nossos 
concorrentes (nesta competência)? 

8. Para onde estamos indo? 

4. Esta competência realmente é significativa 
(para o setor em que estamos inseridos)? 

5. Quão durável é a vantagem competitiva 
obtida por meio desta competência? 

Fonte: Adaptado de Javidan (1998) 

 

O modelo proposto por Carbone et al (2009) para mapear competências 

organizacionais inicia-se pelo processo de identificação das competências 

organizacionais e profissionais necessárias á organização para o alcance de seus 

objetivos. Com base nessas considerações sobre a descrição de competências à 

consecução dos objetivos da organização realiza-se uma pesquisa documental que 

inclui a análise do conteúdo da missão, da visão de futuro, dos objetivos e de outros 

documentos relativos à estratégia organizacional.  

Por meio da análise de conteúdo da estratégia organizacional busca-se 

encontrar categorias e estabelecer parâmetros que possibilite realizar inferências 

sobre competências organizacionais relevantes para a concretização dos objetivos 

da organização. Posteriormente realiza-se a coleta de dados com pessoas-chaves 

da organização, a fim de relacionar os dados com a análise documental. Nestas 

entrevistas a busca é pela identificação das competências organizacionais 

mencionadas pelos entrevistados como relevantes à organização e as que foram 

mais citadas. 

Ruas (2009) propõe um modelo que contempla as competências na dimensão 

organizacional, funcional e individual de maneira ordenada (quadro 5). 
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Quadro 5: Modelo de Mapeamento de Competências 

Dimensões Competências 

Organizacional Identificação e caracterização das competências organizacionais 

Funcional Mapeamento das capacidades e recursos (competências funcionais); 

 Identificação das áreas/funções que apresentam articulações mais diretas e 
relevantes na composição de cada uma das competências organizacionais; 

 Identificação das contribuições de áreas para cada uma das competências 
organizacionais. 

Individual Mapeamento das competências individuais que sustentam as contribuições das 
áreas. 

Fonte: Adaptado de Ruas (2009) 
 

Neste modelo inicialmente busca-se identificar e caracterizar as 

Competências Organizacionais necessárias ao tipo de negócio da organização, 

revelando assim a relação entre as competências e o modelo de negócios 

empregado.   

Em seguida realiza-se o mapeamento das capacidades e recursos que vão 

sustentar às Competências Organizacionais. Neste momento são apresentados os 

processos de cooperação e interação entre as áreas e as pessoas e, entre os 

recursos coletivos e individuais da empresa. Este procedimento resultará na 

definição das Competências Funcionais exteriorizadas na forma de Contribuições de 

Áreas – que constituem as entregas das áreas ou funções. Como última etapa é 

realizada o mapeamento das Competências Individuais que sustentam estas 

Competências Funcionais e Contribuições das Áreas. 

 

2.5 A Expressão “Competência” no ambiente educacional brasileiro 

 

Nos últimos 30 anos, o conceito de competência, nos seus diferentes níveis 

(individual, coletivo e organizacional), vêm conquistando espaços dentro das 

organizações, principalmente na área de gestão de pessoas onde são desenvolvidos 

modelos que visam alinhar as competências humanas às estratégias da empresa 

(BRANDÃO, 2012, DUTRA, 2004). Já na esfera educacional brasileira o conceito 

teve sua presença marcada com a LDB número 9394/96, a partir da qual o Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) estabeleceu orientações para todos os níveis de 

ensino por meio de diretrizes, parâmetros e bases curriculares. 

Relacionado à educação, os estudos sobre Competências, focados no 

desenvolvimento das competências humanas, deram origem ao modelo de 

Formação por Competência ou Pedagogia das Competências, que em linhas gerais 
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enfatiza as práticas de ensino que coloquem o aluno como centro do processo, com 

a construção de um currículo integrado que articule prática e teoria, com diversidade 

de cenários de aprendizagem e a avaliação formativa (ARAÚJO, 2004).  

Ao analisar o desenvolvimento da Pedagogia das Competências, percebe-se 

que ela acentua seu foco de estudos no desenvolvimento das competências 

humanas privilegiando o desempenho, capacidade de aplicação, e síntese do 

conhecimento e não a aquisição propriamente dita. Esta metodologia não descreve 

as relações entre as competências humanas e as competências organizacionais. 

Philippe Perrenoud, sociólogo suíço e um dos autores mais expressivos sobre 

os estudos em Competências na Educação, define como sendo competência 

individual “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles.” (PERRENOUD, 

1999, p.7).  

Perrenoud (2000) apresenta um inventário de competências que contribuem 

para reelaborar a atividade docente. Nesta obra as competências foram 

apresentadas pelo autor em dez grandes famílias:  

a) Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

b) Administrar a progressão das aprendizagens; 

c) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

d) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

e) Trabalhar em equipe; 

f) Participar da administração da escola; 

g) Informar e envolver os pais; 

h) Utilizar novas tecnologias; 

i) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

j) Administrar sua própria formação contínua. 

Luck (2009) também contribui com suas pesquisas em Competências na 

Educação apontando 91 competências a serem desenvolvidas pelo diretor da 

escola. Estas competências estão divididas em vários focos do ambiente da escola, 

dentre elas a autora especifica 9 competências relacionadas a gestão da escola. 

Contudo, estas competências se relacionam a gerenciamento de recursos físicos, 

materiais e financeiros, a organização, atualização e correção de documentação, 

escrituração, registros de alunos, diários de classe, a utilização plena dos recursos e 
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equipamentos disponíveis na escola, para a realização do trabalho pedagógico e 

cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas de trabalho,  

Perrenoud (2000) e Luck (2009) partilham das ideias sobre uma educação 

centrada no aluno, oportunizando por meio do ensino por competências um currículo 

direcionado para desenvolver a capacidade de resolução de problemas. No entanto, 

ambos os autores apresentam o seu foco no desenvolvimento das competências 

humanas, não apresentando relações com as competências organizacionais. 

A Educação pode beneficiar-se muito com as propostas da Pedagogia das 

Competências, sobretudo pela crítica que faz à compartimentação disciplinar do 

conhecimento e a defesa de um currículo que ressalte a experiência concreta das 

pessoas como situações significativas de aprendizagem (RAMOS, 2001).  

No entanto, pode-se refletir sobre as dificuldades que se apresentam ao 

trabalhar com uma metodologia que atenda parte das necessidades de 

desenvolvimento de uma organização, ou seja, com o foco direcionado somente 

para desenvolvimento das competências humanas. Esta situação pode assemelhar-

se a figura retratada na obra da artista Tarsila do Amaral, o Abapuru (1928). Ela 

apresenta um ser humano sentado no chão próximo a um cactos sob um sol forte. A 

figura possui os membros desproporcionais, com os pés e mãos enormes, que 

representam na obra a importância do trabalho pesado na década de 20. Os pés 

descalços sobre a terra expressam a valorização das atividades relacionadas a ela e 

a cabeça bem menor em relação ao corpo, indicando uma falta de equilíbrio entre o 

uso da força e do pensamento.  

Esta desproporção apresentada em Abapuru pode ser visualizada na gestão 

das organizações educacionais que direcionam seu foco somente no 

desenvolvimento das competências humanas. Quando estas organizações não 

realizam as análises de suas competências organizacionais deixam de aliar as 

competências humanas às suas estratégias diminuindo seu potencial de vantagem 

competitiva.  

No mercado educacional as buscas pela vantagem competitiva se 

intensificaram devido a dois importantes fatores: a flexibilização no processo de 

abertura de Instituições de Ensino Superior pela publicação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) 9394/96 possibilitando o surgimento de novas instituições 

particulares; e a definição do governo sobre a utilização das notas do Sistema 
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Nacional de Avalição da Educação Superior (SINAES) para a liberação do FIES no 

final de 2015 (ALBUQUERQUE, ANDRADE, 2016).   

Estas reformas vêm confrontando não somente as IES (Instituições de 

Educação Superior), mas os docentes e os profissionais de toda a instituição que 

movidos pelas mudanças do contexto atual precisam se reelaborar e repensar a 

organização do trabalho da gestão da instituição educacional. Em decorrência 

destas demandas, as organizações educacionais têm buscado novos caminhos para 

a sua gestão, sendo a Gestão por Competência uma dessas alternativas. Contudo 

percebe-se um maior interesse das IES na aplicação destes modelos do que as 

instituições que ofertam o ensino básico.  

Estudos sobre Gestão por Competência em Instituições de Ensino Superior 

têm sido desenvolvidos como o de Silva (2012) sobre recrutamento e seleção de 

docentes no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

(IFRJ). Um estudo de caso qualitativo que buscou avaliar a conexão entre o modelo 

adotado pelo instituto e o modelo de Gestão por Competência.  Embora não exista 

um perfil de competências estruturado e o setor de gestão de pessoas não participe 

do recrutamento e seleção, (quem faz isso é o gabinete da reitoria) o autor analisa a 

aplicação do modelo no IFRJ como favorável. 

Outro trabalho que apresentou estudos sobre o tema foi o de Ayres e Silva 

(2013). Eles analisaram o sistema de capacitação baseado em competências 

(SCBC) na Gestão por Competências no âmbito das IFES. Esta pesquisa que é um 

ensaio teórico propôs uma estrutura de referência para delimitação de um sistema 

de capacitação baseada em competências para as Instituições Federais de 

Educação Superior.  

Teixeira Filho e Almeida (2015) elaboraram uma pesquisa sobre o 

mapeamento de competências na Universidade Federal da Bahia. Um estudo de 

caso qualitativo que visou mapear as competências organizacionais e individuais 

necessárias ao Núcleo de Aprimoramento (NUAP) da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Nesta pesquisa identificaram-se 11 competências organizacionais e 19 

individuais; dentre as individuais 7 foram consideradas prioritárias sendo 

desdobradas nas dimensões de conhecimentos, habilidades e atitudes. Os autores 

apontam como futuros desafios para a universidade a identificação dos gaps das 
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competências dos funcionários a fim de propor planos de capacitação e a oferta de 

reais oportunidades de crescimento na carreira. 

Landfeld e Odelius (2017) realizaram sua pesquisa sobre Gestão por 

Competências em Universidades Públicas Federais visando identificar e descrever 

aspectos que influenciam as políticas de Gestão por Competência em universidades 

públicas federais e os impactos proporcionados pela implantação do modelo. Foram 

analisadas 7 universidades, dentre um universo de 14 que haviam ao menos iniciado 

a implantação da Gestão por Competência. O estudo apontou como resultado que 

apesar da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), legislação que 

define a adoção da Gestão por Competência no setor público federal ser de 2006, 

nenhuma das sete universidades analisadas possui o modelo consolidado.  

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade do Rio 

dos Sinos (UNISINOS) são duas IES que adotaram os conceitos do modelo de 

Gestão por Competência e apresentam informações sobre o processo em seus 

documentos oficiais e divulgados em seus sites. A UNISINOS é a única IES privada 

do sul do país que utiliza o modelo. Em 2002 divulgou seu planejamento para 2003 

onde uma de suas metas referia-se a aplicação do modelo de Gestão por 

Competência cuja constituição traduz a importância estratégica que a UNISINOS 

enxerga sobre as competências organizacionais e gerenciais. (UNIVERSIDADE DO 

VALE DO RIO DOS SINOS, 2002 e 2003).  

A UFSC iniciou o processo de implantação do modelo de Gestão por 

Competência em 2008. Esta instituição foi selecionada para uma análise mais 

profunda neste trabalho devido as perspectivas utilizadas para a implantação e a 

sua localização próxima a realidade do objeto de estudo desta pesquisa, a IASBE.  

Os desafios iniciais da implantação se concentraram em orientar as ações de 

capacitação por meio do modelo da Gestão por Competência. A universidade 

apresentou como primeira ação a aplicação de um Levantamento de Necessidades 

de Capacitação (LNC) (UFSC, 2010b) no segundo semestre de 2010 a fim de 

posteriormente, produzir o Plano Anual de Capacitação da Instituição (UFSC, 2011b) 

delineado pela concepção da Gestão por Competência. Esta iniciativa não teve o 

objetivo de implantar o modelo naquele momento, porém, de buscar categorizar os 

principais anseios dos servidores da UFSC com base nas três dimensões que 

compõem uma competência: conhecimentos, habilidades e atitudes. 
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Estas ações constam no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), (UFSC, 

2010a), uma das ferramentas que a instituição se utiliza para alcançar a consecução 

de seus objetivos. Neste documento estão relatados a sua filosofia de trabalho, a 

missão a que se propõem, as diretrizes pedagógicas e sua estrutura organizacional. 

De acordo com o PDI (UFSC, 2010a), é possível visualizar o delineamento do 

modelo da Gestão por Competência através das decisões de reforçar o 

desenvolvimento individual, promovendo as potencialidades das pessoas e 

aprimorando a compreensão da função social do trabalho no serviço público de 

forma integrada com os objetivos institucionais, buscar ajustes na carreira e nas 

atribuições dos servidores, docentes e técnico-administrativos, tendo em vista o 

planejamento institucional e aprimorar o atual plano de capacitação, profissional e de 

educação formal visando ao desenvolvimento individual e das carreiras. 

No mesmo documento a UFSC também estabeleceu metas específicas para 

serem alcançadas em 2015 para a área de Gestão de Pessoas: concluir o estudo 

das rotinas de trabalho, buscando a integração e melhoria dos processos e o 

aprimoramento do nível de qualidade dos trabalhos realizados, avaliar e analisar 

novas metodologias de operacionalização dos pagamentos de remunerações e 

benefícios. 

Em 2017 orientada pelo seu Plano de Desenvolvimento Institucional a UFSC 

desenvolveu projetos com escopo, responsáveis, resultado e cronograma 

identificados e gerenciados pelo sistema de gerenciamento de projetos “GP-Web”. 

Estes projetos foram desenvolvidos à medida que seus resultados atendessem a um 

objetivo e uma meta institucional. O acesso ao gerenciador de projetos foi 

disponibilizado a todos os servidores técnico/administrativos e docentes por meio do 

ID UFSC e senha. 

Com a intenção de alcançar os objetivos propostos pelo PDI, segundo o 

Relatório de Gestão da UFSC 2017, vários programas foram desenvolvidos ao longo 

de 2017 pelas Unidades Administrativas onde observa-se 13 projetos em vigor pela 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas e 15 projetos planejados para 2018, 

todos orientados pelo modelo de competências. 

A Coordenadoria de Capacitação de Pessoas, buscando contribuir com a 

implantação do modelo de Gestão por Competências também, realizou as seguintes 

ações: 
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a) Escola de Gestores da UFSC: A abertura oficial da Escola de Gestores 

criada pela gestão 2016 – 2020, vinculado a Linha de Desenvolvimento de 

Gestão  tem como objetivo aprimorar a gestão por meio do desenvolvimento 

dos servidores docentes e técnico-administrativos, para o exercício da 

atividade de gestão. 

b) Realização do Seminário de Gestão de Pessoas na Perspectiva da 

Gestão por Competências e 8ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos 

Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das IFES no período 28 a 31/03/2017. 

  

Com o processo da implantação do modelo de Gestão por Competências, a 

UFSC também ampliou os investimentos na capacitação de pessoas. Observa-se 

nos totais apresentados no Relatório de Gestão UFSC 2016 um aumento em 2017 

na oferta de cursos, vagas e servidores capacitados. O investimento em 2017 

referentes a estas ações somou R$ 314.879,59 e em 2016, este investimento foi de 

R$ 175.350,55. 

 Percebe-se que a implantação do modelo de gestão por competência pode 

trazer inúmeros benefícios às instituições de ensino (mapeamento de gaps, 

vantagens competitivas, alinhamento dos planos estratégicos entre outros) como já 

citados anteriormente, porém observa-se que no caso da UFSC, o olhar sobre a 

gestão de pessoas que o modelo conferiu a este setor, proporcionou uma visão de 

natureza mais ampliada e profunda.  

  

2.6 Gestão por Competência: um framework com foco na identificação de 

Competências Organizacionais 

 

 Tendo a intenção de contribuir com novas perspectivas para as reflexões 

sobre o mapeamento de competências na educação, após revisão teórica exposta 

anteriormente, propõem-se um framework (figura 5) a fim de sistematizar 

percepções distintas acerca dos modelos de mapeamento de competências 

organizacionais.  
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Figura 5: Etapas do modelo de Mapeamento de Competências Organizacionais para 
Instituições Educacionais 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da teoria de Brandão (2012), Carbone et al (2009), Heene e 
Sanchez (1997) 
 

O framework proposto apresenta a importância da capacidade de visão 

sistêmica da organização onde as firmas funcionam como sistemas abertos que se 

orientam para atingir objetivos definidos. Elas possuem ativos tangíveis e intangíveis 

relacionados que são ordenados sob uma lógica estratégica de realização de 

resultados, mediante o uso de vários processos gerenciais. Quando a organização 

desenvolve esta análise sobre sua situação e compreende suas inter-relações com o 

ambiente externo, segue-se para o que Heene e Sanchez (2004) denominam de 

Lógica Estratégica.  

 A Lógica Estratégica proposta por estes autores pode ser entendida, em 

linhas gerais, como a racionalidade operativa do emprego das capacidades da 

organização para a consecução dos objetivos da empresa. Nesta pesquisa foram 

adaptados os componentes da Lógica Estratégica de Heene e Sanchez (1997) para 

esta proposta de um modelo de mapeamento de competências para instituições 

educacionais.  

O primeiro ponto a ser abordado dentro desta lógica é o Conceito de 

Negócio que para Henne e Sanchez (1997) consiste em compreender e identificar 

as principais necessidades dos mercados que a organização vai trabalhar, 

desenvolver uma oferta de produto que proporcione ao mercado liderança na razão 

custo-benefício e elencar as principais atividades que devem ser empreendidas pela 

empresa a fim de que esta oferta seja entregue ao mercado de forma consistente. 
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Incorporando esta visão a 1º etapa do framework, percebe-se que ela dá 

suporte a formulação das estratégias da empresa ao possibilitar que a organização 

reflita sobre a importância de compreender as necessidades do mercado onde atua 

para poder ter boas estratégias. Segundo Hoskisson (2009) estratégia refere-se a 

uma posição valiosa que é consequência de atividades alinhadas aos objetivos da 

organização com o intuito de proporcionar valor para o ambiente competitivo.  

Estas atividades que possibilitam vantagem competitiva diante da 

concorrência podem ser classificadas como FCS, entendidos também como 

elementos determinantes para o melhor desempenho da organização. Nesta etapa a 

organização também os identifica e pode incorporá-los ao planejamento estratégico. 

Para Stollenwerk (2001), a identificação dos FCS está sendo amplamente utilizada 

na formulação da estratégia em organizações inseridas em contextos de mudanças.  

Compreende-se que dentre as contribuições mais expressivas dos fatores 

críticos de sucesso, está a de subsidiar o planejamento de caráter estratégico. No 

momento em que a organização tem a possibilidade de elaborar suas estratégias, 

baseando-se em sua visão, missão e objetivos estratégicos de forma clara e 

intencional, torna-se muito mais descomplexo o diagnóstico das competências 

organizacionais. 

O segundo ponto a ser abordado trata-se do Conceito de Organização que 

compreende a definição dos recursos que serão utilizados pela organização em 

busca da criação de valor, fortalecendo os FCS. Aplica-se aqui, na 2ª etapa, a 

identificação das competências organizacionais necessárias para que possibilite a 

organização o alcance de seus objetivos. Ao realizar o diagnóstico destas 

competências, que é fundamental neste processo, já que deles decorrem ações 

posteriores de captação e de desenvolvimento de competências coletivas e 

individuais que não serão detalhadas aqui por não ser o foco do trabalho, a 

organização tem a possibilidade de eleger ofertas de produtos que proporcionem 

liderança de mercado.  

Na 3ª etapa as competências elencadas são classificadas segundo sua 

contribuição para a competitividade selecionando-as em três grupos: essenciais 

(diferenciam a organização no espeço de competição contribuído para uma posição 

de pioneirismo), as seletivas (diferenciam a organização no espaço de competição 
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onde ela atua, colaborando para que ela ocupe um espaço de liderança) e as 

básicas (contribuem para a sobrevivência da organização no médio prazo). 

Na 4ª etapa, Diretrizes de Suporte, são elaborados os planos para 

manutenção das competências já existentes a fim de que elas continuem suportando 

as estratégias. Nesta fase também são articuladas um programa para a construção e 

desenvolvimento de competências. Estas reflexões proporcionarão um olhar crítico 

sobre que competências são relevantes e ainda inexistentes na organização, quais 

são obsoletas ou quais precisam ser melhores desenvolvidas. Estas ponderações 

favorecem também planos de captação de competências e planejamentos para 

diagnóstico das competências humanas, embora estes aspectos não abarquem o 

tema deste trabalho. 

Como resultado deste processo obtêm-se uma matriz de competências 

organizacionais que dará alinhamento aos planos operacionais e de gestão de 

pessoas de uma organização. Todo o processo é permeado por constante 

acompanhamento e avaliação, como um sistema que se retroalimenta, dentro de 

uma abordagem sistêmica, à medida que os resultados alcançados são comparados 

aos esperados. Esta fase refere-se a uma etapa geral do modelo, não será 

contemplada nesta pesquisa devido a escassez de tempo e recursos. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta dissertação se propõe a responder a seguinte questão de pesquisa: 

Quais as competências organizacionais apropriadas para a gestão de uma rede de 

educação básica confessional? Para responder esta questão nas subseções 

seguintes serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados. 

 

3.1 Natureza e tipo de pesquisa 

 

No que se refere à natureza da pesquisa optou-se pela pesquisa exploratória, 

por esta compreender e inter-relacionar as bases teóricas e práticas que envolvem o 

estudo da Gestão por Competências e adaptá-las ao contexto de uma rede de 

educação privada, caracterizando um exercício de busca pelo novo, do ainda pouco 

explorado. Oliveira (2010) concorda com Cervo, Bervian e Silva (2006) quando 

definem a pesquisa exploratória como sendo aquela que enfatiza a descoberta de 

práticas que venham ao encontro de escolhas que possam formular e gerar novas 

ideias para a compreensão do conjunto do problema. 

Quanto à abordagem, optou-se pela pesquisa qualitativa considerando suas 

características de estudar um fenômeno com um nível de detalhamento maior e 

inacessível em relação à outra forma de pesquisa. Neste tipo de pesquisa objetiva-

se encontrar respostas para as questões do tipo “o quê” e “como”. Entre as 

principais conveniências do uso desta abordagem está a possibilidade de encontrar 

simultaneamente as consequências (como) em que se desenvolve o sentido dos 

participantes (o quê) (SILVERMAN, 2013). As indagações caracterizadas pelo “o 

quê” referem-se às categorias usadas pelos participantes em contextos específicos, 

o que é o caso desta pesquisa.  

Considerando a questão de pesquisa deste trabalho, compreendeu-se ser 

pertinente a realização de uma pesquisa qualitativa (SILVERMAN, 2013), pois 

objetiva propor uma matriz de competências organizacionais para redes de 

educação básica confessionais. Já quanto ao recorte temporal, selecionou-se o 

corte transversal, em que os dados são coletados em um ponto no tempo, com base 

em uma amostra selecionada para descrever um fenômeno em um determinado 

momento (RICHARDSON,1989).  
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Como estratégia de pesquisa, optou-se pelo estudo de caso único por 

entender que esta metodologia é mais adequada quando busca-se compreender em 

profundidade e detalhamento o tema em questão e estar limitada a realidade de uma 

única instituição (CRESWELL, 2007, YIN, 2005), permitindo um estudo profundo e 

exaustivo que possibilita um amplo e detalhado conhecimento (SILVA, MENEZES, 

2001). Este tipo de estudo contribui de forma especial para a compreensão que se 

tem dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e, também, de 

grupo, porque possibilita pesquisas que preservam as características dos eventos da 

vida real, com suas rotinas e não em contexto de laboratório (YIN, 2005).  

Lüdke e André (1986) apresentaram ideias semelhantes às de Yin (2005) 

sobre os benefícios de se pesquisar em um contexto “natural”, preservando as 

ocorrências da vida real e contribuem apontando outros aspectos positivos do uso 

do método:  

a) visam a descoberta – apesar dos pesquisadores partirem de pressupostos 

teóricos iniciais, em um estudo de caso é preciso estar atento aos elementos que 

podem emergir como importantes durante a pesquisa;   

b) enfatizam a interpretação do contexto – por ser uma análise profunda, o 

contexto deve ser observado juntamente com as possíveis manifestações de um 

problema. 

c) retratam a realidade de forma ampla – o pesquisador pode perceber as 

múltiplas dimensões em uma situação ou problema, observando o “todo”; 

d) usam linguagem simples – sendo assim muito mais acessíveis ao leitor. 

O estudo de caso é desenvolvido dentro de um contexto de vida real, onde os 

processos de coleta, o tratamento e a análise dos dados ocorrem sob importantes e 

distintas fontes de evidências. Estas etapas são beneficiadas pelos pressupostos 

teóricos desenvolvidos anteriormente, nas quais os dados devem convergir em 

processo denominado de “triangulação” (YIN, 2005).    

 

3.2 Definição da Unidade de Análise  

 

De acordo com Yin (2005), ao optar-se por uma pesquisa delineada pelo 

método de estudo de caso, duas dimensões devem ser consideradas: o número de 

casos que compõem o estudo e o foco que será dado à unidade de análise. Para o 
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autor, o uso do caso único é indicado em três situações: quando o caso representa 

um teste crucial da teoria existente, quando representa uma situação exclusiva e 

rara ou quando o caso serve a um propósito revelador. Para outras situações deve-

se fazer uma análise cuidadosa sobre as possibilidades de aplicação de casos 

múltiplos.  

Observando-se o objetivo geral desta pesquisa que é propor uma matriz de 

competências organizacionais para redes de escolas de educação básica 

confessionais, compreende-se que a alternativa mais apropriada é a opção do 

estudo de caso único por apresentar um propósito revelador que, na situação 

específica desta pesquisa, é a matriz de competências organizacionais.  

O objeto desta pesquisa é a Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação 

(IASBE), uma rede de escolas particular confessional de abrangência internacional. 

Foi selecionada pelo fato de ter grande representatividade no setor em que atua há 

mais de 150 anos, estar presente em 165 países e apresentar 7842 unidades. Esta 

rede desperta o interesse para a pesquisa, pois apesar de sua amplitude, ela não 

possui um modelo de gestão padronizado que se revele em suas mantenedoras. 

Devido a abrangência da rede, o foco deste trabalho concentrou-se na 

mantenedora do sul do Brasil que comporta as seguintes unidades da rede: 

a) Paraná – 29 unidades escolares com 11.405 alunos. 

b) Santa Catarina – 16 unidades escolares com 6.800 alunos.  

c) Rio Grande do Sul – 28 unidades escolares com 13.300 alunos. 

Ademais, o vínculo empregatício que a pesquisadora possui com a rede, 

tendo em vista a receptividade e acesso facilitado às informações necessárias a 

pesquisa, também influenciaram na escolha. Encontra-se no apêndice A a 

autorização da rede para a realização da pesquisa. 

 

3.3 Procedimentos, Instrumentos e Técnicas de Coleta de Dados 

 

Para a realização da coleta de dados, a pesquisa foi dividida em três etapas, 

conforme apresentado no quadro 6. 

 

Quadro 6: Instrumentos e técnicas de coleta de dados 

Etapa  Instrumento Técnica 

Primeira Roteiro semiestruturado (Apêndice B) Grupo de sensibilização + entrevistas 
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Segunda Questionário semiestruturado (Apêndice C) Entrevista 

Terceira Documento cedidos pela empresa Análise documental 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Antes da realização da primeira etapa da pesquisa foram estruturados os 

roteiros de pesquisa semiestruturados utilizados para as entrevistas (Apêndice B e 

Apêndice C). Os mesmos foram elaborados com base no referencial teórico 

pesquisado e, posteriormente, passaram por uma validação de face realizada por 

um professor doutor especializado no tema Competências Organizacionais. As 

sugestões feitas pelo professor doutor foram acatadas e os roteiros de pesquisa 

adaptados. O quadro 7 apresenta as categorias, que guiaram a construção dos 

roteiros, o que foi verificado dentro de cada uma delas e os autores que as 

fundamentaram. 

 

Quadro 7: Categorias de análise 

Fonte: Elaborado pela autora 

Categorias O que verificar Autores 

1. Identificação da empresa e 
dos principais fatores 
estratégicos da estrutura de 
mercado. 

1.1 Aspectos que identifiquem 
a empresa, (tamanho, 
abrangência e nicho de 
mercado), o ambiente e as 
estratégias. 

Hamel; Prahalad (1995), 
Heene; Sanchez (1997), Le 
Boterf (2006), Mills et al 
(2002), Ruas (2005), Ruas 
(2009), Barney (2007)  

2. Identificação e análise das 
competências organizacionais 
da IASBE. 

2.1 Mapear as competências 
organizacionais; 
2.2 Aspectos que se 
relacionam com as 
competências sugeridas pelo 
Grupo Focal. 

Hamel; Prahalad (1995), Le 
Boterf (2006), Ruas (2005), 
Barney (2007), Heene; 
Sanchez (1997) 
e Javidan (1998).  
  

3. Posicionamento da empresa 
no mercado de acordo com 
sua competência. 

3.1 Definição do nível da 
competência organizacional 
com base na concorrência.   
3.2 Gap detectado após 
comparação com a 
concorrência 

Prahalad; Hamel (1995), 
Heene; Sanchez (1997), 
Cordeiro; Pereira (2005), Ruas 
2005), Porter (1980), Drucker 
(1999) e Ulrich; Dulebohn 
(2015),Carbone (2009) e 
Brandão (2012). 

4. Diretrizes estratégicas 
competitivas. 

 
 
 

4.1 Visão ou intenção 
estratégica; 
4.2 Missão; 
4.3 Diretrizes estratégicas 
baseadas nas competências 
da empresa. 

Carbone (2009), Munck; Borim 
de Souza (2011), Brandão 
(2012), Ruas (2005), Fleury; 
Fleury (2004), Barney (2007), 
 

5. Ativos estratégicos da 
empresa 

5.1 Competências 
organizacionais a serem 
construídas; 
5.2 Competências 
organizacionais a serem 
desenvolvidas. 

Nobre (2011), Brandão (2012), 
Ruas (2005), Mills et al (2002), 
Hamel; Prahalad (1995), 
Carbone (2009). 
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Para a segunda etapa da pesquisa inicialmente definiu-se como uma das 

técnicas a ser utilizada para coleta de dados o grupo focal por permitir ao 

pesquisador examinar as diferentes análises das pessoas em relação ao tema e 

como os fatos são articulados, rejeitados, questionados e alterados através da 

interação grupal (KITZINGER, BARBOUR, 1999). 

Contudo, devido a época do ano em que a coleta dos dados foi realizada 

(final de novembro e início de dezembro de 2018), período de intensa atividade nas 

escolas e em virtude do início dos períodos de matrículas, não foi possível reunir a 

quantidade mínima de 6 participantes sugerida por Krueger (1988), Morgan (1988) e 

Mattar (1994). Os autores explicam que é necessário um mínimo de pessoas para 

que haja robustez nas discussões.  

Por esta razão optou-se em realizar, nas dependências da Univali, em 

ambiente preparado fisicamente para tanto (fotos apêndice D), o que se chamou de 

grupo de sensibilização. Participaram deste grupo três gestoras de escolas, cujas 

informações estão apresentadas no quadro 8. 

 

Quadro 08: Participantes do grupo de sensibilização 

Escola Função / Código de análise Formação 
profissional 

Tempo de 
experiência 

Escola A Diretora / GSDA Especialização em 
Gestão Escolar 

23 anos 

Escola B Diretora / GSDB Especialização em 
Coordenação  

29 anos 

Escola C Coord. EFII e EM / GSCC Especialização em 
Gestão 

45 anos 

Escola D Diretora de um complexo 
educacional/EGDD 

Doutorado em 
Educação 

33 anos 

Escola E Diretora/EGDE Mestrado em 
Educação 

20 anos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para o início da reunião foram feitas as apresentações, as explicações a 

respeito do objetivo da conversa e do papel da pesquisadora como moderadora; 

neste momento também foi firmado e assinado o termo de consentimento para a 

gravação das discussões (apêndice D). As discussões foram norteadas pelo roteiro 

de questões (apêndice B) previamente estruturado e validado.  O grupo esgotou as 

discussões após 01h:43min de debates, quando se percebeu repetições das 

questões. Para finalizar esta etapa de coleta de dados, foi entregue a cada 
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participante uma flor Calandiva como agradecimento às contribuições a esta 

pesquisa.  

Além do grupo de sensibilização, duas outras convidadas que não puderam 

comparecer foram entrevistadas individualmente. Uma delas, professora doutora 

responsável pela administração de um complexo educacional dentro de uma 

universidade (código de análise EGDD), e outra com uma diretora de uma escola 

privada de rede confessional (código de análise EGDE). A primeira entrevista teve 

uma duração de 31min30s e a segunda 18min31s. Ambas foram gravadas e 

transcritas na íntegra.  

A segunda etapa teve início com a coleta de dados através de entrevistas 

semiestruturadas em profundidade baseadas no instrumento presente no apêndice 

C, servindo ao pesquisador como um guia principal para a condução da conversa. A 

entrevista em profundidade refere-se a uma técnica da pesquisa qualitativa que 

concebe a realização de entrevistas individuais com um pequeno número de 

respondentes, a fim de explorar seus pontos de vista (BOYCE, NEALE, 2006). 

Este tipo de entrevista evita as perguntas fechadas e estanques, 

possibilitando ao pesquisador captar as percepções do entrevistado. As entrevistas 

ocupam um espaço importante na coleta de dados nas pesquisas qualitativas devido 

à contribuição que elas oferecem para a compreensão dos significados que os 

participantes conferem ao tema pesquisado (FLICK, 2009, GODOY, 2010). 

Utilizando-se desta linha de pensamento, foram selecionados para a 

aplicação da entrevista 4 profissionais que trabalham na sede da rede pesquisada. 

Para definir os participantes da pesquisa foram estabelecidos os seguintes critérios: 

1) Ter vínculo empregatício com a rede IASBE por mais de 3 anos; 2) Desempenhar 

função administrativa direta na rede IASBE tendo acesso as estratégias da 

organização e autonomia para transformar processos. No quadro 9 são 

apresentados os quatro participantes selecionados para a pesquisa. 

 

Quadro 09: Lista de participantes da entrevista  

Função/Código de análise Formação 
Profissional 

Tempo de 
experiência 

Idade Sexo Tempo de 
entrevista 

Diretora Pedagógica/EDP Mestrado em 
Educação 

29 anos 54 anos Feminino 53:55.56 

Diretor de Educação/EDE Mestrado em 
Educação 

24 anos 52 anos Masculino 25:38.87 

Diretor Financeiro/EDF MBA em 15 anos 40 anos Masculino 41:52.16 
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Finanças 

Diretor de RH/EDRH Mestrado em 
Administração 

20 anos 43 anos Masculino 13:27.10 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A visita à rede IASBE foi agendada por e-mail com dois meses de 

antecedência e ocorreu no dia 11/12/2018, em sua sede em Curitiba - PR, às 9 

horas. Houve uma recepção acolhedora por parte dos profissionais da instituição 

que mostraram suas instalações e dividiram um pouco dos trabalhos que têm 

desenvolvido e algumas novidades que têm planejado para suas unidades. Após 

estas trocas, iniciaram-se as entrevistas com os profissionais, listados no quadro 9. 

Os dados coletados na primeira etapa da pesquisa serviram para identificar 

as competências organizacionais percebidas como importantes para os profissionais 

da área para a gestão de qualquer escola EFII e EM. Já os dados obtidos na 

segunda etapa da pesquisa forneceram insumos para o início do mapeamento das 

competências organizacionais do objeto estudado.  

Para auxiliar na construção deste mapeamento foram utilizadas também a 

observação e análise documental que compuseram a última etapa de coleta de 

dados. Creswell (2010) destaca que existem algumas vantagens no uso desta 

técnica de coleta de dados uma vez que possibilita ao pesquisador acessar os 

documentos de acordo com a sua disponibilidade de horário, retratam dados 

criteriosos e como evidências escritas, economizando tempo e gastos ao 

pesquisador para transcrevê-los.  

Considerando as proposições deste autor, foram coletados o Estatuto da 

rede, descrição de cargos, planejamento estratégico, planos anuais e manuais de 

orientações internas. 

 

3.4 Procedimentos, Técnicas e Sistemas Utilizados para Análise de Dados 

 

Na pesquisa qualitativa a análise de dados possibilita dar significados aos 

dados coletados e relacionar os achados com a pergunta de pesquisa (CRESWELL, 

2010). Considerando sempre este aspecto de encontrar respostas balizadas pelo 

rigor científico, a análise de dados teve início com a transcrição das falas dos 

entrevistados e grupo de sensibilização, da primeira etapa da coleta de dados, assim 
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como a transcrição das entrevistas que foram realizadas e gravadas, na segunda 

etapa de coleta de dados.  

Optou-se pela análise de conteúdo temática, pois esta delineia-se por tema, 

permitindo a formação de categorias e subcategorias de análise (BARDIN, 2011), o 

que permitiu a divisão das informações dentro de categorias já pré-estabelecidas 

pela pesquisadora (quadro 7). Entre os benefícios de trabalhar-se com categorias 

pré-estabelecidas estão inicialmente as comodidades de um certo balizamento que 

permite ao pesquisador classificar diretamente suas unidades de análises dentro 

destas categorias iniciais e em seguida diversificá-las em subcategorias (CAMPOS, 

2004). 

O processo foi realizado da seguinte forma: em um arquivo Word foram 

separadas as falas dos entrevistados dentro de cada categoria e os indícios 

encontrados na documentação fornecida pela IAESB. Após esta etapa, foi realizada 

uma análise extraindo os dados necessários para a definição das competências 

organizacionais requeridas e existentes. 
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4 A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (IASBE) 

 

A Rede de Educação Adventista está vinculada a igreja Adventista do Sétimo 

Dia que teve sua origem nos Estados Unidos em 1863. A igreja apresentava 

preocupações quanto a educação de seus membros, em especial com as crianças, 

devido as características da educação ofertada na época. Neste período da segunda 

metade século IXX o ensino norte-americano poderia ser caracterizado pela 

ausência do ensino de valores, pela pouca importância a saúde da criança e pelo 

desrespeito as peculiaridades da aprendizagem infantil (WHITE, 2008).  

O contexto histórico apresentava-se com as escolas públicas norte-

americanas integrando os ideários de mudanças sociais republicanos. As reflexões 

sobre o utilitarismo estavam muito presentes nos Estados Unidos e favorecia a 

ampla aceitação das ideias educacionais iluministas que vinha da Europa. Embora 

houvesse muita preocupação com as questões que incorporavam a escola e 

trabalhos manuais, em especial agrícolas, a teoria intelectual que imperava neste 

período era o darwinismo. Nesta época também pensadores como John Locke e 

Rosseau acentuavam os pensamentos acerca de uma reforma social entre as quais 

a educação ocupava uma posição de destaque (SILVA, 2006). 

Diante desta realidade a igreja adventista sentiu a necessidade de oferecer 

aos filhos da igreja uma educação que contribuísse com os ensinamentos da Bíblia 

e da família e iniciou os processos para o desenvolvimento de uma escola cujas 

bases foram desenhadas sobre a palavra de Deus.  Em 03 de junho 1872 é 

inaugurada a primeira escola adventista com 20 alunos na cidade de Batlle Creek, 

Michigan, EUA. Em 1882 são fundadas outras duas instituições, uma na California, a 

Healdsburg Academy e outra em Massachusetts, a South Lancaster Academy. Em 

1887 é criado o Departamento de Educação na Associação Geral dos Adventistas  

que  contribuiu significativamente para o avanço da rede. Desde então a rede 

adventista apresenta-se em expansão, com abertura de escolas em todos os 

continentes, conforme apresenta o quadro 10.   

Quadro 10: Presença da rede educacional adventista no mundo 

  
Aspectos observados  Total 

Países com presença da rede adventista 165 

Instituições educacionais (Total geral) 7.842 
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Professores vinculados à rede 94.000 

Alunos matriculados 2.000.000 

Fonte:  https://www.educacaoadventista.org.br/quem-somos/     
 

No Brasil, a educação adventista teve início com a abertura da primeira 

escola no dia 1º de junho de 1896 em uma casa alugada no bairro São Francisco, 

em Curitiba. A escola recebeu o nome de Colégio Internacional e iniciou suas 

atividades com 6 alunos. Ao fim de 6 meses de trabalho a escola apresentava 120 

alunos (GROSS, 1996). Desde então a rede de educação adventista no sul do 

Brasil, foco deste trabalho, tem apresentado crescimento constante estando em 

2018 com 37000 alunos, conforme aponta o quadro 11.  

Quadro 11: Presença da rede educacional na região sul brasileira 
Estado Sedes Administrativas Unidades de Ensino Alunos 

Paraná 4 31 16.900 

Santa Catarina 2 16 6.800 

Rio Grande do Sul 3 28 13.300 

Fonte: Dados fornecidos pela rede IASBE em novembro de 2018 

 

4.1 Os processos de gestão e a estrutura administrativa da rede de educação 

adventista 

A Associação Geral (AG) da Igreja Adventista do Sétimo (IASD) é a entidade 

de responsabilidade máxima sobre a rede educacional e sobre a igreja.  A AG, 

atualmente localizada em Silver Spring, Maryland, administra os trabalhos por todo o 

mundo por meio das “divisões”, que poderiam ser vistas aqui como “filiais”. Apesar 

destas filiais possuírem autonomia administrativa, devem desenvolver seus 

planejamentos subordinados a AG e em conformidade com os ideários da IASD em 

território específico. Essas divisões são compostas por uniões, associações e 

missões que também são entidades administrativas hierarquicamente menores 

responsáveis pela administração de áreas geográficas específicas, conforme 

apresentado na figura 6. 
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Figura 6: Divisão Administrativa da IASD 

 

Fonte: Adaptado de Balbe, (2011) 

 

 A Divisão Sul Americana, que tem sua sede em Brasília, é a entidade da 

Associação Geral responsável pelos processos administrativos da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia em oito países: Brasil, Equador, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, 

Peru e Bolívia.  
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 No Brasil, a Divisão Sul Americana administra sete Uniões (figura 6) entre as 

quais apresenta-se a União Sul Brasileira (USB), com sede em Curitiba. A USB é 

composta pelos vários departamentos da igreja, entre eles o departamento de 

Educação. Este departamento recebe a nomenclatura de IASBE (Instituição 

Adventista Sul Brasileiro de Educação). É neste departamento que reside o foco 

desta pesquisa. 

Figura 7: Estrutura administrativa da USB 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações do site http://usb.adventistas.org 

 

De forma mais específica, a representação administrativa da USB se 

apresenta dividida por comissões:  

a. Comissão Diretiva da USB: Órgão máximo da igreja no território da USB, 

responsável por todos os atos administrativos que envolvem tanto a igreja como a 

Educação Adventista. Esta comissão possui seu estatuto próprio de 

representatividade. 
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b. Comissão de Educação da USB: Esta comissão possui representantes de vários 

setores da educação e das associações/missões. Ela é presidida pelo presidente 

da USB e secretariada pelo diretor da USB. Os membros regulares que a 

compõem são: diretor financeiro IASBE, assistentes financeiros IASBE e diretora 

pedagógica IASBE. Esta comissão tem poder administrativo para decidir sobre as 

questões educacionais de todo território da União. 

c. Comissão Interna IASBE: É presidida pelo diretor IASBE e secretariada pelo 

diretor financeiro IASBE. É composta pela diretora pedagógica IASBE, assessora 

pedagógica IASBE e assistentes financeiros. Esta comissão pode ser entendida 

como um órgão que apresenta função executiva, recebendo a autorização de 

execução a partir da Comissão de Educação da USB. 

d. Comissão Administrativa dos Colégios: É liderada pelos presidentes dos campos 

(associações/missões), e secretariada por um diretor escolar. É formada pelo 

administrador da IASBE, administradores dos campos, diretora pedagógica 

IASBE, assistente financeiro IASBE, tesoureiro e secretário dos colégios.  Esta 

comissão analisa e acompanha os serviços prestados à comunidade escolar, com 

autonomia de ação e intervenção nas atividades educacionais prestadas.  
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

A estrutura de análise e discussão dos resultados seguirá as etapas definidas 

no modelo de Mapeamento de Competências Organizacionais para Instituições 

Educacionais apresentado na figura 5. 

 

5.1 Conceito de Negócio 

  

A IASBE é uma instituição de ensino que tem sua estrutura organizacional no 

formato de rede, apresentando características muito próprias deste tipo de estrutura, 

como: a busca da padronização nos processos, a unificação dos princípios 

filosóficos, métodos de ensino unificados, semelhança dos materiais didáticos 

utilizados e a busca pela uniformidade nos atendimentos.  

As concepções sobre o uso de redes e suas aplicações nas organizações não 

são novas. A partir de 1930 a opção pela utilização de redes passou a ser mais 

comum e o termo expandiu-se por diversas áreas do conhecimento além da 

educação, como por exemplo, na tecnologia, nas prestadoras de serviços e nas 

indústrias (CAPRA, 2002).  

A escolha pelo uso do conceito em rede no contexto atual pode ser 

compreendida pela concorrência e competitividade que as organizações vêm 

enfrentando neste cenário. Outros fatores colaboradores para a escolha da 

aplicação deste conceito são as possibilidades de trocas entre os membros, 

proteção destes membros diante das muitas incertezas e de riscos nas transações 

dos mercados e por terem grande possibilidade de proporcionar um comportamento 

coordenado e cooperado livre de ações extremamente burocráticas (GOLDMEYER, 

2017). 

Sobre estes aspectos as discussões no grupo de sensibilização apresentaram 

muita riqueza, pois todos os participantes estavam vinculados a instituições de 

educação que atuam em rede. O GSDB apontou “Temos um apoio maior, a filosofia, 

a metodologia. É igual para toda a rede, então a gente já sabe o caminho, isso 

facilita bastante”. O GSCC também concordou e citou o calendário escolar como 
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exemplo de uniformidade da sua rede.  O EGDE salientou estes aspectos fazendo 

referência a força administrativa que a rede possui pontuando as assessorias 

administrativa, econômica, comercial e de marketing como pontos característicos 

positivos do trabalho em rede.  

Como pontos de maior dificuldade para trabalhar com gestão em rede, o 

grupo apresentou heterogeneidade nas respostas.  O EGDD pontuou as dificuldades 

de contratação de gestores tanto para gerir a rede em si, como para gerir a unidade 

escolar. Dois participantes relataram o desconforto que as unidades sentem ao 

serem comparadas em termos de eficiência (GSDA e GSDB) e um participante 

acentuou as dificuldades com os critérios de distribuição de recursos financeiros 

(GSDB). 

 

5.1.1 Entendendo a organização estratégica da IASBE 

 

O ambiente da era da informação, tanto para as organizações do setor de 

produção quanto para o setor de serviços, exige novas capacidades para assegurar 

o sucesso competitivo (KAPLAN; NORTON, 1997). Para que as organizações 

tenham a possibilidade de desenvolverem-se e criarem novas capacidades torna-se 

necessário que identifiquem e acompanhem os fatores de sucesso na consecução 

de planos estratégicos e administrativos.  

Ao identificarem os fatores de sucesso, as organizações têm a possibilidade 

de focar estrategicamente suas ações e maximizarem suas potencialidades 

ampliando a probabilidade de sucesso. Este acompanhamento permite também as 

organizações o desenvolvimento de melhores respostas as constantes mudanças 

provocadas pela evolução tecnológica e pelo desenvolvimento social e econômico 

do mundo.  

Sobre estes aspectos, a percepção dos entrevistados (EDP, EDE, EDF, 

EDRH) sobre o que a IASBE sabe fazer muito bem apresenta-se dividida entre o 

ensino de valores em suas unidades e os trabalhos desenvolvidos no segmento de 

Educação Infantil. Estes pontos estão refletidos no planejamento estratégico da 

IASBE, onde são elencados os seguintes pontos fortes da rede:  

a. Filosofia Bíblico-Cristã;  
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b. Estrutura de rede educacional (sistema organizacional); 

c. Senso da missão adventista;  

d. Disciplina utilizada nas escolas; 

e. Material didático próprio; 

f. Sistemas de gestão (financeiro e secretaria); 

g. Relacionamentos com atores reguladores (Secretaria de Educação; 

Prefeituras); 

h. Projetos sociais; 

i. Qualidade da atenção dos professores, dada aos alunos; 

j. Tradição e marca da Educação Adventista. 

 

Percebe-se que os pontos relacionados à filosofia cristã da rede figuram como 

o principal ponto nos discursos dos profissionais da IASBE e também em seus 

documentos institucionais. Porém, os demais itens relacionados como pontos fortes  

no planejamento estratégico não se relacionam com os conteúdos das entrevistas. 

Em decorrência desta discordância analisou-se os outros itens sugeridos no 

planejamento e aponta-se o seguinte: 

a. Os itens sobre a produção do material didático e o desenvolvimento de 

projetos sociais não serão elencados aqui como FCS por serem 

situações muito recorrentes em redes de escolas confessionais. 

b. Os itens apontados sobre a disciplina utilizada nas escolas, o acesso a 

órgãos reguladores e a qualidade da atenção dada aos alunos também 

ficarão fora desta proposta por serem aspectos básicos em instituições 

de ensino. 

Sendo assim, elenca-se aqui os FCS identificados da IASBE, com base na 

análise do seu planejamento estratégico: 

a. Filosofia Bíblico-Cristã;  

b. Estrutura de rede educacional (sistema organizacional); 

c. Senso da missão adventista;  

d. Sistemas de gestão financeiros e secretaria; 

e. Tradição e marca da Educação Adventista. 



 

63 

 

Contudo, não somente conhecer os fatores críticos de sucesso é necessário 

para melhor se posicionar no mercado, conhecer seus concorrentes também se 

torna essencial. Relacionado a este aspecto, os entrevistados na IASBE foram 

estimulados a pensar em outras redes educacionais semelhantes em termos 

estruturais e relatar seus principais concorrentes. Neste ponto houve unanimidade 

de respostas ao apontarem a rede católica (Marista, Bom Jesus, Dom Bosco) como 

seus principais concorrentes. Mas outras percepções, também foram observadas: 

 

“Olha, que pode ser concorrente nosso, é.... Não assim no geral, mas de 
uma maneira mais específica, de algumas unidades, o Positivo é um 
concorrente, tá”. (EDRH) 

 
“Talvez a nossa maior concorrente seja a própria escola pública, a escola 
pública se ela tiver com suas finanças direcionadas para o projeto de 
desenvolvimento... eu gosto bastante do programa de governo para a 
formação de professores...” (EDP) 

  

Desta forma a visão sobre a concorrência direta parece estar mais focada nas 

escolas pertencentes a redes confessionais. Contudo, percebe-se uma preocupação 

com escolas, como do grupo Positivo, que se tornam concorrentes diretos em 

algumas regiões. 

Com relação aos aspectos relacionados a construção do planejamento 

estratégico na IASBE, os entrevistados apresentaram diferentes pontos de vista: 

“Nós não temos um planejamento estratégico assim desenhado [com base 
nas capacidades], escrito, é um sonho que a gente tem aí, [...] o sonho era 
a gente crescer e ter 10 novas escolas até fechar o quinquênio né. Esse era 
o planejamento macro. O planejamento continua, mas não temos assim 
‘desenhadinho’. O planejamento ainda está se construindo”. (EDF) 
 
“Ele reflete as capacidades [da IASBE], mas nós ainda temos uma limitação 
na execução deste desafio que é investir no pessoal e na concepção 
ideológica. Nós temos muito claro o que a gente quer, nós dividimos tudo 
aquilo que a gente quer em 3 eixos apenas, gestão de pessoas, gestão de 
negócios e filosofia. Mas na ordem a filosofia é o principal [...]”. (EDE) 
 
“Ele está organizado com o foco nas nossa necessidades deste momento  e 
aquilo que a equipe é capaz [...].” (EDP) 

 

 

Percebe-se que apesar de terem claro o que querem, as capacidades 

organizacionais não foram mapeadas e, aparentemente, as ações vão sendo 

executadas de acordo com as demandas.  
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Quando estimulados a pensar sobre uma importante capacidade estratégica 

da rede que estivesse descrita no planejamento estratégico, 75% dos entrevistados 

citaram a capacitação de pessoas. O restante pontuou aspectos relacionados a 

captação de novos alunos e habilidades para lidar com recursos escassos. 

Ao analisar o planejamento estratégico da IASBE, pode-se perceber que ele 

foi construído em torno de objetivos e metas. O uso dos objetivos revela uma 

linguagem bem própria da Pedagogia e a inclusão das metas pode demonstrar a 

apropriação de linhas de pensamento da Administração neste documento. Contudo, 

pode-se evidenciar que o planejamento ainda não está construído com foco nas 

capacidades da IASBE observando-se a elaboração de seus objetivos: “Objetivo 2. 

Perseguir a excelência da Gestão do Negócio. Meta: aumento de resultado 

financeiro em 12% ao ano.” (Planejamento Estratégico da IASBE, 2017/2020). 

Outro ponto a ser considerado neste planejamento é a resposta dada pelos 

participantes sobre uma importante capacidade da rede que estivesse expressa em 

seu planejamento. A capacidade mais citada foi a de formação de pessoas, embora 

o planejamento priorize o ensino de valores.  

 

5.1.2 Missão, Visão e Objetivos 

 

 A missão, visão, valores e foco da IASBE encontram-se descritos em uma 

parede logo na entrada de sua sede ocupando um bom espaço com um trabalho 

bem elaborado em letras produzidas com material prateado, buscando traduzir a 

importância que a organização dá a estes pontos. No Planejamento Estratégico de 

Desenvolvimento (PEDE) de 2017 a 2020 da IASBE também se encontram 

descritos: 

 Missão: “Promover, por meio da Educação Cristã, o desenvolvimento integral 

do educando, formando cidadãos autônomos, comprometidos com o bem-

estar da comunidade, da Pátria e com Deus”.  

 Visão: “Ser um sistema educacional reconhecido pela excelência da formação 

humana, fundamentado em princípios bíblico-cristãos”. 

 

 Macro-objetivos: 
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a. Guarnecer a Filosofia da Educação Adventista e manter a 

Espiritualidade no foco de todas as ações; 

b. Perseguir a excelência da Gestão do Negócio;  

c. Desenvolver competências na área da Gestão de Pessoas. 

  

 É possível enxergar os aspectos relacionados a missão e visão pontuados no 

PEDE 2017/2020 também nas falas dos entrevistados que apontam o ensino de 

valores cristãos como principal razão de sua existência.   

“Ensinar valores. Nós estamos crescendo cada vez mais na promoção de 
vestibular, Enem, mas eu acho que quando você começa a trabalhar com 
valores, o resto você vai dando conta também por aí, né. Formar bem os 
professores, atuar muito bem em sala de aula, nossos serviços de RH estão 
melhorando cada vez mais. Eu acho que a gente anda crescendo muito, 
mas não tem como fugir de que o nosso foco é ensinar valores e esse é o 
carro-chefe que deve nortear todos os nossos serviços”. (EDP) 
 
“Toda a visão da Escola Adventista é missionária. Nosso lema é educar 
salvando. Tudo aquilo que nós fazemos, a nossa prática é salvar”. (EDE) 

 

A IASBE apresenta ter clareza da razão da sua existência e da visão que se 

propõem a alcançar neste contexto educacional brasileiro, contudo a busca pela 

compreensão dos seus pontos fortes ainda apresenta-se como um fator desafiante a 

esta instituição.    

 

5.2 Conceito de Organização 

 

O Conceito de Organização compreende a definição dos recursos que serão 

utilizados pela organização em busca da criação de valor, fortalecendo os FCS. 

Neste etapa busca-se identificar as competências organizacionais necessárias que 

possibilite a organização o alcance de seus objetivos. Com a realização deste 

diagnóstico a organização tem alternativas para eleger ofertas de produtos que 

proporcionem liderança de mercado. 

 

5.2.1 Competências Organizacionais Necessárias 

 



 

66 

 

Buscando compreender quais seriam as COs necessárias à gestão de uma 

rede de educação básica confessional, privilegiando diversos olhares sobre o tema, 

além da literatura, são apresentadas nesta subseção as contribuições do debate 

realizado no grupo de sensibilização e entrevistas com profissionais da área, com 

base na análise de conteúdo realizada. Como resultado evidenciou-se alguns pontos 

recorrentes sobre as características da gestão de redes de escolas, suas 

capacidades e questões a serem melhoradas. Estes pontos, relacionados à 

literatura, permitiram identificar e caracterizar as CO percebidas como necessárias.  

O primeiro ponto analisado está relacionado a um programa de gestão 

uniforme, influenciado pela estrutura organizacional em rede. Goldmeyer (2017) 

refere-se à formação de redes na educação como estruturas compostas por muitas 

histórias que compõe os fios de uma rede de conhecimentos no espaço escolar. 

Segunda a autora, a interação, o relacionamento, a ajuda mútua, o 

compartilhamento, a integração, a confiança e a complementaridade seriam 

importantes características para as organizações que trabalham em redes. 

Estes aspectos também se fizeram presentes nas falas dos participantes, 

quando se pontuou os benefícios do trabalho em rede através das diversas áreas de 

assessorias que a mantenedora fornece às escolas (GSDB), e pela busca da 

unidade no trabalho, no sentido de buscarem uma uniformidade nos serviços, 

especialmente filosófica (GSDA e EGDD). Isso fica claro nas palavras do EGDD: 

“ [...] uma outra característica, eu acho, que também tem a ver com uma 
rede e a ideia de rede, é de que se é uma rede e essa rede tem uma 
filosofia, de que todos trabalhem de uma forma, [...] não tem como fazer 
igual, mas que ela segue uma unidade. Acho que esse é outro princípio, a 
unidade pedagógica, a unidade administrativa, a unidade de 
procedimentos”. 

 

Partindo da ideia de que o ser humano é um ser social e apresenta a 

necessidade de manter e criar diversos tipos de relacionamentos, é compreensível 

que as pessoas desejem ter a oportunidade de conviver e discutir metas em 

conjunto. É natural que neste contexto as pessoas se sintam mais seguras, 

acolhidas e com um sentimento de pertencimento a um grupo com o qual se 

identifica (GOLDMEYER, 2017). Como destaca EGDE “A questão da organização do 

trabalho em rede é uma coisa fantástica e a questão de todo apoio. Quando você 

trabalha em rede você não é isolado, não é uma unidade, cada unidade faz da 

maneira que acha que tem que fazer, na rede não!” 
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Diante das análises realizadas, surge a primeira competência organizacional 

apontada neste trabalho como apropriada para a gestão de redes de educação 

básica confessional: “Capacidade de desenvolver um programa de gestão 

unificado”. 

O segundo ponto identificado nas análises foi a necessidade de programas 

internos de avaliação que pudessem medir e comparar os rendimentos de seus 

alunos. Na visão da GSDA há inúmeros testes que medem o desempenho dos 

alunos de escolas públicas, porém não há testes específicos para verificar os 

resultados das escolas particulares. A GSDB mencionou que em sua rede há testes 

padronizados capazes de comparar os resultados de todas as unidades da América 

do Sul e expôs o quanto as análises destes testes têm ajudado no desenvolvimento 

pedagógico da sua rede.  

Já a GSCC e EGDE expuseram que em suas redes também são aplicados 

testes padronizados, porém com acesso a comparações de resultados dentro do 

Brasil e acentuaram os benefícios proporcionados pelas análises dos resultados 

referentes ao desenvolvimento pedagógico da escola.  

Logo pontua-se a segunda competência organizacional identificada: 

“Capacidade de empregar programas de avaliação próprios para mensurar o 

rendimento de seus alunos”. 

O terceiro ponto identificado está relacionado aos fatores necessários para 

uma boa gestão de redes de educação. A GSDA expôs a necessidade da 

construção de planos de ação e de ter na gestão da rede pessoas qualificadas para 

esta área. A GSCC e EGDD expressaram concordância com esta proposição, 

especialmente no sentido de se ter profissionais que compreendam melhor a área 

estratégica da rede, como se pode conferir nas falas a seguir: 

“[...] para a questão de gestão nós precisamos ter também esta 
competência ou essa qualificação para gerir pessoas, pra administrar 
pessoas dentro da nossa área”. (GSCC) 

 

“Eu acho que a gestão ampla, a gestão da rede em si, o maior desafio é ela 
encontrar pessoas qualificadas que ela possa confiar no sentido da 
competência [....] que ela vai dar conta de implementar aquilo que já tá 
previsto, que já tá mapeado.” (EGDD) 

 

Mariucci (2013), em seu estudo sobre a formação de gestores escolares em 

uma rede católica do estado do Rio Grande do Sul, apontou que todos os 13 

profissionais entrevistados que atuavam como gestores nas escolas tiveram sua 
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origem em sala de aula, passaram por funções de orientação ou coordenação do 

setor pedagógico ou religioso e nenhum dos entrevistados era oriundo da área 

administrativa ou construiu carreira administrativa na escola.  

Percebe-se então que este ponto salientado no grupo de sensibilização é 

recorrente em outras escolas, tornando-se necessário uma maior atenção ao 

realocar profissionais da escola (professores, orientadores, coordenadores, entre 

outros) para função de gestor. Diante destes debates propõe-se a terceira 

competência organizacional: “Capacidade de selecionar profissionais adequados 

para a gestão estratégica da rede”. 

O quarto ponto identificado foca as necessidades relacionadas a gestão de 

pessoas.  Na visão da GSCC a “gestão de pessoas é a área mais difícil para se 

lidar” na gestão de uma escola. A GSDB também concorda e expõe  

“A gestão de pessoas acho que é o maior desafio. Eu estou há 33 anos na 

rede, então o administrar a escola, representar a escola a questão legal da 
escola, pela minha experiência acaba sendo fácil, é tranquilo, mas gerenciar 
pessoas é que é o desafio [...]”. 
 

A busca em atender às exigências das transformações sociais, culturais e 

econômicas nos últimos anos exigiram das organizações a necessidade de reverem 

seus modelos internos de gestão, e de considerar como exigência a presença de 

trabalhadores aptos para estas circunstâncias. Desta maneira, se faz necessário um 

modelo de gestão de pessoas que foque na formação e no desenvolvimento dos 

profissionais para que estes exerçam suas funções com as competências que o 

contexto solicite (BURIGO, LAUREANO, 2013).  

Para atender a estas demandas, a esfera de Gestão de Pessoas do setor 

público propôs um modelo de gestão por meio da publicação do Decreto nº 

5.707/2006 (BRASIL, 2006), onde propõe destaque no desenvolvimento da 

competência focado na conquista do conhecimento, habilidade e atitude do 

profissional a fim de que ele possa desempenhar suas funções públicas com 

responsabilidade, com o intuito de acelerar os resultados pretendidos pela 

instituição. Basicamente, esta busca proporciona um alinhamento mais profundo 

entre o potencial dos servidores e o cumprimento dos objetivos da instituição, 

através da implementação de um modelo de Gestão por Competência.  

Contudo, entre as redes de ensino de educação básica, não é comum 

encontrarmos um modelo de gestão de pessoas implementado. Entre os 
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participantes do grupo de sensibilização, todos expressaram que em suas redes não 

havia um modelo oficial aplicado ou em vias de desenvolvimento. A GSDA contribuiu 

apontando:  

“Precisa sim [referindo-se à implementação de um modelo de gestão de 
pessoas], só não pode ser fixado. Pode ser adaptável dentro da realidade 
que se vive, como os conteúdos, você globaliza ele, mas tem que ser 
diversificado para atender as necessidades daquele grupo de alunos e 
professores.”  

 

A GSCC concordou com a contribuição dada pela GSDA e salientou a 

necessidade de se ter pessoas qualificadas para contratação, para seleção e para 

formação das pessoas na escola ou disponibilizadas pela rede.  

Durante a entrevista realizada com a EGDD, também se realçou a 

preocupação com a gestão de pessoas. De forma mais específica, destacou-se a 

formação de equipe para a gestão mais elevada da rede e para a própria gestão de 

uma unidade escolar. Em suas palavras “[...] o maior desafio hoje é encontrar 

pessoas qualificadas e compromissadas para fazer aquilo como se fosse dele.” 

Emerge destas discussões a quarta competência organizacional: “Capacidade de 

desenvolver e aplicar um modelo de Gestão de Pessoas”. 

Seguindo com a análise sobre os aspectos relevantes a serem apresentados 

por uma rede educacional a fim de que esta possa desempenhar suas funções e 

buscar seus objetivos, os pontos identificados persistiram na área de gestão de 

pessoas, principalmente no que tange a programas de formação e desenvolvimento. 

A EGDE expôs como ponto muito positivo de sua rede que seus gestores favorecem 

a autoformação. De acordo com ela “[...] eles não deixam a gente se acomodar, 

acaba o mestrado a gente já faz uma outra especialização na questão da gestão. A 

gente tá sempre estudando, o grupo inteiro.”  

Já a GSDA analisa a dificuldade de ter pessoal qualificado e afirma que o 

maior investimento na sua rede tem sido a formação continuada, porém sente que 

ainda há grandes lacunas a serem preenchidas nesta área. Este ponto de vista é 

corroborado pela GSDB e esta ainda enfatiza que mesmo com as formações 

continuadas oferecidas pela sua rede alguns profissionais apresentam lapsos 

primários, como a dificuldade de relacionar-se com os alunos. 

A inquietação sobre a necessidade da formação continuada em todos os 

setores da rede apresentadas pelas participantes do grupo de sensibilização é muito 

compreensível no contexto atual na educação. Os estudos no campo educacional 
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têm dado ênfase as temáticas da formação continuada e políticas públicas 

educacionais por exercerem significativa influência no desenvolvimento da 

sociedade (FERREIRA; COLARES, 2016). Os documentos oficiais (Constituição 

Federal de 1988 - CF, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, nº. 9.394/1996 

e Plano Nacional de Educação – PNE) responsáveis por orientar a educação 

brasileira acentuam este debate. 

Deste modo, entende-se que cabe a organização educacional propiciar essa 

formação e zelar pela construção coletiva de um ambiente favorável para que se 

alcancem melhorias na educação. Ferreira e Colares (2016) consideram que os 

projetos de formação continuada devem ter como foco a combinação entre as 

dimensões técnica e prática em suas particularidades, como por exemplo, a 

formação do gestor e do professor. 

Libâneo (2004) considera que a formação continuada é uma das funções da 

organização escolar e torna-se uma condição para o desenvolvimento pessoal, 

cultural e profissional de professores e especialistas da área. Diante destes fatos 

propõe-se a quinta competência organizacional: “Capacidade de estruturar 

programas de formação continuada para desenvolver gestores e professores.” 

As análises identificaram também a importância da fidelização. A GSDA 

apontou a necessidade de fidelizar alunos a fim de se alcançar as metas de 

números de alunos matriculados estabelecidas pela rede. Ela relata que sua unidade 

teve que considerar as situações financeiras de algumas famílias devido a crise 

econômica no país, o que acarretou no surgimento de um número mais alto de 

inadimplências. Ela aponta que a rede teve que fazer algumas análises sobre a 

mensalidade de sua unidade, pois é a mensalidade mais alta da cidade de Itajaí. A 

rede optou por um aumento muito leve na mensalidade de 2018 para 2019 e 

pondera a situação de manutenção do prédio, pois devido a seu tamanho tem 

ampliado muito as despesas. Atrelado a todos estes aspectos, expõe que sua escola 

tem sofrido o impacto da chegada de uma nova concorrente na cidade.   

A GSCC concorda com as dificuldades relacionadas à permanência do aluno 

na escola no decorrer do ano. Ela relata que se o aluno não apresenta notas 

razoáveis até o mês de julho, o pai fica temeroso de perder aquele ano de 

investimento e transfere o filho para a escola pública. Sua unidade chega a perder 

até 10% dos alunos do “terceirão” no mês de julho devido a estas situações.  
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A GSDB expõe que sua rede obteve um crescimento financeiro de 2017 para 

2018 de 10%. Para ela os pontos que influenciaram neste resultado foi manter a 

qualidade nos serviços ofertados e o desenvolvimento de novos projetos. A rede da 

EGDE também apresentou crescimento de 10% e ela explica que este resultado só 

foi possível devido a algumas estratégias adotadas pela gestão da rede. Ela aponta 

duas como as mais importantes: Leve alteração das mensalidades de 2017 para 

2018 respeitando o momento de crise vivenciado em nosso país e ter a disposição 

dos pais “vários produtos”. Segundo seu relato: 

“[...] eu tenho vários produtos dentro da rede, mas em Itajaí eu só tenho um, 
que é o bilíngue. Em Curitiba eu tenho escola que é... de vários preços... de 
vários produtos. Entendeu? Aquele pai que não pode pagar uma escola 
mais elitizada, ele vai pra uma outra, que vai ter o mesmo estudo, só não vai 
ter a “perfumaria”, digamos, de algumas outras aulas que encarecem o 
currículo, mas o estudo em si, ele vai ter.” (EGDE) 

 
Sendo assim, elenca-se a sexta competência organizacional: “Capacidade de 

desenvolver ações rentáveis”. 

Atrelado a essas considerações financeiras, emerge na análise um outro 

ponto: como interpretar as futuras demandas de seus principais usuários em um 

cenário tão instável? Uma rede educacional necessita tomar decisões de negócios 

como qualquer outro órgão que oferte um serviço. Caso estas decisões sejam 

tomadas sem base consistente, podem proporcionar riscos e incertezas 

desnecessários à organização, podendo afetar de forma negativa seus resultados.  

No intuito de prover maior segurança e minimizar os riscos, Miranda et al. 

(2011) pontua que as previsões de demanda servem de ponto de partida para o 

planejamento da empresa, pois trata-se de uma projeção, ou seja, uma previsão da 

demanda baseando-se em alguns aspectos como fatores mercadológico, financeiro 

e econômico, por exemplo. As organizações que desenvolvem esta habilidade 

conseguem antever o futuro e planejar adequadamente suas ações.  

Compreender o que o mercado educacional solicitará em um futuro breve foi 

uma preocupação detectada no processo de análise. Para a EGDD, a escola precisa 

estar atenta às novas necessidades da sociedade, tanto no sentido de mercado 

como na perspectiva da formação do ser humano. A EGDE também pontua 

aspectos similares: 

 

“[...] hoje a gente tem um modelo, mas pode ser que daqui a 5 anos esse 
modelo já não sirva para essa nova sociedade. Então os nossos grandes 
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desafios... a gente tá sempre a frente daquilo que a sociedade hoje pede. 
[...] se a gente fosse pensar a 5 anos atrás a gente não teria matemática 
financeira no currículo, a gente não teria computação criativa [...]. Há 10 
anos se pensava em trabalhar investigação na EI? Mapa de conhecimento? 
Então tudo isso hoje tem que ver na questão administrativa o que que o 
mercado pede? (...) Quais são as profissões do futuro pra gente tá 
preparando essas crianças?” 

 

 

Após as considerações expostas pelos participantes caracteriza-se a sétima 

competência organizacional: “Capacidade de interpretar demandas futuras do 

mercado”. 

Relacionada a capacidade de interpretação de demandas futuras, o grupo 

expôs a necessidade de captar alunos novos para a sobrevivência do negócio. 

Essas competências se relacionam ao se ponderar que para captar novos alunos é 

imprescindível que se compreenda e se interprete as necessidades de um mercado 

que apresenta mudanças contantes. 

Com o objetivo de ampliar a matrícula de alunos novos, a EGDD menciona 

que utiliza a divulgação dos serviços como meio principal para consecução de seus 

objetivos. Entre as principais áreas de divulgação da sua rede estão os princípios 

filosóficos, o programa de esportes e o programa de línguas.  

A GSCC relata que sua rede já é conhecida no mercado pela preocupação 

que a equipe pedagógica demonstra pelo rendimento do aluno. Entre os programas 

que a rede oferece para desenvolver ainda melhor seus alunos e ampliar a 

aprovação em vestibulares está o Aluno Parceiro (um programa delineado para 

melhorar a aquisição do conhecimento dos estudantes onde um aluno auxilia o 

outro, fora do horário regular de aulas). Os números de aprovação em vestibulares e 

notas do ENEM é que são usados no marketing como forma de captar novos 

estudantes. 

Na concepção da GSDB sua rede sempre desenvolveu um ótimo trabalho, 

porém havia pouca divulgação de seus resultados. Para GSDB a divulgação dos 

resultados está intimamente ligada a captação de novos alunos. Ela relata 

“aprovamos muito em vestibulares, mas não é divulgado o que aprovamos”. A GSDB 

relata que recentemente sua rede contratou uma empresa que dará assessoria de 

marketing aos colégios e ela espera que com a comunicação destes resultados a 

captação de alunos seja beneficiada. 
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Após as contribuições e debates do grupo sobre a necessidade de captação 

de alunos para o negócio, elabora-se a oitava competência “Capacidade de gerar 

planos de ação para a captação de alunos novos tornando o negócio 

sustentável.  

 Diante dos debates do grupo de sensibilização e das duas entrevistas 

realizadas com profissionais especialistas na área de gestão escolar, emergiram da 

análise de conteúdo 8 competências organizacionais que foram consideradas as 

mais apropriadas para uma rede de educação básica brasileira (quadro 12). 

 
Quadro 12: Competências Organizacionais apropriadas para gestão de redes de educação 
básica segundo a percepção de gestores educacionais 

Competência Organizacional Descrição  Entrevistados  

CO1 - Capacidade de desenvolver 
um programa de gestão unificado 

Entender as necessidades da rede e ser 
capaz de desenvolver ou selecionar, 
desenhar ou adaptar um modelo unificado de 
gestão que possa ser implementado em todas 
as escolas da rede. 

EGDD, 
EGDE, GSDA e 
GSDB. 

CO2 - Capacidade de empregar 
programas de avaliação próprios 
para mensurar o rendimento de 
seus alunos 

Identificar os pontos necessários para a 
mensuração do rendimento dos alunos e 
elaborar ou adaptar, coordenar e executar a 
aplicação de programas unificados que 
avaliem o desempenho de seus alunos e que 
possam ser aplicados na rede como um todo. 

EGDE. GSDB e 
GSCC. 

CO3 - Capacidade de selecionar 
profissionais adequados para a 
gestão estratégica da rede 

Identificar profissionais capacitados para a 
área de gestão estratégica norteando-se 
pelos processos de seleção de pessoas no 
modelo de gestão de pessoas selecionado.   

GSDA, GSDB, 
EGDD e EGDE. 

CO4 - Capacidade de desenvolver 
e aplicar um modelo de Gestão de 
Pessoas 

Adequar um modelo de gestão de pessoas 
padronizado tendo como referências a 
missão, visão e estrutura da rede, 
contemplando processos de seleção, planos 
de carreira e treinamentos para todos os 
profissionais. 

GSDA, GSDB e 
GSCC. 

CO5 - Capacidade de estruturar 
programas de formação 
continuada para desenvolver 
gestores e professores 

Coordenar programas de aprimoramento dos 
profissionais da rede com base nas novas 
demandas institucionais e de mercado. 

GSDA, GSDB e 
GSCC. 

CO6 - Capacidade de desenvolver 
ações rentáveis  

Elaborar planos e implementar ações que 
incrementem o volume de negócios e atinjam 
as metas definidas. 

EGDD, EGDE, 
EGDD, EGDE, 
GSDA, GSDB e 
GSCC. 

CO7 - Capacidade de interpretar 
demandas futuras do mercado 

Promover centros de reflexão e pesquisa que 
possam contribuir para o conhecimento da 
realidade organizacional onde a rede está 
inserida favorecendo a criação de uma cultura 
e de tecnologias administrativas adaptadas 
ao atendimento das novas necessidades. 

EGDD, EGDE e 
GSDA. 

CO8 - Capacidade de gerar 
planos de ação para a captação 
de alunos novos tornando o 
negócio sustentável. 

Elaborar planos com estratégias específicas e 
executá-los a fim de captar novos alunos. 

GSDA , GSCC 
e GSDB. 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Após a exposição das competências organizacionais elencadas nos debates 

do grupo de sensibilização e das entrevistas, serão apresentadas a seguir as 

competências mapeadas na instituição pesquisada, a IASBE. 

 

5.2.2 Competências Organizacionais Mapeadas na IASBE 

 

Buscando identificar as COs existentes na IASBE, rede de educação básica 

confessional objeto de estudo desta pesquisa, são apresentadas nesta subseção as 

competências organizacionais identificadas, com base na análise de conteúdo das 

entrevistas realizadas e documentos fornecidos.  

Primeiramente foi identificada, com base nas análises, a percepção dos 

entrevistados sobre o que a IASBE sabe fazer muito bem, já que isso possibilita que 

ela foque estrategicamente suas ações para maximizar suas potencialidades 

ampliando a probabilidade de sucesso. Verificou-se que esta percepção divide-se 

entre o ensino de valores em suas unidades e os trabalhos desenvolvidos no 

segmento da Educação Infantil (EI). Isso fica claro nos relatos a seguir: 

“Na minha opinião, no segmento, nós somos melhores na EI [...]” (EDE) 

“Ensinar valores. Nós estamos crescendo cada vez mais na promoção de 
vestibular, Enem, mas eu acho que quando você começa a trabalhar com 
valores, o resto você vai dando conta também por aí, né. Formar bem os 
professores, atuar muito bem em sala de aula, nossos serviços de RH estão 
melhorando cada vez mais. Eu acho que a gente anda crescendo muito, 
mas não tem como fugir de que o nosso foco é ensinar valores e esse é o 
carro chefe que deve nortear todos os nossos serviços”. (EDP) 
 
 
 

É possível identificar os aspectos pontuados pela EDP no Planejamento 

Estratégico de Desenvolvimento (PEDE) de 2017 a 2020 da IASBE, já nas linhas da 

construção de sua missão que expressa “Promover, por meio da Educação Cristã, o 

desenvolvimento integral do educando, formando cidadãos autônomos, 

comprometidos com o bem-estar da comunidade, da Pátria e com Deus”. 

O ensino de valores cristãos na IASBE também figura como primeiro objetivo 

estratégico no PEDE 2017-2020 “Guarnecer a filosofia da Educação Adventista e 

manter a espiritualidade no foco de todas as ações [...]. Transparecer a Filosofia da 

Educação Adventista e a espiritualidade em 100% dos serviços, ações e ambientes 

educacionais [...]”.  
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Em 2018 a IASBE contratou uma consultoria externa para realizar a 

verificação dos elementos internos e externos que poderiam impactar de forma 

positiva ou negativamente a consecução de seus objetivos. Esta investigação, 

também conhecida como análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), objetivou analisar no ambiente interno da IASB suas forças e fraquezas e 

no ambiente externo as oportunidades e ameaças.  

Os três primeiros aspectos apontados como força nesta investigação 

referiam-se ao ensino de valores. É interessante salientar que nas discussões 

realizadas com o Grupo de Sensibilização os pontos relacionados ao ensino de 

valores pautado por uma filosofia, foram considerados como essencial para a 

realização de um bom trabalho em redes educacionais confessionais, corroborando 

desta forma o entendimento da importância do ensino de valores em redes 

confessionais. 

Diante destas análises, identificou-se a primeira CO da IASBE: “Capacidade 

de orientar suas ações segundo os princípios e valores da concepção cristã da 

IASD”. 

A IASBE preocupa-se não só em orientar suas ações por uma visão cristã, 

mas acentua esforços para ensinar aos alunos estes valores juntamente com os 

conteúdos da base curricular nacional. Pode-se verificar estes aspectos pelos vários 

projetos sociais divulgados na mídia em que a rede envolve seus alunos e seus 

profissionais, como o realizado pela Escola Adventista de Blumenau, SC, em 

28/06/2017. A escola, em parceria com a equipe do Consultório na Rua e a Ação 

Solidária Adventista (ASA), forneceu atendimento para a população em situação de 

rua. O projeto possibilitou a estas pessoas consultas com médicos, enfermeiros e 

psicólogos, além de alimentação, local para banho e corte de cabelo. Os alunos 

também arrecadaram junto à comunidade materiais de higiene pessoal, roupas, 

calçados e cobertores e realizaram a entrega juntamente com os profissionais da 

escola. Este projeto foi um dos muitos realizados pela rede e que veiculou na Rede 

Brasil Sul de Televisão (RBS TV). 

 O planejamento estratégico da IASBE também privilegia estes pontos 

elencando várias metas e indicadores de trabalho. Para o ensino de valores 

encontram-se as seguintes metas:  

“Construir a mentalidade espiritual para vivenciá-la em cada ação, 
programou serviço prestado. Formar, todos os professores e funcionários, 
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em Filosofia da Educação Adventista (Formação Denominacional). Ensinar 
e aprender a ser espiritual conforme apregoa Deuteronômio 6:4-9”.  PEDE, 
2017/2020 

 
Em relação ao ensino acadêmico, a IASBE apresenta no mesmo documento, 

no item Administração, uma meta específica para cada nível de ensino: 
  

“Alcance do índice de 80% das crianças da EI 5 anos em escrita silábico-
alfabética. 
Alcance do índice de 95% das crianças do 1º ano em escrita alfabética-
ortográfica. 
Alcance do índice de 95% dos alunos do 9º ano do EF em escrita de 
resenha. 
Alcance do índice de 95% dos alunos do 3º ano do EM em escrita de artigo 
científico.” PEDE, 2017/2020 

 

 

Do mesmo modo todos os entrevistados apresentaram estes pontos como 

focos da rede. A EDP relata: 

“Estamos crescendo muito em todas as unidades, então você visita uma 
escola bem pequenininha, escola A [...]. Uma escola que serve a 
comunidade com valores muito claros. Você vai para outra escola, escola B 
[...], você vê preocupação com o outro, se alguém não pode estudar, quem 
é que pode ajudar... Então esse propósito de ajudar a pessoa a ter uma vida 
melhor você vê muito claro [...].”  

 

Em relação à concorrência, houve um reconhecimento geral dos 

entrevistados de que a IASBE é melhor nos aspectos relacionados ao ensino de 

valores. Todavia, apesar desta postura unânime, foram mencionados alguns 

aspectos a serem desenvolvidos como melhora na estrutura física de algumas 

unidades e seleção de profissionais qualificados. 

Sobre a abrangência das capacidades citadas pelos entrevistados como 

pontos fortes, ensino de valores e educação infantil, um profissional afirmou que ela 

se encontra presente em toda a rede. O restante dos entrevistados admitiram existir 

possibilidades de diferenças entre as unidades por fatores culturais, financeiros e por 

outras especificidades: 

“Sim, estão em todas as unidades escolares. Eu participei de uma tutoria e 
eu fui tutor de todos os diretores, nesse primeiro semestre. Nós estudamos 
um livro realmente focado nestes valores [...]. Então todos os diretores, as 
respostas deles, as perguntas, a interação do grupo, estavam bem focados 
mesmo, entendendo que precisava resgatar algumas coisas que tinham 
sido perdidas”. (EDRH) 
 
“Você não pode dizer que está presente 100% em todas as redes, estamos 
crescendo muito em todas as unidades [...]. Então esse propósito de ajudar 
a pessoa a ter uma vida melhor mediante os estudos nesses princípios, a 
gente pode dizer que sim. Hoje nós temos um setor específico, um setor 
especializado só para manter a unidade dos princípios, e tem um programa 
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que foi organizado, que é o PMDE (plano mestre de desenvolvimento 
espiritual). Esse está funcionando em todas as escolas e com o mesmo 
programa, mas é claro que você não pode ser tão romântico assim de 
dizer... se você for em qualquer escola tudo está funcionando de igual 
forma. Mas porque nós temos regionalidades, então tem que ter as 
adaptações regionais”. (EDP) 

 

Analisadas estas constatações, mapeia-se a segunda competência 

organizacional da IASBE: “Capacidade de oferecer formação ampla e integral 

aos alunos”. 

 

 Percebeu-se que a IASBE, com base na análise dos dados, está preocupada 

com as mudanças constantes do mercado. Sobre este aspecto um entrevistado 

apresentou preocupações quanto às mudanças aceleradas, apontando que as 

demandas de amanhã serão muito diferentes das de hoje: 

“[...] as coisas mudam muito rápido e nós não podemos formar alunos como 
nos formaram. O que ele deve aprender? O que o mercado impõe que ele 
precisa aprender para atuar daqui a 20 anos? Não é de trás até chegar no 
meu hoje, mas é daqui para 20 anos. [...] você tem que pensar em cada 
profissão para fazê-lo chegar lá e cognitivamente prepará-lo para isso. É 
preciso criar novas situações de vida porque muda muito rápido [...]. Então 
dizer [...] quantos anos isso [competência organizacional] vai te sustentar? 
Eu não consigo enxergar por exemplo, o que nós estamos fazendo 
sustentável em dois anos”. (EDP) 
 
 

Contudo, os demais entrevistados acreditam que os pontos fortes da rede 

sustentarão, cada vez mais, sua vantagem competitiva. Já em relação às principais 

mudanças que estão ocorrendo ou percebe-se que podem ocorrer futuramente no 

mercado educacional, dois entrevistados revelaram preocupações com grandes 

fusões de marcas educacionais: 

“Tá havendo uma consolidação do mercado, grandes players têm entrado 
forte na educação básica, isso começou no ensino superior [...]. Hoje eles 
perceberam que o mercado já tá bem saturado, [...] agora eles tão partindo 
para educação básica. Perceberam que o ciclo da educação básica é maior, 
[...] e o custo de aquisição de aluno, se você mantiver uma fidelidade, é bem 
mais baixo. Então o mercado tá em movimentação, a empresa X, por 
exemplo, está comprando tudo que vê pela frente. Eles têm enfrentado uma 
grande dificuldade que na verdade hoje as grandes escolas no Brasil são 
confessionais e filantrópicas [...].” (EDF) 
 
“[...] temos que nos adequar ao mercado e existem grandes grupos 
organizados [...] como a empresa X que comprou outros grupos e que 
queria comprar mais e mais. Estão se especializando no mercado da 
educação básica que é o nosso segmento principal. Então isso é um desafio 
uma ameaça muito grande para nós.” (EDE) 
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Com respeito aos diferenciais da rede que podem se tornar obsoletos, dois 

entrevistados ressaltaram o profissional apegado ao passado e desatualizado: 

“É, na verdade a gente vai ter que continuar estudando mais, ser mais 
profissional [...] deixar o amadorismo para trás.” (EDF) 

“Na verdade, não existe mais este aluno que o professor acha que existe, 
esse já não existe mais. Então esse professor que está achando que este é 
o tipo de aluno, esse professor já não tem mais espaço. Então hoje nós 
precisamos formar é [...] nós temos que trabalhar a formação do professor 
para que o professor enxergue o aluno que ele tem, quais são as 
necessidades. Por exemplo, você chegar na sala, mandar abrir o livro na 
página não sei o que e trabalhar sem uma preparação anterior. Não tem 
mais como fazer isso [...].” (EDP) 

Estas preocupações foram expressas também na análise SWOT onde a 

“baixa qualidade pedagógica” foi apontada como uma fraqueza da rede. Com a 

intenção de propor crescimento neste aspecto, a rede direcionou as ações da 

Universidade Corporativa da Educação Adventista (UC) para os pontos de maior 

fragilidade no ensino adventista. A UC trata-se de um órgão de apoio à formação 

continuada de professores e gestores com o objetivo de aprimorar a qualidade de 

ensino, valorizando as pesquisas realizadas com o corpo docente e gestores das 

escolas e os resultados de um exame aplicado em todas as unidades da rede da 

América do Sul, o Programa Adventista de Avaliação de Educação Básica (PAAEB).  

A UC atua desde 2014 na IASBE, contudo a rede já possuía programas de formação 

continuada desde sua origem. A partir do ano de 1986, as formações passaram a 

ser realizada nos meses de fevereiro e julho anualmente, de forma presencial.  

Sobre estas análises mapeia-se a terceira competência organizacional da IASBE: 

“Capacidade de estruturar programas de formação continuada aos docentes e 

aos profissionais da área de gestão”.                                                                               

Outra questão identificada na análise das entrevistas foi o diferencial 

oferecido pelos concorrentes, não confessionais, em relação ao bom desempenho 

na aprovação de alunos em vestibulares e nas notas do ENEM: “É o foco no 

vestibular que eles dão muito mais ênfase do que nós. Eles são focados nisso, daí a 

propaganda deles é voltada para isso”. (EDRH); “Uma coisa que usavam muito e 

que vai dar uma parada um pouco é o resultado de ENEM né [...] Acho que a gente 

tem muito a melhorar neste aspecto...”. (EDF). 

Dois entrevistados apontaram também a localização, estrutura física das 

escolas e o uso de tecnologias mais avançadas como outros diferenciais também 

presentes na concorrência: “[...] eles levam vantagem em relação a isso, a 
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localização, a estrutura física e a tradição, porque são escolas bem tradicionais, bem 

conceituadas, onde elas estão, elas são bem respeitadas”. (EDE); “Os aspectos de 

tecnologia...” (EDP). 

Analisando as ações desenvolvidas pela IASBE a fim de suprir estas 

carências apontadas, os entrevistados expuseram as seguintes percepções: 

 
“Como União Sul nós temos um projeto arrojado de abertura de novas 
unidades [...]. Então vamos dizer assim, em 5 anos nós temos o projeto de 
abrir 10 novas unidades [...]. Outra ênfase é a educação bilíngue que no 
passado foi um diferencial para crescimento hoje é um diferencial para você 
não ficar para trás, então nós queremos um programa bilíngue bem forte e 
nós usamos também a Educação Corporativa, que é a educação por via 
web, né, isso nos ajuda bastante, eu acho que é um diferencial que 
enquanto se saiba, eles [concorrência] não tem, ou pelo menos não como a 
gente tem”. (EDE) 
 
“A estrutura. A gente tem trabalhado para reformar e ampliar alguns projetos 
aí. Então hoje a gente já tem trabalhado em cima desta perspectiva de 
mercado.” (EDF) 
 
 

Observou-se, com base nas entrevistas, que a questão de notas do ENEM e 

a aprovação nos vestibulares têm gerado algumas reflexões na IASBE, pois os 

resultados destes dois exames podem expressar não somente a qualidade do EM 

ofertado, mas pode denunciar fragilidades nos ciclos anteriores.  

Com a intenção de aprimorar o desenvolvimento pedagógico da rede foi 

desenvolvido pela Divisão Sul-Americana, sede administrativa da rede educacional, 

o Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica (PAAEB) que tem como 

principal objetivo apresentar a realidade do desempenho acadêmico dos alunos da 

rede.  

Por meio dos resultados deste exame a organização tem levantado dados 

que permitem identificar os pontos fortes e as necessidades de aprimoramento na 

qualidade educacional.  O PAAEB oferece uma descrição da situação educacional 

da rede nas áreas de Língua Portuguesa (foco na leitura e interpretação) e 

Matemática (foco na resolução de problemas). Este exame abarca as turmas de 5º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental, e o 2º ano do Ensino Médio. No Ensino Médio, 

além de Matemática e Língua Portuguesa, avalia-se os conhecimentos em 

Geografia, História, Física, Química e Biologia.  
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Baseado nestas ações da rede, localiza-se a quarta competência da IASBE: 

“Capacidade de estruturar programas de avaliação próprios para mensurar os 

resultados de seus alunos.” 

 Outro ponto importante que emergiu das análises foram os aspectos 

relacionados a captação de novos alunos e habilidades para lidar com recursos 

escassos: “[...] é a captação de novos alunos na matrícula, a capacidade de buscar 

novos alunos, ela se tornou muito forte muito grande, não é qualquer instituição que 

vai crescer 10% ao ano [...]” (EDP). Este ponto de captação de novos alunos está 

diretamente relacionado com o Objetivo 2 do Planejamento Estratégico da IASBE de 

2017/2020 “Perseguir a excelência da Gestão do Negócio. Meta: aumento de 

resultado financeiro em 12% ao ano”.  

Quando a EDP cita a captação de novos alunos como uma importante 

capacidade expressa no planejamento, corrobora com as informações citadas pelo 

EDE e EDF anteriormente sobre as metas arrojadas de abertura de novas escolas. A 

IASBE, segundo estes entrevistados, objetiva fundar 10 novas escolas nos próximos 

5 anos. No PEDE (2017/2020) são apresentados também os números de 

crescimento de matrículas de alunos novos nos últimos 3 anos: 4,94% em 2017, 

10,02% em 2018 e 7,23% em 2019. Com base nestas constatações pontua-se a 

quinta competência da IASBE “Capacidade de gerar planos de ação para a 

captação de alunos novos tornando o negócio sustentável”. 

 

5.2.3 Gap detectado 

 

 Buscando comparar as competências elencadas durante as entrevistas e os 

debates no grupo de sensibilização (GS) com o mapeamento realizado na IASBE, 

verifica-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 13: Relações entre as COs necessárias e as existentes na IASBE 

Competências Organizacionais GS IASBE 

CO1 - Capacidade de desenvolver um programa de gestão unificado X  

CO2 - Capacidade de empregar programas de avaliação próprios para 
mensurar o rendimento de seus alunos. 

X X 

CO3 - Capacidade de selecionar profissionais adequados para a área de 
gestão estratégica da rede 

X  

CO4 - Capacidade de desenvolver e aplicar um modelo de gestão de 
pessoas. 

X  

CO5 - Capacidade de estruturar programas de formação continuada para X X 
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desenvolver gestores e professores. 

CO6 - Capacidade de desenvolver ações rentáveis. X X 

CO7 - Capacidade de interpretar demandas futuras do mercado. X  

CO8 – Capacidade de gerar planos de ação para a captação de alunos 
novos tornando o negócio sustentável. 

X X 

CO9 - Capacidade de orientar suas ações segundo os princípios e valores 
da concepção cristã da IASD. 

 X 

CO10- Capacidade de oferecer formação ampla e integral aos alunos.  X 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletas nas entrevistas, grupo de sensibilização e 
entrevistas na IASBE. 

 

Analisando as COs relatadas durante as entrevistas e grupo de sensibilização 

e as encontradas na IASBE nota-se que as CO2, CO5, CO6 e CO8 estão presentes 

em ambas as situações. Tratam-se de COs bastante evidentes em uma rede de 

educação básica privadas por estarem ligadas diretamente a sua sobrevivência.  

A CO1 apontada durante as entrevistas e grupo de sensibilização que se 

refere à necessidade de haver um programa de gestão unificado para toda a rede, 

não foi encontrada na IASBE. Verifica-se este ponto ao perceber a ausência do 

relato de um modelo padrão de gestão na produção de seu planejamento estratégico 

bem como nas entrevistas realizadas na organização e documentos analisados. O 

EDF revela que “a não uniformidade nos atendimentos, um faz de um jeito, outro faz 

do outro” seria um ponto a ser melhorado na rede.  

A CO3 “Capacidade de selecionar profissionais adequados para a área de 

gestão estratégica da rede” exposta pelo grupo de sensibilização de maneira tão 

contundente não foi encontrada na IASBE. Chega-se a esta conclusão ao verificar 

as áreas de instrução e a jornada profissional dos principais gestores da IASBE 

onde a principal área de formação é a Educação. A IASBE ainda não apresenta 

profissionais com a formação específica para atuar nas áreas de estratégia da rede.  

A CO4 “Capacidade de desenvolver e aplicar um modelo de gestão de 

pessoas” elencada pelo grupo de sensibilização não foi encontrada na IASBE. Para 

a EDP “[...] hoje ainda nós temos um grande problema que ainda existe mais 

investimento em tijolo do que em gente, esta gestão está tentando mudar essa 

realidade, por isso uma preocupação bastante grande com os Recursos Humanos 

(RH)”. Este ponto foi elencado também como uma fraqueza na análise SWOT 

realizada pela organização. Devido a esta constatação a IASBE parece estar 

formulando novas concepções, pois no seu planejamento estratégico, no terceiro 

item, apresenta-se o tópico “Desenvolver competências na área de Gestão de 

Pessoas”. 
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A CO7, “Capacidade de interpretar demandas futuras do mercado” citada 

pelos participantes do grupo de sensibilização e pelas entrevistas, aparece entre as 

preocupações das pessoas ligadas a gestão da IASBE. Estes profissionais refletem 

sobre como sobreviver a um novo cenário que, aos poucos, já vem se apresentando. 

O EDE relata que “os sensos demográficos, eles nos preocupam porque as crianças 

estão desaparecendo do mercado”. A EDP expõe “Eu não consigo enxergar, por 

exemplo, o que nós estamos fazendo de sustentável em 2 anos, nós precisamos em 

2 anos de uma escola nova funcionando”. Apesar das ponderações dos 

entrevistados sobre as possíveis demandas futuras do mercado, estas necessidades 

não se encontram em seu planejamento estratégico e nem propostas de soluções 

para como trabalhar frente a estas mudanças. Desta forma percebeu-se que a CO7 

não está presente na IASBE. 

A CO8 que se refere a “Capacidade de gerar planos de ação para a captação 

de alunos novos tornando o negócio sustentável” foi mapeada na IASBE com base 

na porcentagem de captação de alunos novos nos últimos 3 anos: 4,94% em 2017, 

10,02% em 2018 e 7,23% em 2019.  Os aspectos relacionados à captação de novos 

alunos e habilidades para lidar com recursos escassos foi pontuada com um fator de 

força por um dos entrevistados: “[...] é a captação de novos alunos na matrícula, a 

capacidade de buscar novos alunos, ela se tornou muito forte muito grande, não é 

qualquer instituição que vai crescer 10% ao ano [...]”. Este ponto de captação de 

novos alunos também figura nos documentos da empresa, mais precisamente no 

objetivo 2 do Planejamento Estratégico da IASBE de 2017/2020 “Perseguir a 

excelência da Gestão do Negócio. Meta: aumento de resultado financeiro em 12% 

ao ano”.  Nas falas dos entrevistados também há uma meta arrojada de abertura de 

10 novas escolas nos próximos 5 anos.  

A CO 9, mapeada na IASBE, que se refere a orientação da IASBE pelos 

princípios e valores cristãos da igreja Adventista do Sétimo Dia, não foi citada pelo 

grupo de sensibilização devido a especificidade religiosa, mas foi mencionado a 

importância das escolas que trabalham no seguimento confessional possuírem uma 

filosofia orientadora. Esta competência foi apontada por todos os entrevistados da 

IASBE como sendo a prioritária na rede. O planejamento estratégico confirma a 

posição dos entrevistados apresentando este ponto como o primeiro em seus 

objetivos “1. Guarnecer a Filosofia da Educação Adventista e manter a 
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Espiritualidade no foco de todas as ações.” (Planejamento Estratégico IASBE, 

2017/2020). 

A CO 10 também, mapeada na IASBE, refere-se a oferta da formação ampla 

e integral ao aluno.  Todos os entrevistados pontuaram este aspecto como sendo o 

principal diferencial da rede. O planejamento estratégico corrobora com esta visão 

onde cita como objetivo operacional “Planejar todas as ações de sala de aula e 

demais ambiências de acordo com a Filosofia Educacional Adventista”. 

(Planejamento Estratégico IASBE, 2017/2020). 

 

5.3 Classificação das competências 

 

A categorização das COs encontradas na IASBE segue a classificação 

proposta por Ruas (2005, p.46) onde “sua tipologia presta-se a avaliação do nível de 

contribuição da competência em questão para a competitividade da empresa”. 

Embora Ruas (2005) classifique os tipos de competências organizacionais em 

básicas, seletivas e essenciais, as entrevistas e as análises documentais realizadas 

na IASBE apontaram somente a existência de competências organizacionais 

básicas. 

 

5.3.1 Competências Básicas 

 

As competências básicas, como melhor detalhadas na seção 2, Revisão 

Teórica desta pesquisa, são aquelas competências que tornam o negócio capaz de 

sobreviver, elas envolvem as necessidades básicas da organização permitindo sua 

permanência no mercado (RUAS, 2005).  

A seguir são apresentadas as COs básicas encontradas na análise realizada 

na IASBE. 

Quadro 14: Competências organizacionais básicas mapeadas na IASBE 

Identificação da CO Competência 

CO2 Capacidade de empregar programas de avaliação próprios para mensurar o 
rendimento de seus alunos. 

CO5 Capacidade de estruturar programas de formação continuada para 
desenvolver gestores e professores. 

CO6   Capacidade de desenvolver ações rentáveis. 

CO8 Capacidade de gerar planos de ação para a captação de alunos novos 
tornando o negócio sustentável. 

CO9 Capacidade de orientar suas ações segundo os princípios e valores da 
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concepção cristã da IASD. 

CO10 Capacidade de oferecer formação ampla e integral aos alunos. 

Fonte: Elaborado pela autora 
  

 Embora o planejamento estratégico da rede apresente metas para o 

desenvolvimento de capacidades para a gestão de pessoas e para crescimento do 

rendimento dos alunos, estes pontos não podem ser identificados como 

competência organizacional por apresentarem-se em fase de estudo na IASBE. 

 

5.4 Diretrizes de Suporte 

 

 Esta proposição de melhoras genéricas, elaborada pela pesquisadora, foi 

sistematizada a partir das situações mais expressivas debatidas no grupo de 

sensibilização e recorrentes nas entrevistas, nas conversas com os profissionais da 

IASBE e fundamentadas na literatura a fim de sugerir novos caminhos a IASBE. 

  A proposição será apresentada de forma agrupada entre as competências 

que precisam ser mantidas na IASBE, as que precisam ser construídas e as que 

precisam ser melhores desenvolvidas a fim de proporcionarem vantagem 

competitiva à organização.  

 Sugere-se então pelos resultados da pesquisa que sejam mantidas as COs 

C6, C9 e C10. 

 

CO6 - Capacidade de desenvolver ações rentáveis 

 

Baseados nos itens anteriores desta seção onde analisou-se a visão  

empresarial da escola, pode-se concluir que há uma continuidade possível entre a 

organização escolar e uma organização empresarial desde que os meios não sejam 

mais considerados do que os fins (COSTA, 1996; PARO, 2011).  

A escola, como outra organização qualquer, deve ter um diferencial 

competitivo (COLOMBO, 2004), sustentado por seus valores, sua filosofia, sua 

história e seus objetivos espirituais. Este diferencial naturalmente serve também de 

motivação pessoal e profissional a todos os envolvidos com a escola (COLOMBO, 

2004; MURAD, 2008). Pela profundidade, este diferencial chama a atenção de um 

nicho de mercado, cujas famílias preocupam-se com o desenvolvimento moral de 

seus filhos e que naturalmente investem seus recursos nestes serviços. 
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Uma instituição, de caráter não lucrativo como a IASBE, necessita dispor de 

estratégias para que possa gerir estes recursos a fim de obter sustentabilidade 

financeira e a continuidade segura e próspera de suas atividades.  

 

CO9 - Capacidade de orientar suas ações segundo os princípios e valores da 

concepção cristã da IASD. 

CO10 - Capacidade de oferecer formação ampla ao aluno incluindo seu 

desenvolvimento moral e emocional. 

 

As redes confessionais caracterizam-se por seguir a “confissão” religiosa de 

uma determinada ordem religiosa ou congregação. Estas escolas identificam-se por 

professar uma doutrina ou princípio filosófico que aplicam em suas práticas 

cotidianas (BITTAR, 2010). No caso da IASBE que orienta-se segundo os princípios 

filosóficos da IASD e define como objetivos principais de seu fazer pedagógico o 

ensino de valores e o desenvolvimento de uma conduta moral em seus alunos, 

necessita cultivar os princípios teológicos da sua mantenedora a fim de alcançar 

estes propósitos. 

  Propõem-se aqui a manutenção destas competências por compreender ainda 

que a educação envolve mais do que o prosseguimento de um curso ou 

simplesmente a preparação para a vida presente. Envolve o ser humano completo. 

Para White (2008, p. 13) a educação “É o desenvolvimento harmônico das 

faculdades, físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do 

serviço neste mundo, e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado 

serviço no mundo vindouro”. 

 Quanto a construção de competências, recomenda-se que as COs elencadas 

a seguir sejam construídas como fator decisivo de vantagem competitiva: 

 

CO1 - Capacidade de desenvolver um programa de gestão unificado. 

 

Considerando que esta competência foi bastante debatida no grupo de 

sensibilização, e também nas entrevistas, sobre tudo nos aspectos positivos que 

uma gestão de rede unificada apresenta, optou-se por sugerir sua construção a 

IASBE. 
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Na literatura encontra-se amparo sobre os benefícios de sua utilização 

justificando seu uso devido as constantes mudanças do cenário mercadológico, uma 

proliferação dos conhecimentos gerenciais e tecnológicos e o surgimento de novos 

participantes no mercado (GOLDMEYER, 2017). 

Um trabalho em rede unificado, conforme a EGDD, “apresenta economia 

financeira e unidade de trabalho”. Os participantes do grupo de sensibilização 

apontaram de forma unânime os benefícios deste tipo de trabalho ressaltando as 

assessorias pedagógicas, financeiras e jurídicas proporcionadas pela rede onde 

trabalhavam. 

 

CO3 - Capacidade de selecionar profissionais adequados para a área de gestão 

estratégica da rede. 

 

Umas das perguntas que tem fomentado discussões na área educacional: “A 

escola é uma empresa?” Para Costa (1996) é sim, ele pontua que boa parte da 

sistematização escolar foi inspirada desde 1920 na organização industrial por sua 

estrutura organizacional hierárquica, centralizada e formalizada, pela maneira como 

foram divididos os trabalhos (cargos e funções), pela ênfase na eficiência e na 

produtividade (máximo rendimento pelo menor custo); pela busca em identificar a 

melhor maneira de executar as atividades e logo, a padronização e pela separação 

do trabalho, onde se reafirma a importância do trabalho e do espaço próprio 

conferindo ao trabalho de grupo menos importância. 

Paro (2009) aponta que a escola, como qualquer outra instituição, precisa ser 

administrada e deve dominar os conhecimentos sobre planejamento e adequação 

para que possa saber direcionar os meios disponíveis aos objetivos que se propõe 

indicando a utilização racional dos recursos. Contudo este autor faz uma distinção 

bem acentuada entre uma administração capitalista que busca o lucro e a gestão 

escolar, cujo objetivo é o educando.  

Valerien e Dias (2009) explicam que algumas transformações ocorreram e 

que propiciaram mudanças na concepção da educação como a mudança no próprio 

conceito de escola, a inclusão do ensino infantil, berçário, ensino profissionalizante, 

educação de jovens e adultos e o aumento no número de escolas. O que antes 
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podia ser executado por um professor que possuía traços de liderança, agora exige 

profissionais cada vez mais especializados para as várias áreas da administração.  

Paro (2011) corrobora com Valerien e Dias (2009) e propõem que a escola 

como organização complexa, precisa de todos os meios disponíveis na 

Administração para melhor atingir seus objetivos. O autor faz menção às novas 

atribuições do gestor escolar – a de educador e a de gerente, e avalia como funções  

inconciliáveis, pois  por um lado ele precisa liderar projetos com os professores e 

alunos e de outro, precisa manter a escola rentável, gerir equipes, responder às 

instâncias maiores de gestão, enfim, funções gerenciais. Então para que não haja 

rupturas e intersecções entre o trabalho pedagógico e a administração empresarial, 

este pesquisador propõe que a nomenclatura "diretor da escola" deva diferenciar-se 

no organograma dos cargos entre os outros coordenadores e diretores 

administrativos. Estes ocupariam funções de gestores e auxiliares do “responsável 

último da escola, o diretor” (PARO, 2011, p. 41). 

Baseando-se nos autores referenciados acima, pode-se concluir que a escola 

é uma empresa, uma organização complexa que necessita se utilizar de meios 

eficazes e eficientes a fim de alcançar a consecução de seus objetivos. Seria então 

importante considerar que a IASBE necessita construir a capacidade de selecionar 

profissionais adequados para a área de gestão estratégica da rede.  

 

CO4 - Capacidade de desenvolver e aplicar um modelo de gestão de pessoas. 

 

Entre os debates do grupo de sensibilização, as entrevistas e as pesquisas 

realizadas na IASBE, os aspectos relacionados aos desafios de gestão de pessoas 

foram destacados. A IASBE não possui ainda um modelo de gestão de pessoas, 

embora em seu planejamento estratégico encontra-se o objetivo de desenvolver 

competências nesta área. Os diretores que participaram do grupo de sensibilização 

e os profissionais entrevistados posteriormente relataram que suas redes também 

não possuem um modelo de gestão de pessoas.  

Sugere-se a IASBE a aplicação de um modelo de gestão de pessoas focado 

em competências pelo fato de promover o alinhamento entre as competências 

individuais e as competências organizacionais. Nos aspectos das competências 

individuais o modelo de gestão por competências abrangeria os processos de 
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captação e retenção de talentos e desenvolvimento de competências humanas 

(capacitações e formações continuadas) (KNAPIC, 2012). 

 

CO7 - Capacidade de interpretar demandas futuras do mercado 

 

As preocupações em atender um mercado que se modifica rapidamente 

esteve presente nos discursos dos profissionais da IASBE.  A EDP expressou suas 

reflexões por meio de questionamentos “O que ele (aluno) deve aprender? O que o 

mercado impõe que ele (aluno) precise aprender para atuar daqui a 20 anos?”. 

Embora as preocupações quanto a esta competência existam nas redes de 

educação dos profissionais que participaram do grupo de sensibilização e nos 

profissionais da IASBE, ela ainda não está presente nestes locais. Por enquanto são 

questionamentos, suposições e preocupações atuando num ambiente sem projeção 

de planejamento para propostas efetivas sobre o assunto. 

Interpretar demandas diz respeito à habilidade de compreensão e 

interpretação do ambiente institucional no qual a escola está inserida, com o objetivo 

de desenvolver bem seu trabalho como organização, e da entrega, baseada nas 

demandas de seus principais usuários (SILVA; SILVA, 2017). 

A interpretação das demandas futuras objetiva entender qual será a demanda 

que a organização terá que atender a fim de que os gestores estejam munidos do 

maior número de informações ao tomarem decisões sobre potencial de mercado, 

possibilidade de expansão e novas contratações. Com o desenvolvimento desta 

competência a IASBE teria a possibilidade de lançar a frente da concorrência suas 

inovações alcançando assim uma posição mais confortável no mercado. 

 

CO11 - Desenvolver planos e metas específicos para ampliar o rendimento dos 

alunos 

Cotton (2004) e Sammons et al. (1995) em seus trabalhos de pesquisas 

realizadas para o governo britânico sobre os principais fatores que deveriam ser 

encontrados em uma boa escola, propuseram 11 aspectos, entre os quais  6 pontos 

relacionam-se diretamente com a aprendizagem dos alunos:  

a) Ambiente de aprendizagem com clima agradável e de ordem.  
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b) Concentração no ensino/aprendizagem fazendo bom uso do tempo, com 

orientação para obtenção de resultados cognitivos).  

c) Ensino estruturado (organização eficiente, clareza de objetivos, ensino com 

um sólido projeto pedagógico).  

d) Altas expectativas (altas expectativas sobre todos, expectativas 

comunicadas).  

e) Reforço positivo (disciplina clara e acordada).  

f) Monitoramento (monitoramento do desempenho dos alunos e da escola).  

O que se propõem a IASBE aqui é a construção de uma competência que 

envolve a melhora do desenvolvimento acadêmico de seus alunos. Em termos 

práticos a rede poderia fazer uso do PAAEB para avaliar e comparar os resultados 

de suas escolas propondo objetivos específicos de crescimento e acompanhar as 

evoluções. Sugere-se aqui o desenvolvimento de um programa específico de 

recompensas às escolas que apresentarem a porcentagem de crescimento 

esperada. Estas recompensas estariam ligadas a maiores investimentos 

pedagógicas nestas unidades e aos profissionais que as compõem. 

  Sobre as COs a serem melhores desenvolvidas na rede aponta-se as COs 

2, 5 e 8 para passarem por um desenvolvimento a fim de darem suporte à 

consecução dos objetivos elencados pela IASBE em seu planejamento estratégico 

2017/2020.  

 

CO2 - Capacidade de empregar programas de avaliação próprios para 

mensurar o rendimento de todos os níveis de ensino. 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) proporciona às escolas públicas a aplicação de exames a fim de avaliar o 

desenvolvimento da educação brasileira. Dois destes exames são a Prova Brasil 

(aplicada no 6º e no 9º ano FII) e a Provinha Brasil (aplicada no 2º ano) que são 

avaliações para diagnóstico em larga escala. Estes exames objetivam avaliar a 

qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes 

padronizados e questionários socioeconômicos. Os resultados destas avaliações 

possibilitam o MEC e as secretarias estaduais e municipais de Educação a 

elaborarem planos para o aprimoramento da qualidade da educação no país e a 
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eliminarem desigualdades, como por exemplo, o direcionamento correto dos 

recursos para os setores apontados como prioritários (BRASIL, 2019). 

Para 2019 o Inep já divulgou algumas modificações nestas avaliações, entre 

elas, a nomenclatura. Todas as avaliações aplicadas pelo MEC serão chamadas de 

SAEB (Sistema de Avaliação de Educação Básica). As provas do 9º ano também 

sofrerão alterações, serão incluídas as áreas de Ciências Humanas e da Natureza e 

a EI, que anteriormente não possuía uma avaliação específica, passa ter agora  

(BRASIL, 2019). 

O Inep tem focado suas pesquisas nos resultados destas avalições para 

direcionar seus trabalhos, assim como outras redes escolares tem apresentado 

bastante interesse no assunto, pois a avaliação se tornou hoje um instrumento 

vinculado à melhoria na educação, de modo que essa relação expressaria a 

qualidade do sistema de ensino (FRANGELLA, MENDES, 2018). 

Neste sentindo, as discussões do grupo de sensibilização também apontaram 

esta preocupação e os participantes expuseram a necessidade de se ter como rede 

educacional um programa que possa medir o desempenho de seus alunos.  

A IASBE possui um programa de avaliação próprio, o PAAEB, que foi melhor 

detalhado na seção 5.2.1 desta pesquisa, onde são avaliadas as turmas de 5º, 9º e 

2º EM. Propõem-se aqui que este programa de avaliação expanda sua abrangência 

avaliando as turmas de Pré V (EI), 2º, 5º, 9º e 2º EM. 

 

CO5 - Capacidade de estruturar programas de formação continuada a todos os 

profissionais da rede. 

 

Para Oliveira, Moraes e Dourado (2012, p.3) “pensar a função social da 

escola implica repensar o seu próprio papel, sua organização e os atores que a 

compõe.” Partindo destas concepções, a escola possui a função de formar o 

cidadão, assegurando ao estudante o acesso e a apropriação do conhecimento 

sistematizado, por meio da propiciação de um ambiente adequado às aprendizagens 

(BRASIL, 2004).  

Este ambiente adequado e propício perpassa fundamentalmente pela 

competência dos profissionais da educação. Neste aspecto, a formação continuada 

dos profissionais da educação nas últimas décadas tem-se apresentado como 



 

91 

 

condição fundamental para a melhoria da qualificação (FERREIRA, COLARES, 

2016). 

Libâneo (2004) considera que a formação continuada é uma das funções da 

organização escolar, que envolve tanto o setor pedagógico como o técnico e 

administrativo, assim, compreende-se que deve abranger todos os setores da 

escola, logo, os sujeitos envolvidos no processo educativo. 

Nos debates desenvolvidos no grupo de sensibilização e nos dados coletados 

durante as entrevistas, a formação continuada figura como um dos aspectos mais 

salientados. Parece haver um clamor unânime das instituições a respeito de gente 

qualificada. A EGDD expressou sua preocupação elencando a colocação de 

profissionais capacitados como sendo o principal desafio das redes educacionais. 

Nas entrevistas realizadas com os profissionais da IASBE, 75% das respostas sobre 

necessidades de melhoramento na rede estavam relacionadas de alguma forma a 

capacitação de pessoas.  

A IASBE apresenta um programa de formação continuada (a Universidade 

Corporativa), conforme detalhada na seção 5.2.1 desta pesquisa, para a formação 

de professores e gestores. Para o EDE, EDP e EDRH esta iniciativa tem trazido 

bons resultados à rede no que se refere a Educação Infantil. O EDRH salienta os 

crescimentos obtidos com o grupo de gestores relacionados aos estudos da filosofia 

da rede. 

Baseando-se nestas experiências e na literatura, propõem-se a IASBE a 

elaboração de um programa de formação continuada para todos os profissionais da 

escola envolvendo o grupo de zeladores, monitores, bibliotecários, recepcionistas, 

secretários, coordenadores, orientadores e gestores. 

 

CO8 - Capacidade de gerar planos de ação para a captação de alunos novos 

tornando o negócio sustentável. 

 

Para que a organização alcance sustentabilidade no seu negócio ela precisa 

concentrar-se na manutenção da vantagem competitiva com o intuito de preservar 

os consumidores atuais e/ou conquistar novos. Esta posição de constante vigilância 

foi reforçada por Ansoff (1957) quando pontuou que não existe razão para acreditar 

que as organizações que obtiveram sucesso no passado estarão na mesma posição 
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no futuro, a não ser que estas organizações estejam atentas aos processos de 

inovação. 

Este ponto referente a inovação ressaltado por Ansoff (1957) há décadas  

atrás aplica-se confortavelmente hoje nas organizações escolares que ainda 

encontram-se presas aos modelos das práticas da produção industrial de 1920 

(COSTA, 1996). As escolas ainda replicam este exemplo de maneira evidente, e 

talvez a principal característica, seja a uniformização e a padronização dos 

processos. A maneira como são dispostas as salas e as carteiras traduzem uma 

linha de produção aonde somente um (o professor) possui o direito de distribuir o 

conhecimento. O tipo de relacionamento estabelecido entre a escola e a 

comunidade também segue o modelo organizativo industrial dando a escola uma 

imagem fechada às contribuições da comunidade onde encontra-se inserida, 

inclusive os pais ao buscarem seus filhos devem aguardar na porta da escola, do 

lado de fora (COSTA, 1996). 

As considerações de Costa (1996) expressam uma grande necessidade de 

repensar o ambiente escolar, pois a indústria já se reinventou infinitas vezes fazendo 

uso dos processos de inovação com o objetivo de captar novos negócios em um 

mercado que se reinventa a cada dia. Talvez seja o momento da escola 

compreender a importância dos processos de inovação para a captação de novos 

alunos. Neste contexto sugere-se a IASBE investimentos na criação de um setor 

relacionado a inovações na educação como um caminho a desenvolver melhor esta 

competência e alcançar sua meta de crescimento de 12% ao ano. 

 

5.5 Proposição de uma matriz de COs para redes de educação básica 

confessionais 

 

Analisou-se a lista de competências apontadas pelo grupo de sensibilização e 

a lista com as competências mapeadas na IASBE buscando um paralelo com a 

literatura e com as experiências da pesquisadora ao longo de 20 anos em trabalhos 

na Educação e construiu-se uma matriz de competências organizacionais para redes 

confessionais de educação básica.  

Esta matriz baseia-se inicialmente na proposta de classificação das 

competências de Ruas (2005). De acordo com este autor as empresas brasileiras 
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não apresentam as core competence por não passarem no terceiro critério de Hamel 

e Prahalad (1995). Este critério aponta que a competência não pode ser imitada 

muito rapidamente e que este espaço de tempo até a possibilidade de imitação 

proporcionaria grande vantagem a empresa que a desenvolvesse.  

Pelas constatações relatadas no estudo de Ruas (2005) e pelas buscas na 

literatura realizada pela pesquisadora sobre as possibilidades de existência de core 

competence, abandonou-se a ideia de propor o desenvolvimento deste tipo de 

competência nesta matriz. No entanto considerou-se o desenvolvimento de um tipo 

de competência que pudesse estar em nível de competição entre as competências 

seletivas e as core competence, a qual iremos chamar aqui de Seletivas 

Articuladas (quadro 15).  

Quadro 15: Classificação das COs em níveis de competitividade 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Ruas (2005) 

 

Estas competências proporcionam um diferencial mais acentuado e maior 

vantagem competitiva do que as competências seletivas propostas por Ruas (2005), 

contudo elas necessariamente precisam ser desenvolvidas em complementariedade 

com outra competência. Isto ocorre porque uma das competências já pode ter sido 

desenvolvida em outras organizações, o que causaria o diferencial seria a junção de 

duas competências que o mercado ainda não conseguiu oferecer junto e que se 

complementam. Neste trabalho propõem-se como competência seletiva articulada 

a junção da CO10 com a CO11: 

 

Quadro 16: Matriz de Competências Organizacionais para redes de educação básica 
confessionais 

Id /CO Competência Organizacional Fundamentação 

Competências Organizacionais Básicas  

CO1 Capacidade de desenvolver um programa de gestão 
unificado. 

Grupo de sensibilização, 
entrevistas com profissionais na 
IASBE e literatura (CAPRA, 2002; 
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GOLDMEYER, 2017). 

CO2 Capacidade de empregar programas de avaliação 
próprios para mensurar o rendimento de seus alunos. 

Grupo de sensibilização, 
entrevistas com profissionais na 
IASBE e literatura (BRASIL, 2019; 
FRANGELLA, MENDES, 2018). 

CO3 Capacidade de selecionar profissionais adequados 
para a área de gestão estratégica. 

Grupo de sensibilização e literatura 
(PARO, 2011; VALERIEN, DIAS, 
2009). 

CO5 Capacidade de estruturar programas de formação 
continuada para desenvolver todos os profissionais da 
rede. 

Grupo de sensibilização, 
entrevistas com profissionais da 
IASBE e literatura (LIBANEO, 
2004; OLIVEIRA, MORAES, 
DOURADO, 2008). 

CO6 Capacidade de desenvolver ações rentáveis. Grupo de sensibilização, 
entrevistas com profissionais da 
IASBE e literatura (COLOMBO, 
2004; COSTA, 1996; PARO, 2011). 

CO8 Capacidade de gerar planos de ação para captação de 
alunos novos tornando o negócio sustentável. 

Grupo de sensibilização, 
entrevistas com profissionais da 
IASBE e literatura (COLOMBO, 
2004; MURAD, 2008). 

CO9 Capacidade de orientar suas ações segundo os 
princípios e valores da concepção de sua 
mantenedora. 

Grupo de sensibilização, 
entrevistas e literatura (BITTAR, 
2010; WHITE, 2008). 

CO10 Capacidade de oferecer formação ampla e integral aos 
alunos. 

Entrevistas com profissionais na 
IASBE e literatura (BITTAR, 2010; 
WHITE, 2008). 

Competências Organizacionais Seletivas  

CO4 Capacidade de desenvolver e aplicar um modelo de 
gestão de pessoas. 

Grupo de sensibilização e 
entrevistas com profissionais da 
IASBE. 

CO7 Capacidade de interpretar demandas futuras no 
mercado. 

Grupo de sensibilização, 
entrevistas com profissionais da 
IASBE e literatura (SILVA, SILVA, 
2017; TRAVI, MENEGOTTO, 
SANTOS, 2009). 

CO11 Capacidade de ensinar com excelência. Entrevistas com profissionais da 
IASBE e literatura (COTTON, 2004; 
SAMMONS et al, 1995). 

Competências Organizacionais Seletivas  Articuladas  

CO10 
+ 
CO11  

Capacidade de articular as CO10 e CO11 para 
proporcionar uma formação ampla, pautada no ensino 
de valores e com excelência acadêmica. (CO12) 

Proposição com base na análise do 
mercado das IE; das entrevistas 
realizadas e documentos 
pesquisados. 

Fonte: Elaborado pela autora 

A complementariedade da CO10 pela CO11 proporcionaria um diferencial à 

rede de educação que as desenvolvessem, pois há no mercado redes que 

conseguem apresentar um bom rendimento dos alunos nos exames padronizados 

aplicados pelo MEC e um número expressivo de alunos aprovados nas 

Universidades Federais, porém não possuem em seu planejamento um programa 

específico para a formação de valores em seus alunos.  

Em outras redes apresenta-se a situação inversa, possuem um programa 

bem elaborado para o ensino de valores, no entanto conseguem indicar sua 
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qualidade de maneira muito tímida, com números pouco expressivos nestas 

avaliações nacionais. Este ponto pode ser visualizado pelas notas do ENEM de 

2017, divulgadas em 2018. No ranking das 10 melhores escolas nacionais onde foi 

considerado as médias nas questões objetivas, não há presença de escolas 

confessionais. A mesma situação se repete quando a área é a redação (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2018). 

Compreende-se aqui que se uma rede confessional desenvolver de maneira 

robusta suas competências referentes ao ensino de valores e potencializar suas 

competências referentes ao ensino e aprendizagem, oferecerão um serviço muito 

diferenciado, capaz de lhe proporcionar grande vantagem competitiva.
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5.6 Esboço Visual do problema de pesquisa e soluções apresentas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora

OE1. Identificar as COs 
apropriadas                     
para uma rede de 
educação                                   
básica confessional 
sob a percepção de 
gestores educacionais.                         

No percurso 
da pesquisa 
surge a 
necessidade 
da 
elaboração 
de um 
framework 
específico 
para  
mapeamento 
de COs de IE 
(fig. 5).     

OE2. Mapear as COs 
na mantenedora de 
uma rede educação 
básica confessional 
brasileira. 

OE3. Analisar as COs 
apropriadas para uma 
rede de educação 

básica confessional. 

Como uma 
das 
consequên-
cias das 
análises, a 
proposta de 
um novo tipo 
de COs: 
COSA (COs 
Seletivas 
Articuladas 

(quadro 15).    

OG. Propor uma matriz 
de COs para redes de 
educação confessional.  

Inovatividade: Ausência de 
estudos sobre modelos  de 
gestão nas organizações 
educacionais de educação 
básica. 

Aplicabilidade: Proporciona  
maior clareza quanto as 
estratégias  elencadas para a 
consecução de seus objetivos e 
melhor alinhamento entre a 
gestão de ensino e do negócio. 

Reaplicabilidade: Em qualquer 
rede de educação básica 
confessional. Há a possibilidade 
de utilização do modelo para 
mapeamento das COs 
existentes  e comparação com a 

matriz de COs propostas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As provocações que advém de empreender uma pesquisa na área da 

Educação utilizando-se das teorias da Administração adquirem proporções ainda 

maiores quando se busca apreender o objeto da pesquisa, além da revisão da 

literatura, na perspectiva de vários atores com uma pluralidade de olhares cheios de 

experiências únicas e profissionais. Contudo, compreende-se aqui que o método de 

natureza qualitativa envolvendo o estudo de caso único oportunizou as respostas 

para a pergunta de pesquisa que consistia em compreender “quais competências 

organizacionais são apropriadas para a gestão de uma rede de educação básica 

confessional”. 

Os caminhos metodológicos possibilitaram, por meio dos debates com um 

grupo de sensibilização e as entrevistas individuais, elencar uma lista de 

competências organizacionais que estes participantes consideraram importantes 

para a gestão de uma rede de educação básica confessional. As coletas de dados 

na organização por meio de entrevistas semiestruturadas e análise documental 

oportunizaram a elaboração do mapeamento das competências da IASBE. Este 

mapeamento foi elaborado por meio de um framework construído nesta pesquisa 

com bases na revisão da literatura. 

As análises dos resultados sinalizam algumas lacunas referentes aos 

seguintes aspectos: 

a) Definição de pessoas capacitadas e com formação para a área de gestão 

estratégica da rede. 

b) Ausência de um programa de gestão padronizado para a rede. 

c) Definição de um modelo de gestão de pessoas padronizado para a rede. 

d) Interpretação de demandas futuras. 

e) Desenvolvimento de planos e metas específicos para ampliar o rendimento 

dos alunos. 

   

Um olhar mais reflexivo sobre a IASBE permite estabelecer alguns 

pressupostos que podem explicar as lacunas existentes. Por um longo período na 

história do mercado educacional as escolas foram avessas a inserção de teorias 

administrativas em seu desenvolvimento, por entenderem que se lançassem mão
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 destas possibilidades poderiam imprimir uma imagem mercantilista em sua 

essência, colocando assim em descrédito seus objetivos filosóficos. Nesse contexto 

não se estranha a pouca formalização da gestão escolar na IASBE. Além disso 

ainda há a noção generalizada entre as escolas confessionais de que as 

preocupações em oferecer um ensino que enfoque o rendimento dos alunos e as 

aprovações em exames nacionais fragilize a natureza filosófica de suas redes. 

Para a maioria dos entrevistados da IASBE, o crescimento do rendimento de 

seus alunos é um importante objetivo a ser perseguido, no entanto a rede apresenta 

ausência de planos e metas claros para a consecução deste objetivo. 

A fim de contribuir com os processos de gestão da IASBE, elaborou-se um 

plano de melhoras genéricas onde sugeriu-se a manutenção das competências 

referentes ao ensino de valores e a rentabilidade da rede, o fortalecimento das 

competências relacionadas a formação de pessoas; as competências de 

mensuração de resultados acadêmicos e as competências que envolvem 

sustentabilidade do negócio. Recomendou-se a construção de competências ligadas 

a elaboração de um modelo de gestão unificado, de um modelo de gestão de 

pessoas padronizado para a rede, de alocação de pessoas capacitadas para a área 

estratégica da rede e de competências relacionadas à interpretação de futuras 

demandas.  

Embora se tenha utilizado o rigor metodológico como linha mestre para a 

elaboração desta pesquisa, é necessário considerar alguns pontos limitadores que 

se apresentam neste trabalho.  A primeira situação refere-se ao fato de que, em se 

tratando de um estudo de caso único, as análises e conclusões não oferecem 

espaço para generalizações. Outro aspecto que pode ser mencionado como 

limitação é o fato de que o framework proposto aqui foi testado somente em uma IE 

Confessional.  

Finalmente, considerando as especificidades e complexidades das redes de 

ensino confessional, sugere-se como pesquisas futuras o uso da matriz de COs 

proposta nesse trabalho como subsídio para debates de grupos focais envolvendo 

diretores de redes, diretores de mantenedoras, diretores pedagógicos das redes e 

diretores financeiros a fim se ter outros olhares sobre esta proposta. 
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Apêndice A – Termo da Anuência da Instituição Pesquisada 

 

Termo de anuência da instituição pesquisada para coleta de dados de 

pesquisas envolvendo seres humanos 

 

     Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 466/12 e suas 

complementares e como está instituição tem condições para o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa Gestão por Competência em uma Rede de Escolas de 

Educação Básica, autorizo sua execução pela pesquisadora Michelle Cianci Ostetto 

Alves. 

 

Instituição pesquisada: Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação – PR 

Responsável legal da instituição: _______________________________________ 

Função: ___________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________ 

Data: _____________________________________________________________ 
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Apêndice B - Roteiro para desenvolvimento do Grupo de 

Sensibilização 

 

1) Contextualização (15 min.) 

 

Os participantes serão recepcionados na sala 203, B3, que será preparada com 

cadeiras estofadas e serão organizadas na posição circular. Já na entrada 

receberão um crachá de identificação para facilitar a comunicação. Será colocado 

um difusor com perfume, música leve e terão a disposição um lanchinho para que 

possam degustar e confraternizar-se nestes momentos que antecedem as 

discussões. 

 

2) Início do encontro (15 min.) 

 

a) Desejar boas-vindas aos participantes, apresentar-se e propiciar a apresentação 

de cada pessoa; 

b) De forma sucinta, apresentar os principais conceitos de Competência 

Organizacional; 

c) Analisar o contexto de rede escolar e desenvolvimento de competências 

organizacionais; 

d) Refletir sobre as possibilidades de vantagem competitiva a partir da abordagem 

por competências;  

e) Explicar brevemente a respeito da função do grupo de sensibilização e do papel 

da moderadora; 

f) Explicar sobre a necessidade de assinatura do termo de consentimento e distribuir 

o documento para que os participantes assinem; 

g) Relembrar o comunicado no e-mail de que todos os participantes receberão o 

retorno da pesquisa com um sumário contendo os principais tópicos do trabalho; 

h) Início das discussões seguindo o roteiro abaixo. 

  

3) Questões: (Previsão aproximadamente de 1 hora) 

 

1) Quais as principais características de uma gestão de rede de escolas? 
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2) Quais os principais desafios que este tipo de gestão enfrenta? 

3) Quais as principais características que a gestão de uma rede de escolas precisa 

apresentar para desenvolver bem seu trabalho? 

4) Quais são as principais mudanças que estão ocorrendo ou estão previstas para 

ocorrer no setor educacional onde atuam? 

5) Dadas estas mudanças, como as redes estão se preparando para este 

enfrentamento? 

 

Para finalizar esta etapa de coleta de dados, será entregue a cada participante do 

grupo de sensibilização uma rosa e cartões como agradecimento pelas contribuições 

a esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

118 

 

 

Apêndice C – Roteiro de entrevistas 

Categorias O que verificar Tópicos a serem 
observados 

Questões Autores 

1. Identificação da 
empresa 

1.1 
Características 
da empresa 

- Identidade da 
organização; 
- Porte e abrangência da 
organização; 
- Tipo de clientela que 
objetiva atender. 

 

a) Em que ano foi fundada a EA no Brasil e que motivações impulsionaram 
sua criação? 
b) Qual a abrangência dos trabalhos da EA no Brasil? 
c) De forma específica, na US, quantas unidades escolares atuam? 
d) Quantos colaboradores atuam na rede de EA? 
e) Quais níveis de ensino oferecem? 
f) Qual a quantidade de alunos matriculados nestes níveis? Em sua maioria 
podem ser classificados em que classe social? 

 

 

2. Identificação e 
análise das 
competências 
organizacionais da 
IASBE 

2.1 Mapear as 
competências 
organizacionai
s 

 
2.2 Aspectos 
que se 
relacionam 
com as 
competências 
sugeridas pelo 
Grupo Focal 

- Tipos de competências; 
- Competências que 
agregam valor e 
vantagem competitiva; 
- Conhecimento que a 
rede tem sobre as 
possíveis mudanças no 
mercado educacional. 

 

a) Na EA o que se sabe fazer muito bem? 
b) A EA pode se considerar melhor que seus concorrentes neste aspecto 
citado na pergunta anterior? 
c) Estes aspectos estão presentes em todas as unidades da rede? 
d) Na sua opinião por quanto tempo ainda estes aspectos podem continuar 
sendo vistos como vantagem, frente a concorrência? 
e) Quais são as principais mudanças que estão ocorrendo ou estão previstas 
para ocorrer no setor educacional onde atuam? 
f) Dadas estas mudanças, quais os diferenciais da rede podem vir a se tornar 
obsoletas ou irrelevantes? 

 

BARNEY (2007); 
BOYATZIS 
(1982); HAMEL; 
PRAHALAD 
(1995); HENNE; 
SANCHEZ, 
(1997)  

 
 

JAVIDAN (1998),  
LE BOTERF 
(2006);  

 
RUAS (2005, 
2009)  

3. Posicionamento da 
empresa no mercado de 
acordo com sua 
competência 

3.1 Definição 
do nível da 
competência 
organizacional 
com base na 
concorrência 

 

- Conhecimento que a 
rede possui sobre seus 
principais concorrentes. 
- Pontos fortes e fracos 

 
 
 
 
 

a) Quais redes educacionais se assemelham, em termos de estrutura, com a 
EA no sul do Brasil e que podem ser enxergados como concorrentes 
importantes para a rede? 
b) O que estes concorrentes oferecem de diferente da EA e que pode ser 
visto como uma vantagem significativa para a concorrência? 

 
 

DRUCKER 
(1999), 
PRAHALAD; 
HAMEL (1995),  
PORTER (1980) 

 
CORDEIRO; 
PEREIRA (2006)  
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 DULEBOHN 
(2015), 
HEENE;SANCH
EZ (1997), 
RUAS (2002), 
ULRICH (2015).  

 
 
 

3.2 Gap 
detectado após 
comparação 
com 
concorrência 

 a) O que vocês acreditam que a concorrência faz melhor que a rede? 
b) O que a rede está fazendo a este respeito? 
c)Seria possível fazer algo? 

IENAGA (1998), 
CARBONE 
(2009), 
BRANDÃO 
(2012) 

4. Diretrizes 
estratégicas 
competitivas 

4.1 Visão ou 
intenção 
estratégica 

- Compreensão da visão 
da organização 
- Alinhamento das 
capacidades da 
organização com a visão 
proposta. 

a) A EA possui as capacidades necessárias para alcançar os objetivos 
expressos em sua visão? 

 
 
 
 

 
RUAS (2005), 
MINTZBERG; 
AHLSTRAND; 
LAMPEL (2000) 

 
 

4.2 Missão - Compreensão da 
missão pelos 
colaboradores 
- Alinhamento das 
capacidades da rede com 
sua missão. 

a) Na missão da EA é possível enxergar suas capacidades? BRANDÃO 
(2012), 
CARBONE 
(2009), 
RUAS (2005) 

 

4.3 Diretrizes 
estratégicas 
baseadas nas 
competências 
da empresa 

- Verificar se há presença 
das competências 
organizacionais na 
construção do 
planejamento estratégico. 

a) O planejamento estratégico da rede encontra-se organizado com foco em 
suas capacidades? 
b) Poderia apontar uma importante capacidade da rede que direcione o 
planejamento estratégico? 

BARNEY (2007) 
FLEURY ; 
FLEURY (2004) 
HAMEL ; 
PRALAHAD 
(1995), 
MUNCK; BORIM 
DE SOUZA 
(2011) 

 

5. Ativos estratégicos da 
empresa 

5.1 
Competências 

- Que competências 
necessitam ser 

a) O que você considera importante que a EA ofereça ao seu público que 
ela ainda não oferece? 
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organizacionai
s a serem 
construídas 

construídas. b) Por que você considera isso importante? 
c) O que faz com que a EA não ofereça isso ainda?   

BRANDÃO 
(2012), 
CARBONE 
(2009), 
NOBRE, (2011) 

5.2 
Competências 
organizacionai
s a serem 
desenvolvidas 

 - Que competências 
necessitam ser 
aperfeiçoadas. 

a) O que você considera, dentre os serviços que prestam hoje, que deve 
ser melhorado? Por quê? 

MILLS (2002), 
HAMEL; 
PRAHALAD 
(1995) 
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Apêndice D: Fotos da realização do Grupo de Sensibilização 
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Apêndice E – Termo de Consentimento  

 

Consentimento de Participação do Sujeito 

 

Eu, _________________________________________________________, RG 

nº__________________CPF nº _________________ abaixo assinado, concordo em 

participar do presente estudo como sujeito. Declaro ter sido devidamente informado 

(a) e esclarecido sobre a pesquisa com o título: Gestão por Competência em uma 

Rede de Escolas de Educação Básica, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação.  

Foi-me informado de que o estudo é de cunho científico e que tenho a garantia de 

que posso me recusar a participar ou de retirar meu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem que me seja aplicada qualquer penalidade. A pesquisadora 

ainda me esclareceu que as informações serão utilizadas para futuras 

apresentações e publicações, mas que há garantia na manutenção do sigilo e total 

anonimato dos participantes. Autorizo a utilização de gravador e a publicações das 

informações desta pesquisa, desde que sejam respeitados os aspectos éticos acima 

mencionados. 

 

 

Participante da pesquisa:  ______________________________  

Contato Participante: ____________  

Itajaí (SC) _____/_____/_____ 

 

_____________________________________________ 

Pesquisador Responsável: Michelle Cianci Ostetto Alves 

Contato Pesquisador: (47) 999207673  

 



  

123 

 

Apêndice F – Convite para participar da Reunião de Sensibilização 

Olá amigo (a)! 

O motivo de meu contato é que estou trabalhando em uma pesquisa de 

mestrado sobre competências organizacionais em redes de educação básica 

confessionais. Estou na fase de coleta de dados para a etapa qualitativa e para isso 

gostaria muito de poder contar com sua participação e incluir suas opiniões sobre o 

tema em minha pesquisa. 

Acreditamos que na área de mercado da educação básica a busca pela 

vantagem competitiva tem se intensificado devido a vários fatores, entre eles o 

surgimento de novas organizações educacionais que buscam uma boa 

representatividade no mercado. Neste contexto, nos parece que novas 

necessidades têm surgido. Com isso pensamos que a necessidade de compreender 

os pontos fortes e frágeis da organização seria um caminho para as redes 

desenvolverem suas competências, mas queremos explorar tudo isso juntamente 

com você. Estamos a procura especificamente das Competências Organizacionais 

de Redes de Educação Básica Confessional apropriadas para o desenvolvimento de 

uma boa gestão escolar.  

Portanto gostaria de convidá-lo(a) para participar de um grupo de 

sensibilização (um grupo de pessoas que pesquisam ou trabalham sobre 

determinado tema e que se reúnem para discutir sobre este tema) que terá como 

pauta a discussão destes assuntos acimas mencionados. No final da realização 

desta pesquisa você também receberá um sumário com os principais tópicos e 

achados deste trabalho. 

Local do encontro: Univali, sala 203, B3, situada à Rua Uruguai, 458, Centro, 

Itajaí/SC.    

Início: 14 h. 

Previsão de término: 15h: 30min. 

 

Aguardo sua confirmação e retorno por este e-mail. 

Desde já te agradeço! Muito obrigada pela sua atenção! 

 

                                                                             Att. Michelle Cianci Ostetto Alves 

                                              


