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Um roteiro sem bússola e sem GPS 

• Metáforas; 

• Histórias, Visões e Contextos; 

• Imagens e Mapas mentais e 

• Aprendizagem e conhecimento organizacional 
• Tenho mais perguntas do que respostas... 
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Modelos de gestão por competências 

• Práticas no campo de gestão por competências que impactaram a 
gestão de pessoas: 
• Treinamento, formação no local de trabalho, coaching e mentoring, p. ex. 

• Os modelos de gestão por competências aportaram contribuições 
importantíssimas para o crescimento das práticas de 
desenvolvimento de liderança e forneceram uma estrutura, uma 
linguagem comum e uma consistência que faltavam a esse campo; 

• A abordagem das competências comportamentais, em especial, pôs 
os holofotes sobre as relações interpessoais que alguns modelos não 
enfatizavam, pois focavam em habilidades técnicas e administrativas. 
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Além do CHA 

• A  dimensão do “poder fazer” é uma nova tendência a respeito de 
competências nas organizações.  

• Esta nova orientação técnica pode oferecer o suporte e 
direcionamento necessários no ambiente de trabalho para que os 
trabalhadores (e/ou servidores) possam desenvolver suas 
competências de forma mais espontânea. 
• O papel da cultura 

• Aprendendo a cerimônia do chá 

• Pessoas, infraestrutura e tecnologias 
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Gestão das competências necessárias ao alcance dos resultados 

• Solon (2016) 
• Não importa discutir se o nome correto é “Gestão por Competências” ou 

“Gestão de Pessoas por competências”. 

• O que importa é a adoção de um modelo de gestão orientado aos resultados 
e não aos meios. 

• Já nos anos 90 se confirmava que o modelo inicial de avaliação de 
conhecimento, habilidade e atitude  (CHA) era insuficiente e precário, pois 
media o antes, o passado e não o depois (o futuro). 

• Uma coisa é saber fazer, a outra coisa bem diferente é fazer o que precisa ser 
feito.  
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O foco em CHA, Solon (2016)  

• O foco em CHA será insuficiente se 

• as competências organizacionais definidas não refletirem claramente 
a estratégia e a missão da organização, e  

• os processos de avaliação de desempenho não refletirem os 
resultados alcançados institucionalmente (unidades), coletivamente 
(equipes) e individualmente (pessoas).  
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Visão histórica de competências de RH (Ulrich) 

• RH em 1987 
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• RH em 1992  



Visão histórica de competências de RH (Ulrich) 
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RH, 2002 • RH, 1997 



Representação do profissionalismo do RH 
• Abordagem mais realista dos 

trabalhos do grupo de Ulrich e 
co-autores 

• Abordagem do CHA é 
insuficiente e deve ser 
substituída pelo C(cha)CC:  
• Competência = 

• Conhecimento + 
• Habilidades + 
• Atitudes + 

• Compromisso +  
• Contribuição.  
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• Competências de RH, 2007 



Foco no negócio (Ulrich et al. 2012) 

• Os profissionais de gestão de pessoas, quase sempre, definem o 
negócio, como o negócio de gestão de pessoas e são levados a falar 
sobre suas iniciativas atuais quanto ao treinamento de líderes, 
recrutamento, comprometimento ou recompensa — as áreas nas 
quais focam a atenção de suas atividades.  

• Esses esforços são importantes, mas não são o negócio da instituição, 
eles apenas APOIAM o “negócio” da instituição. 
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Liderança de fora para dentro 
• Segundo Ulrich uma organização pode ser caracterizadas por três 

domínios:  
• indivíduos (talentos), 
• capacidades (cultura) e 
• liderança.  

•  A Gestão de Pessoas ajuda a instituição a formular uma marca de 
liderança, onde as expectativas dos usuários externos se traduzem 
em comportamentos de liderança interna. 

• Ulrich (2012) constata que uma grande proporção das corporações de 
topo (no domínio da liderança) envolvem seus usuários quanto à 
definição das competências necessárias aos líderes. 
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Modelo além das competências 

• Riderman et al (2014) 

• Uma abordagem holística 

• Reconhecimento das limitações do modelo de competências 

• Interação entre os elementos internos (fisiológicos, psicológicos, 
emocionais, pensamento, memória) e o comportamento e atividades 
externas 

• Avaliação holística dos líderes como pessoas com mundos subjetivos 
que influenciam, explicam e moldam seus comportamentos e ações  
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Desenvolvimento de liderança além das competências 

• Riderman et al (2014) 

• Quais informações são mais relevantes para o desenvolvimento da 
liderança? 

• Quais são as práticas legítimas, baseadas em evidências? 

• Qual o papel dos especialistas em desenvolvimento da liderança? 

• Como tratar as novas complexidades inerentes à visão holística do 
desenvolvimento da liderança? 

• Qual a melhor linguagem para a compreensão e transferência desse 
conhecimento? 
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Uma nova concepção de cultura organizacional 

• A cultura vista de fora para dentro: Ulrich gosta de definir a cultura 
como a identidade da organização na mente das principais partes 
interessadas (cidadãos / usuários), tornada real para cada um dos 
empregados (servidores), a cada dia. 

• Essa é uma mudança radical em relação à abordagem que foca em 
como a instituição pensa e age em termos de normas, valores, 
expectativas e comportamentos. 
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Estratégia do negócio 

• Gestão de riscos: Capacidade de identificar e gerenciar riscos de 
conformidade, estratégicos, operacionais e financeiros.  

• Alavancagem da informação: Capacidade de usar a informação como 
maneira de antecipar as expectativas dos cidadãos-usuários e realizar 
previsões analíticas para entender como priorizar os principais 
indicadores de sucesso do negócio.  

• Gerenciando uma força de trabalho diversificada e móvel: Capacidade 
de atrair servidores e permitir mobilidade máxima para onde os 
servidores sejam capazes de contribuir mais efetivamente. 
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Estratégias do negócio 
• Adaptação ou mudança: Capacidade de responder rapidamente às 

oportunidades de negócio e as ameaças ao negócio.  

• Construção da responsabilidade social corporativa: Capacidade de formar 
uma reputação de sustentabilidade, que apoie a responsabalidade para 
com o planeta, os servidores e os cidadãos-usuários. 

• Colaboração ou parceria fora das caixinhas:  Capacidade de formas alianças 
ou parcerias ao mesmo tempo através de funções internas à  organização e 
com usuários, fornecedores e parceiros externos à organização. 

•  Foco na simplificação:  Capacidade de transformar a complexidade em um 
processo elegante e bem-coordenado que concentre a atenção em 
algumas poucas prioridades críticas. 
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Os seis contextos do “negócio” 

1. Sociedade: Estilos de vida pessoais mudam em relação à família, 
urbanização, ética, religião e expectativas de bem-estar ;  

2. Tecnologia: Novas ferramentas e conceitos podem permitir mais 
acesso e mais transparência  (graças à informação e aos 
relacionamentos)  porém, ao mesmo tempo que geram novas 
indústrias, podem aniquilar todo um setor de negócios.  

3. Economia: Ciclos econômicos modelam a confiança dos 
consumidores e do governo;  
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Os seis contexto do negócio (cont) 

4. Política: Mudanças legislativas mudam a expectativas do governo 
quanto  à vida das instituições e das pessoas.  

5. Ambiente : Os recursos da Terra que fornecem energia e insumos 
para o crescimento  são limitados e devem ser gerenciados 
responsavelmente; além disso, a responsabilidade social molda o 
comportamento das pessoas. 

6. Demografia: Mudanças na taxa de natalidade, na educação e nos 
níveis de renda que afetam o comportamento dos servidores e dos 
usuários. 
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Competência versus obsolescência 
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Aprendizagem organizacional 
• Qual a relação entre aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento? 

• Usamos a mesma “tecnologia” escolástica da idade média... 

• Vivemos realmente a era da informação? 

• Somos a sociedade da conhecimento? 

• O conhecimento é gerenciado tanto como input (entrada) como output 
(produto)? 

• Como tratamos os conhecimentos ditos “tácitos” e “explícitos”? 

• Temos domínio dos fluxos: 
•  dados – informação – conhecimento – sabedoria? 
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Um mapa mental das inter-relações entre GC e AO 
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Gestão de talentos (Ulrich) 
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Aprendizagem organizacional 
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Se a Gestão do conhecimento organizacional é a 
solução, qual é mesmo o problema? 
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Competências técnicas judiciais focadas no futuro 
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Competências psicossociais no Judiciário focadas no futuro 
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Habilidade administrativas e organizacionais no Judiciário 
focadas no futuro 
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Modelo holístico de Nicol Webster 

• Organizações inovadoras, focadas no futuro associam o desempenho 
do negócio ao conhecimento e à aprendizagem organizacional, e não 
às “habilidades” e  processos de RH. 
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Análise de conteúdo da estrutura e atribuições da SGP  
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Governança para resultados: (Humberto Falcão Martins) 
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E, para finalizar, uma obra de arte: “A casa de CHÁ” de Hokusai 

• Obrigado! 

 

• Contatos: 

• valter@stj.jus.br 

• valter.ponte@gmail.com 
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