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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

BNH -Banco Nacional da Habitac;ao 

CAIXA - Caixa Economica Federal 

EN - Escrit6rios de Neg6cios 

FEEDBACK - E a critica que tern por objetivo o crescimento da pessoa 

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o 

GAP - Diferenc;a entre o grau minimo recomendado da competencia para o 

cargo e o grau certificado para o empregado 

GPC - Gestao de Pessoas por Competencias 

PDC - Plano de Desenvolvimento Corporativo 

PDI -Plano de Desenvolvimento Individual 

PIS - Programa de Integrac;ao Social 

PV - Pontos de Venda- Agencias 

RH - Recursos Humanos 

SIAGE- Sistema de Mapeamento de Competencias 

SIGED- Sistema de Gerenciamento de Selec;ao e Desenvolvimento 
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RESUMO 

A presente monografia tern por objetivo analisar o modelo de Gestao de Pessoas por 
Competencias em implantayao na Caixa Economica Federal, buscando urn comparativo com 
o modelo proposto pela literatura, as vantagens, implicayoes e se o modelo esta voltado para o 
desenvolvimento das competencias que venham a auxiliar na gestao de pessoas. 0 estudo foi 
desenvolvido em tres etapas, sendo que a primeira busca a compreensao das mudanyas que 
estao ocorrendo nas organizayoes, estuda a construyao das diversas concepyoes de 
competencias, a visao estrutural e etapas para a implantayao do modelo de Gestao de Pessoas 
por Competencias, bern como as vantagens a serem alcanyadas. Na sequencia e apresentado o 
processo hist6rico de mudanyas na CAIXA, culminando com a descriyao das etapas de 
implantayao e embasamento conceitual do modelo adotado. As considerayoes finais e 
recomendayoes demonstram que o embasamento conceitual valida a implantayao e aplicayao 
do programa. 
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1 INTRODU<:AO 

As transforma~oes que estao ocorrendo no mundo dos neg6cios, a 

globaliza~ao e a competitividade estao conduzindo as empresas a adequar suas 

estruturas hienirquicas, como mecanismo de obten~ao e manuten~ao da 

competitividade. Para acompanhar as mudan~as pelas quais passa o mercado 

globalizado, as empresas tern sido obrigadas a desenvolver formas de gestao que 

possibilitem a sua perpetua~ao em meio a toda a concorrencia estabelecida. Isso esta 

ocorrendo nao s6 nas empresas privadas, como nas organiza~oes publicas de urn 

grande nlimero de paises. 

Os programas de mudan~as mais profundos passam pela constru~ao de novas 

formas de agir no ambito gerencial, nas rela~oes com os clientes, fomecedores e 

empregados. Passou a ser uma questao de sobrevivencia organizacional revisar as 

estrategias, incluindo o foco no cliente, o desenvolvimento de sistemas de informa~oes 

gerenciais, o acompanhamento da cultura e do clima organizacional. 

No cenario atual, onde as organiza~oes buscam maior competitividade e 

distin~ao no mercado, o foco sao as pessoas e suas competencias. 

Nesse cenario de transforma~ao, a gestao de recursos humanos adquire urn 

papel preponderante e as organiza~oes que quiserem enfrentar este novo desafio terao 

que resgatar o papel estrategico da fun~ao recursos humanos. Os profissionais de RH 

terao que participar ativamente das defini~oes estrategicas da empresa, efetuando 

avalia~oes constantes das competencias necessarias, atentos para que os talentos 

humanos da organiza~ao estejam preparados -para as mudan~as. 

A gestao de competencias surge como uma alternativa onde a gestao dos 

recursos humanos e realizada de acordo com a contribui~ao do individuo para o 

sucesso do neg6cio, considerando fatores como conhecimentos, habilidades, atitudes, 

desempenho e resultados. Essa tecnologia de gestao e apresentada na literatura como 

uma catalisadora das energias da organiza~ao, a medida que alinha a gestao de 

recursos humanos ao contexto e a estrategia da empresa e ajuda na harmoniza~ao de 

interesses. 
0 modelo Gestao de Pessoas por Competencias vern se delineando como urn 

dos mais adequados para as empresas enfrentarem os desafios que o mercado 

apresenta e atingirem seus objetivos estrategicos. Este modelo possibilita a forma~ao 

do capital intelectual da empresa, maximizando os talentos existentes e em potencial. 
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1.1 DEFINI<;AO DO PROBLEMA 

A ado~ao do programa de Gestao de Pessoas por Competencias pela Caixa 

Economica Federal e uma realidade. E uma tarefa complexa por estar ocorrendo em 

uma organiza~ao do porte de uma empresa que atua em todo territ6rio nacional. 

0 presente estudo aborda a implanta~ao do Programa de Gestao de Pessoas 

por Competencias na CAIXA, ainda em andamento, na identifica~ao das vantagens e 

implica~oes na implanta~ao do referido programa. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A CAIXA adotou o modelo de Gestao de Pessoas por Competencias, 

interessada em auferir as vantagens competitivas que este modelo proporciona para 

ela, assim como tambem para beneficiar o desenvolvimento e qualifica~ao de seus 

empregados. 

Considerando que a crescente competitividade tern levado as organiza~oes a 

repensarem a sua estrategia de neg6cio e as suas competencias, e primordial que todos 

os integrantes da empresa saibam qual e o seu papel e quais serao as competencias 

exigidas para os diversos cargos, pois este e urn aspecto fundamental do modelo. 

0 interesse pelo assunto justifica-se em fun~ao de que este estudante atua na 

regional de RH da CAIXA, e sempre percebeu de forma bastante positiva os estudos 

existentes sobre competencias. 

1.3 OBJETIVO 

Abordando a organiza~ao CAIXA e o seu Programa de Gestao de Pessoas por 

Competencias, o presente estudo pretende analisar os seguintes aspectos:. 

• se na fase em que se encontra, o modelo em implanta~ao esta de acordo 

com o modelo proposto pela literatura pesquisada; 

• as vantagens e implica~oes na implanta~ao do modelo; 

• se o modelo esta voltado para o desenvolvimento das competencias que 

venham a auxiliar na gestao de pessoas. 
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A resposta a tais indagayoes somente sen! possivel atraves de uma analise 

comparativa entre a literatura pesquisada e a pratica na empresa, originando a ideia e 

concretizayao do estudo aqui apresentado. 
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2 CONCEITO DE COMPETENCIA 

0 conceito de competencia que esta em uso na administra~ao hoje, ja era 

usado por Taylor, no final do seculo XIX. Os principios para urn born desempenho, 

propostos por Taylor, buscavam conhecer o trabalho, selecionar e treinar o empregado 

adequado e acompanhar seu desempenho, buscando sempre a maxima produtividade e 

eficiencia. A pretensao de Taylor era que todos os empregados tivessem suas 

competencias adequadas as necessidades da empresa. 

0 termo competencia nao e novo e vern assumindo caracteristicas culturais de 

cada epoca, podendo ser historicamente assim resumido: 

• Idade media: Capacidade de apreciar e julgar certas questoes ou realizar 

determinados atos; 

• Renascimento: Capacidade de realizar determinado trabalho; 

• Revolu~ao Industrial: Habilidades necessarias para o exercicio de 

atividades especificas; 

• Decada de 50: Caracteristica subjacente de urn individuo que resulta em 

desempenho efetivamente superior em urn dado cargo; 

• Decada de 80: Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que 

tern mostrado causar ou predizer desempenho excelente; 

• Decada de 90: Conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias, 

sistemas fisicos, gerenciais e valores que geram diferencial competitivo 

para a organiza~ao; 

• Ano 2000: Urn saber agir responsavel e reconhecido, que implica 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que 

agreguem valor economico a organiza~ao e valor social ao individuo 

(Flewy). 

Ainda que o conceito de competencia existisse desde a Idade Media, foi nas 

tres ultimas decadas do milemo passado que ele apareceu como urna das ferramentas 

capazes de solucionar os problemas que as organiza~oes vinham enfrentando. Tal 

conceito nao ficou restrito aos individuos, tendo a sua dimensao elevada a equipe de 

trabalho e a dimensao da organiza~ao como urn todo. 

Com a abertura da economia brasileira no final da decada de 90 e a 

conseqiiente exposi~ao das empresas ao mercado mundial, os novos conceitos e 

modelos de administra~ao come~aram a ser assimilados, provocando as primeiras 

discussoes sobre competencias. 
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Segundo Zarifian (1996), o conceito de competencia relaciona-se a aspectos 

sociais e comportamentais, defmindo competencia como a capacidade do trabalhador 

de assumir responsabilidade pessoal frente a situayoes produtivas. 

Zarifian (1999) reafuma que "a competencia eo tomar iniciativa eo assumir 

responsabilidade do individuo diante de situayoes profissionais com as quais se 

depara", esclarecendo que se trata de procedimento pessoal do individuo, que aceita 

assumir urna situayao de trabalho e ser responsavel por ela. Ao mencionar que 

competencia e 0 "tomar iniciativa", 0 autor explica que e 0 processo em que 0 

individuo, mobilizando conhecimentos preexistentes, opta pela resposta mais adequada 

para enfrentar com exito determinado evento. Quanto a "assumir responsabilidade"' 0 

autor esclarece que, no campo profissional, o individuo "responde pelas iniciativas que 

toma e por seus efeitos". 

Dutra (1998) emprega o termo competencia como a "capacidade da pessoa em 

gerar resultados dentro dos objetivos estrategicos e organizacionais da empresa". 

Dutra (1999) conceituou competencia como a capacidade de o individuo agregar valor, 

atendendo as necessidades da organizayao. 

Dutra (200 1) ao tratar da gestao de pessoas com base em competencias, afrrma 

que a gestao de pessoas seja orientada tanto para o desenvolvimento das pessoas 

quanto da organizayao, pois se esta se desenvolver, fara o mesmo com os empregados, 

e estes ao se desenvolverem, tambem desenvolverao a organizayao. 

Em funyao dos novos e complexos desafios surgidos para enfrentar as 

mudanyas competitivas, os administradores sao conduzidos a adotarem as seguintes 

iniciativas propostas por Prahalad (1999): 

• incorporar novos pacotes de tecnologia aos neg6cios tradicionais da 

empresa; 

• modificar a composiyao das eqmpes. A globalizayao e:x1ge que os 

membros das equipes, provenientes de diferentes culturas aprendam 

como urn grupo Unico; 

• transferir rapidamente as competencias essenciais para diferentes 

unidades de neg6cios, e mUltiplas areas geograficas. 

Ruas (2005) ressalta que ha urna diversidade de interpretayoes quanto ao 

termo competencia, originando uma indefiniyao do ponto de vista te6rico e empirico, 

sendo que de urn lado sao apresentadas as pessoas com seus saberes e capacidades, e 

de outro, as demandas das organizayoes no ambito dos processos de trabalhos como: 

• Re1ayao com mercados; 
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• Rela~ao com clientes; 

• Rela~ao com os pr6prios empregados; 

• Rela~ao com as inform~oes. 

Fleury & Fleury (2000) estabelecem que competencia e urn saber responsavel 

e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agreguem valor economico a organiza~ao e valor social ao individuo. 

A no~ao de competencia aparece assim associada a verbos como saber agir, mobilizar 

recursos, integrar saberes multiplos e complexos, saber aprender, saber se engajar, 

assumir responsabilidades e ter visao estrategica. 

Para Dutra (200 1 ), tais competencias poderiam ser resumidas e diagnosticadas 

em duas comperencias interdisciplinares, quais sejam: 

"- as competencias empresariais, que sao as competencias criticas ja instaladas 

e a adquirir para que a empresa aurnente e consolide cada vez mais a sua capacidade 

de competir dentro da estrutura do setor em que atua", 

"- as competencias hurnanas sao as competencias que precisam ser adquiridas 

e desenvolvidas na esfera individual para que a organiza~ao tenha sucesso em seus 

objetivos estrategicos. Trata-se de competencias negociais, gerenciais, tecnicas e 

comportamentais para aqueles que exercem fun~oes importantes na empresa. Devem 

refletir as principais vertentes do diagn6stico das competencias empresariais realizado 

anteriormente". 

2.1 COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS 

Alguns autores que escrevem sobre Administra~ao Estrategica sugerem que no 

planejamento estrategico de urna empresa faz-se necesscirio identificar suas 

competencias essenciais (core competences). 

Hamel e Prahalad (1995) tratam especificamente da competencia essencial 

como sendo urn conjunto de habilidades e tecnologias que sao dominados pela 

organiza~ao gerando urn diferencial competitivo, e que represente urn valor/beneficio 

aos clientes. Essas competencias precisam ser bern identificadas pelos responsaveis 

pela elabora~ao das politicas e estrategias empresariais, de forma que a empresa possa 

criar oportunidades futuras, garantindo assim a sua competitividade. 

Prahalad e Hamel (1995) contribuiram com o conceito de competencia ao 

estabelecerem que as competencias criticas, que seriam aquelas que apenas algumas 
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empresas possuiriam, ate o momento em que outras concorrentes as imitassem e, nessa 

hora, elas passariam a ser competencias comuns. 

Prahalad (1999) assevera que existem oito mudan~as fundamentais em 

andamento: globaliza~ao, desregulamenta~ao e privatiza~ao, volatilidade e a 

sazonalidade da produ~ao, convergencia de tecnologias, diminui~ao das fronteiras 

entre os setores, novo padroes de produ~ao, o fim da intermedia~ao e a consciencia 

ecol6gica, que conduzem as empresas a identificar ou reavaliar suas competencias 

essenctats. 

Prahalad (1997) sugere que a competitividade de urna empresa advem de sua 

habilidade de desenvolver e manter competencias Unicas e essenciais, que permitem 

gerar produtos inesperados. Segundo esse autor, as empresas hem sucedidas sao 

aquelas que descobrem aquilo que sabem fazer de melhor - competencias essenciais -

aproveitando-as ao maximo. Prahalad (1998) sugere, ainda, que as competencias 

essenciais sao aquelas que conferem vantagem competitiva, gerando valor distinto 

percebido pelo cliente. Sao urn conjunto de for~as, capacidades e habilidades, sendo 

que essas for~as podem ser reutilizadas para criar novos neg6cios. 

Prahalad (1995) sugere que podem ser enurneradas atividades de infra

estrutura ou de ativos como essenciais a organiza~ao. Sendo esta urna das tantas 

armadilhas a que a empresa esta sujeita na identifica~ao de suas competencias 

essenciais. Uma compreensao correta do valor percebido pelo cliente a tendencia de 

cada gerente considerar suas competencias como essenciais tambem podem atrapalhar 

esse processo. Esse autor propoe tres condi~oes para se identificar urna competencia 

essencial a organiza~ao: 
• deve contribuir decisivamente para o valor agregado aos produtos e servi~os 

que sao percebidos pelos clientes da empresa, seja em termos de pre~o, 

qualidade, disponibilidade ou ainda seletividade; 

• deve oferecer acesso potencial a urna ampla variedade de mercados, 

neg6cios e produtos; 

• deve ser de dificil imi~ao, o que prorrogaria a vantagem da empresa por 

urn tempo maior. 
As competencias organizacionais devem ser definidas, segundo a visao desse 

autor, por equipes de funcionarios de varias areas da empresa, na medida em que "a 

diversidade de visoes garante o surgimento da melhor defini~ao possivel" (Prahalad 

1995). A defini~ao das competencias passa pela identifica~ao das mesmas, dos 

elementos que contribuem para sua existencia e dos profissionais que as detem. 
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Para Ruas (2005) ao aplicar esses criterios em ambientes e situa~oes diferentes 

daqueles empregados por Prahalad e Hamel, as coisas nao ocorrem da forma como 

proposto nos textos desses autores. Ruas assevera que nao se conseguiu em nenhurn 

caso validar os tres criterios simultaneamente. 

Ruas (2005) sugere que o conceito de core competence seja desdobrado para o 

de competencia organizacional, uma vez que e urn conceito menos excludente e 

permite identificar competencias que podem ser classificadas como competencias do 

tipo organizacional, que permeiam todas as areas da organiza~ao contribuindo 

significativamente para a diferencia~ao dessas empresas. 

2.2 COMPETENCIAS DAS PESSOAS 

A identifica~ao das competencias hurnanas passa pelo enfoque dado a 
conceitua~ao de competencia, onde a literatura apresenta divergencias de 

posicionamentos. As competencias devem ser entendidas nurna perspectiva dinfu:nica. 

0 que e essencial hoje pode nao se-lo amanha e vice-versa. Isto faz com que seja 

necessario urn monitoramento das competencias, justificando a realiza~ao e replica~ao, 

por parte da organiza~ao, de diagn6sticos para manter e desenvolver as competencias 

essenciais, especialmente nas fases de transforma~ao ou modifica~ao das condi~oes 

ambientais extemas e intemas a organiza~ao. 
Dutra (2001) propoe o conceito de competencia "como o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessarias para a pessoa exercer o seu trabalho; 

e, de outro lado, as competencias entendidas como sendo a entrega da pessoa para a 

organiza~ao". 0 autor entende que, para atender ao que a empresa espera, uma pessoa 

dara enfase as suas habilidades de relacionamento interpessoal, enquanto que outra, 

dando enfase as suas habilidades tecnicas, atendera ao que a empresa espera da mesma 

forma. Dutra salienta que as duas habilidades sao fundamentais para a empresa. 

Rabaglio (2001) define competencia "como urn conjunto de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e comportamentos que permitem ao individuo desempenhar com 

eficacia determinadas tarefas, em qualquer situa~ao". 

Durand (1998 e 1999) aborda o conceito de competencia baseado na triade 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Esse conceito engloba aspectos cognitivos, 

tecnicos, sociais e afetivos presentes em urna atividade laboral, mostrando que 
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competencia tern a ver com ~ conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

interdependentes, e necessarios a conclusao de uma determinada tarefa. 

Para Durand (1999), o conhecimento corresponde a uma serie de informa~oes 

assimiladas e estruturadas pelo individuo, que lhe permitem "entender o mundo"; que 

a habilidade corresponde a capacidade de aplicar e fazer uso do conhecimento 

adquirido com vistas a consecu~ao de urn prop6sito definido, e que a atitude diz 

respeito aos aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho, que explicam o 

comportamento normalmente experimentado pelo ser humano no seu ambiente de 

trabalho. 

Desta forma, ao se relacionar os conceitos de conhecimento, habilidade e 

atitude com a empresa, e possivel adotar o seguinte entendimento: Conhecimento

vinculado ao conhecimento dos produtos, servi~os e grau de responsabilidade da 

pessoa dentro da empresa. Habilidade - saber executar suas atribui~oes e cumprir o 

papel que lhe cabe na empresa. Atitude - e a proatividade, o querer executar a 

atividade. 

Sendo assim, e necessario que o conhecimento, a habilidade e a atitude 

estejam adequadas com os objetivos estrategicos da empresa. 



3 VISAO ESTRUTURAL DO MODELO DE GESTAO DE PESSOAS POR 

COMPETENCIAS 

15 

Para a elaborayao do modelo de gestao de pessoas por competencias, a 

empresa objeto desta monografia, baseou-se nas seguintes premissas basicas da 

estrutura do modelo propostas por Gramigna (2002), para balizar as ayoes gerenciais: 

• conscientizayao de que cada tipo de neg6cio necessita de pessoas com perfis 

especificos. 

• crenya de que cada posto de trabalho existente na empresa tern 

caracteristicas pr6prias e deve ser ocupado por profissionais que apresentem 

urn determinado perfil de competencias. 

• reconhecimento de que aqueles que ocupam fun9oes gerenciais sao 

responsaveis pela oferta de oportunidades que permitam o desenvolvimento 

e a aquisiyao de novas competencias. 

• percepyao de que sempre havera a demanda para o desenvolvimento de 

novas competencias e o que hoje e essencial para a boa execuyao de urn 

trabalho, podera agregar novas exigencias amanha. 



16 

4 IMPLANTA(:AO DO MODELO- ETAPAS 

Segundo Gramigna (2002) o rnodelo de gestao de cornpetencias e urn 

programa instalado atraves de 05 blocos de intervem;ao, quais sejam: 

• sensibiliza~ao; 

• defmi~ao de perfis; 

• avali~ao de potencial e forma~ao do banco de talentos; 

• capacita~ao 

• gestao de desernpenho. 

4.1 SENSIBILIZA<;AO 

Trata-se da obten~ao do envolvimento e adesao da administra~ao e postos de 

trabalho. 

4.2 DEFINI<;AO DE PERFIS 

Trata-se da de:fini~ao das cornpetencias essenciais e basicas necessarias a cada 

grupo de fun~oes. 

4.3 AV ALIA<";AO DE POTENCIAL E FORMACAO DO BANCO DE TALENTOS 

E a realiza~ao de entrevistas, diagn6sticos e seminarios de identifica~ao de 

potenciais. 

4.4 CAPACITA<;AO 

0 rnodelo de gestao de cornpetencias e baseado na filosofia de que 0 

desenvolvimento do ser humano tern potencial ilimitado. 



17 

4.5 GESTAO DE DESEMPENHO 

Trata-se da mensurayao de resultados atraves de ferramentas e metodologias 

especfficas para acompanhamento da evoluyao do desempenho dos empregados. 



5 VANTA GENS DA IMPLANTA~AO DO MODELO DE GESTAO DE 
PESSOAS POR COMPETENCIAS 

Para a organiza~ao: 
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• alinhamento e integra~ao entre as competencias individuais e as 

estrategias organizacionais; 

• estabelecimento de processo de gestao para a busca de resultados e 

desenvolvimento de empregados; 

• busca do atendimento das expectativas do cliente em rela~ao ao que a 

organiza~ao pode fazer; 

• utiliza~ao do banco de talentos existente para objetivos estrategicos 

futuros. 

Para o empregado: 

• transparencia nos criterios de provimento, sele~ao, sucessao e gestao de 

desempenho; 

• desenvolvimento de a~oes de desenvolvimento para a de:fini~ao de 

encarreiramento; 

• desenvolvimento de competencias que agreguem valor profissional e 

reconhecimento; 

• definir o auto desenvolvimento; 

• facilidade no desempenho das atividades pelo empregado. 
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6 DESCRI~AO DA EMPRESA PESQUISADA 

6.1 HISTORICO 

A CAIXA foi fundada em 12 de janeiro de 1861 com o nome de "Caixa 

Economica e Monte de Socorro" com recursos oriundos das loterias da corte, na epoca 

do Segundo Reinado, tendo como missao conceder emprestimos e incentivar a 

poupan~a popular, pois o Monarca tinha como objetivo inibir a atividade de outras 

empresas que nao ofereciam garantias aos depositantes e ainda cobravam juros 

exorbitantes nos emprestimos que concediam. 

A empresa iniciou a sua expansao a partir de abril 1874, instalando-se nas 

provincias de Sao Paulo, Alagoas, Pernambuco, Parana e Rio Grande do Sui. 

Em 1962, as loterias federais passam para a Caixa Economica, e em 12 de 

agosto de 1969, atraves do Decreto-Lei n° 759/69, cria a empresa publica Caixa 

Economica Federal, como resultado da unifica~ao das 22 entidades com o mesmo 

nome, com status juridico de au tar quia federal, vinculada ao Ministerio da F azenda. 

Em 1986 a empresa se transformou na maior agencia de desenvolvimento 

social da America Latina com a absor~ao do antigo Banco N acional da Habita~ao -

BNH. 

6.2 MISSAO 

A missao da CAIXA e: 

Promover a melhoria continua da qualidade de vida da sociedade, 

intermediando recursos e neg6cios :financeiros de qualquer natureza, atuando, 

prioritariamente, no fomento ao desenvolvimento urbano e nos segmentos de 

habi~ao, saneamento e infra-estrutura, e na administra~ao de fundos, programas e 

servi~os de carater social. 

Tendo como valores fundamentais: 

• Direcionamento de a~oes para o atendimento das expectativas da 

sociedade e dos clientes; 

• Busca permanente de excelencia na qualidade de servi~os; 

• Equilibrio financeiro em todos os neg6cios; 
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• Conduta etica pautada exclusivamente nos valores da sociedade; 

• Respeito e valoriza~ao do ser humano. 

6.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A CAIXA atua em todo o territorio nacional, o seu prazo de dura~ao e 

indeterminado e tern como sede e foro a Capital da Republica. Sob o aspecto legal, a 

CAIXA e uma institui~ao financeira constituida sob a forma de empresa publica, 

sendo pessoa juridica de direito privado, dotada de patrimonio proprio e de autonomia 

administrativa e financeira. 

Como lnstitui~ao integrante do Sistema Financeiro Nacional, tern por 

finalidade receber depositos, prestar servi~os bancarios, explorar com exclusividade as 

loterias e opera~oes de penhor, bern como prestar servi~os delegados pelo Govemo 

Federal como a gestao dos Pianos Nacionais de Habita~ao, Saneamento Basico e a 

administra~ao do Fundo de Garantia por Tempo de Servi~o - FGTS, do PIS e do 

Seguro Desemprego, submetendo-se as decisoes e a disciplina normativa do orgao 

competente e a fiscaliza~ao do Banco Central do Brasil. Suas contas e opera~oes estao 

sujeitas ao exame e julgamento pelo Tribunal de Contas da Uniao e Secretaria Federal 

de Controle do Ministerio da Fazenda. 

0 Presidente e os Diretores da empresa sao nomeados pelo Presidente da 

Republica, apos terem sido indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda e ouvido o 

Conselho de Administra~ao da CAIXA. 

A empresa vern desenvolvendo diversas a~oes, no sentido de melhorar sua 

eficiencia tecnico-profissional, pautada em a~oes que garantam seu fortalecimento 

institucional e organizacional. A CAIXA passou por grandes mudan~as estruturais. 

Em agosto de 1995, foi lan~ado do PRC - Programa de Racionaliza~ao e 

Competitividade, cujo objetivo foi centralizar na Matriz, a formula~ao de politicas e 

diretrizes de carater estrategico, promovendo a racionaliza~ao de tarefas e preparando 

a empresa para atuar num mercado mais agressivo. Nessa oportunidade, sua estrutura 

foi dividida em tres subsistemas: 0 Central, representado pela Matriz, com a 

responsabilidade das defini~oes estrategicas da empresa. 0 Logistico, formado pelas 

areas de Administra~ao de Material e Recursos Humanos, Tecnologia, Engenharia, 

Juridico, etc. e o subsistema Negocial, formado pelas Agencias e os Escritorios de 

Negocios, responsavel pela implanta~ao do negocio da empresa. 
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Percebe-se na CAIXA, urn processo de mudan~a constante, exigindo urn ciclo 

de evolu~ao permanente. Nas mudan~as dimas de cenario, a Empresa esta atenta as 

varia~oes do mercado, revendo seu posicionamento estrategico, sempre que 

necessario. 
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7 A IMPLANTACAO DO GPC E OS CONCEITOS ADOTADOS PELA CAIXA 

A CAIXA tern enfrentado os complexos desafios decorrentes da 

competitividade do setor em que atua, passando por mudan~as que objetivam alinhar a 

estrategia da Empresa com o desempenho dos seus empregados. 

Em 1999 o presidente da CAIXA demonstrou necessidade de melhor 

qualific~ao dos gestores da empresa. 0 Superintendente de Recursos Humanos a 
epoca percebeu a oportunidade de oferecer urn modelo que nao SO capacitasse OS 

gestores, mas que pudesse integrar todos os sistemas de RH. Demandou entao que os 

tecnicos estudassem o modelo de Gestao de Pessoas por Competencias, que se 

concretizou em aprova~ao por Voto de Diretoria no anode 2000. 

No momento em que a CAIXA adotou o modelo de Gestao de Pessoas por 

Competencias, ela definiu como gostaria de ser reconhecida no mercado e, 

conseqiientemente, quais seriam as providencias que os empregados deveriam tomar 

para que isto realmente aconte~a. 

Para a implanta~ao do modelo de Gestao de Pessoas por Competencias, a 

empresa adotou as premissas propostas por Gramigna: 

• conscientiza~ao de que cada tipo de organiza~ao necessita de pessoas 

com perfis especificos e que cada posto de trabalho existente na empresa 

tern caracteristicas pr6prias e deve ser ocupado por profissionais que 

apresentem urn determinado perfil de competencias; 

• reconhecimento de que aqueles que ocupam fun~oes de lideran~a sao 

responsaveis pela oferta de oportunidade que permitam o 

desenvolvimento e a aquisi~ao de novas competencias; 

• cren~a de que sempre havera a demanda para o desenvolvimento de 

novas competencias e que, o que hoje e exigido para a boa execu~ao de 

urn trabalho, podeni agregar novas exigencias amanha. 

7.1 AS ETAPAS DE IMPLANTAc;Ao DO MODELONA CAIXA 

0 Modelo de Gestao de Pessoas por Competencias foi adotado pela CAIXA 

com a finalidade de alinhar o desempenho dos seus empregados a estrategia da 

Empresa, sendo desenvolvido nas seguintes etapas: 

• identifica~ao das competencias corporativas; 
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• identifica~ao das competencias das pessoas; 

• sele~ao das competencias que compoem os perfis dos cargos; 

• mapeamento de competencias; 

• certifica~ao de competencias; 

• plano de desenvolvimento individual (PDI); 

• plano de desenvolvimento corporativo (PDC); 

• banco de competencias. 

7.2 DESCRI<;AO DAS ETAPAS 

Para a implemen~ao do modelo, e realizada a compara~ao do perfil de 

competencias recomendado para o grupo, com o perfil apresentado pelos empregados 

ocupantes dos cargos. Participam do mapeamento o gestor imediato, o proprio 

empregado, por meio do automapeamento, e os empregados subordinados. 

Nos Escrit6rios de Negocios (EN) e nos Pontos de Venda (PV), acontecem 

tambem OS mapeamentos por vincula~ao tecnica, que sao OS levantamentos dos 

gerentes que se relacionam tecnicamente (por exemplo, urn gerente de relacionamento 

e urn gerente de segmento). 

Na sequencia ha a certifica~ao dos resultados, etapa na qual o gestor e o 

empregado sentam-se para uma conversa, que se traduz no momento de feedback e no 

consenso para a elabora~ao do perfil do empregado, que foi registrado em sistema 

proprio. 

A seguir ocorrem as elabora~oes dos Pianos de Desenvolvimento Individual, 

que e o conjunto de a~oes de desenvolvimento elaboradas com base nos resultados das 

certifica~oes para que os empregados possam superar os gaps encontrados, que 

estariam em fase de homologa~ao pelos gerentes. As contribui~oes para a melhoria do 

clima organizacional e dos resultados negociais sao esperadas, na medida em que estas 

a~oes estao associadas as estrategias da CAIXA. 

Ao adotar o modelo de Gestao de Pessoas por Competencias, a empresa se 

propoe a recrutar, selecionar, treinar, formar, gerir a carreira e o desempenho dos 

empregados e, ainda, orientar o estabelecimento de parcerias, com base em 

competencias. 

Desta forma, e necessario que todos tenham claro o seu papel, observando as 

competencias requeridas para os respectivos cargos, o que proporciona ao empregado 
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reconhecer se possui ou nao determinadas competencias e buscar aquelas que sao 

exigidas para o desempenho do seu cargo. 

Para atingir este objetivo a empresa identificou e repassou aos empregados os 

conceitos de competencias corporativas, competencias das pessoas e competencias 

tecnicas. 

7 .2.1 Competencias Corporativas 

Sao conjuntos de qualifica~oes e tecnologias da empresa, necessarias ao 

alcance dos objetivos estrategicos. Sao identificadas a partir da visao, da missao e da 

estrategia da CAIXA, de benchmarking junto a outras entidades. Essas competencias 

retratam como a CAIXA necessita ser reconhecida no mercado para concretizar a 

estrategia organizacional; podem ser extraidas de diagn6stico organizacional, de 

documentos estrategicos, de pesquisa junto a clientela e mercado concorrente, tendo 

como caracteristicas: 

• sao de dificil imita~ao pelos concorrentes; 

• permitem acesso aos mercados especificos atuais e futuros; 

• sao percebidas pelo cliente. 

Foram identificadas dezessete competencias corporativas na CAIXA: 

• Controle de Custos Operacionais; 

• Controle de Metricas; 

• Explora~ao de Oportunidades de Neg6cios; 

• Gestao de Canais de Distribui~ao; 

• Gestao de Clientes por Segmento; 

• Gestao de Processos; 

• Gestao de Produtos por Segmento; 

• Gestao de Recursos; 

• Gestao de Rela~oes; 

• Gestao do Risco; 

• Gestao do Credito Imobiliario; 

• Gestao de Saneamento e In:fra-estrutura Urbana; 

• Gestao de Transferencia de Beneficios; 

• Inova~ao; 
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• Qualidade de Atendimento; 

• Sinergia; 

• Venda Cruzada. 

Cada uma das competencias acrma relacionada tern de:fini~ao propria, 

conforme exemplo: 

• Gestao de Rela~oes- Capacidade de estabelecer, manter e aproveitar os 

vinculos estrategicos com clientes e lideres de opiniao, com objetivo de 

otimizar os resultados dos neg6cios e a imagem da CAIXA como 

institui~ao. 

7 .2.2 Competencias das Pessoas 

Sao os conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes que geram 

resultados para a organiza~ao e agregam valor a pessoa. Sao as competencias 

requeridas das pessoas para concretizar a estrategia organizacional, sendo identificada 

a partir das competencias corporativas e tendo como caracteristicas: 

• geram diferencial no desempenho das organiza~oes; 

• sao mensuniveis, treinaveis, observaveis; 

• independem da estrutura da organiza~ao. 

F oram identificadas quatorze competencias das pessoas na CAIXA: 

• Controle de Gestao; 

• Especializa~ao; 

• Gestao da Informa~ao; 

• Gestao da Mudan~a; 

• Gestao de Clientes; 

• Gestao de Neg6cios; 

• Gestao das Pessoas; 

• Gestao Social; 

• Inova~ao; 

• Negocia~ao; 

• Orienta~ao ao Cliente; 

• Orienta~ao Estrategica; 
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• Orienta~ao a Resultados; 

• Trabalho em Equipe. 

Cada uma das competencias acnna relacionada tern defini~ao propria, 

conforme exemplo: 

• Orienta~ao ao Cliente: Capacidade e disposi~ao para identificar as 

necessidades e expectativas dos clientes, fomecendo solu~oes adequadas, 

tempestivas e com qualidade. 

7.2.3 Competencias Tecnicas 

Sao os conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes aplicadas aos 

processos organizacionais que garantem a manuten~ao e a alavancagem das atividades 

com desempenho superior. Sao identificadas a partir dos processos organizacionais. 

As Competencias Tecnicas devem estar relacionadas diretamente ao neg6cio 

de cada Unidade, tendo em vista que irao subsidiar os processos seletivos e/ou 

encarreiramento dos cargos tecnicos, que sao identificadas pelas areas gestoras da 

CAIXA, especificando os respectivos graus de complexidade. 

7.2.4 Agrupamento de Cargos e Sele~ao de Competencias 

Ap6s a identifica~ao das competencias ja descritas, os cargos foram agrupados 

segundo a natureza ou por criterios de hierarquiza~ao observados no plano de cargos 

comissionados e de cargos e salarios. 

Entende-se por natureza: 

• gerencial e de assessoramento estrategico; 

• tecnica e de assessoramento; 

• profissional; 

• basica; 

Entende-se por criterio: 

• nivel de decisao; 

• nivel de responsabilidade sobre os recursos financeiros; 
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• grau de responsabilidade sobre os recursos humanos; 

• grau de influencia sobre os resultados; 

• grau de especializayao, para cargo comissionado de natureza tecnica e de 

assessoramento; 

• visao global, para cargo comissionado de natureza gerencial e 

assessoramento estrategico. 

As competencias que compoem o perfil de competencias dos grupos de cargo 

sao priorizadas entre as competencias constantes do Dicionario de Competencias 

CAIXA. 

Para a CAIXA, o perfil de competencias dos cargos e o conjunto de 

competencias priorizadas para o cargo ou grupo de cargos, no grau minimo 

recomendado, isto e, cada competencia possui urn peso e urn grau minimo. 0 peso 

refere-se a importincia e ao impacto da competencia na estrategia da empresa. 0 grau 

refere-se aos comportamentos minimos a serem apresentados pelos ocupantes do 

cargo. A CAIXA adota cinco graus de complexidade para cada competencia. Cada 

grau e formado por urn conjunto de comportamentos. Os comportamentos estao 

dispostos do menor grau para o maior grau de complexidade. Entre as quatorze 

competencias identificadas, foram selecionadas ate seis para compor os perfis dos 

cargos. Desta forma, pode-se dar inicio ao mapeamento das competencias. 

7.2.5 Mapeamento de Competencias 

0 mapeamento de competencias e a comparayao entre os comportamentos de 

competencias descritos no Dicionario e os comportamentos apresentados pelo 

empregado. E uma importante etapa no modelo de gestao de pessoas por 

competencias. 

E o momento formal de analisar se o empregado apresenta o comportamento 

de entrega, sempre que a situayao requer. 

Para a CAIXA, o comportamento de entrega e a capacidade do empregado 

entregar-se e agregar valor a empresa e ser reconhecido por isso. Refere-se ao seu 

modo de atuar, sua maneira de realizar o trabalho solicitado, suas realizayoes para que 

a organizayao alcance os resultados que espera e necessita. 
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Tern por objetivo: 

• subsidiar o gestor e o empregado para a etapa de certi:fica~ao de 

competencias mediante a reflexao sobre os comportamentos apontados 

como apresentados e nao apresentados; 

• registrar a apresenta~ao ou nao dos comportamentos de competencia em 

sistema proprio, via intranet. 

A CAIXA adota ate cinco tipos de mapeamento: 

• automapeamento: e a autopercep~ao do empregado em rela~ao aos 

comportamentos descritos na competencia; 

• mapeamento pelo gestor imediato: e a percep~ao do gestor imediato dos 

comportamentos manifestados pelo empregado em rela~ao aos 

comportamentos descritos na competencia 

• mapeamento pela equipe: e a percep~ao da equipe diretamente 

subordinada dos comportamentos manifestados pelo gestor imediato em 

rela~ao aos comportamentos descritos na competencia; 

• vincula~ao tecnica: e a percep~ao de urn par, sem vinculo hienirquico, 

com o qual o empregado a ser mapeado mantem estreito relacionamento 

para o desempenho de suas atividades; 

• profissional especializado: e 0 mapeamento realizado por psicologo ou 

profissional com forma~ao para realiza~ao de entrevista e analise do 

potencial do empregado na competencia. 

Atualmente o Modelo de Gestao de Competencias da CAIXA esta mapeando 

os niveis gerenciais, estando previsto que o mapeamento para as demais fun~oes 

ocorra em futuro proximo. 

a) Comentarios 

Para a realiza~ao do mapeamento, foi desenvolvido suporte informatizado de 

facil acesso, facilitando a participa~ao e envolvimento dos empregados nessa etapa. 

0 mapeamento proporciona visao de futuro para os empregados que conhecem 

a estrategia da empresa, a sua cultura organizacional e o que e possivel melhorar, alem 

de permitir o planejamento de carreira. 
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Devido ao porte da empresa, o suporte informatizado corre o risco de 

apresentar lentidao e consequente dificuldade de navegayao do sistema, aliada a 

quantidade de comportamentos a serem mapeados e a falta de tempo destinado a 
realizayao do mapeamento em honirio de expediente. 

Atraves do mapeamento, a empresa busca valorizar o capital intelectual e 

saber qual o profissional que necessita, estimulando o empregado a re:fletir sobre o seu 

papel na organizayao, e a observar a efetiva utilizayao dos instrumentos que 

reconhecem as competencias. Esse reconhecimento dependeni da disposiyao do gestor 

em relayao ao mapeamento. Embora sabendo que cada etapa e importante para o 

desenvolvimento das pessoas e a melhoria dos seus desempenhos, nem sempre todos 

possuirao o engajamento necessario para que isto realmente aconteya. 

Mesmo com o patrocinio da diretoria e que o processo de multiplicayao da 

sistematica mantenha exito, existem variaveis intangiveis que podem interferir 

significativamente no mapeamento, tais como a subjetividade, a ausencia de cultura de 

avaliayao e a utilizayao dos resultados obtidos no mapeamento para fins punitivos. 

7.2.6 Certificayao de Competencias 

E o processo que compreende o consenso, o feedback e o registro em sistema 

proprio, do perfil final de competencias do empregado, ou seja, e o resultado das 

percepyoes de todos os envolvidos no mapeamento sobre os comportamentos do 

empregado na competencia. 

Os objetivos da etapa de certificayao sao: 

• identificar gaps de competencia a fim de direcionar o desenvolvimento 

do empregado. Tambem identifica os desempenhos que estao acima do 

recomendado; 
• propiciar e formalizar urn dos momentos de feedback, que e a troca de 

observayao sobre os comportamentos do empregado no trabalho; 

• reconhecer o feedback fomecido ( consenso ); 

• registrar os graus da competencia em que se encontra o empregado em 

sistema pr6prio, via intranet. 

0 feedback e a troca de observayoes sobre 0 desempenho no trabalho, que tern 

como objetivo o crescimento da pessoa, seja para reforyar ou mudar comportamentos. 
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Para a CAIXA, gap e a diferen~a entre o grau minimo recomendado da 

competencia para o cargo e o grau certificado para o empregado. 

Esta e a etapa que o gestor imediato e empregado conversam para chegar a urn 

consenso sobre oreal perfil de competencias do empregado. Subsidiam o consenso, os 

resultados dos mapeamentos, anota~oes sobre os comportamentos do empregado no 
trabalho e o feedback. 

Este e o momento de investiga~ao das razoes que nao permitem ao empregado 

apresentar os comportamentos no grau recomendado. Estas razoes poderao ser 

desenvolvidas por meio de a~oes de desenvolvimento que subsidiarao o plano de 

desenvolvimento individual- PDI. 

Ap6s o consenso, o resultado e lan~ado pelo gestor imediato em sistema 

proprio, que ini alimentar o Banco de Competencias CAIXA. 

a) Comentarios 

Nessa etapa a empresa estimula que haja a intera~ao entre o gestor e o 

empregado, possibilitando o feedback eo consenso. 

A empresa orienta que a certifica~ao deve funcionar como urn instrumento de 

crescimento e qualifica~ao, buscando comprometimento pessoal e estimulando a 

conclusao dessa etapa para descobrir qual seria o grau do seu comportamento de 

entrega. 

A falta de cultura na empresa para dar e receber feedback pode fazer com que 

o gestor iniba o empregado, caso nao aconte~a o desejavel consenso. Ha que se 

considerar tambem que, devido a comportamentos mais focados em resultados 

comerciais de alguns gestores, haja inflexibilidade destes no momento da certifica~ao. 

Deve-se considerar tambem que a subjetividade presente nessa etapa pode 

gerar o medo do novo, e a desconfian~a sobre o uso indevido dos resultados, 

impedindo a colabora~ao dos empregados, o que pode demonstrar a falta de preparo e 

a confusao entre gestao de pessoas por competencias e avalia~ao de desempenho. 
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7.2.7 Plano de Desenvolvimento Individual- PDI 

E o conjunto de ayoes planejadas de desenvolvimento com os seus 

indicadores. Esses indicadores sao fatores que revelam a eficacia das ayoes de 

desenvolvimento no comportamento de entrega do empregado. 

Os objetivos desta etapa sao: 

• elaborar o plano de desenvolvimento individual (PDI), a partir da 

necessidade de desenvolver competencias 

aperfeiyoamento, conforme parametros 

desenvolvimento, prazos estabelecidos ); 

decorrentes de gaps ou de 

definidos (indicador de 

• acompanhamento pelo gestor e empregado do PDI e respectivo 

desenvolvimento do empregado; 

• registrar os dados previstos no formulario do PDI em sistema proprio, 

via intranet; 

• alinhamento do desenvolvimento e comportamentos de entrega com a 

estrategia da CAIXA. 

0 PDI tern as seguintes fmalidades: 

• subsidiar a area de recursos humanos no planejamento e execuyao de 

ayoes de desenvolvimento corporativo; 

• orientar o empregado para as ayoes de desenvolvimento individual que 

visem sanar gaps de competencias; 

• subsidiar o gestor no desenvolvimento do empregado, de forma 

sistematica e estruturada. 

Dessa forma, verifica-se que para a elaborayao do PDI e necessario identificar 

primeiramente as causas dos gaps de competencias passiveis de desenvolvimento. 

Esses gaps podem ser causados pelo desconhecimento sobre o que fazer, pela 

falta de pratica sobre como fazer ou falta de disposiyao para fazer. 

A CAIXA sugere os seguintes tipos de ayoes de desenvolvimento: 

• treinamento cadastrado na Universidade CAIXA, presencia! ou a 
distancia, ou a ser indicado pelo gestor ou empregado; 

• leituras de livros, textos, monografias e outras publicayoes; 

• Participayao em reunioes, projetos, grupos de trabalho e grupos de 

estudos presenciais ou a distancia; 
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• estagios/visitas em unidades da CAIXA e 6rgaos extemos e 

acompanhamento de profissionais de outras areas intemas ou extemas a 
CAIXA· 

' 
• tarefas, que consistem em exercicios especificos de curto prazo; 

• orienta~ao, que consiste na a~ao de coaching, apoiada por orientador, 
que pode ser o gestor, urn par ou profissional extemo. 

Para cada a~ao de desenvolvimento deve ser defmido urn indicador de 

desenvolvimento e prazo de conclusao. A homologa~ao do PDI formaliza o 

compromisso por parte do empregado e do gestor no cumprimento das a~oes de 

desenvolvimento, nos prazos e condi~oes acordadas, registrando em seguida no 

SIGED, que e acessado via intranet, e alimentando o Banco de Competencias da 

CAIXA. 

Com base nos resultados das certifica~oes, dos pianos de desenvolvimentos 

individuais e na estrategia CAIXA e elaborado o Plano de Desenvolvimento 

Corporativo (PDC), que contem as a~oes de desenvolvimento corporativo previstas 

para o ano. 

a) Comentarios 

0 Plano de Desenvolvimento Individual funciona como elemento facilitador 

de grande significado, pelo fato do empregado ser responsavel pelo seu 

autodesenvolvimento, buscando os conhecimentos e as habilidades necessarias ao 

crescimento pessoal e profissional. 

Os treinamentos na Universidade CAIXA, educa~ao a distancia, podem atuar 

como parte das a~oes disponibilizadas pela empresa para mmtmtzar os gaps 

identificados, como incremento as a~oes de capacita~ao focadas nas novas 

necessidades. 
Na elabora~ao do PDI, a intera~ao entre gestor e empregado pode propiciar 

que o gestor assuma efetivamente o seu papel de coaching, contribuindo para o 

desenvolvimento e a melhoria do desempenho do empregado. 

Por outro lado, M que se considerar a necessidade de que o empregado seja 

estimulado a disciplina e pr6-atividade, pois pode ocorrer que 0 gestor nao esteja 
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totalmente disponivel para atuar como tutor no direcionamento para a realiza~ao de 
treinamentos. 

7.2.8 Instrumentos Utilizados para a Divulga~ao do Modelo de GPC 

Para a divulga~ao e conhecimento sobre o Programa, foram utilizados os 
seguintes instrumentos: 

• "Guia de Atua~ao" no modelo de gestao por competencia, que tern por 

fmalidade informar sobre o modelo, explicar a sistematica de 

funcionamento e servir de suporte ao desempenho para a utiliza~ao dos 

aplicativos disponiveis na intranet CAIXA; 

• "Diciomirio de Competencias CAIXA", que e o instrumento que contem 

a rela~ao das competencias corporativas, das pessoas e tecnicas 

identificadas no ambito da CAIXA e OS perfis de competencias, isto e, 0 

conjunto de competencias das pessoas priorizadas para os grupos de 

cargos; 

• "Manual de Analise das Causas e A~oes de Desenvolvimento", que e o 

instrumento que auxilia na elabora~ao do PDI, especificamente na 

identifica~ao das causas de gaps de competencia e na escolha das a~oes 

de desenvolvimento que supram esses gaps, tais como: treinamento, 

leitura de livros e assemelhados, participa~ao em reunioes e projetos, 

visitas/estagios, tarefas e orienta~oes; 

• "Sistema de Mapeamento de Competencias Gerenciais - SIAGE", 

aplicativo disponibilizado via intranet CAIXA, que permite o 

mapeamento das competencias pelos diversos empregados envolvidos. 0 

SIAGE contem a rela~ao dos empregados a serem mapeados. 0 

mapeador seleciona para cada empregado a ser mapeado, o criterio 

"apresenta" ou "nao apresenta" para cada urn dos comportamentos 

descritos na competencia. Os resultados dos mapeamentos subsidiam a 

certifica~ao de competencias; 

• "Sistema de Gerenciamento de Sele~ao e Desenvolvimento - SIGED", 

aplicativo disponibilizado via intranet CAIXA, que permite a 

certifica~ao e a elabora~ao do PDI. 0 resultado da certifica~ao e que sera 

conhecido por toda a organiza~ao e alimentara o Banco de 
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Competencias. 0 resultado da certifica~ao subsidiani a elabora~ao do 

Plano de Desenvolvimento Individual - PDI. No SIGED consta uma 

rela~ao de possiveis causas de gaps de competencias e sugestoes de 

a~oes de desenvolvimento. Consta ainda, campo para descrever a a~ao 

que indique a mudan~a do comportamento do empregado, ap6s a 

realiza~ao da A~ao de Desenvolvimento, e fmalmente, os campos para 

indica~ao de data de inicio e termino para a realiza~ao da A~ao de 
Desenvolvimento; 

• "Banco de Competencias", banco informatizado que contem a rela~ao de 

empregados e suas competencias nos respectivos graus, que permite ao 

gestor identificar os gaps e talentos existentes no ambito de sua equipe e 

da CAIXA. 0 banco de competencias fomece a area de RH da 

organiza~ao e aos gestores estrategicos, a identifica~ao de gaps e 

competencias corporativas e racionalizar a aplica~ao de recursos em 

Treinamento e Desenvolvimento. Dessa forma, a CAIXA pode conhecer 

melhor seus empregados para prover os cargos, alocar empregados para 

participar de projetos, identificar potenciais sucessores e elaborar pianos 

de desenvolvimento corporativo - PDC. 

a) Comentarios 

0 Guia de Atua~ao funciona como urn auxiliar no cumprimento das tarefas 

essenciais e favorece a compreensao de todo o programa. 

0 Dicionario de Competencias e urn instrumento muito util para o 

entendimento das varias competencias do modelo de Gesmo de Pessoas adotado, 

carecendo de descri~ao mais completa e menos dispersa dos comportamentos. 

No Manual de Analise das Causas e A~oes de Desenvolvimento, ha que se 

considerar a necessidade de melhor defmi~ao das causas dos gaps e que as 

possibilidades propostas nas a~oes de desenvolvimento sejam trabalhadas de maneira 

didatica. 

A morosidade na navega~ao do SIGED e a dificuldade tecno16gica do SIAGE 

sao os principais aspectos que merecem uma aten~ao especial para que o alcance dos 

objetivos propostos. 
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7.2.9 Comentarios Adicionais 

• ha que se considerar a possibilidade de melhorar o entendimento dos 

gestores quanto ao programa de Gestao de Pessoas por Competencias, 

demonstrando que se trata de uma ferramenta de gestao e nao somente 

uma ferramenta de avalia~ao de desempenho. Considerando o porte da 

CA~ levando em consider~ao os custos incorridos no programa, sao 

fundamentais a conscientiza~ao e o comprometimento de todos, da alta 

administra~ao ao mais distante Ponto de Venda sobre a utiliza~ao desta 

ferramenta, pois caso contrario a continuidade do programa sera 

comprometida. 

• como forma de dar maior legitimidade ao processo, poderiam ser feitas 

pesquisas que estimulassem a participa~ao de todos, e ainda a realiza~ao 

de uma reavalia~ao das competencias corporativas, bern como uma 

avalia~ao para saber o indice de satisfa~ao e o grau de efetividade por 

parte dos empregados. 

• para disseminar e aumentar a compreensao do modelo, poderia ser 

desencadeado urn processo de estimulo para que os empregados fa~am o 

treinamento GPC via web na Universidade C~ alem da leitura do 

material impresso. 
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8 CONSIDERA<;OES FINAlS 

0 presente estudo buscou apresentar os varios enfoques existentes a respeito 

de Competencias, fazendo urn comparativo com o Modelo de Gestao de Pessoas por 

Competencias em implantayao na CAIXA. 

Este estudo possibilitou verificar que o modelo em implantayao esta bern 

embasado, pois atraves das etapas definidas para a implantayao e observada a 

preocupayao em seguir a linha de pensamento que melhor se adapte a estrutura da 

empresa. 

Devido as peculiaridades que envolvem uma empresa desse porte, foram 

identificados atraves do estudo, algumas vantagens, e alguns pontos que merecem 

avaliayao mais profunda. 

As vantagens seriam as seguintes: 

• a valorizayao do capital intelectual, o reconhecimento das competencias 

de cada urn, o planejamento da carreira, a interayao do gestor com o 

empregado durante a certificayao de competencias para chegar ao 

consenso, a qualificayao profissional, a identificayao de gaps a serem 

eliminados, os treinamentos disponiveis na Universidade CAIXA, a 

oportunidade do gestor poder assumir efetivamente o seu papel de 

gerenciador de pessoas, a pnitica do feedback e os indicadores claros de 

desempenho. 

Para que o programa tenha efetivo exito, alguns pontos devem receber especial 

atenyao, tais como: 

• a ausencia de cultura de avaliayao por parte dos empregados, o receio da 

utilizayao dos resultados para fins punitivos, a possivel lentidao e 

dificuldade de navegayao do sistema informatizado, a falta de tempo 

para que os empregados realizem urn mapeamento bern feito, a distancia 

fisica de gestores nacionais e gestores/ empregados da base, o 

desconhecimento das possibilidades de desenvolvimento, a ausencia de 

treinamento presencia!, a falta de autonomia do gestor, a ausencia de 

autocritica, o excesso de atividades e a demora na defmiyao de 

desenvolvimento corporativo. 

Vale ressaltar a importancia da conscientizayao e do comprometimento de 

todos os empregados, na busca do entendimento de que o modelo de Gestao de 
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Pessoas por Competencia nao e tao somente urna ferramenta de avaliayaO de 

desempenho, mas uma importante ferramenta de Gestao. 

Existem duas variaveis muito importantes neste modelo, o comportamento de 

entrega e o momento do feedback. 0 real entendimento deste comportamento, tanto 

por parte dos empregados quanto da empresa e urn grande desafio, na medida em que 

envolve o limite do que e solicitado pela organizayao e do que pode ser 

disponibilizado pelo empregado. A percepyao de tal limite e o ponto crucial da 

questao, pois o cuidado que se deve ter e nao permitir que a pessoa se sinta exigida a 
realizar urn esforyo alem de sua capacidade. 

0 feedback deve ser entendido como instrumento de desenvolvimento 

essencial no gerenciamento de competencias, e deve ser praticado como urn processo 

de ajuda e estimulo para a possivel mudanya de comportamentos. S6 assim estara 

efetivamente agregando valor para o empregado e para a empresa. 

Considerando a peculiaridade da CAIXA estar sujeita a alterayoes em sua 

administrayao em funyao das estrategias do govemo federal, toma-se imprescindivel 

que o programa seja inserido como ferramenta para o alcance dos objetivos 

estrategicos da empresa, garantindo assim a continuidade da sua implantayao. 

Dutro aspecto a ser considerado, refere-se a divulgayao aos empregados sobre 

a implantayao do modelo de competencias, apresentando os objetivos a serem 

alcanyados. A divulgayao feita ate o momento esta restrita a reunioes com os gestores 

imediatos, e informayoes que estao acessiveis na intranet. Considerando o exiguo 

tempo por parte dos empregados em se aprofundar sobre o tema, e o receio dos 

gestores com relayao a utilizayao dos resultados para fins punitivos, toma-se vital a 

elaborayao de metodologia de disseminayao da informayao que supra essa lacuna, sob 

risco de que o programa seja encarado como mais urn "modismo". 

Como o modelo de Gestao de Pessoas encontra-se em implementayao na 

empresa, e conveniente recomendar o prosseguimento das pesquisas sobre o tema em 

questao, urna vez que esta sinaliza outros aspectos que merecem ser investigados. Vale 

considerar ainda que cabem outras recomendayoes que podem ser feitas com destaque 

para a otimizayao do processo de gestao de pessoas, do desenvolvimento intenso da 

cultura de feedback e do desenvolvimento de uma sistematica que permita maior 

agilidade nos desdobramentos das competencias corporativas. 

0 Modelo de Gestao por Competencias vern despontando como altemativa 

real aos metodos tradicionais de se estruturarem as ayoes de recursos humanos. 

Considerando a importancia de uma empresa ter definida sua politica de RH, e 
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fundamental recomendar a necessidade de maior aten~ao ao programa, bern como a 

defmi~ao da sua real prioridade, incrementando as divulga~oes, e inserindo-o na pauta 

da diretoria como suporte para as a~oes estrategicas da Empresa. 
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