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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo levantar elementos necessários para a implementação 

de uma adequada Gestão de Competências voltada para a formação de negociadores no 

Serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás. Para tanto, com base na 

revisão teórica realizada, elaborou-se um questionário com a intenção de perceber como os 

servidores do Departamento compreendem os temas Gestão por Competências e Negociação 

Coletiva. A análise das respostas dos servidores mostrou que há uma distância entre as idéias 

presentes na literatura teórica acerca do tema e as idéias dos entrevistados. Concluiu-se que a 

maioria dos servidores apresenta noções de senso comum a respeito dos temas aqui tratados.  

A partir desta análise, levantou-se alguns elementos que precisam ser desenvolvidos para a 

implementação de uma gestão por competência na formação de negociadores no Serviço de 

Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás. Percebeu-se que é importante o 

aprofundamento da noção de Gestão por Competência, entendendo-o no interior do evento da 

comunicação e dos serviços. Ao mesmo tempo, faz-se necessário o desenvolvimento de um 

perfil de negociadores formados nas noções de iniciativa, responsabilidade, autonomia, 

comunicação, liderança, trabalho em equipe, dentre outras. 

 

 

Palavras chave: Gestão por Competências, Negociação Coletiva, Serviço de Gestão de 

Pessoas 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims at arising necessary elements to implement an adequate Competencies 
Managment according to negotiators formation in the Serviço de Pessoal do Ministério da 
Saúde de Goiás. In order to achieve this aim, having as base the theoretical revision 
developed, it has been elaborated a questioner with the intention of realizing how the servicers 
of the Department understand the themes Competencies Management and Collective 
Negotiation . The analyses of the answers of these services have shown that there is a distance 
between the ideas presented in the literature according to the theme and the ideas of the 
interviewers. We have concluded that the major of the servicers presents common sense 
notions. From this analyse, we have arisen some elements that need to be developed to 
implement the competency management to the formation of negotiators in the Serviço de 
Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás, understanding it in the interior of the 
event of communication and the services. In the same time, it is necessary the development of 
the profile of the formed negotiators in the notions of initiative, responsibility, autonomy, 
communication, leadership, equip work , besides others.  

 

Keywords: Competency Management, Collective Negotiation, Management Service People. 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com as mudanças ocorridas na saúde a partir do processo de descentralização das 

responsabilidades de gestão e da prestação de serviços nos anos 90, as quais culminaram com 

a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), ocorreu a transferência de um quadro 

significativo de servidores do Ministério da Saúde para as Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde.  

Sendo assim, tanto o compromisso da descentralização e do financiamento das ações 

de Saúde como a remuneração dos servidores descentralizados ficou a cargo da administração 

federal. 

Aproximadamente 60 mil servidores oriundos do Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS) e Ministério da Saúde foram cedidos sem prejuízo 

dos direitos e vantagens do cargo efetivo e ficaram subordinados administrativamente ao 

dirigente do órgão cessionário. (BRASIL, 2001). 

Com a descentralização dos serviços de saúde, os Núcleos Estaduais de Saúde 

(NEMS) foram criados com as seguintes competências: “desenvolver atividades técnico-

administrativas e de apoio logístico, bem como praticar os demais atos, necessários a atuação 

dos órgãos do Ministério da Saúde” (REGIMENTO INTERNO MS, 2004). Desta forma, os 

NEMS deixaram de assumir o papel de execuções das ações de saúde e passaram a assumir 

basicamente atividades de apoio. 

Dentre estas Unidades Organizacionais, coube à Divisão de Convênios assumir dentro 

da estrutura dos NEMS o papel de gestor e, no que se refere à área de RH 

 

coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à administração de 
pessoal do quadro do Ministério da Saúde, de acordo com as diretrizes do órgão de 
RH e a legislação vigente. (REGIMENTO INTERNO MS, 2004). 
 
 

A partir de maio de 2010, o departamento de Recursos Humanos do Ministério da 

Saúde passou a ser estruturado como Serviço de Gestão de Pessoas, adquirindo, desta forma, 

mais autonomia. (DOU, 245 de 17.12.08).   

Com as transformações ocorridas nos anos 80, direcionadas para a reforma 

governamental, abre-se espaço para que, nos anos 90, a problemática dos recursos humanos 
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comece a ser focalizada com maior atenção. Ao mesmo tempo, o avanço da globalização e a 

busca de competitividade geraram uma aproximação das políticas de recursos humanos com 

as estratégias empresariais. Segundo Fiates (1998, s/p):  

 
Na década de 90, a consolidação da globalização econômica e a crescente busca de 
competitividade levaram à necessidade do alinhamento das políticas de recursos 
humanas com as estratégias empresariais, o que resultou na incorporação à prática 
organizacional o conceito de competência, como base do modelo de gestão de 
pessoas, apontando para novos elementos na gestão do trabalho.  

 
Ao mesmo tempo, as discussões a respeito da gestão por competências se 

intensificaram. Philippe Zarifian elaborou um conceito de competência relacionado com o 

conceito de qualificação. Segundo Neves (2007, p. 01), ele se refere à capacidade da pessoa 

em “assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar 

novas situações no trabalho, ser responsável e ser reconhecida por isto”. A definição de 

competência, compreendida desta forma, é centrada na mudança de comportamento social dos 

seres humanos em relação ao trabalho e sua organização. (idem, ibidem). Segundo Brandão e 

Guimarães (2001, p.11) “a gestão de competências deve ser vista como um processo circular, 

envolvendo os diversos níveis da organização, desde o coorporativo até o individual, 

passando pelo divisional e o grupal.” 

Em suma, o importante é que a gestão de competências esteja em perfeita sintonia com 

a estratégia organizacional. 

A gestão de competências é também fundamental para a formação de negociadores, 

condição esta sistematicamente demandada dos servidores públicos na conjuntura atual. A 

propósito, frisa-se que a negociação coletiva é um instrumento de ação para intervir na 

resolução de conflitos, os quais são inerentes às relações de trabalho, tanto no setor público 

quanto no setor privado. Os servidores desejam trabalhar em jornadas cumpridas de acordo 

com suas próprias preferências, em ambientes com conforto, desejam estabilidade, 

remuneração adequada e satisfação no desempenho das atividades. A negociação coletiva é 

um instrumento de ação para intervir no campo da resolução de conflitos de interesse, um 

sistema para solucionar os problemas que surgem entre o capital e o trabalho, não apenas para 

fixar salários e estabelecer condições laborais, mas, também, para regular todas as relações de 

trabalho entre empregador e empregado. Ela contribui para o aperfeiçoamento do controle 

interno no setor público, investindo nas deficiências e propondo soluções. Neste sentido, ela 

proporciona o debate sobre a melhoria das condições de trabalho e estimula o debate a 

respeito da prestação dos serviços públicos. 
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É neste contexto de avanço dos debates sobre os recursos humanos, que o presente 

trabalho propõe-se a analisar a importância da gestão por competências na formação de 

negociadores do Serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás. Atualmente, 

neste departamento, permanecem 50 servidores desempenhando papéis técnicos-

administrativos voltados para o atendimento de uma clientela  de 2.500 servidores (ativos, 

aposentados e pensionistas). (SIAPE, 21.06.010). 

Em um momento em que os serviços públicos se mostram ineficientes e com alto 

custo financeiro e social, necessário se faz uma mudança. As organizações são desafiadas a se 

inovarem, garantir o bem-estar dos servidores e a proporcionar um ambiente de trabalho 

favorável. Segundo Fudge (1998, p.129) “a implementação na administração pública de 

sistemas de gestão de pessoal mais flexíveis é uma conseqüência dos esforços dos governos 

para dominar e reduzir a despesa pública, modernizar a gestão e melhorar a sua eficácia.” 

O mercado mundial se altera, os meios de comunicação se aperfeiçoam e, à medida 

que os cidadãos tornam-se mais exigentes e conhecedores de seus direitos, aumenta-se a 

necessidade de gerenciar os conflitos. Assume-se que o trabalho desempenha um papel 

fundamental na dignidade do empregado e que o não reconhecimento desse trabalho pela 

instituição acarreta no trabalhador o sentimento de desmotivação e um estado de depressão, 

fazendo com que o trabalhador não sinta mais vontade de se dedicar ao trabalho. 

A implementação de uma gestão organizacional comprometida com a qualidade pode 

ser viabilizada através de uma administração eficaz dos Serviços de Gestão de Pessoas, ou 

seja, através de uma gestão de competências que se comprometa com o desenvolvimento de 

pessoas na organização, objetivando-se a ampliação constante e contínua da capacidade de 

produzir resultados.  

Nesse sentido, a negociação como instrumento de democratização das relações de 

trabalho e de gerenciamento de conflitos torna-se uma interessante alternativa para resolução 

dos conflitos envolvidos. Por isso torna-se importante conhecer os diversos estilos e interesses 

pessoais envolvidos em uma negociação.  

Nesse contexto o presente trabalho pretende responder a seguinte pergunta: Como 

implementar uma adequada gestão de competências voltadas para a formação de 

Negociadores no Serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás. 

 Essa pesquisa tem como objetivo geral levantar elementos necessários para a 

implementação de uma adequada gestão de competências voltadas para a formação de 

negociadores no Serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás. 
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Para atender o objetivo geral acima, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

• Identificar quais competências devem ser desenvolvidas no servidor para um bom 

desempenho da negociação; 

• Mapear as competências desenvolvidas no Ministério de Saúde em Goiás, avaliando 

as atuais deficiências no que se refere à formação de negociadores 

 

Entende-se que o desenvolvimento do presente trabalho se justifica pela contribuição 

que fornecerá em diferentes áreas. Primeiro, a importância de se fomentar a pesquisa sobre o 

tema Gestão de Competências e Negociação Coletiva no setor público brasileiro. Em segundo 

lugar, o baixo referencial teórico atualmente disponível. Em terceiro lugar, a importância e 

premência do tema. Por último, as contribuições que este trabalho poderá fornecer para o 

Serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás. 

Em relação à importância de se fomentar a pesquisa sobre o tema Gestão de 

Competências e Negociação Coletiva no setor público brasileiro, deve-se levar em 

consideração o modo como o setor público no Brasil ainda está marcado por práticas 

patrimonialistas.  

Por último, deve-se ressaltar as contribuições que este trabalho poderá fornecer ao 

Ministério de Saúde de Goiás, mais especificamente no que se refere ao desenvolvimento de 

futuras políticas de recursos humanos. Contribuir para implementação da Gestão por 

Competência na formação de negociadores no Serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da 

Saúde de Goiás será dotar este órgão de uma maior qualidade, contribuindo para o serviço 

público prestado. 

Para serem alcançados tais objetivos, a presente monografia será dividida em três 

capítulos: os dois primeiros capítulos constituem-se na revisão teórica do trabalho: o primeiro 

tratará da Gestão por Competência enquanto o segundo irá abordar o tema Negociação 

Coletiva. O quarto capítulo irá descrever os procedimentos metodológicos utilizados no 

trabalho. Em seguida, o quinto capítulo irá adentrar no objeto de pesquisa propriamente dito, 

tratando da Gestão de Competência na formação de negociadores no Serviço de Gestão de 

Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás. Por último, serão apresentadas as considerações 

finais obtidas com a pesquisa. 

 



 

 

 

2 GESTÃO POR COMPETÊNCIA 
 
 

Neste segundo capítulo será descrito primeiramente o histórico sobre o 

desenvolvimento do conceito de competência, seguido dos diversos conceitos definidos pela 

literatura e quais as características principais de uma gestão por competências. Ao final, 

apresentar-se-á uma proposta de abordagem para a aplicação do modelo de competência. 

 
2.1. Breve Histórico e Contextualização do Tema 
 

Nos últimos anos, o tema competência tem sido discutido nos mais diversos 

segmentos acadêmicos e organizacionais. Segundo Barelli (1998, p. 07), este tema é fruto de 

inquietações surgidas a partir das transformações no mundo do trabalho. A partir dos anos 60 

e 70   

O processo de trabalho, a forma de organização e gestão da produção, as relações 
entre empresas, países e blocos se modificam a olhos vistos, principalmente em 
função de inovações tecnológicas e organizações, mas tendo também, como pano de 
fundo, mudanças significativas no cenário político e econômico internacional.  
 

 

Existe, a partir deste processo, uma transformação no perfil da força de trabalho, 

através de uma mudança nos requisitos necessários para a boa execução de uma tarefa. Ao 

mesmo tempo, ocorre um processo de encolhimento do trabalho, isto é, um processo de 

diminuição da quantidade de trabalho necessário para a produção de uma determinada 

quantidade de mercadorias. (idem).  

O modelo fordista começa a ser substituído pelo modelo de produção flexível. Desta 

forma, a estabilidade relativa da atividade econômica, a concorrência localizada, a lógica 

predominante da indústria com padrões e rotinas, o emprego formal estável, a forte base 

sindical, as organizações do trabalho com base em cargos e tarefas prescritas, as situações de 

trabalho predominantemente homogêneas e previsíveis, o foco na tarefa e a baixa 

aprendizagem, todas estas características do modelo fordista, foram cedendo espaço. 

(ANTONELLO, 2004) 

Surge um modelo flexível baseado na baixa previsibilidade de negócios e atividades, 

na intensificação e internacionalização da concorrência, na lógica predominante dos serviços, 
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nas relações de trabalho informais e temporários, na organização do trabalho com base na 

multifuncionalidade, metas e atribuições, nas situações de trabalho mais customizadas e 

diferenciadas, no foco nos resultados e na alta aprendizagem. (idem).  

Na perspectiva do método de produção Fordista, o perfil de mão de obra exigido por 

este sistema produtivo era o de um trabalhador especializado, geralmente semi qualificado e 

voltado para a execução de tarefas simples, parceladas e repetitivas. A mesma operação 

repetida mecanicamente muitas vezes por dia não incentivava a criatividade, nem o 

crescimento intelectual e, além disso, gerava insatisfação no trabalhador. Com o aparecimento 

do sistema de produção flexível ocorreram mudanças na estrutura produtiva e desenvolveu-se 

um novo perfil: O trabalhador precisa ser participativo, polivalente e acompanhar o 

desenvolvimento do mercado, onde o trabalho não é mais uma sequência de operações 

programadas, mas uma sequência de eventos.  

Foi neste contexto de mudanças no mundo do trabalho que o debate sobre 

competências surgiu e se desenvolveu. Objetiva-se aqui traçar um breve esboço histórico 

desta discussão. Focar-se-á nas três grandes abordagens conhecidas como corrente inglesa, 

americana e francesa.  

No ano de 1973, McClelland publicou o artigo: Testing for Competence rather than 

Intelligence nos Estados Unidos, dando início à discussão sobre competência. Fleury e Fleury, 

2001, p.184) afirmam que McClelland entende a competência como “(..) uma característica 

subjacente a uma pessoa que é casualmente relacionada com desempenho superior na 

realização de uma tarefa ou em determinada situação”. Esta abordagem de McClelland 

formou a chamada corrente americana.  

A vertente americana foi responsável por um conjunto de pesquisas que tinham como 

objetivo responder à seguinte pergunta: “o que diferencia pessoas de desempenho superior de 

pessoas de desempenho mediano? Essas características diferenciadas vieram a se chamar 

competências (RANGEL, 2007)”. 

A noção de competência na França também se iniciou na década de 70 impulsionada, 

pela “reivindicação de um maior reconhecimento das pessoas no trabalho”. Começa-se, assim, 

a levar em conta as competências individuais no desenvolvimento do desempenho.  

 

Esse desempenho não poderia ser somente obtido pelo trabalho prescrito em função 
da qualificação à qual estava ligado (BASTOS, 2006; OIRY, 2005), mas dependeria 
das exigências reais do trabalho a ser realizado e, às vezes, até mesmo da superação 
dessas exigências. (RANGEL E FREITAS, 2006, p. 21). 
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Os principais pesquisadores dessa corrente foram Le Boterf, Zarifian e Perrenoud. 

Para Le Boterf (apud ANTONELLO, 2004, p. 3 )   

 
(...) a competência é a capacidade de integrar os saberes diversos e heterogêneos 
para finalizá-los sobre a realização das atividades [...] não são transferíveis, mas sim 
temos de criar condições favoráveis para a construção pessoal de competências.  
A definição abrange um saber combinatório, em que o sujeito é o centro da 
competência. [...] em que ele faz por meio da combinação e mobilização de um 
duplo conjunto de recursos: os incorporados (conhecimentos, experiências, 
qualidades pessoais, vivência, etc.) e a rede de recursos de seu ambiente (redes 
profissionais, redes documentais, banco de dados, etc.). 
  

 

Assim, diferentemente da corrente americana, que é dividida em habilidade, atitude e 

conhecimento, e a corrente inglesa, vinculada com a certificação e o credenciamento, a 

corrente francesa leva em consideração o desempenho gerencial, se preocupando com o fazer 

(aptidões), o ser (atitudes) e o saber (conhecimento).   

Mas, estas diferentes correntes de debate teórico sobre o tema das Competências se 

formaram paralelamente ao desenvolvimento prático, isto é, à formação de diferentes 

momentos de acordos entre trabalhadores e empresários que se tornaram um laboratório real 

para as reflexões teóricas. Zarifian (2003) identifica quatro grandes momentos para o 

desenvolvimento do Modelo de Competência.  

O primeiro momento, no início dos anos 70, surgiu a partir de uma longa negociação 

do acordo de classificação da metalurgia, firmado em 1974. Questões como autonomia, 

individualidade e responsabilidade se fizeram presentes neste momento. Esta grande 

negociação representou uma inovação, entretanto, apresentou também vários limites. Para 

Zarifian (2003, p. 50), o acordo foi paradoxal, o que pode ser percebido através de uma 

análise da escolha dos critérios.  

 

(...) três dos quatro critérios classificadores (responsabilidade, autonomia, exigência 
de formação) terão significação somente se fizermos deles atributos de indivíduos 
humanos. O acordo, entretanto, como um todo, afirma claramente que os empregos é 
que são classificados (não as pessoas).  
 
 

Para examinar a aplicação concreta deste acordo, diferentes pesquisas foram 

conduzidas, sobressaindo, segundo Zarifian (2003, p. 53), dois resultados claros: 

Primeiramente, o fato de que  

 
As classificações, em si, pouco se modificaram; adequaram-se aos quatro critérios 
de acordo, utilizando, como já indicamos, técnicas de análise e cotação dos postos, 
ou, onde foi necessário, um simples reposicionamento das listas de profissões;  
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Em segundo lugar, as pesquisas demonstraram que  

 
 

(...) em algumas grandes empresas, ao contrário, esse acordo legitimou 
transformações sensíveis na organização produtiva (sob uma óptica de autonomia 
mais ampla para as equipes e de reatividade ao mercado), porém sem negociações. 
Não podemos esquecer que, na tradição francesa, as escolhas mais importantes da 
organização não são negociadas (negociam-se apenas ajustes relativos ao respeito às 
convenções coletivas, como, por exemplo, os ajustes da duração do trabalho). 
 

 

O segundo modelo de competência, segundo Zarifian (2003), surgiu em meados dos 

anos 80. Com a retomada do crescimento econômico, a temática da competência destacou-se 

de forma explícita evidenciando a delegação de responsabilidade à classe operária.  

Neste contexto, o que se questiona é a “capacidade da economia francesa de sair do 

marasmo da crise dos anos 70”. A temática da competência passa a se preocupar com a 

delegação de responsabilidades, isto é, “delegar uma parte do poder de decisão às equipes de 

base para que elas possam responder ao aumento da complexidade do desempenho”. (idem, p. 

60). A classe operária ganha autonomia de análises e de ação, uma vez que precisa não só 

reagir às incertezas do mercado, mas enfrentá-las. Há, assim, uma palavra-chave, que na 

linguagem dos dirigentes de fábrica e chefes de oficina, define este novo momento: 

responsabilização. O termo competência, entretanto, se desgasta neste período, uma vez que 

ele se amplia demais e como afirma Zarifian (2003, p. 65): “quase qualquer coisa pode ser 

chamada de gestão de competências”.  

O terceiro modelo se desenvolveu na primeira metade dos anos 90. A situação 

econômica era pouco favorável, as inovações das organizações foram deixadas para um 

segundo plano. A prioridade era a elevação dos níveis de rentabilidade e a diminuição dos 

custos. A temática da competência nesse período evoluiu pouco.  

Neste contexto, há uma combinação, uma oposição, um equilíbrio entre o modelo de 

competência que emerge e a financeirização da economia. “A relação, então, é mediatizada” 

entre os resultados financeiros e o desenvolvimento das competências. Aos trabalhadores 

ficava a questão de saber se podiam ou não ter acesso aos processos de tomada de decisão, 

posto que uma “dupla negociação” se fazia necessária. Era possível discutir uma negociação 

com a diretoria da empresa, entretanto, era ainda necessário que esta diretoria legitimasse o 

significado da negociação com os seus principais acionistas. (ZARIFIAN, 2003, p. 71).  

Tratava-se, assim, de um modelo cercado por mudanças híbridas: “de um lado, fortes 

reduções de efetivo; de outro, um verdadeiro investimento no desenvolvimento das 

competências dos demais assalariados”. Ainda que aumentassem as competências dos 
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assalariados, não se instauram condições para que ele tome iniciativa e assuma 

responsabilidades. “A iniciativa é ‘forçada’. Portanto ela não é assumida de forma positiva 

pelo sujeito”. (ZARIFIAN, 2003, p. 71). 

O quarto modelo se desenvolveu no final dos anos 90. Tratava-se de um período de 

prosperidade da economia e da produtividade e tornava-se crescente o debate sobre o 

desenvolvimento e a mobilização das competências. É esse o contexto no qual Zarifian (2003, 

p, 16-17) aponta “os desafios do projeto da competência”, os quais significam em última 

instância, “a volta do trabalho para o trabalhador”. Para o autor era preciso fazer com que o 

trabalho fosse reabsorvido pelo indivíduo que o realiza. Este é o primeiro desafio do modelo 

da competência “a reapropriação do trabalho”. O segundo desafio era “o desafio da 

organização do trabalho: da autonomia à iniciativa”. O conceito de autonomia “(...) 

condiciona e solicita a mobilização da competência. Ser autônomo não é apenas definir suas 

próprias regras de ação; é agir por si mesmo, resolver por si mesmo”. O conceito de iniciativa, 

por seu turno, significa “a competência em si mesma, em ação, o engajamento do sujeito não 

em relação as regras (sejam elas determinadas ou autônomas), mas em relação a um horizonte 

de efeitos, aqueles que sua iniciativa singular provoca”. O terceiro desafio é o das finalidades. 

Para Zarifian, “o modelo da competência só pode ou (só poderá) desenvolver-se plenamente 

se novos princípios econômicos se impuserem e fizerem da tomada da iniciativa o poder 

central de sucesso”. 

 

2.2. Conceitos e Características de uma Gestão por Competência 

 

O termo competência é definido de formas diferentes segundo vários autores. No 

senso comum, competência serve para designar uma pessoa qualificada para realizar uma 

determinada tarefa (FLEURY e FLEURY, 2001, p. 18). No dicionário de Buarque de Holanda 

Ferreira (Apud idem), encontramos a definição de competência como “(...) a qualidade de 

quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto; fazer determinada coisa; capacidade; 

habilidade; aptidão”. 

A definição usada entre os profissionais de Recursos Humanos para competência, 

segundo Parry (1996 apud FLEURY e FLEURY, 2001, p. 19), a define como um  

 
conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que afetam a maior parte do 
trabalho de uma pessoa, e que se relacionam com o desempenho no trabalho; a 
competência pode ser mensurada, quando comparada com padrões estabelecidos e 
desenvolvida por meio do treinamento.  
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Em todas estas definições competência está associada à noção de qualificação. Fleury 

e Fleury (2001), buscam diferenciar estes dois termos. O termo qualificação está associado 

aos requisitos ligados ao cargo ou à posição, ou aos “(...) saberes ou estoque de 

conhecimentos da pessoa, os quais podem ser classificados e certificados pelo sistema 

educacional”. (idem, ibidem). Competência, por outro lado, é um termo que vai além da 

noção de qualificação, “refere-se à capacidade de a pessoa assumir iniciativas, ir além das 

atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho, ser 

responsável e ser reconhecido por isso”. (idem, ibidem).  

Nesta diferenciação, Competência não está limitada a um “estoque de conhecimentos 

teóricos e empíricos”, nem está “encapsulada na tarefa”. Trata-se, antes, de uma “inteligência 

prática de situações”, que obviamente se apóia nos conhecimentos adquiridos, mas os 

transformam. E o fazem com mais força, quanto mais são complexas as situações 

encontradas. (idem, ibidem).  

Fleury e Fleury partem assim de uma noção de competência presente na corrente 

francesa. A percepção de que a competência está ligada a situações e não a um estado próprio 

do indivíduo, é bem percebido por Zarifian (2003), que foca três principais mudanças no 

mundo do trabalho que permitiram o surgimento deste conceito dinâmico de competência.  

Primeiramente, ele chama a atenção para a idéia de evento ou incidente, que pode ser definido 

como o que ocorre de forma não prevista, não planejada ou programada, indo além da rotina. 

Levando em consideração esta noção de imprevisão, se reforça a noção de que a competência 

não está presa às predefinições da tarefa, posto que a pessoa tem que lidar sempre com novas 

situações. (idem, ibidem).  

Em segundo lugar, Zarifian nos fala da noção de comunicação, que significa 

“compreender o outro e a si mesmo”, “entrar em acordo sobre objetivos organizacionais”, 

“partilhar normas comuns para sua gestão”. (idem, ibidem).  

Em terceiro lugar, se torna importante a noção de serviços, isto é, a idéia de “atender a 

um cliente externo ou interno” se torna central em todas as atividades. Como afirma Zarifian 

(2003, p. 146), “uma situação é um problema” e “a problematização da situação é a 

solicitação da iniciativa”.  

Levando em consideração esta percepção das mudanças no mundo do trabalho, a 

corrente francesa vê assim a competência como uma inteligência necessária vinculada à 

complexidade de situações. “A competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a um 

conhecimento ou know-how específico.” (idem, p. 20). Trata-se, antes, segundo Le Boterf 

(apud idem, ibidem), de um “saber agir responsável que é reconhecido pelos outros. Implica 
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saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num 

contexto profissional determinado.”.  

Fleury e Fleury (2001) definem todos estes verbos, tornando claras quais são as 

características de uma competência. Saber agir é “saber o que e por que faz”, é saber julgar, 

escolher e decidir. Saber mobilizar é “saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, 

materiais, criando sinergia entre eles”. Saber comunicar é “compreender, processar, transmitir 

informações e conhecimentos, assegurando o entendimento da mensagem pelos outros”. 

Saber aprender é “trabalhar o conhecimento e a experiência”, “rever modelos mentais”. Saber 

comprometer-se é “saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da organização”. 

Saber assumir responsabilidades é “ser responsável, assumindo os riscos e as conseqüências 

de suas ações, e ser, por isso, reconhecido”. Ter visão estratégica é “conhecer e entender o 

negócio da organização, seu ambiente, identificando oportunidades, alternativas”. (idem, p. 

22).  

Após definir o que é competência no interior da corrente francesa, e apresentar 

algumas características da mesma, queremos agora adentrar no debate sobre as competências 

de uma organização, isto é, sobre os elementos que compõe uma gestão por competência em 

uma empresa. 

Segundo Fleury e Fleury (2001, p. 23), Prahalad e Hamel (1990) produziram artigos 

importantes para se pensar a competência no interior de uma empresa. Para eles, as 

competências deveriam levar em conta três critérios fundamentais: “oferecer reais benefícios 

aos consumidores, ser difícil de imitar e prover acesso a diferentes mercados”. Desta forma, 

uma empresa precisaria combinar várias competências para que pudesse atuar no mercado. 

“Competência seria, assim, a capacidade de combinar, misturar e integrar recursos em 

produtos e serviços”. (idem, ibidem).  

Uma das principais noções das competências necessárias em uma organização está 

presente em Zarifian (apud FLEURY E FLEURY, 2001). Para ele, pode-se diferenciar 

5(cinco) tipos de competências. 

A primeira delas é a competências sobre processos, isto é, “os conhecimentos sobre o 

processo de trabalho”. A segunda trata-se das competências técnicas, que são aqueles 

“conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve ser realizado”. A terceira é a 

competências sobre organização, o “saber organizar os fluxos de trabalho”. A quarta, 

competências de serviço, sendo esta as competências que se preocupam com o impacto que o 

produto ou serviço terá sobre o consumidor. E por último, as competências sociais, que 
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versam sobre a capacidade de “saber ser, apresentando autonomia, responsabilização e 

comunicação”. (idem, p. 23).  

Para Fleury e Fleury (idem, ibidem), ao definir uma estratégia competitiva no 

mercado, “a empresa identifica as competências essenciais do negócio e as competências 

necessárias a cada função”. Mas, estas competências vinculadas à estratégia da empresa 

devem estar vinculadas a uma formação das competências do indivíduo, criando assim uma 

relação entre o indivíduo e a empresa como um todo. As competências essenciais de uma 

organização são para ele, fruto de uma relação entre os conjuntos de competências 

desenvolvidas pelos indivíduos e as estratégias do negócio. (idem, p. 26). Três competências 

individuais são fundamentais neste sentido. As competências de negócio, as competências 

técnico-profissionais e as competências sociais.  

As primeiras tratam das “competências relacionadas à compreensão do negócio, seus 

objetivos na relação com mercado, clientes e competidores, assim como com o ambiente 

político e social”. As segundas são “competências específicas para certa operação, ocupação 

ou atividade, como, por exemplo, desenho técnico, conhecimento do produto, finanças”. As 

terceiras são “competências necessárias para interagir com as pessoas, como, por exemplo, 

comunicação, negociação, mobilização para mudança, sensibilidade cultural, trabalho em 

times”. (idem, p. 24).  

No interior destas competências sociais é necessário o desenvolvimento de 

comunicação, negociação e trabalho em equipe. Comunicação implica uma compreensão do 

processo de comunicação em sua totalidade. Neste sentido, se faz necessária a “capacidade de 

expressar idéias de modo claro, utilizando técnicas de comunicação apropriadas para cada 

situação”. (idem, p. 26). Negociação significa “ter capacidade de discutir, estimular e 

influenciar positivamente outras pessoas a colaborarem, efetivamente, para atingir os 

objetivos organizacionais”, conduzindo assim “processos de obtenção de consenso” e 

alcançando resultados em que as diferentes partes estejam satisfeitas. Trabalho em Equipe 

significa criar sinergia entre grupos de pessoas que detenham habilidades e conhecimentos 

diferentes, mas complementares. Significa, portanto, “habilidade em manter tais grupos 

trabalhando em conjunto eficientemente, controlando participações excessivas e convidando 

membros silenciosos a participar, resolvendo conflitos”. (p. 26).  

Tendo definido o que é competência e as características principais de uma gestão por 

competências, passamos a apresentar uma proposta de abordagem para aplicação do modelo 

de competência. Abordagem esta elaborada por Philippe Zarifian em seu livro “O Modelo da 

Competência: trajetória histórica, desafios atuais e propostas” e que nos será útil para 
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pensarmos nesta monografia alguns elementos para a constituição de um modelo de gestão 

por competência no Departamento de Gestão de Pessoal do Ministério da Saúde de Goiás.  

Zarifian (2003) define em sua proposta um conjunto de etapas para a aplicação do 

modelo. A primeira etapa é o “explicitar a estratégia”. (2003, p. 161). É a estratégia que 

define o tipo de orientação que será dado às competências. Neste sentido, é muito importante 

que uma entidade saiba expressar sua estratégia em forma de missões a se cumprir. Ao definir 

as missões, as competências estarão permanentemente focalizadas nelas.  

A segunda etapa é marcada pela ação de “explicitar as macroescolhas de organização”. 

(2003, p. 164).  Para o autor, após esclarecer a estratégia, a direção da empresa deve explicitar 

quais foram as escolhas de organização. Trata-se de traçar as opções importantes, “que 

materializem a estratégia na organização”. (ibidem). Para exemplificar o que são estas 

escolhas, Zarifian cita o exemplo de uma fábrica onde a escolha clara foi a de desenvolver 

uma “organização em linha de produtos, baseada no princípio de autonomia”. É importante 

ressaltar que a escolha deve ser discutida, não é nunca definitiva, explicitá-la, assim como ter 

em conta a existência de outras alternativas, diz respeito ao exercício das competências. 

(ibidem).  

A terceira etapa seria a de “definir princípios simples, que caracterizem o que se 

entende por competência”. (2003, p. 165). Estes princípios escolhidos devem insistir em uma 

definição de competência que leve em conta a tomada de iniciativa, a tomada de 

responsabilidade, a cooperação e o rigor. Trata-se, neste sentido, de estabelecer neste 

momento, uma “filosofia da competência”. (idem, ibidem).  

A quarta etapa corresponde à tarefa de “elaborar uma primeira definição das áreas de 

competência”. Zarifian (2003, p. 166) costuma propor a divisão das áreas segundo quatro 

grandes eixos. O primeiro é formado pelas competências profissão que são competências 

técnicas, que variam segundo o sentido do termo “técnico”. “Para um operário da indústria de 

transformação, será a tecnicidade do setor, mas, para um vendedor, serão as técnicas de 

venda”. O segundo é formado pelas competências organizacionais que são desenvolvidas na 

organização e sobre ela. Zarifian fornece como exemplo “todas as competências 

comunicacionais ao longo da linha de produto”. O terceiro refere-se às competências de 

inovação, tendo como maior exemplo “as competências associadas à condução de projetos e a 

ações ou lançamento de novos serviços”. O quarto eixo vincula-se às competências 

relacionais orientadas aos clientes (ou ao público). Trata-se aqui de “competências de escuta, 

de compreensão, de elucidação das soluções propostas para um pedido ou por um problema 

levantado por um cliente”.  
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O peso que se fornecerá a cada um destes 4 (quatro) eixos será variado, devendo 

conformar-se à entidade e à profissão em questão. Esta quarta etapa é, sobretudo, um fruto das 

etapas anteriores, não encontrando assim uma fórmula pronta e acabada de antemão.  

A quinta etapa é a etapa em que se deve “fazer uma análise das situações com os 

interessados”. Trata-se para Zarifian (idem, p. 167) da etapa mais importante. Nela, é preciso 

construir junto com os assalariados as competências que são mobilizadas (ou mobilizáveis), 

partindo das situações que enfrentaram. Ao analisar as competências que podem ser 

mobilizadas, vemos que elas podem ser discutidas a partir de situações diversas.  A intenção 

neste momento não é a de “detalhar as operações realizadas pela pessoa em cada situação”, 

posto que se faz necessário apostar na iniciativa dentro da autonomia. “O que é preciso 

explicitar são as iniciativas tomadas; portanto, as ações pertinentes para resolver um 

problema. Não são os detalhes que importam, mas a importância dessa iniciativa e a maneira 

como o sujeito a pensa e a conduz”. (2003, p. 170). Assim, nesta etapa, analisa - se as 

situações com os assalariados para construir uma lista de áreas de competências que são 

mobilizadas em cada uma destas situações.  

A sexta e última etapa corresponde ao momento em que deve-se “validar as áreas de 

competência e hierarquizar os níveis”. (idem, p. 171). Para Zarifian, pode-se hierarquizar os 

níveis através de quatro critérios: o nível de iniciativa, a amplidão do campo de 

responsabilidade, o nível de implicação na cooperação e o nível de rigor. Nesta etapa o que 

será hierarquizado não são os postos, mas os indivíduos. Isto é, “o indivíduo será classificado, 

ao mesmo tempo, de acordo com as áreas e os níveis por área que ele domina”. (idem, p. 172).  

Tem-se aqui, portanto, através destas seis (6) etapas apresentadas por Zarifian, uma 

proposta de abordagem para aplicar-se o modelo da competência. Este modelo servirá de guia 

no que se refere a análise e escolha dos elementos de uma gestão por competência na 

organização objeto de estudo dessa monografia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3  NEGOCIAÇÃO COLETIVA: CONCEITOS, PRINCIPIOS E APLICABILIDADE 
 
 

A negociação coletiva nos dias atuais é uma temática de alta importância, não só no 

Brasil na área do Direito do Trabalho, mas também no cenário internacional. É por meio da 

negociação coletiva entre o empregador e o empregado que se obtém a solução do conflito 

(STOL, 2007).  

Assim, objetiva-se neste capítulo primeiramente, definir o que é negociação coletiva; 

em segundo lugar, definir a relação da negociação coletiva com a autonomia privada coletiva; 

em terceiro lugar, definir os princípios e funções da negociação coletiva; em seguida, 

apresentar a importância e os elementos de um planejamento da negociação coletiva e, por 

último, definir um perfil de negociador.  

Segundo Stoll (2007, p. 26), para Süsseking, negociação coletiva  
 
 

 (...) é o processo democrático por meio do qual as partes buscam, diretamente, uma 
composição para a regência das relações de trabalho que protagonizam”. Trata-se, 
assim, “(..) do processo dinâmico voltado ao atingimento do ponto de equilíbrio 
entre interesses divergentes visando a satisfazer, transitoriamente, as necessidades 
presentes do grupo de trabalhadores e de equalizar os custos de produção.  
 
 

José Augusto Rodrigues Pinto afirma, segundo Stoll (2007, p. 27), que a negociação 

coletiva (...) “é o entendimento complexo entre empregados e empregadores com o fim de 

estabelecer condições de trabalho destinadas a regular as questões individuais entre seus 

integrantes ou solucionar outras questões que causam o conflito.” 

Stoll (idem) afirma também que, para Magano e Mallet, “a negociação coletiva é o 

processo tendente à superação do conflito coletivo”. Para eles, desse processo 

 

 (...) devem, necessariamente, participar os sindicatos dos trabalhadores e os 
empregadores (Constituição, art.8º,VI) salvo quando as negociações estiverem 
voltadas à celebração de acordo coletivo, que por definição, prescinde da 
participação do sindicato patronal. (idem).    
 
 

A partir destes autores, pode-se definir a negociação coletiva como um processo 

complexo que visa resolver um conflito, alcançando o entendimento entre as partes 

conflitantes.  
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Segundo Stol (2007), é impossível falar do tema negociação coletiva sem compreender 

o sentido de autonomia privada coletiva, uma vez que não pode haver negociação sem 

autonomia. “(...) o poder de se autoregular e de negociar, culminando nos contratos 

particulares ou coletivos, surge com a autonomia reconhecida pelo Estado aos atores sociais, 

aí se encontrando os ente coletivos”. (STOLL, 2007, p. 17). Demari (2007, p. 48), possui 

também o mesmo entendimento:  

 
(...) a análise da negociação coletiva, seja na esfera pública , seja na esfera privada, 
pressupõe que se esclareça ser ela apenas uma das faces mediante as quais se revela 
a autonomia da vontade coletiva – esta sim, fundamento no qual se legitimam os 
mecanismos disponíveis aos trabalhadores para a intervenção nas questões que lhes 
são concernentes, inclusive através da produção normativa.  
 
 

Nascimento afirma, segundo Stoll (2007, p. 27), que “[...] a negociação coletiva é 

expressão do princípio da autonomia coletiva dos particulares e da liberdade sindical.”, sendo 

ela uma das principais funções do sindicato. 

A autonomia privada coletiva no uso diário significa liberdade e vontade. No Direito 

do Trabalho, autonomia representa a capacidade dos grupos profissionais se auto- regularem e 

disciplinarem seus próprios interesses vinculados às fontes do Direito. “(..) a autonomia 

pressupõe o poder de auto-regulamentação dos próprios interesses, poder este reconhecido 

pelo Estado, sendo fruto da sociedade democrática e pluralista”. (STOLL, 2007, p. 18). 

Assim, o Estado confere o poder de auto-regulamentação, ao mesmo tempo em que ele 

mesmo o limita, posto que trata-se de um poder derivado do próprio poder estatal. (idem). 

Demari (2007, p.48) afirma que, para Carrasco (1997), em um processo de negociação, a 

autonomia privada coletiva tem que estar unida à autonomia sindical.  

 
(...) a autonomia da vontade coletiva é um princípio superior, no qual se fundamenta 
a fonte negocial e, portanto, integra outros mecanismos conexos à negociação 
coletiva, como a organização dos sujeitos, através do exercício não só da liberdade 
sindical, que inclui a livre constituição, e atuação dos sindicatos, mas também do 
direito de greve. 
 
 

A autonomia é, desta forma, um princípio superior que fundamenta a negociação e 

integra outros mecanismos conectados à negociação, tais como a liberdade sindical que inclui 

a livre constituição, atuação dos sindicatos e direito de greve. 

 
Indisolublemente conectadas entre si, de manera que, representado aspectos 
parciales de esse poder em que consiste la autonomia colectiva, se complementan 
em aras de hacerlo efectivo. La faculdad de autoorganización, articulada 
jurídicamente mediante el reconocimiento de la libertad sindical, viene a reforzar la 
posición del sujeito que, por su naturaleza colectiva, necesita la suficiente cohesión 
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interna como para constituir un verdadero contrapoder social con capacidad 
negociadora. En definitiva, hay que tener presente que el poder del grupo tiene como 
presupuesto ineludible su organización. De ello se deduce que una eventual 
intervención legal em matéria de negociación colectiva debe tener en cuenta, 
inexcusablemente, la conexión de esta com la capacidad  autoorganizativa de los 
próprios sujeitos negociadores. Por su parte,  la función negocial, además de ser 
indicativa de la fuerza de la organización, modula al efecto su propia fisionomía”. 
(CARRASCO, 1997 apud DEMARI, 2007 p. 49 )  
 

 

Para este autor, a sindicalização, a greve, e a negociação estão intrinsecamente ligadas 

entre si, enquanto que, para Cueva (1965 apud DEMARI, 2007) elas são indissolúveis, 

podendo ser entendido como um triângulo eqüilátero cujos ângulos possuem o mesmo 

número de graus e são todos indispensáveis para a composição da figura. A omissão da 

constituinte quanto à negociação coletiva no serviço público resultou em prejuízo ao 

funcionalismo no desempenho de seus direitos sociais. 

A lei n. 7.782, de 28 de junho de 1989, segundo Demari (2007, p. 51) é uma prova de 

que a negociação é uma condição ao exercício do direito de greve. Além disto, a Constituição 

Federal, conforme art. 8º, após estabelecer que “é livre a associação profissional ou sindical”, 

dispõe, no inciso VI, que “é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 

coletivas de trabalho”. 

Neste mesmo contexto Stoll (2007, p. 148) alerta: 

 
Destarte, ponto de suma importância em relação à possibilidade de negociação 
coletiva no setor público no Brasil é que não se pode pensar em um sistema sindical 
e no direito de greve que não admita, antes, a negociação coletiva de trabalho, como 
decorrência lógica do direito à liberdade sindical, que deve ser exercida amplamente.  
 
 

Desse modo, até a promulgação da Constituição de 1988, os servidores públicos não 

tinham direito de interferir na relação de trabalho que mantinham com o Estado, sendo 

proibida toda e qualquer tentativa de organização coletiva dos servidores contrárias ao Estado. 

A justificativa é que os servidores deveriam observar a obediência, a hierarquia e a legalidade; 

assim como a administração deveria ser voltada unicamente para o bem comum.  

 
 
Desta forma até a promulgação da carta cidadã, sequer o direito à sindicalização 
mais significativo e fundamental instrumento de composição coletiva de interesses, 
dentre aqueles reconhecidos como tais pela doutrina moderna era assegurado ao 
funcionalismo público. (DEMARI, 2007, p. 32-33)  
 
 

A Negociação Coletiva encontra-se inserida no Direito Coletivo do Trabalho e os 

princípios que regem a negociação coletiva de trabalho, de acordo com Stoll (2007), são a 
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inescusabilidade ou a compulsoriedade negocial; a boa-fé; o acesso à informação; a 

razoabilidade; a paz social; a igualdade e o contraditório. O princípio da compulsoriedade 

negocial ou inescusabilidade significa que as partes, tanto a empresa ou o sindicato, não 

podem desistir antes de intentar o processo da negociação, só podendo este ser deixada de 

lado, quando houver um impasse intransponível.  

O princípio da boa-fé está incluído entre os princípios gerais do Direito. É um 

princípio amparado pela ética. A boa-fé deve fazer-se presente nas convocações de 

assembléia, que devem ser divulgadas com antecedência a todos os membros da categoria. A 

honestidade e a sinceridade devem estar presentes não só nas propostas a serem celebradas em 

uma negociação, mas também na execução do acordado.  

Outro princípio é o de acesso à informação, que remete à noção de que as partes 

devam ter acesso a todas as informações. Elas devem agir com honestidade na comunicação 

das condições sociais, políticas e financeiras que envolvem a negociação, produzindo uma 

relação de confiança mútua. Como afirma Stoll (2007) “(...) as partes devem agir com 

transparência para que a negociação coletiva seja pautada em bases sólidas, visando sempre 

ao bom termo” (Stoll, 2007, p. 34). 

Um outro princípío que rege a negociação coletiva é o da razoabilidade. Trata-se de 

um princípio geral do Direito do Trabalho aplicado à negociação coletiva. É também 

conhecido como o princípio da racionalidade e adverte que as partes envolvidas devem agir 

com a razão e sem exageros e não devem solicitar o impossível ou o que não se justifica. 

Segundo Stooll (2007, p. 34), 

 
Deverá existir razoabilidade nas reivindicações a serem negociadas, mormente 
quando precedidas das informações necessárias à sua formulação. Compromete a 
eficácia do processo negocial o oferecimento de pleitos que não tem condições de 
serem atendidos, e da mesma forma apresentação de contra proposta aquém de suas 
reais condições, por parte das empresas.  
 
 

O princípio da paz social indica que os conflitos devem ser resolvidos no diálogo, no 

respeito ao que foi ajustado na negociação. Deve-se evitar ameaças e palavras desrespeitosas. 

É um princípio que vem para pacificar um conflito e também encontrar soluções de resolução. 

Para Stoll (2007, p. 35).  

 

As reivindicações conquistadas nas mesas de negociações, que acabaram por fazer 
parte do acordo coletivo celebrado, não são estanques, podendo ser até mesmo 
renovadas, diante da nova realidade que vai se engendrando ao longo do tempo, ou 
esgotado o prazo de vigência do instrumento normativo celebrado). 
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Outro princípio é o de igualdade, que intenta uma derrogação das hierarquias e 

subordinações presentes na empresa para o estabelecimento da negociação coletiva.  

 

A igualdade dos negociadores, no entanto, é o aspecto mais delicado na fixação dos 
preceitos fundamentais da negociação coletiva, pois a mesma se desenrola entre dois 
pólos separados pela hierarquia da empresa e pela subordinação jurídica da relação 
individual do emprego. Fundamental, portanto, para a frutificação do diálogo entre 
os negociadores, que a hierarquia e a subordinação sejam circunstancialmente 
derrogadas pela evidente incompatibilidade. (idem). 
 
 

E por último o princípio do contraditório, que parte da noção de que as partes 

defendem interesses contrários, que estarão presentes do início do processo até o final da 

negociação. Este princípio impõe o dever das partes trabalharem em conjunto, construindo um 

ambiente de harmonia, cooperação e diálogo, até o estabelecimento do acordo. 

Tendo analisado os princípios da negociação coletiva, passaremos agora para uma 

análise sobre as suas funções. Para Stoll (2007), existem dois tipos de funções: as jurídicas e 

as não jurídicas. As primeiras se desdobram em três outras funções.  

A primeira delas é a função normativa, que está relacionada à formulação de normas 

que são aplicadas nas relações individuais de trabalho. Refere-se assim à noção de que a 

negociação coletiva propicia a criação de “normas e direitos ainda não previstos em lei”. 

(STOLL, p. 37).     

A segunda é chamada de função obrigacional e refere-se às regras que estabelecem 

obrigações e direitos entre as partes, mas que não refletem diretamente nas relações 

individuais de trabalho. Como exemplo, Stoll (2007) cita “as cláusulas que regulam a 

organização do sistema de negociação coletiva, ou as contribuições para custeio das 

atividades sindicais”. (idem).  

Por último, as funções jurídicas se desdobram em função compositiva, que ocorre 

quando a negociação coletiva “atua como um canal que evita a atuação jurisdicional”, 

possibilitando aos interessados a autocomposição. (idem).  

Já as funções não jurídicas se desdobram em cinco outras funções. A primeira delas é 

a função política, que está vinculada ao modo como a negociação coletiva representa o 

diálogo entre as partes, estabilizando as relações sociais.  

A segundo função é a função econômica e está vinculada à função de ordenação de 

uma economia em crise, uma vez que a negociação coletiva se estabelece constantemente para 

tentar resolver reivindicações de natureza econômica.  
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A terceira é a função social e se refere à função de estabilização das relações sociais, 

uma vez que possibilita a conciliação dos conflitos e harmoniza as relações entre 

trabalhadores e empregadores. 

Em quarto lugar está a função participativa, que é obviamente a viabilização de uma 

participação dos trabalhadores e dos empregadores no processo de resolução dos conflitos e 

no estabelecimento de decisões conjuntas. 

Por último, as funções não jurídicas se desdobram em função pedagógica, que se 

apresenta no aprendizado adquirido através da experiência da negociação coletiva, 

possibilitando o aperfeiçoamento das técnicas de abordagem e de discussão. (idem, ibidem). 

Após serem definidas as funções jurídicas e não jurídicas da negociação coletiva, 

objetiva-se tratar aqui do que pode ser chamado de perfil do negociador. Trata-se de um 

conjunto de características e habilidades que tanto empresários, quanto trabalhadores, 

precisam desenvolver para alcançar grandes resultados em uma negociação.  

É a partir deste perfil do negociador que deve ser pensada a importância do 

planejamento em uma negociação coletiva e quais as etapas de uma negociação que devem 

ser pensadas no interior deste planejamento.  

Segundo Santos e Leszczynski (2008, p. 86), a negociação é um processo que não é 

feito somente por homens de negócio, gestores e empresários, mas pelos homens em seu dia-

dia. Ela pode, assim, tanto ser uma ação consciente ou inconsciente. A negociação 

inconsciente não é planejada, sendo, portanto, “(...) exercida de forma involuntária.”. A 

negociação consciente, pelo contrário, “(...) ocorre quando as partes envolvidas se dispõem 

voluntariamente ao objeto do seu interesse”. Desta forma, a diferença entre as duas maneiras 

de negociar está justamente no ato de planejar.  

Um planejamento da negociação realizado de maneira estratégica “(...) permite aos 

negociadores uma visão mais nítida ao estabelecer suas táticas de negócio”. Desta forma, 

ocorre também uma “(...) minimização dos riscos e a geração de alternativas na busca por 

resultados eficientes e positivos”. (idem, ibidem).  

Segundo Wanderley (1998, p. 127 apud SANTOS e LESZCZYNSKI, p.88), uma 

negociação coletiva possui várias etapas, sendo elas, a preparação, a abertura, a exploração, a 

clarificação, a ação final e o controle e avaliação. Desta forma, a negociação coletiva ocorre 

antes da reunião de negociação (a preparação), durante a reunião (a abertura, a exploração, a 

clarificação, a ação final) e após a reunião (o controle e a avaliação).  

O exito de uma negociação depende do planejamento desenvolvido na fase de 

preparação. Preparar significa ter conhecimento, domínio do assunto, segurança e confiança. 
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Para Santos e Leszczynski (2008, p. 88), é a etapa de preparação que “permitirá que as demais 

etapas possam se desenvolver com maior eficiência, produtividade e alcance por parte dos 

negociadores”.  

 De acordo com esta perspectiva e por saber que a etapa de preparação requer uma 

percepção sobre todas as demais etapas, esta será descrita no primeiro momento de 

negociação.  

A primeira questão que deve ser levantada em relação ao planejamento de uma 

negociação é que este planejamento deve estar inserido no interior do Planejamento 

Estratégico da empresa ou órgão. Planejamento Estratégico de uma organização é o “(...) 

processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela 

empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu 

ambiente” (OLIVEIRA 1999, p. 46 apud SANTOS e LESZCZYNSKI, 2007, p.87). O 

Planejamento Estratégico visa, assim, “(...) o alcance de metas, objetivos, desafios, visando 

encaminhar um destino de acordo com uma sistematização elaborada conforme os ideais 

planejados” (SANTOS e LESZCZYNSKI, 2007, p.87).  

A Negociação Coletiva, assim como todos as demais metas, objetivos e desafios “(...) 

deve ser assimilada como uma estratégia, que deverá ser preparada para atingir os objetivos 

da organização” (SANTOS e LESZCZYNSKI, 2007, p.93), caminhando desta forma no 

mesmo sentido do Planejamento Estratégico.  

Assim, inserida no Planejamento Estratégico a preparação da Negociação Coletiva 

deve começar por um elemento fundamental: a Informação. Como afirmam Santos e 

Leszczynski (2007, p. 90).  

 

A informação é a chave para o sucesso do planejamento. O agrupamento de todas as 
informações necessárias e disponíveis para o processo negocial permitirá a 
visualização de todos os aspectos positivos e negativos que determinarão a 
negociação estratégica. 

 

A informação está vinculada também ao conhecimento sobre o objeto da Negociação. 

“Todas as partes envolvidas na negociação devem conhecer detalhadamente o seu objeto visto 

que o seu propósito é satisfazer plenamente uma necessidade”. (SANTOS e LESZCZYNSKI, 

2007, p.90). Neste sentido, o desconhecimento sobre o objeto da negociação pode gerar o 

fracasso, por melhor que a negociação seja efetivada.  

Ao mesmo tempo, a preparação para a negociação exige o conhecimento dos cenários 

existentes. Faz-se necessário assim aos negociadores um estudo dos “(...) fatores que refletem 
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direta e indiretamente no objetivo a ser alcançado”. (SANTOS e LESZCZYNSKI, 2007, p. 

91) Neste sentido, se deve fazer uma análise sistemática de todos os elementos externos e 

internos que incidem na negociação.  

A análise dos elementos externos deve elucidar  

 
(...) quem são os principais concorrentes, quais os preços praticados e suas 
condições de negócio, prazos, as tendências mercadológicas e tecnológicas, as 
necessidades gerais e específicas, a economia, os fatores regionais (sociais 
geográficos, culturais), entre outros. (SANTOS e LESZCZYNSKI, 2007, p. 
91).  
  

A análise dos elementos internos deve ser feito a partir do “potencial de negócio: 

necessidade direta, poder de compra, benefícios a serem alcançados, resultados atuais, 

parâmetros, fornecedores atuais, devidamente identificados pelos pontos fortes e fracos.”. 

Como afirma Oliveira (1999, p. 94 apud SANTOS e LESZCZYNSKI, 2007, p. 91), a  

 
analise interna tem por finalidade colocar em evidência as deficiências e qualidades 
da empresa que está sendo analisada, ou seja, os pontos fortes e fracos da empresa 
deverão ser determinados diante de sua atual posição produto-mercadoria.  
 
 

Segundo Santos e Leszczynski (2007) estudo dos cenários é que permite aos 

negociadores a percepção de um panorama eficiente de informações consistentes para alinhar 

a negociação coletiva ao Planejamento Estratégico.  

Além dos cenários, se faz importante a determinação do grau de interesse, isto é, “(...) 

a importância da necessidade de alguém para estabelecer o valor do negócio”. (SANTOS e 

LESZCZYNSKI, 2007 p. 92). Pode-se dizer que quanto maior for o interesse ou a 

necessidade dos negociadores, mais significativa será também a negociação.  

Dois outros elementos importantes da negociação são o comportamento 

(posicionamento) da organização bem como o perfil dos negociadores. O comportamento da 

organização é um elemento subjetivo da organização. Trata-se das características de sua 

personalidade, e demonstra o modo como a empresa se comporta a partir de seus anseios e 

posicionamento perante o mercado. Toda empresa possui uma personalidade singular voltada 

para o alcance dos seus propósitos. Esta personalidade singular revela, por sua vez, um 

comportamento singular, que irá “contaminar todos os seus colaboradores e gestores para que 

possam alcançar os interesses desta organização”.  

Este comportamento – posicionamento da organização é fundamental em uma 

negociação, posto que as empresas podem adotar posturas de sobrevivência, manutenção, 

crescimento ou desenvolvimento, e cada um destes posicionamentos interfirirá no modo como 
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a negociação ocorrerá e mesmo na definição se com organizações de tal ou tal tipo é positivo 

ou não a realização de uma negociação. Como afirmam Santos e Leszczynski (2007, p. 94),  

 

(...) as organizações com personalidade própria demonstram um padrão diferenciado 
de negociação. Para estas, o interesse é primário à empresa com resultados a serem 
afetados a benefício de todos os envolvidos, seja à instituição e seus colaboradores, 
sejam às partes envolvidas. Aqui, o que irá definir a eficácia do negócio é a 
compreensão de sua personalidade e interpretação do seu perfil. Seu comportamento 
e posicionamento estão claros aos que realizam um bom preparo e, 
consequentemente, permitem organizar seu plano de ação a ponto de atingir 
exatamente os interesses a serem alcançados.  
 
 

Assim, a personalidade da organização é fundamental para negociação. Entretanto, 

uma negociação entre duas organizações é uma negociação entre pessoas. E, assim como a 

empresa deve ter uma personalidade clara, os membros da empresa, os negociadores, devem 

também apresentar um perfil, isto é, um conjunto de características importantes para a 

realização da negociação.  

Desta forma, uma planejamento para a negociação deve buscar conhecer todas as 

informações sobre o perfil das pessoas que participarão do processo de negociação. Um 

negociador deve, portanto, como afirma Martinelli e Almeida (1997, p. 91), “saber interpretar 

o comportamento humano (...) o conhecimento sobre as pessoas, em termos das suas reações e 

maneiras de agir e de pensar”.  

Segundo Martinelli e Almeida, pelo menos quatro características devem permear os 

negociadores. Primeiro, separação das pessoas dos problemas; segundo, concentração nos 

interesses, não nas posições; terceiro, a busca por alternativas de ganhos mútuos; e por último 

a busca por critérios objetivos para a solução do problema. (MARTINELLI e ALMEIDA, 

1998).  

As negociações nas organizações normalmente envolvem mais que dois lados, sendo 

mais complexas quanto mais interesses diversos envolvem. Desta forma em uma negociação 

deve-se buscar uma relação que produza benefícios para todos os participantes. Assim, 

buscando-se atender as partes envolvidas, alguns autores classificam a negociação como 

ganha-ganha. (MARTINELLI, 2002). 

O negociador experiente sabe que fundamentar bem a defesa das reivindicações é 

muito importante durante a negociação, ele deve também conhecer as intenções da outra 

parte, assim como a natureza e as particularidades do assunto em pauta. (idem, ibidem). 

Matos (2003) destaca algumas características que compõem o perfil do negociador: 

líder (comunicação e delegação), com postura de educador, gestor de mudanças (inovador), 
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gestor de conflitos (harmoniza interesses), gestor de oportunidades (transforma crises em 

resultados), motivado ao poder (aspira-se desenvolver-se para influir decisoriamente nos 

resultados institucionais), tem habilidade para comunicação, possui motivação, capacidade de 

diagnóstico e capacidade de intervenção nas situações-problema. 

O processo de comunicação é a base da negociação. A linguagem e as informações 

transmitidas devem ser clara, objetivas e de acordo com os meios disponíveis e as estratégias 

da organização. Na organização a comunicação é  de suma importância porque é através dela 

que as pessoas trocam informações, idéias não só com relação ao trabalho mas também nas 

relações sociais. O negociador argumenta com consistência, de modo que a outra parte 

compreenda. O objetivo da argumentação nesse caso é deixar claro que a reivindicação é justa 

e pode ser atendida, trazendo ganhos para os servidores e para a sociedade. Caso precise, o 

negociador tem que estar preparado para sanar as dúvidas.  

Um outro perfil é o de inovador. O negociador tem que ter capacidade de identificar 

oportunidades, propor e implementar soluções inovadoras, viáveis e adequadas. Deve 

apresentar idéias e projetos para os gestores visando agregar valor à organização. 

Ainda que esteja diante de situações de conflito, o negociador atua de forma a 

contribuir para o alcance de objetivos comuns. Convive de maneira harmoniosa com seus 

colegas e superiores respeitando as diferenças individuais. Sua condição estável, calmo, sem 

stress, é uma característica bastante importante no que se refere ao alcance de um bom 

desempenho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 GESTÃO POR COMPETÊNCIA NA FORMAÇÃO DE NEGOCIADORES NO 
SERVIÇO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM GOIÁS 

 

Após analisar o modo como os temas teóricos são tratados na literatura, faz-se 

necessário agora a pesquisa empírica visando compreender as noções dos servidores do 

serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás.   

Para tanto, esta pesquisa se elabora a partir do método Estudo de Caso com abordagem 

qualitativa e objetivo exploratório. Em linhas gerais, o Estudo de Caso é uma estratégia de 

investigação muito utilizada em ciências sociais. Trata-se da utilização de técnicas para 

apreender informações e conhecer a fundo um dado fenômeno em estudo. Ela pode se valer 

tanto de dados qualitativos quanto quantitativos, mas o tratamento desses dados é 

essencialmente qualitativo analítico. Yin (Apud Bufoni, 1994, s.d.) ressalta que em uma 

pesquisa, quando se trata de investigar um fenômeno contemporâneo dentro do contexto real, 

e, principalmente, quando os limites entre fenômeno e contexto não estão claramente 

evidentes, dentre as modalidades de estratégias qualitativas a escolha deve ser a de estudo de 

caso. 

  O objetivo da pesquisa exploratória é proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Conforme a já 

referida abordagem qualitativa do problema em estudo, serão utilizados como instrumento de 

coleta de dados primários questionários e entrevistas realizados com os Servidores lotados no 

departamento. 

 Decidiu-se por realizar o questionário com todos os 50 (cinqüenta) servidores lotados 

no Serviço de Gestão Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás. Dos 50 (cinqüenta) 

questionários distribuídos, 29 (vinte e nove) foram respondidos.  

 A elaboração do questionário teve como meta a definição de um conjunto de questões 

cujas respostas poderiam fornecer um quadro amplo das percepções dos servidores a respeito 

da Gestão por Competências e Negociação Coletiva. Através deste quadro, poderíamos 

comparar as noções apresentadas pelos respondentes com o modo como os temas são tratados 

na literatura. 
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 Neste sentido, fazia-se importante a elaboração de perguntas abertas, posto que 

forneceria maior espaço para que os respondentes deixassem transparecer suas visões e 

conceitos.  

  Neste capítulo, faz-se uma análise das respostas de 29 servidores do Serviço de Gestão 

de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás ao questionário proposto. O questionário contém 

08 perguntas, relacionadas ao modo como os servidores definem as noções de Gestão por 

Competência, Negociação Coletiva, Competência, Iniciativa, Autonomia, Liderança, 

Responsabilidade e Trabalho em Equipe, conforme anteriormente detalhado no capítulo 2 

deste trabalho. A intenção é perceber como os servidores compreendem a Gestão por 

Competências no processo de formação de Negociadores.   

A partir deste diagnóstico, propõe-se alguns caminhos para a implementação de uma 

adequada Gestão por Competências voltadas para a formação de Negociadores no Recursos 

Humanos do Ministério da Saúde de Goiás. Nesta perspectiva, traçam-se algumas respostas 

para a pergunta inicialmente formulada nesse artigo: Como implementar uma adequada 

gestão de competências voltadas para a formação de Negociadores no Recursos Humanos do 

Ministério da Saúde de Goiás?  

Uma análise minuciosa das respostas coletadas ajuda a perceber diferentes elementos 

em relação à compreensão dos servidores. Primeiramente, será observada a percepção dos 

servidores em relação à Gestão por Competências.  

Percebe-se um alto grau de desconhecimento por parte dos servidores a respeito dos 

debates sobre as competências. Muitas respostas à questão “O Que é Competência?” ignoram 

as diversas discussões teóricas e apresentam um conceito de competência presente no senso 

comum.  

Segundo Fleury & Fleury (2001, p. 18) “Competência é uma palavra do senso comum, 

utilizada para designar pessoa qualificada para realizar algo”. Alguns servidores apresentaram 

exatamente esta definição.  

Desta forma, um dos respondentes diz que: Competência é a “palavra de senso comum 

utilizada para designar uma pessoa qualificada para realizar alguma coisa”. Assim, a 

semelhança desta resposta com a apresentada por Fleury & Fleury (2001) torna-se bastante 

significativa. Contudo, os autores apresentam esta definição do senso comum com o objetivo 

de superá-la, demonstrando que a competência é um termo que está imerso em uma gama 

imensa de debates teóricos. É provável que o servidor tenha aberto o livro de Fleury e Fleury 

para responder à questão, porém, longe de aprofundar o conceito de competência, acabou 

reproduzindo somente o conceito superficial do termo.  
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Outro servidor afirma que Competência é a “pessoa que consegue, faz realmente 

alguma coisa.” Esta noção apresenta-se vaga, posto que dizer que uma pessoa consegue fazer 

algo não diz muita coisa sobre o “conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que 

afetam a maior parte do trabalho de uma pessoa” (PARRY, 1996 apud FLEURY&FLEURY, 

2001, p. 19).  

Muitos dos servidores apresentam uma noção de competência reduzida à tarefa, que 

pôde ser verificado nas respostas que afirmaram que competência “é desempenhar tarefas 

com sabedoria e eficiência”; “ter um serviço e desempenhá-lo corretamente”; “a capacidade 

da pessoa realizar com excelência um determinado trabalho”, ou ainda, “a capacidade de 

executar suas obrigações com a máxima perfeição possível.” Nestas respostas o que importa é 

o cumprimento da tarefa que deve ser realizada com eficiência ou de forma correta. Nada se 

fala das características da pessoa. A competência está aqui vinculada à qualidade da tarefa.

 Neste sentido todas estas respostas permanecem vinculadas ao conceito de senso 

comum, que visa somente à qualidade da tarefa e a qualificação da pessoa para realizá-la. Esta 

noção de competência como qualificação foi uma noção forte no modelo taylorista-fordista 

de organização de trabalho, posto que a qualificação era definida “pelos requisitos associados 

à posição, ou ao cargo, ou pelos saberes ou estoque de conhecimentos da pessoa, os quais 

podem ser classificados e certificados pelo sistema educacional” (FLEURY&FLEURY, 2001, 

p. 19). 

Isto se torna ainda mais grave quando se verifica que algumas respostas ainda 

apresentam a noção de que a tarefa a ser cumprida é dada a partir de uma ordem. Ser 

competente se torna cumprir bem a tarefa ordenada. Um dos respondentes afirma, neste 

sentido, que competência é “Quando você cumpre as normas dadas pelo seu chefe”. Outro 

ainda afirma “É ter um serviço e desempenhar correto”.  

Esta compreensão vai de encontro a noção de competência, posto que esta implica em 

autonomia e iniciativa e não em simples cumprimento de ordens fornecidas ou serviços já 

dados. Como afirma Fleury & Fleury (idem), ao contrário da idéia de qualificação, o conceito 

de competência “refere-se à capacidade de a pessoa assumir iniciativas, ir além das atividades 

prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho, ser responsável e 

ser reconhecido por isso.”. 

Para Zarifian (2003, p. 87),  

 
(...) o conceito de iniciativa (...) significa a competência, em si mesma, em ação, o 
engajamento do sujeito não em relação a regras (sejam elas determinadas ou 
autônomas), mas em relação a um horizonte de efeitos, aqueles que sua iniciativa 
singular provoca. Eu estaria propenso a dizer, de forma concisa: a competência é a 
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iniciativa sob a condição de autonomia; é determinar um começo em uma área de 
indeterminação.  

 

Outros servidores ainda apresentam um conceito confuso de competência. Um dos 

respondentes, por exemplo, afirma: “competência tem vários sentidos: no judicial delimita ao 

juiz o seu limite para decidir determinadas questões; no administrativo; processo de avaliação 

(competência profissional)”. Ao pensar a competência como limite para decidir, o servidor 

está pensando em competência como aquilo que compete a cada função. Neste sentido, não 

supera o vínculo da competência com a tarefa realizada, e ainda a limita mais ainda ao pensá-

la como os atributos de cada um dos cargos.  

Outro respondente afirma que competência é “ser competente na área em que se 

profissionalizou é: gostar/ amar o que faz. Daí se torna capaz para dominar /entender e se 

tornar competente.” Neste sentido, a competência se torna o amor à profissão e deste amor 

nasce o serviço eficazmente realizado. Esta resposta permanece ainda sob os limites da noção 

de qualificação.  

Todas estas respostas não alcançam nem uma parte sequer das discussões teóricas a 

respeito do tema das competências. Algumas outras conseguem aproximar-se destas 

discussões, porém, apresentam aspectos parciais do conceito. 

Desta forma, alguns servidores associam competências à responsabilidade. Um deles, 

por exemplo, diz que competência “é executar bem uma tarefa com responsabilidade e 

comprometimento.” Apesar de entender a competência como a boa execução de uma tarefa e, 

neste sentido, estar próximo das respostas citadas anteriormente, esta resposta associa 

competência à responsabilidade.  

Como afirma Francisco Aparecido Cordão, na apresentação do livro de Zarifian (2003, 

s/n) “Zarifian trabalha a definição de competência a partir da análise da questão da 

responsabilidade, no sentido de ‘responder por’, que significa ‘ir até o fim de sua tomada de 

iniciativa’, ou seja, ‘assumir a plenitude de sua ação’ (...)”. Desta forma, a competência 

implica responsabilidade, porém não se resume a ela. Neste sentido, a resposta do respondente 

acima está correta, porém, apresenta-se incompleta.  

Outros respondentes reduzem a competência às habilidades. Um deles, por exemplo, 

afirma que competência “são as habilidades que as pessoas possui (sic) ou desenvolve (sic) 

para desempenhar suas tarefas”. As habilidades são de fato ligadas à noção de competência, 

porém, não definem sozinhas a noção de competência.  
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Outro servidor apresenta uma noção um pouco mais completa do que a citada acima. 

Porém, ainda assim, incompleta. Ele afirma que competência é “habilidade, iniciativa” e, 

desta forma, acrescenta a noção de iniciativa à noção de habilidade.  

Um outro respondente diz  que  competência “é o domínio de um determinado 

conhecimento ou habilidade, aplicado a um determinado trabalho.” Além desta resposta 

apresentar-se incompleta, posto que a competência não se resume ao conhecimento ou à 

habilidade, ele ainda se equivoca ao afirmar que a competência é conhecimento ou habilidade, 

quando segundo a literatura, a competência implica tanto conhecimentos quanto habilidades.  

Dos 29 (vinte e nove) respondentes, 05 (cinco) reproduziram uma noção criticada por 

Fleury & Fleury (2001). Para Parry (1996, apud Fleury & Fleury, 2001, p.19), uma definição 

comum utilizada por profissionais de Recursos Humanos é a de que competência é o  

 
conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que afetam a maior parte do 
trabalho de uma pessoa, e que se relacionam com o desempenho no trabalho; a 
competência pode ser mensurada, quando comparada com padrões estabelecidos e 
desenvolvida por meio do treinamento.  
 
 

Um destes respondentes afirma que competência “é ser responsável por deteminada 

tarefa, tendo o conhecimento, habilidade e atitude necessária para executar a tarefa.”. Outro 

diz que competência “é a integração e a coordenação de um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes expressas no contexto do trabalho.”. Outro afirma que competência “é 

um conjunto de: habilidades, conhecimentos e atitudes que manifestando – se produz uma 

atuação diferenciada” e, outro ainda, diz que competência são “conhecimentos, habilidades e 

atitudes que o indivíduo possui ou desenvolve para realizar determinada atividade, ou 

enfrentar desafios impostos em seu cotidiano (no ambiente de trabalho ou não).” 

Fleury & Fleury (2001, p. 19) criticam esta concepção afirmando que esta é  

 

 
uma definição de fácil operacionalização pelos responsávels de RH nas 
organizações, mas que, implicitamente, tem como referência a tarefa e o conjunto de 
tarefas prescritas a um cargo. Ou seja, a gestão por competência é apenas um rótulo 
mais moderno para administrar uma realidade organizacional ainda fundada nos 
princípios do taylorismo-fordismo. Em muitos casos, inclusive, gerenciar por um 
modelo de competência implica somente uma mudança burocrática nos 
procedimentos para seleção dos indivíduos. (idem, p. 19).  
 

 
Desta forma, comparando as respostas dos servidores do Serviço de Gestão de Pessoas 

do Ministério da Saúde com a literatura do tema das competências, percebe-se que nenhum 

servidor alcançou o conceito teórico de competências. A análise aqui realizada das respostas, 
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demonstra que os servidores ainda entendem a competência como algo ligado à tarefa a ser 

executada e neste sentido estão ainda presos aos princípios do taylorismo-fordismo. Para 

Fleury e Fleury, a superação deste modelo implica compreender a competência não como 

habilidades, conhecimentos e atitudes para a realização de uma tarefa, mas no “saber agir 

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

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo” (FLEURY & FLEURY, 2001, p. 21).  

Em relação à Negociação Coletiva, os servidores apresentam uma compreensão mais 

próxima ao debate teórico. Entretanto, algumas respostas apresentam deficiências. Alguns 

respondentes se mostram completamente desconhecedores da definição de Negociação 

Coletiva. Para alguns, a Negociação Coletiva não é uma busca de consenso, mas uma defesa 

dos interesses. Tais como afirma um dos respondentes, Negociação Coletiva é “defender 

interesses gerais num todo como o plano de carreira e tantos outros.” Embora a Negociação 

Coletiva envolva a defesa dos interesses, isso deve ocorrer sempre em busca do consenso.  

Outros ainda afirmam que Negociação Coletiva “é atingir seus objetivos”, posto que 

embora se busque atingir seus objetivos, a Negociação Coletiva é uma busca de encontrar 

uma decisão conjunta, implicando na percepção não só dos objetivos, mas dos objetivos da 

parte contrastada.  

Não obstante, um dos servidores entrevistados afirma que a Negociação Coletiva “é 

um meio de solucionar conflitos trabalhistas.”. Obviamente, ele está correto, pois a 

Negociação Coletiva pode solucionar tais conflitos. Entretanto, existem vários outros meios 

de resolver os conflitos trabalhistas, sendo a Negociação Coletiva apenas um deles. O que a 

faz ser distinta dos outros meios? O que a define como Negociação Coletiva? Esta resposta 

não se encontra neste respondente, de forma que deixa transparecer que sua noção de 

Negociação Coletiva ainda é vaga. 

Um dos respondentes, diz que Negociação Coletiva é “ter um problema e procurar 

solução”. Mais uma vez, temos aqui uma noção bastante vaga. Que tipo de problema? De que 

forma buscar a solução? O problema deveria ser definido como o conflito. E a solução é 

justamente a busca de consenso entre as partes divergentes. Entretanto, o respondente não 

aponta para esta perspectiva, deixando sua resposta bastante ampla e, portanto, incapaz de 

definir de forma fundamentada o termo.  

Outros respondentes demonstraram não perceber que a negociação envolve partes 

diferentes e contrárias.  A percepção destes respondentes é de que a Negociação Coletiva 

ocorre em um grupo de pessoas que entra em consenso sobre qualquer coisa, ou toma 
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decisões em coletivo, etc. Não há assim, a percepção da Negociação Coletiva como um meio 

de resolução de conflitos.  

Estes respondentes pensam assim a questão: para um deles, a Negociação Coletiva “é 

fazer um contrato em que a equipe envolvida participa e concorda com a proposta feita”. 

Outro afirma que é a “tomada de decisões construídas por um grupo que se uniu para algum 

fim.” Outro coloca que negociação é o “processo em que pessoas que vivenciam o mesmo 

problema se unem para tentar resolve-lo, mediante discussões.” Outro define que Negociação 

Coletiva “é um movimento que se reúne todas as pessoas interessadas para discutir e 

estabelecer a melhor estratégia, proposta etc”. Há também quem disse que a Negociação 

Coletiva é um “acordo em grupo que poderá ser no trabalho, em casa, grupo social etc.”, ou 

aquele que reduz a negociação ao ato de “lutar por um objetivo que alcance a todos que fazem 

parte daquela ação”. Há também quem conceitue a negociação como “um grupo/comitê 

discutindo sobre algo em comum” ou como a “troca de informações ou conteúdos para se 

chegar a um bem comum.”  

Estes respondentes não chegam à percepção de que a Negociação Coletiva ocorre 

quando há objetivos contrastantes. É quando os patrões e os empregados possuem fins 

diferentes e interesses contrários que a Negociação Coletiva se faz necessária. Assim, o ponto 

de partida de uma Negociação Coletiva é sempre as posições divergentes. Como afirmou 

Braga (1998, p. 155), negociação é “um processo em que as partes envolvidas se deslocam de 

suas posições originais, inicialmente divergentes, para um ponto no qual o acordo possa ser 

realizado”.  

Contrastando com esta posição, vários respondentes creditam à Negociação Coletiva o 

objetivo comum, o fim coincidente. Como afirma um deles, Negociação Coletiva é a 

“participação de várias pessoas com o mesmo objetivo”. Outro servidor coloca que a 

Negociação Coletiva é o “acordo realizado entre grupos, grupos e indivíduos ou grupos e 

empresas visando objetivo comum”. Nesse sentido, outra resposta coletada indica a 

Negociação Coletiva como a “tomada de decisões construídas por um grupo que se uniu para 

algum fim.” 

Muitos respondentes reduzem a Negociação Coletiva à reunião para a negociação. 

”Negociação Coletiva é a reunião da turma para entrar no acordo”, ou ainda,“uma mesa 

redonda (ou um círculo) composto de pessoas, que buscam consenso”. Reduzir a Negociação 

Coletiva à reunião é não perceber que muitos outros processos estão envolvidos antes, durante 

e depois da reunião de negociação. Como afirma Wanderley (1998, p. 127 apud SANTOS e 

LESZCZYNSKI, p.88), uma Negociação Coletiva possui inúmeras etapas, que ocorrem antes 
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da reunião de negociação (a preparação), durante a mesma (a abertura, a exploração, a 

clarificação, a ação final) e após ela terminar (o controle e a avaliação). 

Alguns servidores, apesar de compreenderem que a Negociação Coletiva é um 

processo de busca de consenso entre partes divergentes, ainda associam a tarefa da 

negociação a uma tarefa de líderes. Como afirma um dos respondentes, Negociação Coletiva 

“É a reunião de trabalhadores liderados por uma pessoa, negociando junto ao empregador.” 

Neste sentido, não há uma percepção de que a Negociação Coletiva exige iniciativa e 

participação, devendo todo servidor se formar para ser um negociador e não esperar de líderes 

e representantes.  

A falta de percepção sobre a importância da iniciativa por parte dos respondentes pôde 

ser notada nas respostas que os servidores forneceram à questão “O que é Iniciativa?”. A 

maior parte dos respondentes não atribui à iniciativa a atitude de agir de forma responsável 

para resolver as situações apresentadas. Pelo contrário, apresentam respostas vagas, tais 

como: “saber que o trabalho tem seu objetivo centrado em objetivos”; “é por a mão na 

massa”; “capacidade de realizar e vontade para realizar”; “é a vontade (ou motivação) sendo 

acionada”; normalmente vem acompanhada da criatividade”. 

Desta forma, poucos dos respondentes se aproximam da definição de Negociação 

Coletiva elaborada no interior da literatura teórica. Um dos respondentes, por exemplo, afirma 

que “Negociação Coletiva é a discussão travada entre duas partes, onde uma delas apresenta 

uma situação de conflito, para se chegar a um acordo consensual firmado entre elas.”. Este 

servidor percebeu que a Negociação Coletiva envolve partes em conflitos em busca de um 

acordo consensual, porém, reduz a situação de conflito a uma das partes e não pôde, assim, 

perceber que os conflitos são próprios das relações de trabalho e não causado por uma das 

partes. Quando diz que as partes estão em conflito, não significa dizer que este conflito foi 

causado por uma delas, mas, que envolve ambas.  

Outro respondente afirma que Negociação Coletiva “é quando o empregado e 

empregador após discutirem as relações de trabalho entram em acordo no que é melhor para 

ambas as partes.” Esta resposta está correta, embora tenha ênfase no resultado e não no 

processo em si de negociação. 

Um outro servidor afirma que a Negociação Coletiva  é “quando um grupo de pessoas 

(os trabalhadores) se juntam a autoridade (o empregador), para se negociar alguma coisa 

como por exemplo o salário (aumento).” Outro ainda afirma que “é um procedimento 

desenvolvido pelos sindicatos, patronais e empresas através do qual discutem seus interesses 

visando encontrar uma forma de composição dos interesses.” Neste sentido, este servidor 
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alcançou a definição da Negociação Coletiva  como procedimentos complexos utilizados para 

a resolução de conflitos.  

No mesmo sentido, uma das respostas indica que a Negociação Coletiva consiste “na 

negociação que busca o ajuste de interesses entre as partes de forma democrática”. Este 

servidor não define como ocorre esta forma democrática, mas está correto ao associar 

negociação a um meio democrático. Conforme Stoll (2007, p. 70), “a Negociação Coletiva de 

trabalho deve ser entendida como um dos meios mais democráticos, modernos e eficazes de 

solução de conflitos coletivos de trabalho”.  

Assim, nota-se que poucos foram os servidores respondentes que ultrapassam a 

percepção do senso comum e alcançam uma noção mais vinculada aos debates teóricos sobre 

gestão por competência e Negociação Coletiva .  

A partir desta constatação, necessário faz-se a elaboração de um plano para a 

implementação de uma Gestão por Competências na formação de negociadores no 

Departamento de Recursos Humanos do Ministério da Saúde de Goiás. A partir das análises 

aqui realizadas, torna-se possível, mesmo que em caráter preliminar, o levantamento de 

alguns elementos a serem considerados no referido modelo de Gestão de Pessoas. 

Primeiramente, faz-se necessário uma melhor formação no que se refere à Gestão de 

Competências. Os servidores dos Recursos Humanos precisam conhecer o debate teórico em 

torno do tema, identificando as características de uma Gestão por Competência, aprofundando 

noções fundamentais como a autonomia, iniciativa, trabalho em equipe e responsabilidade. 

Em segundo lugar, faz-se necessário uma formação que desenvolva nos servidores o 

perfil necessário para se tornarem negociadores. Neste sentido, a partir do diagnóstico aqui 

realizado, faz-se preciso superar a noção de que a Negociação Coletiva é apenas o espaço da 

reunião, a partir do aprofundamento das etapas de preparação e avaliação (anteriores e 

posteriores à reunião). Ao mesmo tempo, é preciso uma formação que aponte os debates sobre 

o conflito nas relações sociais, ampliando aos servidores a percepção de que o conflito não é 

estabelecido por uma ou outra parte, mas que ele é condição das relações estabelecidas 

socialmente. Neste sentido, é preciso que os servidores compreendam que a Negociação 

Coletiva surge como um meio de resolução de conflitos. Não basta, entretanto, apenas saber 

que o conflito é o ponto de partida para a Negociação Coletiva, é necessário também entender 

quais as características desse processo e o que é preciso para que estas se desenvolvam.  

Desta forma, faz-se necessária uma formação dos servidores voltada para a percepção 

das idéias do outro, a busca do consenso, a preparação e o desenvolvimento de reuniões de 

negociação, o estabelecimento de metas e a capacidade de avaliar as posições. Esta formação 
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deve sempre estar atenta a tais questões a partir de noções de autonomia, iniciativa, 

responsabilidade e trabalho em equipe, podendo, desta forma, apresentar interessantes 

alternativas a um plano de Gestão por Competências na formação de Negociadores do Serviço 

de Gestão de Pessoal do Ministério da Saúde de Goiás. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Nos dias atuais, em que as grandes inovações tecnológicas se somam às grandes 

mudanças no mercado de trabalho e, por conseguinte, nas relações entre empregador e 

empregado, a discussão sobre Gestão por Competência e Negociação Coletiva ganha força.  

As organizações passam por uma mudança nas relações de trabalho que se 

caracterizam por exigências de flexibilidade no desenvolvimento das tarefas. Destaca-se a 

formação do perfil profissional baseado nas qualificações do modelo de competência, bastante 

diferente do que caracterizou a organização taylorista. 

Deste modo, esta pesquisa buscou responder a seguinte problemática: quais os 

elementos necessários para o desenvolvimento de uma adequada Gestão por Competências 

voltada para a formação de negociadores no Serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da 

Saúde de Goiás?  

Para tal tarefa, desenvolveu-se a discussão teórica a respeito dos temas “Gestão por 

Competência” e “Negociação Coletiva”. O tema “Gestão por Competência” foi pensado por 

distintos autores. Dentre eles, destaca-se neste trabalho a corrente francesa, que se diferencia 

das demais por pensar que a competência é guiada por uma intencionalidade, com vista a uma 

finalidade.  

A noção de competência de Boterf, por exemplo, leva em consideração três aspectos 

básicos: as competências que se relacionam com o saber, as que se relacionam com o fazer e 

as que relacionam com o ser. Foi neste sentido, que este trabalho compreendeu a competência 

como a capacidade de integrar saberes diversos e distintos para utilizá-los na realização das 

atividades.  

É esta noção francesa que é capaz de superar a simples associação entre qualificação e 

competência. Fleury e Fleury (2001), partindo da corrente francesa, por exemplo, 

diferenciaram estes dois termos, afirmando que a qualificação está associada ao cargo e à 

posição, enquanto a competência refere-se à capacidade da pessoa ir além das atividades 

prescritas. Competência, assim, não se limita a estoque de conhecimentos teóricos e empíricos 

que alguém deva dominar, nem mesmo se limita à tarefa a ser exercida. Pelo contrário, ela é 

uma inteligência prática de situações.  
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Neste sentido, foi importante para este trabalho, as análises de Zarifian sobre a relação 

entre competência e situações. Para este autor, é importante a noção de evento ou incidente, 

que trata de algo que ocorre de forma não previsto, algo que ultrapassa a rotina e o 

planejamento. Ora, se os trabalhadores se deparam constantemente com eventos, isto é, com 

acontecimentos não previstos, a competência necessária para lidar com estas situações, vai 

além daquelas prescritas em tarefas definidas.  

Ao mesmo tempo, Zarifian apresentou o conceito de comunicação, em que a 

competência se vincula a idéia de compreender o outro e a si mesmo. O entrar em acordo, o 

partilhar normas comuns. se relaciona diretamente à noção de competência. 

 Por último, a noção de serviços apresentada por Zarifian também foi fundamental para 

a definição de competência que neste trabalho se fundamentou. Isto porque o atender a um 

cliente é idéia central em qualquer empresa. E este atender ao cliente significa a existência de 

situações, problemas, e, ao mesmo tempo, solicita iniciativas.  

Foi essa noção complexa e dinâmica de Competência que se estruturou neste trabalho, 

visando servir de base para a análise das respostas dos servidores.  

Após definir a noção de Competência, foi importante para este trabalho o resgate do 

debate teórico sobre Negociação Coletiva. Buscou-se neste momento definir o que é 

negociação coletiva; os princípios e funções da negociação coletiva; apresentar a importância 

e os elementos de um planejamento da negociação coletiva e, por último, definir um perfil de 

negociador.  

Por negociação coletiva entendeu-se, aqui, o processo democrático pelo qual as partes 

entram em entendimento. Trata-se de um entendimento complexo entre empregadores e 

empregados, ou, mais especificamente, da busca de um ponto de equilibro entre interesses 

divergentes.  

Tendo definido assim a negociação coletiva, partiu-se para a compreensão dos 

princípios e funções que a caracterizam. Percebeu-se que a negociação coletiva implica 

autonomia, sendo esta entendida como um princípio superior sem o qual não há negociação 

coletiva. 

Ao mesmo tempo, a negociação parte, como afirmou Stoll (2007), de princípios tais 

como a inescusabilidade ou a compulsoriedade negocial; a boa-fé; o acesso à informação; a 

razoabilidade; a paz social; a igualdade e o contraditório.   

 Neste trabalho, percebeu-se também as funções da negociação coletiva, tanto as 

funções jurídicas, que se desdobram em função normativa, obrigacional e compositiva, quanto 
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as funções não jurídicas, que se desdobram em função política, econômica, social, 

participativa e pedagógica.  

Após serem definidas as funções da negociação coletiva, este trabalho apresentou o 

que foi chamado de perfil do negociador, isto é, um conjunto de características e habilidades 

que empresários e trabalhadores precisam desenvolver para alcançar uma negociação coletiva 

com qualidade.  

Percebeu-se, através da literatura teórica, que o negociador precisa desenvolver 

características de liderança, com postura de educação, gestor de mudanças, gestor de 

conflitos, gestor de oportunidades, motivado ao poder, capacidade de diagnóstico, capacidade 

de intervenção nas situações-problema, dentre outras.  

Após desenvolver estas discussões sobre a literatura teórica, foi possível um 

estabelecimento de um quadro teórico capaz de servir como parâmetro para pensar as idéias 

dos servidores. Assim, ao buscar os elementos necessários para o desenvolvimento de uma 

adequada Gestão por Competência voltada para a formação de negociadores no Serviço de 

Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás, fez-se necessário compreender quais as 

noções de Competência e de Negociação Coletiva estão presentes nas idéias dos servidores do 

departamento.  

Desta forma, um questionário com oito questões a respeito do assunto foi elaborado e 

encaminhado aos cinqüenta servidores que atualmente compõem o quadro de servidores 

ativos do departamento. Dos cinqüenta questionários distribuídos, vinte e nove foram 

respondidos pelos servidores, o que significa que 58% dos servidores responderam as 

perguntas. 

A análise das respostas dos servidores mostrou que há uma distância entre as idéias 

presentes na literatura teórica acerca do tema e as idéias dos entrevistados. 

Esta pesquisa considera que a maioria dos servidores apresenta ainda noções de senso 

comum a respeito dos temas aqui tratados. O conceito de competência não se limita aos 

conhecimentos detidos pelo servidor, nem também na qualificação de uma tarefa, ele refere-se 

à capacidade da pessoa ter iniciativa, responsabilidade no trabalho. O servidor ao se deparar 

com novas situações de trabalho deve ser capaz de interpretar e dominar os novos casos.  

A partir desta análise, pôde-se levantar alguns elementos que são necessários 

desenvolver para a implementação de uma gestão por competência na formação de 

negociadores no Serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás.  

Percebeu-se que é importante o aprofundamento da noção de Gestão por Competência, 

entendendo-o no interior do evento da comunicação e dos serviços. 
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Ao mesmo tempo, faz-se necessário o desenvolvimento de um perfil de negociadores 

formados nas noções de iniciativa, responsabilidade, autonomia, comunicação, liderança, 

trabalho em equipe dentre outras características.  

Nessa perspectiva, foi apresentado neste trabalho alguns elementos necessários para a 

construção de um plano de implementação de uma Gestão por Competência voltada para 

formação de negociadores no Serviço de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde de Goiás.  

Entende-se que a partir do presente trabalho novas pesquisas possam ser realizadas 

acerca do tema, corroborando com o desenvolvimento da matéria e com a possível difusão 

prática desse tipo de Gestão na esfera pública brasileira. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
AMARAL, R. M. Gestão de Pessoas por Competências em Organizações Públicas. In : 
XV SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS , São Paulo. 
 
ANTONELLO, Claudia Simone.  a Nocão de Competência : abordagens e definições. Porto 
Alegre: 2004. 
 
ARAGÃO, V. C. Burocracia, eficiência e modelos de Gestão Pública: um ensaio, Revista 
do Serviço Público, Brasília, ano 48, n.3, set-dez 1997. 
 
BICALHO, R. A. Análise da produção editorial voltada para gestores de Recursos Humanos, 
Revista P & D em Engenharia de Produção, v. 07, n. 02, p. 69-82, 2009. 
 
BRAGA, D.G. In: FERREIRA, D. P.; RIBEIRO, I, P.; ALVES, C. M. Negociação coletiva 
de trabalho no serviço público brasileiro. In: XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DEL 
CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
Buenos Aires, Argentina, 4-7 nov 2008. 
 
BRANDÃO, H. P, GUIMARÃES, T. A. In: BRANDÃO, H. P., BABRY, C. P. In: Gestão 
por competências : métodos e técnicas para mapeamento de competências, Revista do 
serviço público, Brasília, p. 179-194, abr/ jun 2005. 
 
BRANDÃO, H. P, GUIMARÃES, T. A. Gestão de competências e gestão de desempenho. 
Revista RAE, São Paulo,v 41, n. 1, jan/mar.2001. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Assessoria de Comunicação Social Lei Orgânica da Saúde n. 
8.080, de 19 de setembro de 1990 Brasília, 1990. 
 
_____. Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, Brasília, 1990. 
 
BUFONI, A. L. O Rigor na Exposição dos Estudos de caso Simples: Um Teste Empírico em 
Uma Universidade Brasileira p.1-11. 
 
DEMARI, Melissa In: FERREIRA, D. P.; RIBEIRO, I, P.; ALVES, C. M. Negociação 
coletiva de trabalho no serviço público brasileiro. In: XIII CONGRESSO 
INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Buenos Aires, Argentina, 4-7 nov 2008. 
 
DEMARI, Melissa. Negociação coletiva no setor público. Porto Alegre: D. Quixote, 2007. 
 
DUTRA, J.S. Gestão por competências, São Paulo: Gente, 2001.   
 
DUTRA, J.S; Fleury, Maria Tereza; Ruas Roberto. Competências conceitos, métodos e 
experiências, São Paulo: Atlas, 2010. 



 

 

48 

 

 
FIATES, Gabriela Gonçalves Silveira. estão de conhecimento em organizações: o 
desenvolvimento e implementação de um modelo de Gestão de competências em um instituto 
de pesquisa e desenvolvimento. SC: UNISUL, 1998.  
 
FUDGE, Colin. Flexibilidade: os riscos em questão. Enap, Brasília:1998. 
 
FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência, RAC, edição 
especial, p.183-196, 2001. 

FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Rev. adm. contemp. vol. 5 no.spe Curitiba: 2001. 

FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Estratégias empresariais e formação de 
competências : um quebra cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. São Paulo: 
Atlas, 2001. 
 
GAETANI, F.; BAGGIO,S. B. Capacitação e Desenvolvimento Organizacional no Setor 
Público. Entre “ salgar carne podre” ou o “messianismo” dos recursos humanos.In: II 
CONGRESSO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Isla de Margarita , Venezuela, 14 -18 de octubre 
1997. 
 
GODOY, A. S. Refletindo sobre critérios de qualidade da Pesquisa Qualitativa, Revista 
eletrônica de Gestão Organizacional, São Paulo, v.03, n. 02, mai/ago 2005.  
GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa: Tipos Fundamentais, Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, v.35, n.3, p. 20-29, mai/jun 1995. 
 
____ Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, Brasília 1990. 
 
MARTINELLI, D. P. Negociação empresarial: enfoque sistêmico e visão estratégica. São 
Paulo: Manole, 2002. 
 
MARTINELLI, D. P. ALMEIDA, Ana Paula de. Negociação: Como transformar confronto 
em cooperação.São Paulo: Atlas, 1997.   
  

MATOS, F. Negociação: modelo de estratégia e estudos de caso. Rio de Janeiro: eichmann 
& Affonso Editores, 2003. 
 
NEVES, Rebeca. A importância da Gestão de Competências para Inteligência 
Competitiva. Artigo. 11 de maio de 2007. 
 
_____ Portaria 269, de 31 de março de 1999. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil. Brasília, n. 63, p. 15, 05 de abril de 1999. Seção 2. 
 
____ Portaria 471, de 04 de junho de 2010. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 
Brasília, n. 106, p. 28 e 29, 07 de junho de 2010. Seção 2. 
 
RANGEL, Denise. Competências e Sua Aplicabilidade  na Gestão de Pessoas. estudo de caso 
da Michelin Brasil, dissertação apresentada à Universidade Estácio de Sá, R.J: 2007. 
 



 

 

49 

 

RANGEL, Denise, FREITAS, Jorge augusto. Competência e sua aplicabilidade na gestão 
de pessoas: estudo de caso na subsidiária brasileira de uma indústria francesa de pneumáticos. 
Porto Alegre, 2007.  
 
SANTOS, R.  A. LESZCZYNSKI, P. A . Anuário da produção acadêmica docente, Vol. 2, 
N. 3, São Paulo: 2008, p. 85-98.  
 
 
SCHULTZ, Cristina. Formação profissional e negociação coletiva. O modelo Espanhol. São Paulo: 
LTR, 1998. 
 
SILVA, P. DOS S. C. Gestão humanizada no setor público : um estudo de caso no 
Instituto Anísio Teixeira, 2006, 84f. trabalho de conclusão de curso – Faculdade de 
Administração, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2006. 
 
STOLL, L. B. In: FERREIRA, D. P.; RIBEIRO, I, P.; ALVES, C. M. Negociação coletiva de 
trabalho no serviço público brasileiro. In: XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DEL 
CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
Buenos Aires, Argentina, 4-7 nov 2008. 
 
STOLL, Luciana Bullamah. Negociação Coletiva no Setor Público. São Paulo: LTR, 2007.  
 
SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA FILHO, João 
de Lima. Instituições de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2005. 
 
WANDERLEY, José, augusto. Negociação total: encontrando soluções, vencendo 
resistência,obtendo resultados. 7, São Paulo: gente, 1998. 
 
ZARIFIAN, P. In: A emergência do conceito de competências no contexto da gestão das 
organizações, Texto 1- Módulo I, Curso de Especialização em Negociação Coletiva, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, p.1-5, 2009. 
 
ZARIFIAN, P. O Modelo da Competência. São Paulo: senac, 2003. 
 
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. RJ: LTC, 1982.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 
 
 

DADOS PESSOAIS 

Idade: __________________. 

Tempo que trabalha no Ministério da Saúde: _______ anos. 

 

 

1 – O que é trabalho em equipe?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- O que você entende por competência?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3 – O que é responsabilidade?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 – O que é Negociação Coletiva?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5- Para você, o que é liderança?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6 – O que você entende por Gestão de Competência?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7 – O que é iniciativa?  
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8 – O que é autonomia?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


