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Resumo  

O conceito de competências vem sendo utilizado frequentemente com a administração 

contemporânea pois admite a análise dos diversos níveis no contexto organizacional 

(organizacional, individual e essencial). O presente artigo é um estudo exploratório que se 

valeu de um procedimento de estudo de caso de três empresas da região do Vale do Aço cujo 

ramo é locação de equipamentos guindalto. No estudo de caso foi analisado como as empresas 

incentivam e buscam as competências tanto organizacional como nos indivíduos 

(trabalhadores). Através deste estudo pode-se perceber que as empresas buscam profissionais 

com habilidades específicas e ser uma empresa competente, mas nem ao menos sabem o que é 

competência, pois confundem competência com função, sendo essa a grande dificuldade de 

encontrar profissionais competentes e habilidosos para a organização.  

Palavras-chave: Competências, Pequenas Empresas, Equipamentos Guindalto. 

Área Temática: Gestão Tributária, Trabalhista e Social 

 

 

1. Introdução 

O mercado de trabalho está em constante mudanças, por esse motivo, para ser 

competitivo, não basta mais ter um diploma da universidade. Valores, inteligência, visão 

ampliada, atitude e habilidades são fatores básicos na contratação de um funcionário. A busca 

por um diferencial entre as empresas passa atualmente pelas pessoas, são estas pessoas que 

apresentam a possibilidade da criação, do algo a mais, do inusitado dentro da organização. 

Diante disso, as empresas, em suas estratégias, vêm se ajustando com novas práticas e, 

uma destas, é a busca por sua competência essencial, pois, assim, não fugirá de seu foco e as 

ações serão mais consistentes. Atrelado à competência essencial e sabendo que o homem é 

uma peça importante em sua atuação no mercado, a identificação de competências 

individuais, ou seja, pessoas que atendam a um perfil adequado às práticas ou atividades 

requeridas pela empresa torna-se fundamental, uma vez que irá existir uma 

complementaridade, ou seja, a junção de competência da empresa com a competência 

individual. 

Diante disso, percebe-se atualmente que, determinadas áreas apresentam profissionais 

com habilidade, perfil ou competência para desenvolver certas atividades. Assim, as empresas 

além de identificarem pessoas aptas ao trabalho deverão também capacitá-las com vistas a 

uma melhor qualidade dos seus serviços. 

Uma das áreas que vem sofrendo com um déficit de mão de obra especializada é a de 

serviços de remoção e movimentação de peças, equipamentos e objetos onde se utiliza 

caminhões com equipamentos bem específicos. Este déficit não é fruto de apenas um 

crescente aumento da demanda deste setor, mas também, pela falta de investimento e 

conhecimento de algumas especificidades do setor, como é o caso de motorista de caminhão 

Munck, ou, como é denominado, Operador de Guindalto.  

Alguns motivos podem ser sinalizados como causadores do déficit de mão de obra 

desta atividade, sendo estas: falta de qualificação, inexperiência e o risco incorrido no 

trabalho desta natureza, que inibe o potencial do trabalhador e a falta de informação, 

divulgação e identificação de habilidades requeridas e requisitadas, por parte da empresa.  

Diante destas constatações e, considerando uma das variáveis do ponto de vista da 

empresa, qual seja identificação de habilidades e competências individuais requeridas, 

buscou-se com o presente trabalho identificar se as empresas entendem acerca de 

competências organizacionais e individuais que lhes permitam um melhor recrutamento dos 
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motoristas de caminhão munck (Operador de Guindauto) e quais as dificuldades encontradas 

para se contratar tal profissional na região do Vale do Aço. 

Uma pesquisa realizada em abril de 2011 pelo Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2011) mostra que a taxa de investimento em 

2010 foi de 18,4% do PIB, superior à de 2009, quando ficou em 16,9%. A estimativa para 

2011 é uma taxa de investimento de 21,8%. O cenário nacional de 2010 foi marcado por um 

grande crescimento econômico, o PIB cresceu cerca de 7,5% a maior elevação nos últimos 25 

anos. Isso indica que o Brasil passou com tranquilidade pela instabilidade mundial pós-crise 

financeira de 2009, sem mergulhar em recessão. 

O mesmo instituto afirma que, em 2011, o balanço da economia internacional, junto 

com a desaceleração da economia brasileira, torna difícil qualquer previsão do nível de 

atividade para os meses seguintes. A queda do real, causada pela aceleração inflacionária, 

com o reajuste do salário mínimo sem ganho real, das restrições de crédito e o aumento das 

taxas de juros básicas essas decisões tomadas pelo governo deve reduzir o ritmo de consumo 

da população. O estudo setorial da construção 2011 realizado em abril pelo DIEESE mostra: 

 
[...] por sua vez, os investimentos devem manter o ritmo de crescimento, 

impulsionados pelos aportes relacionados à Copa do Mundo de Futebol de 2014 e 

pelos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. Somem-se a esses dois 

importantes eventos a continuidade dos investimentos projetados no Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) e à confirmação, pelo Ministério da Fazenda, da 

terceira etapa do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), que irá 

disponibilizar recursos do BNDES no valor de R$ 75 bilhões para que as empresas 

invistam em novas máquinas e equipamentos. Não há dúvidas de que grande parte 

dos investimentos deverá se localizar no setor de infraestrutura. Na indústria, os 

investimentos serão mais robustos na área de mineração, petróleo (pré-sal) e 

agronegócio (DIEESE, 2011). 

 

Justifica-se, portanto, a execução dessa pesquisa uma vez que este setor vem 

demandando uma carga de trabalho intensa e não se encontra o profissional evidenciado na 

região, mesmo sabendo que existem cursos de capacitação para o mesmo. Portanto, a 

identificação do porque da falta ou inexistência deste profissional e quais as competências 

requeridas para o mesmo é um fator decisivo para o setor, pois possibilitará ações que 

busquem a mitigar tal deficiência. 

 

2. Referencial Teórico 

Competência pode ser considerada um saber agir de forma consciente e responsável, 

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

agreguem valor tanto a organização e ao indivíduo. Para Resende (2003), competências não é 

modismo, pois os movimentos que colocam em evidência possuem requisitos de consistência, 

aplicabilidade e oportunidade que garantirão sua permanência na organização ou da 

organização no mercado. 

De acordo com Irigon (1996, p.3), 

 
uma pessoa competente em seu trabalho deve adquirir conhecimento e desenvolver 

habilidades variadas para a tomada de decisão, solução de problemas e conflitos e 

para negociar. Trabalhar com competência é ter conhecimentos, habilidades e 

atitudes em lugar do antigo esquema de conhecimento e de destrezas.  

 

Segundo Chiavenato (2009, p.410), trata-se de “competências básicas na forma de 

conhecimentos, habilidades, atitudes, interesses, traços, valor ou outra característica pessoal – 

são aquelas características pessoais essenciais para o desempenho da atividade e que 

diferenciam o desempenho das pessoas”. Contudo, todo funcionário deve procurar 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

desenvolver as suas competências básicas para desempenhar melhor suas atividades na 

organização, tornando esse conjunto de competências básicas o seu diferencial. 

Competência, para Irigon (1996), é uma palavra de senso comum utilizada para 

designar as qualidades e capacidades de uma pessoa. O seu antônimo implica a negação desta 

capacidade e pode até mesmo sinalizar que brevemente a pessoa se encontrará fora do 

mercado de trabalho e do reconhecimento social.  

O dicionário de língua portuguesa Aurélio enfatiza em sua definição como 

competência a capacidade para resolver qualquer assunto, aptidão, idoneidade e introduz 

outro: capacidade legal para julgar pleito (ANJOS; FERREIRA, 2000). 

Fleury e Fleury (2004) construíram um conceito de competência baseado em três 

dimensões: 

 Knowledge – Conhecimento (informação, sabedoria) que quer dizer saber o quê e 

saber o porquê. 

 Know-how – Habilidade (técnica, aptidão), ou seja, saber como. 

 Atitudes – (identidade, determinação) querer fazer. 

 

Segundo Balerini (2011), identificar se um indivíduo possui competência não é tarefa 

fácil, mas existem três fatores externos fundamentais que facilitam essa identificação: 

 A tarefa – Desenhar e redesenhar, permanentemente, postos de trabalho e funções, 

avaliando a capacidade das pessoas, sua inteligência, sua autonomia, seu sentido de 

responsabilidade; 

 O contexto da função – Criar formas de organização leves, flexíveis e 

interdependentes, com chefias bem preparadas, que façam do diálogo, da 

participação e da cooperação autenticas ferramentas de trabalho; 

 O Contexto organização – Definir missões e objetivos de maneira clara, praticar 

uma liderança efetiva e criar políticas de recursos humanos geradoras de motivação 

para as pessoas. 

 

Conforme Fleury e Fleury (2010), atualmente as empresas buscam realizar 

treinamentos e desenvolvimento de competências fundamentais na organização.  Ao realizar o 

processo seletivo existe o que se chama de entrevista de competências, tem como objetivo 

identificar as possíveis competências e as futuras competências do indivíduo através de 

experiências profissionais anteriores. 

Segundo Dutra (2002), as organizações e pessoas estão sempre lado a lado, trocando 

informações a todo o momento, ou seja, trocam competências. A empresa disponibiliza o 

patrimônio para as pessoas se desenvolverem, ao se desenvolver essas pessoas transferem as 

competências no qual aprenderam e aperfeiçoaram para a organização, gerando condições 

para enfrentar novos desafios. Essas competências chamam-se competências organizacionais. 

 

2.1 Competências Organizacionais 

Fleury e Fleury (2004) afirmam que pode-se definir competência organizacional como 

as competências coletivas, que aparecem sob a forma de processos de produção e/ou 

atendimento, nos quais estão incorporados conhecimentos tácitos e explícitos, sistemas e 

procedimentos de trabalho, entre outros elementos menos visíveis como princípios, valores e 

culturas dominantes na organização. Estas competências estariam presentes em todas as áreas 

da organização, em formas e intensidades diferentes. 

Conforme Prahalad e Hamel (1995), as organizações estão cada vez mais competitivas 

e precisam se preparar para crescer neste mercado. As vantagens competitivas das empresas 

encontram-se nas competências das organizações/ competências coletivas que são tanto das 

organizações como seus empregadores que viabilizam o acesso a uma maior diversidade de 
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mercados. O grande desafio das empresas ultimamente é de desenvolver e implantar 

ferramentas e modelos de gestão que lhes garantam a possibilidade de competição no mercado 

atual e futuro (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTNA, 2004). 

Carbone et al (2005) consideram que novos modelos de gestão são introduzidos no 

meio empresarial para contribuir com a capacitação das empresas de serem cada vez mais 

competitivas. Dentre esses novos modelos se encontra a gestão por competências, que busca o 

desenvolvimento do talento humano, definindo as competências básicas das organizações e o 

perfil de competências de cada cargo e funcionário para adequar devidamente a pessoa ao 

cargo. 

Fleury e Fleury (2004) afirmam que o trabalho não é mais simples tarefas realizadas 

ao longo do dia que se associam a um cargo, mas se tornou o prolongamento direto das 

competências que o profissional deve buscar desenvolver. O mercado está cada vez mais 

mutável e complexo, esta complexidade torna o imprevisto presente diariamente nas 

empresas, e com a presença das transformações e incertezas no ambiente externo, as 

organizações devem possuir uma noção de competência organizacional e qualificar os 

indivíduos para desenvolver uma solução rápida das dificuldades que a organização está 

passando ou poderá vir passar. 

A competência da organização, para Porter (1996), deve sempre ser trabalhada tanto 

no ambiente interno buscando a excelência na gestão em sua cadeia de valor, como no 

ambiente externo, comunicando com seus principais parceiros, através da tecnologia de 

informação. É a partir daí que segmentos industriais e de serviços alcançam as almejadas 

vantagens competitivas e excelência em nível de competência.  

 

2.2 Competências Essenciais 

As empresas buscam competências essenciais nas organizações. Uma boa definição de 

competências essenciais é, segundo Prahalad e Hamel (2005, p.229), “um conjunto de 

habilidades e tecnologias que permite a uma empresa oferecer um determinado benefício a 

seus clientes”, aspecto fundamental para a competitividade e para a sobrevivência da 

organização.  

Prahalad e Hamel (2005) afirmam que é de extrema importância saber o que é uma 

competência essencial e o que não é uma competência essencial. Portanto, competência 

essencial não é um 'ativo', no sentido contábil da palavra, pois ao contrário dos ativos físicos, 

as competências não sofrem 'desgaste', ou seja, utilizá-la não é algo que as desgaste com o 

tempo e sim promove o aumento dos conhecimentos das pessoas que estão ao redor e, quanto 

mais utilizadas, mais aprimoradas e valiosas elas se tornam. Deste modo, a competência 

essencial é considerada uma vantagem competitiva tanto para as organizações, quanto paras 

as pessoas que enfrentam todo o dia a competitividade no mercado de trabalho.  

Prahalad e Hamel (2005, p. 252) argumentam que “[...] as competências essenciais 

precisam ser o principal assunto da estratégia corporativa”. Assim, é possível entender que o 

objetivo final do desenvolvimento de competências essenciais é a busca pelo crescimento e 

aumento da capacidade de agir das organizações, atingindo assim os seus objetivos 

institucionais traçados. 

As core competence ou competências essenciais devem possuir três características 

básicas na concepção de Pralahad e Hamel (1995): 

 devem aportar uma contribuição importante ao valor percebido pelo cliente; 

 devem contribuir para uma diferenciação da empresa com seus concorrentes e ser 

difícil de ser copiada;  

 e, devem contribuir para a expansão da empresa no médio e longo prazo. 

 

As competências atribuem à organização que se ajusta a este direcionamento um 
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diferencial superior, a saber:  

 
Desenvolver as competências essenciais pode proporcionar á organização um 

diferencial competitivo, possibilitando o surgimento de novas oportunidades no 

mundo dos negócios. As organizações que implementam suas estratégias com base 

nas competências essenciais ou capacidades únicas pode iniciar o seu processo 

estratégico reconhecendo suas capacidades e competências críticas a partir de uma 

expectativa interna dos processos de negócios, considerando a expectativa dos 

clientes, selecionando segmentos de mercado e consumidores, nas quais as 

competências podem oferecer maior valor agregado (PRAHALAD, 1999, p.20) 

 

Porém, Fleury e Fleury (2004) consideram que identificar as competências essenciais 

não é fácil, é muito trabalhoso e deve ser criativo. Uma boa ideia pode ser conversar com os 

clientes, o que exige mais dedicação e tempo, mas poderá resultar em um feedback que ao 

saber utilizá-lo ajudará a encontrar as competências e até mesmo o caminho certo a se traçar 

para a organização.  

As competências nas organizações, para Porter (1996), devem ser mútuas, ou seja, se 

por um lado, agregam valor financeiro à organização, por outro lado devem agregar valor 

social ao indivíduo. As pessoas devem desenvolver competências essenciais para o sucesso da 

organização, e receber em troca o investindo em si mesmas, não voltando simplesmente como 

cidadãos organizacionais, mas como cidadãos sociais. 

Segundo Nisembaum (2000), integração, comunicação e cooperação entre as 

diferentes áreas é o que permitirá às empresas explorar suas competências essenciais.  

Prahalad (1999) afirma que é possível identificar, algumas mudanças significativas em 

andamento, portanto, as empresas precisam com urgências reavaliar suas competências 

essenciais. As mudanças englobam: globalização, desregulamentação e privatização, 

volatilidade, convergência, fronteiras menos definidas entre os setores de atividade, 

prevalência de padrões, fim da intermediação e nova consciência ecológica. 

Prahalad (1999) também considera que, para administrar essas mudanças, as empresas 

necessitam avaliar e administrar as competências existentes e criar novas competências que se 

julguem necessárias na organização. Pode-se dizer que as competências essenciais são uma 

combinação de várias tecnologias (hard e soft). Devem incorporar aos negócios a capacidade 

de compartilhar e o aprendizado coletivo. As competências essenciais devem ser passadas por 

todas as unidades de negócios independentes da localização geográfica, com isso buscam-se 

novos pacotes de tecnologias e modificar a composição da equipe para que alcance o objetivo 

traçado pela organização.  

Para Prahalad (1999), criar novas competências é necessário e as organizações devem 

reavaliar os elementos que compõem o atual sistema de competências. Esse sistema é 

formado pelos conhecimentos adquiridos pelos indivíduos. O conhecimento tácito (adquirido 

ao longo da vida) e o explícito (pode ser articulado, codificado e armazenado) são os 

conhecimentos incorporados pela empresa, pelos fornecedores. O processo de 

desenvolvimento de competências concentra-se no aprendizado em três níveis: individual, 

coletivo e empresarial, conforme apresentado no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 - Processo de criação de competências 

Fonte: Prahalad (1999, p.46) 

O grande desafio das empresas é criar meios e medidas para que seja possível 

administrar o processo de desenvolvimento de competências, o qual deve envolver o “papel 

das pessoas, das equipes, de toda a organização e o processo pelo qual a excelência 

individual, o conhecimento científico, a criatividade e a imaginação são transformadas em 

expertise da equipe e em capacidade de toda a organização”. (PRAHALAD, 1999, p.46). 

  

2.3 Competências Individuais 

Ao discutir um conceito para competências individuais, os estudiosos não chegam a 

um consenso sobre o assunto. Pode-se encontrar diversas abordagens conceituais e 

metodológicas, além de diversos caráter filosófico e ideológico, com enfoques e 

aplicabilidade nas diferentes áreas do conhecimento (MANFREDI, 1998). 

Na visão de Ruano (2003), as competências individuais estão diretamente relacionadas 

à forma de interagir das pessoas, fazendo parte da postura diante da organização e de seu 

comportamento. Compreende as habilidades individuais e características pessoais, como 

complemento ao exercício da função e envolve fatores comportamentais. 

A primeira definição para a competência das pessoas foi estabelecida por Fleury e 

Fleury (2004, p.27), que afirmam que “saber agir de maneira responsável [...] implica 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos habilidade, que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao individuo”. 

Para Fleury e Fleury (2010), a competência individual deve agregar valor econômico 

para as empresas e valor social para o indivíduo. Conforme a Figura 1, a seguir, o indivíduo, 

por meio de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, agrega valor social para si e valor 

econômico para a empresa. 

 

Figura 1 - Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização 

Fonte: Fleury e Fleury, 2010, pg. 30 
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A Figura 1 esclarece as ações que o indivíduo precisa desempenhar com o objetivo de 

agregar valor. Estas ações foram conceituadas e definidas pelo mesmo autor como:  

 Saber agir – saber o que e por que faz.  

 Saber mobilizar – saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais.  

 Saber comunicar – compreender, processar, transmitir informações e 

conhecimentos.  

 Saber aprender – trabalhar o conhecimento e a experiência.  

 Saber comprometer-se – saber engajar-se nos objetivos da empresa.  

 Saber assumir responsabilidades – ser responsável e assumir riscos.  

 Ter visão estratégica – conhecer e entender o negócio, bem como o ambiente da 

empresa.  

 

Ao avaliar e analisar as competências individuais é feita uma relação do conjunto de 

tarefas e dos cargos ou posições ocupadas pelos indivíduos. Nesta linha, “a gestão por 

competências é apenas um rótulo mais moderno para administrar uma realidade 

organizacional ainda fundada nos princípios do taylorismo-fordismo” (FLEURY; FLEURY, 

2004, p. 27). 

 

3 Metodologia 

O presente estudo se orienta na direção de pesquisa qualitativa, ou seja, “preocupa-se 

em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo assim a complexidade do 

comportamento humano. Fornece analise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 

atitudes, tendência de comportamento etc” (MARCONI e LAKATOS, 2007, p.269). 

Segundo Marconi e Lakatos (2007), a pesquisa qualitativa primeiramente faz a coleta 

de dados, para elaborar a teoria base nesta teoria encontram-se conceitos, princípios e 

significado. 

Tendo também como objetivo estudar e analisar um determinado grupo de uma mesma 

categoria, o estudo de caso foi algo de grande importância no presente trabalho, pois esse tipo 

de abordagem, segundo Marconi e Lakatos (2007), refere-se ao levantamento de dados com 

mais profundidade de um determinado caso. Entretanto a pesquisa é limitada, pois se restringe 

ao caso estudado não podendo ser assim generalizado.  

Para auxiliar na coleta de dados utilizou-se a entrevista que é considerada por Marconi 

e Lakatos (2007) um dos instrumentos básicos para a coleta de dados. A entrevista é a 

conversa oral entre duas pessoas, no qual uma delas é a entrevistada e a outra é entrevistador. 

Tem como objetivo a coleta de dados, ou seja, obtenção de informações importantes e 

compreender as experiências e perspectivas das pessoas entrevistadas.  

Portanto, o presente trabalho contou com o auxílio dos três métodos citados acima 

(pesquisa qualitativo, estudo de caso e entrevista), tendo como sujeito da pesquisa três 

empresários da região do Vale do Aço cujo ramo é locação de caminhão munck, conhecida 

também como locação de guindalto. Nessa entrevista os empresários relataram as 

experiências práticas sobre competências e as dificuldades de se encontrar um operador de 

guindalto qualificado para exercer a sua função. Por isso, as metodologias escolhidas se 

justificam pelo fato de ajudar a compreender mais facilmente as perspectivas dos fatos. 

 

4 Estudo de Caso 

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso na empresa Valmon Locação de 

Caminhão Munck e no qual foram comparadas as estratégias de outras duas empresas com a 

da Valmon, por este motivo será evidenciado um pouco mais sobre as organizações em 

questão. 
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4.1 As empresas 

Com o objetivo de entender um pouco mais sobre competências e verificar como as 

organizações do ramo em estudo buscam e desenvolvem competências nas organizações e até 

mesmo nos indivíduos, segue um pouco das histórias das empresas entrevistadas.  

 

Valmon Locação de Caminhão Munck LTDA 

A Valmon foi fundada em março de 2001, e passou a oferecer serviços de locação de 

guindauto em junho de 2005. Essa necessidade foi detectada a partir de um diagnóstico de 

mercado na região. Desde então, passou a se chamar Valmon Locação de Caminhões Munck. 

A sede da empresa encontra-se em Coronel Fabriciano - Minas Gerais.  

A Valmon Locação de Caminhões Munck é uma empresa consolidada no mercado. 

Dispõe de maquinário próprio e pessoal altamente capacitado e treinado para serviços de 

guindauto, carregamento e içamento de maquinários frágeis e pesados ou qualquer outro tipo 

de material que precisa ser removido.  

A organização preocupa-se com seus colaboradores, por isso realiza exames médicos e 

treinamentos de acordo com a exigência de cada trabalho para a promoção, preservação da 

saúde e bem estar de seus profissionais.  

A empresa também valoriza a saúde da família dos colaboradores. Sendo assim, trata-

se de uma empresa que visa o bem estar social.  

A Valmon preza pelos seus parceiros com respeito e qualidade, sem restrição de 

localidade, fazendo assim novos parceiros no decorrer de seu trajeto. Acompanhando as 

exigências do mercado e obedecendo as principais normas regulamentadoras de Medicina do 

Trabalho e Segurança do Trabalho, possuem os certificados de Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das 

Condições do Ambiente de Trabalho e Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

A empresa tem como missão transformar os clientes em parceiros, oferecendo 

soluções rápidas e inovadoras, prezando pela excelência na qualidade do serviço. Busca a 

excelência como organização, prezando os valores éticos com seus colaboradores e 

fornecedores, respeitando o meio ambiente e a responsabilidade social. 

A visão da organização é tornar-se referência em excelência na qualidade e eficiente 

na prestação de serviços de locação de guindauto, crescendo fortemente no mercado local. 

 

Busscar Locações 

A Busscar Locações possui mais de 35 anos de tradição tem como objetivo suprir a 

demanda por guindastes na região do Vale do Aço, que logo se expandiu para regiões 

vizinhas e atende também a demanda de outros estados.  

Com o passar dos anos, a Busscar Locações foi agregando ao seu portfólio de serviços 

a locação de guindaste, caminhões munck, empilhadeiras, retroescavadeiras, caminhões 

báscula, sendo que hoje tem a satisfação de possuir entre os seus clientes as principais 

indústrias, não só do Vale do Aço, mas de todo o país, no ramo de construções, montagens 

industriais, indústrias químicas e de construção pesada, o que não impede de atender empresas 

de menor porte com a mesma qualidade tanto no atendimento quanto na execução dos 

serviços. A Busscar possui mais de 13 anos de experiência em locação de equipamentos como 

caminhão munck e guindastes. 

 

Triaço Indústria Metálica e Transportes 

A Triaço é uma empresa especializada em serviços de execução de projetos, 

fabricação e montagens de estruturas metálicas para postos de combustível, galpões 

industriais, comerciais como modelo arco, duas águas, ginásios e quadras de esporte, 
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estacionamentos, mezaninos e estruturas metálicas em geral. 

Com mais de 35 anos de tradição na área de estruturas metálicas, o compromisso é o 

atendimento de empresas e pessoas que necessitem dos serviços, executados com qualidade e 

rigor de prazo. Essa empresa é especializada em serviços de execução de projetos, fabricação 

e montagem de estruturas metálicas. 

A Triaço conta com uma equipe de profissionais qualificados com vasta experiência 

na área de transportes e locação de caminhão munck, realiza carregamentos e movimentação 

de cargas, com mais de 5 anos de experiência nesse mercado. Atua nas áreas de Barragens, 

Construções, Gasodutos, Montagens, Subestações, Linhas de Transmissões e etc.  

Como uma condição de melhor elucidar as empresas pesquisadas elaborou-se 

sinteticamente informações gerais que pode ser vistas no Quadro 2 a seguir. 

 

 

Quadro 2 – Dados Gerais das Empresas entrevistas 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2 Análise dos resultados 

Para buscar entender um pouco mais sobre competências e confrontar a teoria com a 

prática, realizou-se as entrevistas com três empresas do ramo de locação de caminhão munck. 

A entrevista com cada empresário foi realizada com questões abertas, sendo utilizado um 

roteiro contendo onze perguntas que buscaram entender melhor a empresa, mercado de 

atuação, os funcionários e as competências destes. 

Pode-se perceber que as empresas entrevistadas possuem experiências no segmento de 

locação de caminhão munck, e que as empresas Triaço e Busscar existem há mais tempo no 

mercado e agregaram o segmento de locação de caminhão munck as principais funções da 

organização. Os motivos para terem adicionado o segmento as suas empresas são variados, 

entre eles pode-se encontrar a oportunidades de crescimento da empresa e conquista de 

mercado com potencial crescimento. Outro motivo é pelo fato da própria empresa ter que 

terceirizar a locação de guindalto para realizar os seus serviços, poupando assim um desgaste 

e economizando, sendo até mesmo um diferencial para a sua empresa. 

Para definir melhor e entender sobre competências primeiramente deve entender o que 

é competência. Conforme Chiavenato (2009) competências são conhecimentos, ou seja, 

habilidades, atitudes, interesses, traços, valores ou outra característica pessoal. Por esse 

motivo as organizações devem procurar desenvolver as competências em seus funcionários e 

buscar encontrar funcionários mais capacitados e competentes. No entanto, é importante 

verificar como as empresas buscam desenvolver estas competências e como verificam a 

existência de competências em seus funcionários. Veja no Quadro 3, os resultados obtidos na 

entrevista. 
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Quadro 3 – Recrutamento e competências 

Fonte: Autoria própria 

 

Pode-se verificar que a maioria das organizações possuem o mesmo padrão para 

recrutamento, no entanto somente a empresa Busscar possui uma empresa terceirizada para 

realizar a contratação de funcionários. Conforme os empresários, as competências em geral 

são verificadas por meio de entrevistas com os funcionários, verificando também as 

experiências descritas na carteira de trabalho e em serviços anteriores. Diversas vezes são 

utilizados testes no próprio equipamento ou até mesmo dinâmicas que facilitam a verificação 

da existência das competências e habilidades. 

As competências organizacionais para Fleury e Fleury (2004) são também 

competências coletivas, nas quais estão incorporados os conhecimentos tácitos e explícitos, 

entre outros elementos como valores e culturas.  Veja no Quadro 4, a seguir, as competências 

organizacionais. 

 

 

Quadro 4 – Competências Organizacionais. 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir da análise dos resultados obtidos percebe-se que as empresas entendem como 

competências organizacionais os serviços oferecidos como: o conforto e bem estar dos 

funcionários e de seus clientes, os empresários entendem que dessa forma eles transferem 

para os clientes a satisfação de ser funcionário da empresa. Portanto, há uma divergência do 

entendimento de competência pelos empresários, ou seja, eles confundem os serviços 
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oferecidos com competência e, conforme Fleury e Fleury (2004) as competências são as 

causas dos serviços oferecidos. 

De acordo com os diversos autores que relatam um pouco sobre competências, 

percebe-se que competências, sejam elas organizacionais ou essenciais, não são os itens 

citados pelas empresas. No entanto, os empresários entendem que ter competências na 

organização é essencial, mas nem ao menos sabem como obter essas competências e como 

buscá-las. Carbone et al (2005) afirmam que as competências e habilidades são introduzidas 

nas organizações para serem cada vez mais capacitadas e assim competitivas. Como é 

possível perceber no Quadro 5, a seguir, sobre competências essenciais. 

 

 

Quadro 5 – Competências Essenciais 

Fonte: Autoria própria 

 

As empresas da região do Vale do Aço buscam estratégias competitivas, mas muitas 

vezes não sabem que as competências alavancam o alcance desse objetivo. Prahalad (1999) 

afirma que ao desenvolver as competências essenciais pode-se proporcionar à organização um 

diferencial competitivo, abrindo assim novos caminhos e conquistas para a organização.  

Os empresários acreditam que as organizações são de pequeno porte, por esse motivo, 

ao serem questionados se a empresa busca adequar cargos e funções às competências dos 

colaboradores, elas acreditam que raramente isso corre. As empresas Busscar e Triaço, por 

serem empresas de maior porte e, além do segmento de locação, ter outros segmentos 

agregados à organização, informam que já ocorreu a adequação de cargos. No entanto, na 

Valmon pelo fato da empresa atuar em um único segmento, infelizmente, não é possível 

adequar cargos às funções, mas quando ela percebe que o indivíduo possui competências para 

exercer a função de operador de guindalto, incentiva, treina e qualifica o profissional. 

De acordo com a visão de Ruano (2003), as competências individuais estão 

relacionadas à forma de interagir das pessoas, são características pessoais. Por esse motivo foi 

questionado sobre capacitação de funcionários e a única empresa na qual se realiza o processo 

de capacitação foi a empresa Busscar, pois ela terceiriza esse processo, capacitando assim 

todos os funcionários da organização, independente do cargo ou função ocupado na 

organização. As demais empresas relataram que essa capacitação é feita de forma informal, ou 

seja, treina os operadores quando o equipamento está disponível na garagem. Os empresários 

Sr. João e Sr. Darci disseram também que preferem contratar pessoas com experiências ou 

que possuem os certificados/cursos, pois assim a empresa ganha mais tempo e já pode coloca-
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los para executar serviços. Vale lembrar que, para Fleury e Fleury (2004), as competências 

individuais devem agregar valor econômico para a organização e valor social para os 

indivíduos.  

Para finalizar a entrevista, foram feitas outras duas perguntas, uma sobre como as 

empresas buscam desenvolver as competências de seus funcionários e outra sobre o fator mais 

relevante que define a contratação do operador. A empresa Valmon relatou que infelizmente a 

empresa não busca desenvolver as competências dos funcionários, que ao contratar eles 

tendem a verificar se o profissional possui competências semelhantes a da organização. Sobre 

a contratação, o Sr. Darci informou que o fator mais relevante seria a experiência profissional 

e o tempo de carteira, algumas vezes o local onde o funcionário reside pode influenciar 

também na decisão.  

Já para a empresa Triaço, o representante, Sr. João, informou que está buscando 

alternativas para desenvolver essas competências e que verifica a importância das mesmas na 

organização e nos funcionários. E ao contratar um funcionário verifica a carteira profissional 

observando a experiência e os locais no qual trabalhou anteriormente e que muitas vezes liga 

para as empresas anteriores para obter referências, sendo assim esse fator o decisório para a 

contratação.  

O Sr. Luiz proprietário da empresa Busscar informou que a agência de recrutamento 

está sempre desenvolvendo treinamentos para incentivar a busca das competências tanto para 

a organização quanto para os funcionários. E para recrutar um novo funcionário são vários 

fatores relevantes na decisão e um dos fatores mais relevantes é a pessoa ser proativa, ser 

sociável e comunicativa, mas não deixando de lado a qualificação profissional como 

experiências anteriores. 

Vale destacar que os empresários buscam profissionais competentes e qualificados, 

mas que muitas vezes as empresas não sabem verificar a competência desses profissionais, o 

que torna o momento de contratação cada vez mais difícil. Conforme Prahalad (1999), o 

grande desafio das empresas é criar uma gestão por competências e saber assim administrar o 

processo de desenvolvimento das mesmas. Criar novas competências que sejam importantes 

para a organização são essências para o desenvolvimento e crescimento das organizações.  

 

5 Conclusão 

Ao final do estudo realizado pode-se perceber que o tema competências é um tema 

recorrente para os estudiosos, estando presente a todo o momento nas organizações, por esse 

motivo mostra-se um quadro de ideias e ferramentas em desenvolvimento, e seus conceitos 

não estão totalmente entendidos pelos gestores, especificamente os pequenos e médios. 

A maioria dos autores aborda o conceito de competências em dois níveis que são: 

competências essências da organização e as competências individuais dos trabalhadores. Por 

outro lado ao estudar profundamente no contexto organizacional, encontra-se pelo menos 

mais três níveis para a análise de competências, que seriam os níveis essenciais, 

organizacionais e individuais. 

Esse trabalho buscou investigar a abordagem da competência no setor de locação de 

caminhão munck. Além disso, buscou trazer uma recente abordagem sobre competências em 

pequenas empresas da região do Vale do Aço, com o objetivo principal de verificar a 

dificuldade de encontrar funcionários qualificados para exercer a função de operador de 

guindalto. 

Por meio deste estudo de caso, foi possível verificar como as empresas deste setor não 

estão preparadas e se preparam para buscar competências não só em seus funcionários, mas 

também na organização. Para isso foram realizadas as entrevistas com empresários da região 

cujo ramo é locação de guindalto. Após a análise dos resultados obtidos pode-se perceber que 

apesar dos empresários estarem interessados e preocupados com a questão de competências, 
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eles não estão preparados e muitas vezes não sabem a melhor maneira de se preparar para 

alcançar este objetivo almejado. 

Por esse motivo pode-se afirmar que há falta do conhecimento sobre competências, o 

que pode ser causada pela falta de orientação, estudo e planejamento por parte dos 

proprietários e administradores das empresas, portanto entende-se que esses fatores são 

relevantes para as empresas não encontrarem os profissionais que procuram no mercado. 

Os profissionais desta área, para exercer a função, devem possuir ensino fundamental, 

certificado de operador de caminhão munck e experiência na carteira de trabalho. Os 

requisitos para ser operador de guindalto são mínimos, mas na falta de profissionais 

competentes as empresas treinam e capacitam esses trabalhadores para exercer a função.  

Quando se aborda as organizações sobre treinamentos e capacitação, percebe-se que as 

mesmas têm dificuldades de capacitá-los, isso ocorre pelo fato de as empresas não saberem 

quais são as suas competências e para encontrar os funcionários que possuem competências e 

habilidades desejáveis à organização, tendo assim dificuldade de contratar os seus 

trabalhadores, pois não tem uma identidade com relação a esse assunto. Alguns buscam outras 

alternativas como terceirizar o processo de recrutamento, deixando outra empresa escolher 

qual individuo fará parte do seu quadro de funcionário ou vão 'testando' os trabalhadores, 

contratam e demitem a todo momento, tendo assim uma grande rotatividade de funcionários 

na organização. 

Dessa forma, a partir das análises de resultados ocorrerá a disponibilização dos 

resultados para as empresas, com o objetivo de que as mesmas possam estudar a melhor 

forma de buscar as competências organizacional e individual. Dessa forma, grandes empresas 

como de construção civil estão mudando o tipo de negócio, ou seja, realizando contratos de 

longo prazo, o que é uma modalidade pouco praticada no Brasil.  
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