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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar as competências profissionais 
necessárias à atividade de comercialização de energia elétrica em uma organização 
deste setor econômico brasileiro. Para viabilizar tal identificação, foram analisadas e 
empregadas técnicas de mapeamento de competências descritas por Carbone 
(2005) e apresentados por Bahry e Brandão (2005). Foram realizadas entrevistas 
com gestores da área na organização estudada e a análise e categorização das 
declarações coletadas permitiram identificar o processo de comercialização de 
energia, vinte e duas competências profissionais ligadas a esta função e ainda a 
verificação de lacunas no desempenho de tais competências. As análises à luz da 
teoria apresentada subsidiam a elaboração de políticas de desenvolvimento de 
pessoas com base em gestão e remuneração por competências, novos métodos de 
avaliação de desempenho de modo objetivo. A gestão mais eficiente do capital 
humano proporciona o aumento  da competitividade do processo de comercialização 
de energia na mais recente reorganização deste setor econômico, ainda 
caracterizado por forte regulação.   

  
Palavras-chave: Competências profissionais. Desempenho Individual. 
Comercialização de Energia 
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1 INTRODUÇÃO 

As intensas transformações políticas e econômicas impõem uma nova realidade às 

organizações. Para acompanhar este novo contexto na era da informação, as 

empresas vêm promovendo mudanças relativas ao domínio de recursos e procuram 

cada vez mais implementar mudanças sustentáveis em sua gestão. Para isso, 

buscam empregar modelos e práticas  adequados a esta nova realidade, que ao 

mesmo tempo, permitam a estas corporações manter a sua sustentabilidade no 

ambiente. (VERGARA, 2001). 

Umas das premissas desta nova gestão é a mudança necessária às práticas de 

gestão de pessoas. Elas precisam ser coerentes com o novo papel dos 

colaboradores, que deixam de ser apenas executores de tarefas e passam a ganhar 

proeminência em função de atributos que desenvolvem nas empresas, dotando-as 

de capacidades específicas. Além disso, as estruturas de produção das 

organizações também  são impactadas por essas mudanças. Este impacto mobiliza 

as organizações em um  movimento para encontrar e desenvolver novas tecnologias 

e novos modelos de gestão capazes de promover uma reestruturação produtiva. Em 

função disso, o desafio das organizações consiste na criação e gerenciamento de 

instrumentos que lhes permitam incrementar o nível de competitividade. (BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001). 

Neste cenário há, também, a necessidade  de se aplicar um modelo de gestão 

capaz de responder satisfatoriamente a este novo contexto, uma nova maneira de 

gerenciar que priorize o foco nas pessoas e no desenvolvimento do conhecimento. 

Neste sentido, o diferencial competitivo emergirá do modo como as organizações 

gerenciam, capacitam e desenvolvem de modo contínuo o conhecimento e 

habilidades de seus colaboradores (VERGARA 2001). 

Esse aspecto é percebido e ressaltado quando, na busca por resultados, as 

organizações investem, cada vez mais, na capacitação e aprimoramento de seu 

capital humano.  A base para este aperfeiçoamento está no capital intelectual ou 

capital humano e, conseqüentemente,  na energia e criatividade demonstradas pelas 

pessoas. Desta forma, as corporações mobilizam-se para buscar e preparar as 

pessoas que auxiliam a organização a atingir os resultados planejados. Nesse caso, 

torna-se imprescindível  identificar as competências que podem garantir a 
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manutenção da eficácia da atividade organizacional no presente e no futuro. Com 

base no cenário de mercado atual, as empresas têm reconhecido a importância e 

têm buscado aprimorar a gestão do capital intelectual. Para fazer face a esta 

demanda, novas práticas têm sido adotadas. Uma delas é a gestão por 

competências. Este modelo de gestão auxilia as organizações a identificar, planejar 

e desenvolver as competências necessárias ao desenvolvimento de um respectivo 

negócio (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

Além do contexto organizacional  global apresentado, outras mudanças  de natureza 

específica têm ocorrido em determinados setores da economia e das organizações 

brasileiras. É o caso da organização e funcionamento das instituições que compõem 

o sistema elétrico brasileiro. Dentre as principais mudanças, devem ser citadas a 

regulação das atividades de geração e transmissão de energia, a segmentação da 

indústria com atribuições específicas para cada uma das entidades componentes do 

sistema, a possibilidade de seleção por parte do mercado em relação aos grandes 

fornecedores e as maiores possibilidades de participação de capital privado, 

incluindo o estrangeiro (PINTO;  OLIVEIRA, 2002). 

Estas medidas adotadas pelo governo têm como objetivo proporcionar maior 

eficiência à operação das entidades integrantes do setor. Por se tratar de uma 

indústria que tradicionalmente trabalha com custos elevados, o Estado passa a 

buscar mecanismos que permitem maior grau de autonomia e competição aos 

componentes do setor elétrico. Em vista disso, há uma mudança de papel exercida 

pelo governo, que deixa de ser provedor e passa a atuar majoritariamente como 

agente regulador do setor elétrico (PINTO; OLIVEIRA, 2004). 

Considerando este ambiente em transformação quanto à estrutura e funcionamento, 

as organizações inseridas no setor elétrico brasileiro apresentam a necessidade de 

empregar sistemas de gestão compatíveis com as novas configurações do mercado 

e alinhados às novas atribuições de cada instituição. As mudanças realizadas 

implicaram em formas diferenciadas de planejar e conduzir a ação empresarial, em 

todas as suas dimensões, desde os processos organizacionais até a gestão de 

pessoas (PINTO;  OLIVEIRA, 2002). 
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1.1 Contextualização 

O rearranjo do setor elétrico ocorre em um momento em que instrumentos 

avançados de gestão de pessoas, como a gestão por competências, deixam de ser 

empregados somente em organizações privadas e passam a ser adotadas em 

organizações públicas e mistas. O objetivo da adoção destas práticas é permitir a 

estas instituições operar de modo mais eficiente e eficaz, tornando-as mais 

competitivas no mercado e dotá-las de capacidades que lhe permitam ter bons 

resultados empresariais.  

Para aprimorar a gestão do capital humano, torna-se necessário identificar as 

competências ligadas a uma atividade de negócio da organização a fim de identificar 

lacunas de desempenho e promover por meio de ações, que envolvem diferentes 

subsistemas de gestão de pessoas, a elevação no patamar de desempenho destas 

competências. Desta forma, o processo de negócio torna-se mais efetivo e ganha 

condições de se adequar às exigências de mercado. 

Neste sentido, a comercialização  de energia como atividade responsável pela maior 

parte da receita das empresas de geração e transmissão, tem a necessidade de se 

tornar mais efetiva à medida que este setor diminui a regulação entre ofertantes e 

demandantes de energia. 

1.2 Formulação do problema  

Os contextos de globalização apresentados aliados às alterações promovidas pelo 

Estado brasileiro têm como efeito principal uma nova postura por parte de cada 

empresa que detêm algum tipo de atribuição neste setor. A inclusão de novos 

atores, como clientes a serem captados no mercado, e agências reguladoras 

impõem uma nova lógica no mercado deste segmento. Para responder a ela, as 

organizações buscam desenvolver estruturas, processos e novas competências que 

lhes permitam exercer suas funções de modo competitivo, conforme as exigências 

do mercado.  
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Uma das atribuições mais impactadas neste segmento é a comercialização de 

energia elétrica. Esta atividade desempenha papel fundamental no desenvolvimento 

econômico e social do país e  responde como principal frente na geração de receita 

por parte das organizações, cujo negócio principal, é a geração e transmissão de 

energia (PINTO; OLIVEIRA, 2004). 

A atividade de comercialização está relacionada à necessidade de captar e negociar 

volumes (cargas) de energia com consumidores em potencial. Neste processo, é 

necessário um conjunto de competências, sobretudo de natureza técnica, que 

viabilizem e maximizem a geração de receita por meio do exercício de tal faculdade. 

Ao mesmo tempo, as organizações públicas e mistas têm adotado uma nova 

abordagem em relação ao subsistema de gestão de pessoas, procurando realizar 

uma articulação e alinhamento à estratégia da empresa. Esta prática ilustra a 

tendência de aplicar instrumentos originários do setor privado nas organizações 

estatais com o objetivo de incrementar a eficiência das mesmas. Desta forma, o 

desenvolvimento de competências tem ganhado proeminência e as organizações 

têm buscado executar de modo cada vez mais efetivo as atividades que lhe 

garantam bom desempenho no mercado e façam frente à competitividade, 

especialmente nas funções críticas, como a comercialização apresentada 

anteriormente (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

  

Em virtude disso, torna-se  relevante investigar uma das aplicações de gestão de 

pessoas no ramo econômico apresentado e surge a necessidade de responder à 

pergunta de pesquisa apresentada a seguir: 

 

Quais são as competências profissionais necessárias ao desempenho eficaz na 

comercialização de energia? 

 

1.3 Objetivo Geral  

Neste ínterim, o presente estudo tem como objetivo geral identificar as competências 

profissionais necessárias ao desempenho eficaz da atribuição de comercialização de 
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energia elétrica em uma organização deste setor e com atuação nacional no 

mercado brasileiro. 

1.4 Objetivos Específicos  

Com o objetivo de operacionalizar a pergunta de pesquisa e permitir a consecução 

do objetivo geral de pesquisa proposto anteriormente, foram delineados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Mapear as competências profissionais inerentes à comercialização de energia; 

b) Diagnosticar, em nível individual, a relevância das competências mapeadas para 

o desenvolvimento desta atividade de modo eficaz; 

c) Identificar e compreender as componentes do processo de comercialização para 

subsidiar a análise do mesmo sob a óptica de habilidades e conhecimentos 

necessários para o mesmo. 

1.5 Justificativa   

As mudanças introduzidas pela crescente competitividade nos mercados têm levado 

à necessidade de adoção de inovações nas diversas perspectivas de gestão 

empregadas pelas organizações atuais. Um dos focos de atuação consiste em 

buscar desenvolver a produtividade e competitividade dos processos empresariais, 

de modo a preparar as organizações e garantir sua competitividade no novo 

contexto e no mercado. Assim, a área de gestão de pessoas passa a contribuir 

como possível formadora de elementos distintivos na atuação da empresas 

(VERGARA, 2001).  

Diagnosticar e mapear competências possibilita às organizações planejar e executar 

políticas de educação e treinamento corporativo de modo mais efetivo. Além disso, 

possibilita a criação de objetivos que viabilizam a vinculação da estratégia 

corporativa com os processos, por meio do desenvolvimento e difusão de 

competências consideradas fundamentais para os colaboradores alocados em 



17 

 

 

determinadas atividades de negócio ou processos chave da corporação 

(PRAHALAD; HAMEL, 1990). As competências profissionais ou técnicas foram 

privilegiadas neste estudo em função de seu caráter associado diretamente às 

funções e características do processo organizacional e permitem de forma mais 

objetiva serem alvo de avaliações e por serem mais facilmente observadas no 

trabalho. A justificativa para a relevância desta pesquisa está ancorada na 

importância de compreender o papel da gestão de competências em uma 

organização atuante em um ramo da economia  em fase de reestruturação. Esta 

nova realidade impõe a necessidade de desenvolvimento de forças competitivas  

que permitam à organização adequar-se às mudanças introduzidas pelo Estado 

junto às entidades que integram o setor (PINTO; OLIVEIRA, 2004). Cabe ressaltar a 

importância de contribuir, do ponto de vista acadêmico, para o emprego e 

aprofundamento da aplicabilidade de temas de gestão de pessoas e fomentar  a 

aplicação do constructo competências em uma área econômica em que é 

relativamente nova a abordagem do tema com a realidade corporativa. 

Desta forma, este estudo irá contribuir adicionalmente para a gestão da 

comercialização de energia da organização pesquisada. Há também  a possibilidade 

de vir a se tornar um instrumento de auxílio para direcionar as atividades de 

educação, treinamento e desenvolvimento e possibilitar melhor acompanhamento 

dos colaboradores. Deste modo, virá a  facilitar e auxiliar no delineamento de  novas 

formas para acompanhar e aperfeiçoar o desempenho, tendo em vista a 

produtividade e eficácia da área de comercialização de energia, como críticas para o 

sucesso da estratégia corporativa da organização estudada (PINTO; OLIVEIRA, 

2002). 

Além da contribuição empírica, a pesquisa apresenta uma contribuição acadêmica 

importante ao apresentar uma revisão de literatura sobre o tema e explorar o 

conceito de competências, como uma prática capaz de proporcionar melhoria dos 

resultados organizacionais. As competências podem auxiliar a promover o 

crescimento da organização aliada à educação e desenvolvimento dos 

colaboradores envolvidos, por meio de uma nova abordagem da política voltada 

para o quadro de pessoal da organização (NETO;  PEREIRA, 2007). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Histórico e Conceitos de Competências 

Será apresentada a seguir uma perspectiva de formação e evolução do termo 

competências desde o uso no senso comum há vários séculos até o constructo 

organizacional difundido e empregado hodiernamente. 

 A idéia de competência tem suas primeiras origens e usos na Idade Média. À 

época, competência era um vocábulo ligado ao termo jurídico ainda em uso que diz 

respeito à atribuição e legitimidade de alguém para decidir ou manifestar parecer 

sobre algo. Posteriormente, passou a ser um termo designado também para fazer 

alusão a um indivíduo com destreza para determinada tarefa ou função (ISAMBERT-

JAMATI, 1997; BRANDAO; GUIMARAES, 2002). 

Posteriormente, no século XX,  o aparecimento do Fordismo, após a Revolução 

Industrial, favoreceu a disseminação deste último uso em ambientes 

organizacionais. Assim, a pessoa que executava atividades, de acordo com o modo 

prescrito, era tida como competente. Nos anos 70, com o advento dos estudos 

científicos no campo das relações humanas e organização, surgiram correntes na 

psicologia que passaram a dar novas contribuições para a compreensão e 

aplicabilidade do tema. Dentre estas perspectivas, destaca-se  a de Durand.  Suas 

idéias enfatizam a abordagem do ponto de vista da Administração, privilegiando 

conhecimentos, habilidades e atitudes de um determinado indivíduo (DURAND, 

2000).  Nesta abordagem, esses elementos são adquiridos e demonstrados à 

medida que há interação da pessoa com o ambiente. Esta abordagem integra a 

visão cognitivista, descrita por Bastos (2004). As contribuições da psicologia 

partiram do pressuposto que a competência somente pode ser apreciada a partir do 

momento em que ocorre a relação entre três entidades: indivíduo, estímulos e 

respostas. De acordo com Bastos (2004), este processo interativo é responsável 

pelo cognitivismo das competências, isto é, elas surgem ou manifestam-se no 

indivíduo a partir de uma motivação externa que desencadeia uma ação no indivíduo 

e este, por meio da experiência, adquire conhecimentos e habilidades que lhe 

permitem demonstrar determinadas atitudes (DURAND, 2000). 
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Com base neste contexto, foram sendo formadas diferentes correntes no que tange 

o conceito de competências.  Nos estudos realizados sobre o tema destacam-se 

duas grandes vertentes: a americana e a européia. A vertente européia pode ser 

subdividida entre a corrente britânica e a corrente franco fônica. A corrente britânica 

é representada por Steffen que citado por Bittencourt e Barbosa (2004) apresenta 

que a competência está atrelada aos resultados demonstrados na execução de uma 

tarefa e sua verificação ocorre principalmente, por meio de indicadores de 

desempenho exigidos ou presentes em um sistema produtivo. Com base nestas 

idéias, a vertente britânica desenvolve o senso de perfis, ou seja, categoriza os 

trabalhadores de acordo com o grau de destreza verificado no desempenho 

demonstrado (BITTENCOURT; BARBOSA, 2004). 

 A corrente franco fônica  tem como principais representantes Zarifian (2001) e Le 

Boterf (2003). Estes autores, além de admitir as idéias britânicas e americanas, 

trazem como contribuição o fato de que, a competência para existir, pressupõe a 

mobilização, a comunicação entre indivíduos e o lado engenhoso das pessoas. Este 

se torna tangível nas atitudes tomadas diante de situações imprevistas ou adversas 

ao longo do exercício das atividades, portanto enfatiza o resultado e a ação dos 

trabalhadores para admitir o contexto de competência (RODRIGUES, 2006). 

Por fim, desenvolveu-se também a corrente americana, representada principalmente 

por McClelland (1973) cujos trabalhos estão ligados à escola de relações humanas. 

Baseia-se no fato de que a competência corresponde a uma capacidade e traços 

individuais que são demonstrados em uma situação de trabalho. Pressupõe segundo 

Boyatzis (1982) a interação do indivíduo com o ambiente para que a competência 

possa de fato ocorrer. Desta forma, a abordagem americana enfatiza a identificação 

de características pessoais que permitam um nível de desempenho superior no 

exercício das funções, principalmente no estrato gerencial (RODRIGUES, 2006). 

Além disso, em diferentes níveis de ênfase, as abordagens sobre competências  

destacam a importância dada ao fator desempenho pelo comportamento no 

ambiente de trabalho. Estes embora sejam um pressuposto para existir, são 

descritos como um elemento que combina conhecimentos, saberes, experiências e 

motivações que são determinantes, embora ainda não tenham sido bem descritos 

(LE BOETERF, 2003; ZARIFIAN, 2001). 

Partindo das múltiplas abordagens do conceito do termo competências, pode-se 

atribuir parte deste fator às rápidas mudanças tecnológicas que impactam 
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diretamente nos serviços e indústrias baseados cada vez mais no conhecimento 

(RODRIGUES, 2006). Elas são consideradas pelos autores como não passíveis de 

imitação e representam um elemento importante para fazer face às novas demandas 

que os indivíduos e organizações devem responder. Neste quesito, ganham grande 

importância as competências humanas nas empresas (BRANDÂO e GUIMARÂES, 

1999). 

 Atualmente, a idéia de competência está ligada a uma junção das duas concepções 

apresentadas (BRANDÃO, 2005 p.12).  

 

“A competência é entendida, então, não apenas como um conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para exercer 

certa atividade, mas também como o desempenho expresso pela 

pessoa em determinado contexto, em termos de comportamentos 

adotados no trabalho e realizações decorrentes.” 

 

(FREITAS; BRANDÃO 2005; p.12) 

 

 Este tipo de concepção tem em geral uma aceitação mais abrangente no ambiente 

acadêmico e empresarial, uma vez que associam os elementos cognitivos e motores 

a um determinado desempenho ou a uma estratégia organizacional (CARBONE, 

2005). Elas promovem o alinhamento entre a ação individual e a execução de 

objetivos organizacionais que atendem a uma necessidade estratégica da empresa. 

(PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

Este comportamento, que envolve a aplicação de conhecimentos em um contexto 

específico, produz resultados tanto para o indivíduo por eles responsável, quanto 

para a organização. O conceito de competência é composto por vários elementos 

complexos que estão relacionados entre si. (BRANDÂO, 2005). 

Dentre as abordagens e exposições sobre estes elementos interdependentes, as 

dimensões identificadas e descritas por Durand (2000) esclarecem como as 

competências se compõem. O autor propõe três dimensões da competência 

detalhadas a seguir: conhecimento, habilidade e a atitude (DURAND, 2000).  

 O elemento conhecimento é apresentado por Durand (2000) como um agregado de 

informações, por sua vez originados da interação da racionalidade humana com 

dados presentes no ambiente e está ligada ao saber. Davis e Botkin (1994) e 
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Davenport Prusak (1998) aprofundam esta idéia afirmando que o conhecimento 

parte de informações e estas se originam de dados que quando percebidos pelo 

indivíduo adquirem significância ou sentido e acarretam algum impacto no 

julgamento ou no comportamento do indivíduo (DURAND, 2000). 

A habilidade é apresentada  como capacidade de aplicar conhecimentos gravados 

na memória de um indivíduo em um tipo de ação. Já para Sanchez (1997), a 

habilidade está ligada a  idéia de como fazer algo em determinado processo e o 

conhecimento liga-se ao saber o que e por que o fazer. Por isso, é um atributo 

geralmente descrito como capacidade disposicional, já que levam as pessoas a se 

portarem de um modo específico (DURAND, 2000). 

 A outra dimensão componente do conceito de Competência é a Atitude. Durand 

(2000) descreve a como sendo uma propriedade que tem reflexos no 

comportamento das pessoas. Isto se dá, pois a atitude está atrelada ao sentimento e 

aos aspectos de interação social existentes no trabalho ou em outro contexto em 

relação a uma pessoa com um objeto, outras pessoas ou de uma pessoa com uma 

determinada atividade. Esta interação pode ocorrer no sentido positivo-quando há 

reforço- ou no sentido negativo-quando há distanciamento da ação e do 

comportamento apresentado (CARBONE, 2005). 

 Com o desenvolvimento de novas teorias e a realização de demais estudos nestes 

três componentes, foi indicado que conhecimentos, habilidades e atitudes são 

elementos que se complementam de modo interdependente. Um exemplo disso é 

apresentado por Brandão (2001) ao afirmar que “uma habilidade pressupõe o 

conhecimento de técnicas ou princípios”. Além disso, Carbone (2005) reafirma a 

competência, quanto ao âmbito profissional é expressa em termos dos 

comportamentos apresentados no trabalho e os resultados produzidos a partir 

destas ações, que conforme explicitado pela psicologia organizacional é suscitado 

por um elemento que motiva ou desencadeia a ação.  Estes resultados geram algum 

tipo de valor que pode ser social, econômico ou ainda ambos e que geralmente 

precisa  ocorrer de modo positivo, isto é,  de modo a convergir com a estratégia da 

empresa. Neste sentido, um estudo mostrou que à medida que as pessoas 

percebem o valor atribuído a demonstração de uma competência, mais elas se 

inclinarão a apresentar o aspecto comportamental e maior envolvimento será 

realizado com o trabalho (ANDRADE e BRANDÃO, 2007). 
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 É importante ressaltar que com base na demonstração das atitudes e das 

competências, ou seja, por meio do comportamento são realizadas as avaliações 

das competências que um indivíduo apresenta. Portanto, é fundamental conhecer as 

competências e descrevê-las de modo a sustentar a criação de formas de 

mensuração do desempenho  (VONK, 1998). 

Para fomentar os comportamentos positivos, isto é, a expressão da competência, a 

organização deve desenvolver processos de aprendizagem e atuar sobre fatores 

ambientais que possam vir a representar obstáculo para o desempenho desejado 

(FREITAS; BRANDÃO, 2005). 

 O desenvolvimento da aprendizagem na organização funciona como suporte para o 

desenvolvimento de competências. Le Boterf (1999) descreve a importância de 

haver um sistema educacional alinhado à estratégia empresarial e às necessidades 

de aprendizagem dos funcionários. Este elemento, segundo ele, é fundamental para 

o desenvolvimento das competências na organização. As ações educacionais da 

empresa devem oferecer suporte às trilhas de aprendizagem (cursos, oficinas, 

periódicos, palestras, difusão de material corporativo, práticas de benchmarking) de 

modo a convergir com as demandas organizacionais e ao mesmo tempo estar 

alinhada com práticas de desenvolvimento pessoal (FREITAS;  BRANDÃO, 2005). 

 Além de atuar na frente disposicional – conhecimentos, habilidades e atitudes, a 

organização deve criar um ambiente de suporte ao sistema de aprendizagem. Neste 

quesito, há fatores sociais como, por exemplo, oferecer incentivos e reconhecer o 
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bom desempenho e o engajamento dos colaboradores nas iniciativas educacionais, 

fornecerem o suporte material e tecnológico necessário e ainda promover um clima 

organizacional amistoso e de suporte entre os envolvidos (FREITAS;  BRANDÃO, 

2005). 

Tendo em vista as dimensões e evolução histórica apresentados anteriormente para 

a composição de um  conceito, as competências são definidas por Fialho (2006, 

p.18) como: 

 

 ”uma ampla combinação de conhecimentos, habilidades e 

características pessoais que resultam em comportamentos que 

podem ser observados e avaliados. É um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes a respeito de um determinado 

tema.” 

 

Fleury e Fleury (2001, p.15) definem competência como:  

“um saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que 

agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo.”  

 

Saber mobilizar e combinar recursos, ter capacidade de integrar saberes diversos e 

heterogêneos para realizar uma atividade especificada é demonstrar competência 

(DUTRA, 2008). 

O Conceito de Competência, conforme exposto até o momento, é complexo e 

admite grande número de concepções que se traduzem em diferentes formas de 

aplicabilidade às práticas de gestão. Um dos pontos em comum entre as diferentes 

vertentes que abordam este tema é o fato de que as inovações e incorporações 

tecnológicas na produção e na execução das tarefas têm, em conjunto com o 

cenário mais competitivo, provocado mudanças no padrão de relacionamento entre 

os indivíduos e seu trabalho (BITENCOURT;  BARBOSA, 2004). 

Além disso, em diferentes níveis de ênfase, as abordagens sobre competências  

destacam a importância dada ao fator desempenho pelo comportamento no 

ambiente de trabalho. Estes embora sejam um pressuposto para existir, são 

descritos como um elemento que combina conhecimentos, saberes, experiências e 
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motivações que são determinantes, embora ainda não tenham sido bem descritos 

(LE BOTERF, 2003; ZARIFIAN, 2001). 

 

2.2  Níveis de Competências 

Ainda considerando os conceitos de competências apresentados anteriormente, a 

literatura relativa descreve uma série de elementos ou estratos da competência que 

permitem compreender a interação nas dimensões organizacionais e individuais, 

abordando especificidades presentes em cada uma delas  (NETO;  PEREIRA, 

2007). 

Prahalad e Hamel (1990) atrelam o conceito de competências ao nível 

organizacional, referindo-se a ela como um atributo da organização. É possível, 

então, classificar as competências como humanas ou profissionais - aquelas 

relacionadas a indivíduos ou a pequenas equipes de trabalho- e organizacionais. 

Estas seriam as competências essenciais, que são inerentes e distintivas a toda a 

organização ou a uma de suas unidades produtivas e teriam como atribuição alocar 

formas específicas das organizações executarem seus negócios, originando 

vantagens competitivas para fazer frente ao mercado. (PRAHALAD e HAMEL, 

1990). 

Para Resende (2000), as competências podem, de modo semelhante ao expresso 

por Prahalad e Hamel (1990), ser denominadas empresariais ou organizacionais. 

Estas competências são aquelas relativas aos objetivos organizacionais e a gestão 

empresarial. Podem ser subdividas em duas categorias: core competences, 

consideradas indispensáveis a todas ou um conjunto de áreas da organização e as 

funcionais ou técnicas, que estão ligadas a determinadas funções e cargos 

presentes na organização. A competência logo implica em aplicar conhecimentos 

desenvolvidos por formação, treinamento e experiência expressos em termos de 

comportamentos que incluem a motivação do indivíduo, astúcia, habilidade para lidar 

com problemas e negociar e compartilhar estes elementos no exercício das 

atribuições e nas relações interpessoais RESENDE (2000). 
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Outra classificação é proposta por Zarifian (2001). As competências podem ser 

agrupadas em cinco categorias, a saber:  

a) Competências de Processos: englobam os conhecimentos e demais dimensões 

referentes aos processos existentes na organização; 

b) Competências da Organização: ligadas ao corporativo da empresa e ao desenho 

dos fluxos de trabalho e interação entre as subáreas; 

c) Competências de Serviço:  elencam conhecimentos e habilidades inerentes ao 

fornecimento de produtos e serviços produzidos na organização; 

d) Competências Sociais: abrangem aspectos de relacionamentos interpessoais e 

sustentam a base para o comportamento, iniciativa e flexibilidade. 

e) Competências Técnicas e Profissionais: correspondem a um elenco de 

conhecimentos específicos indispensáveis ao exercício de uma função da empresa 

e não somente a um cargo específico.  

 

2.3 Mapeamento de Competências 

O mapeamento das competências consiste em um procedimento que tem como 

objetivo principal identificar as competências, organizacionais e profissionais, que 

são indispensáveis para que os colaboradores da organização possam exercer suas 

atribuições de modo eficaz, por conseguinte contribuindo para o cumprimento da 

estratégia e dos objetivos organizacionais (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

Para realizar este diagnóstico, uma das metodologias mais utilizadas é descrita por 

Brandão e Bahry (2005), que apresentam uma série de elementos que 

operacionalizam a coleta das informações que irão subsidiar a identificação das 

competências (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

Para desenvolver as competências, a organização deve identificar as competências 

organizacionais e profissionais necessárias para o alcance dos objetivos e para a 

execução das estratégias definidas. Neste processo, devem ser analisados os 

documentos que descrevem a orientação estratégica - missão, visão, objetivos e 

planos, entre outros (CARBONE, 2005). As pessoas-chave da empresa também 

devem ser ouvidas de modo a extrair informações que possam ser confrontadas 
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com a análise dos documentos e possam ser coletados detalhes acerca das tarefas 

e funções (FARIA; BRANDÃO, 2003). Além disso, há metodologias voltadas para a 

aplicação de questionários, grupos focais e fóruns, conforme apresentado por 

Guimarães (2001). Independente da metodologia empregada neste processo de 

identificação das competências, Carbone (2005) orienta a posterior descrição das 

competências com o objetivo de consolidar as informações coletadas e formalizar o 

elenco de competências identificado. Estas devem ser realizadas de modo a 

expressar um desempenho, especificando para esse fim, comportamentos objetivos 

e observáveis no trabalho. Segundo Carbone (2005), este procedimento evita 

subjetividade e divergências de interpretação.   

Carbone (2005) explica que o processo de identificação de competências é 

importante também para detalhar e levantar competências já existentes na empresa. 

Assim, ela poderá trabalhá-las para reduzir a possível lacuna existente. Esta lacuna 

corresponde, segundo o autor, a uma diferença entre o grau de estado real e o 

desejado ou necessário à organização para que ela possa por meio de tais 

competências desenvolver ações efetivas rumo aos objetivos delineados. Este 

mesmo diagnóstico de competências já presentes pode ser realizado por meio das 

avaliações de desempenho, já que um dos fatores básicos que compõem a 

competência é a observação de determinadas atitudes no trabalho, conforme 

exposto anteriormente (BRANDÂO; GUIMARÃES, 2001). 

A descrição da competência deve ser realizada de modo a explicitar um 

comportamento ou desempenho claro. Em função disso, é necessário redigir tal 

descrição empregando verbos indicativos de ação - verbos no infinitivo – e devem 

ser inseridos adicionalmente os critérios e as condições  de expressão de tal 

desempenho. O critério mencionado  refere-se a um parâmetro de qualidade ou 

eficiência considerado como mais adequado.  Já a condição está relacionada a um 

determinado contexto, no qual o exercício de um determinado desempenho deve 

ocorrer (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

A etapa de descrição da aplicação da metodologia de mapeamento de competências 

deve observar alguns pontos para que possa ser desenvolvida de modo bem 

sucedido.  As descrições devem ser objetivas com emprego de termos claros para 

qualquer contexto organizacional,  assim devem-se evitar termos excessivamente 

técnicos ou que possam remeter a ambigüidade (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 



27 

 

 

Descrições efetivas devem ser realizadas com verbos de ação concreta, que 

remetam a idéia de desempenho observável no trabalhado, preferencialmente 

incluindo as condições e critérios relatados anteriormente. Após a formalização de 

tais descrições, as mesmas devem ser submetidas às pessoas chave da 

organização que devem conduzir uma análise crítica para validação. Se necessário, 

devem ser tomadas as devidas ações para a correção de inconsistências e 

recomenda-se também a apresentação do material para outros colaboradores, tendo 

como objetivo realizar uma validação semântica dos termos empregados nas 

descrições, novamente com o intuito de eliminar interpretações divergentes (FARIA; 

BRANDÂO, 2003). 

Após elaborar descrições efetivas, a metodologia para mapeamento de 

competências enfatiza a necessidade de retornar a etapa de análise documental, 

buscando delinear categorias na avaliação dos documentos referentes aos objetivos 

e estratégia organizacional. Devem ser analisadas e decompostas a missão e visão 

da organização com o objetivo de destacar funções e possíveis indicadores para não 

só avaliar a relevância e papel de cada competência identificada como também 

concretizar formas de apurar o desempenho das mesmas (FARIA; BRANDÂO, 

2003). 

Uma das formas mais empregadas no mapeamento de competências é a realização 

de entrevistas com colaboradores cujo grau de conhecimento da organização e 

visão sistêmica são mais elevados. São empregados geralmente um roteiro semi-

aberto de entrevistas e depois de identificadas e selecionadas as pessoas chave, 

dentro da organização e das funções, são agendadas e conduzidas as entrevistas. É 

fundamental garantir o envolvimento do entrevistador, mantendo-se para isso o 

maior grau de empatia possível com os mesmos e expondo os objetivos do 

trabalhado, enaltecendo a importância das contribuições prestadas (BRANDÃO; 

BAHRY, 2005). 

Devem ser abordadas questões consideradas relevantes pelo entrevistado, como 

tarefas e comportamentos considerados relevantes, dificuldades e formas de 

atuação diante das mesmas no decorrer do exercício das atribuições e o 

entrevistador deve analisar aspectos críticos e adjacentes às declarações do 

entrevistado. A posterior análise de conteúdo é recomendada para que o 

pesquisador possa descrever as competências identificadas de modo adequado 

(BRANDÃO; BAHRY, 2005). 
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Além deste procedimento de coletar as informações por meio de entrevistas 

individuais, o pesquisador ou organização que apresentar maior restrição em relação 

ao fator tempo, poderá utilizar grupos focais. Eles consistem em entrevistas coletivas 

nas quais deve se primar pela contribuição de todos, organização dos assuntos e 

idéias discutidos por cada participante. Para que seja um instrumento eficaz, é 

necessário dimensionar de modo adequado o número de participantes, sendo que 

grupos de seis a doze pessoas são em geral tidos como eficientes. Desta forma, é 

possível não só direcionar os aspectos sob levantamento como também garantir a 

contribuição de todos os presentes. Os procedimentos adotados aqui se 

assemelham aos adotados em uma entrevista individualizada, com emprego de 

roteiro flexível, exposição de objetivos e análise de elementos citados diretamente 

bem como de aspectos adjacentes (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

Para este  levantamento pode ser realizada ainda a observação. São  apresentadas 

as duas vertentes, uma em que o pesquisador simula sua participação na equipe de 

trabalho – observação participante e outra modalidade, na qual ele observa o grupo 

de trabalho por um período determinado – observação não participante. Para que 

seja positiva, a observação deve ser realizada em um ambiente de trabalho em que 

o pesquisador tem uma relação positiva e de confiança com os integrantes. Quanto 

ao pesquisador, há a necessidade de ter uma postura que lhe permita identificar as 

competências ao longo do exercício das atribuições dos participantes, com atenção 

a elementos de freqüência ou que normalmente poderiam ser omitidos em um 

depoimento por entrevista fornecida pelos pesquisados (CARBONE, 2005). 

Além das metodologias apresentadas, outra ferramenta disponível e muito difusa 

entre pesquisadores que necessitam realizar o mapeamento de competências está o 

questionário. Geralmente, o uso deste instrumento tem como pré-requisito a 

utilização de uma das metodologias descritas anteriormente, pois a construção dos 

objetivos e itens do questionário deve ser subsidiada pelas informações obtidas nas 

metodologias anteriores à construção deste instrumento (BRANDÃO; BAHRY, 

2005). 

Neste contexto, o pesquisador realiza a descrição das competências levantadas 

pelos métodos anteriores – entrevista, grupo focal ou observação - e realiza um 

tratamento da descrição. Este passo tem  como objetivo diagnosticar e eliminar mais 

uma vez aspectos ou termos que possam ser irrelevantes, gerar ambigüidade, ou 
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intervir de qualquer modo negativo na interpretação dos colaboradores BRANDÃO 

(2001). 

A seguir, o pesquisador deverá selecionar e adotar uma escala. Será a  partir  dela 

que os respondentes do questionário irão atribuir certo grau de relevância das 

competências apresentadas. Dentre as escalas mais comuns, tem-se: 

a) escala de diferencial semântico: nesta os graus variam em pontos cujos extremos 

compreendem, por exemplo, de “nem um pouco importante” até “extremamente 

importante”. 

b) escala do tipo Likert: na qual se atribuem números ou pontos a cada um dos 

estratos de relevância apresentados no questionário, por exemplo, 1- Nada 

Importante, 2-Pouco importante, 3-Medianamente importante, 4- Muito importante e 

5- Totalmente importante (CARBONE, 2005). 

Após a seleção da escala a ser adotada, é necessário determinar a quantidade de 

pontos ou extratos a serem empregados no questionário. Em geral, recomenda-se 

utilizar escalas com no mínimo quatro e no máximo dez pontos. Desta forma, 

reduze-se a dificuldade de avaliação e interpretação por parte dos participantes e 

obtêm-se uma diferenciação mínima adequada. É importante ressaltar que escalas 

com número de pontos ímpar admitem uma escala neutra, do contrário caso a 

escala definida tenha um número par de pontos. (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

Por fim, o questionário deve contemplar campos destinados a coleta de dados mais 

individuais relativos à amostra de participantes, como por exemplo, dados sobre 

faixa etária, tempo de serviço junto à organização ou função pesquisada, grau de 

instrução e formação profissional, gênero entre outros (FARIA; BRANDÂO, 2003). 

Estes mesmos autores ressaltam a importância de realizar a validação do 

questionário por meio da da condução de um pré-teste que permita identificar falhas 

e propiciar a correção das mesmas antes da aplicação e amostra definitivas (FARIA; 

BRANDÂO, 2003).  

Além de diagnosticar competências indispensáveis para o cumprimento da 

estratégia da organização, o mapeamento tem como função apresentar 

competências já existentes na organização e cujo grau de performance deve ser 

aperfeiçoado (CARBONE, 2005). Para estas últimas, sugere-se a apuração por meio 

de instrumentos de avaliação de desempenho, tendo em vista que a expressão da 

competência se dá através deste (BRANDÂO; GUIMARÂES, 2001). 
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A partir deste ponto, a organização pode estimar a lacuna existente entre as 

competências atuais e aquelas que se fazem necessárias para o alcance dos 

objetivos organizacionais. O diagnóstico realizado subsidia ações a serem tomadas 

pela corporação para desenvolver estas competências, proporcionando 

direcionamento das ações educacionais, diretrizes focadas para as políticas de 

treinamento e por outro lado, auxilia na formulação de práticas para o 

reconhecimento e incentivo ao bom desempenho (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

 

O desempenho representa a base para direcionar a organização em ações de 

planejamento, por meio do desenvolvimento de elementos técnicos, administrativos 

e de integração entre indivíduos e tarefas para a consecução dos objetivos 

organizacionais. Para isto, o desempenho precisa ser compreendido na organização 

como um objetivo claro de vinculação com metas organizacionais, que possam ser 

observadas através da expressão de resultados e de comportamentos avaliados  em 

termos de eficiência, eficácia e contribuição (OLIVEIRA, 2009). 

Portanto, o desempenho está diretamente relacionado a resultados auferidos por 

indivíduos e grupos de trabalho e os processos comportamentais que desencadeiam 

ações para a geração dos mesmos.  De modo semelhante, o desempenho pode ser 

definido como elenco de comportamentos expressos no exercício de atribuições que 

requerem a mobilização de conhecimentos e habilidades convergentes para a 

execução de um determinado trabalho (PASQUALI, 1999).  

 O desempenho adequado ou competente está relacionado ao conjunto de 

competências profissionais, descritas anteriormente, empregadas pelo indivíduo na 

execução de seu trabalho e de forma convergente com o parâmetro esperado pela 

organização. Além disso, apresenta geralmente impactos nos níveis individual, da 

equipe de trabalho e dos resultados corporativos (OLIVEIRA, 2009). 

 Portanto, o desempenho desejado pela corporação precisa contemplar ações que 

incluem a identificação de competências profissionais e técnicas indispensáveis ao 

exercício dos cargos, a estipulação de objetivos e metas, e detalhamento de 

requisitos como responsabilidades, prazos e comportamentos necessários,  

preferencialmente através de um processo que envolva os colaboradores. Ao 

mesmo tempo, gestores e supervisores precisam trabalhar a linha de comando e 

estipular canais de comunicação e feedback (OLIVEIRA, 2009). Além disso, devem 

ser encarregados de manter um monitoramento constante e atuar como 
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facilitadores, fornecendo quaisquer instrumentos e condições de trabalho que se 

façam necessárias para o exercício do desempenho. Por fim, a avaliação de 

desempenho deve ser realizada, conforme explicitado anteriormente, e seus 

resultados devem subsidiar trilhas de aprendizagem e outras formas que reduzam a 

lacuna diagnosticada em uma próxima avaliação (PASQUALI, 1999). 

 

2.4 Desempenho e Competências 

Em função do caráter relevante do constructo desempenho junto à abordagem da 

temática de competências, faz-se necessário apresentar alguns conceitos e 

perspectivas a respeito do tema, visto que este não pode ser visto de forma 

desvinculada do constructo de competências (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

Diante da teoria apresentada até o momento, surge a necessidade de destacar as 

semelhanças e especificidades de cada termo. Ambos os campos da gestão de 

pessoas abordam e enfatizam o fator atitude como sendo a parte tangível do 

exercício de um desempenho bom ou ruim, com base na lacuna entre os resultados 

gerados e os planejados pela companhia. Além disso, estes elementos influenciam 

no desempenho da organização e são impactados por ela (BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001). 

Em virtude disso, a gestão por competências e a gestão do desempenho convergem 

no sentido de que ambas unem a dimensão individual com os elementos 

organizacionais. Na gestão por competências, estratificam-se as organizacionais e 

as humanas enquanto  a gestão por desempenho é influenciada pela atitude 

individual e também é determinada pelos atributos organizacionais. Estes dois 

subsistemas de gestão de pessoas indicam que para haver um bom desempenho 

organizacional devem ocorrer para captar, desenvolver e reter colaboradores 

integrando os objetivos organizacionais e estratégias definidas para fundamentar as 

práticas de gestão de pessoas com vistas a maximizar a performance (TAYLOR;  

NAPIER, 1996). 

A avaliação de desempenho ocorre levando em consideração a um parâmetro 

previamente estabelecido e permite adicionalmente mensurar o grau de domínio 



32 

 

 

apresentado pelo colaborador em relação aos conhecimentos e habilidades 

necessários para performar de modo adequado, contribuindo para o alcance da 

proposta organizacional. Na gestão por competências, de forma semelhante, a 

expressão de resultados e do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

demonstrados impacta diretamente na avaliação da competência demonstrada pelo 

indivíduo ( BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

Além disso, a gestão por competências pressupõe algum tipo de escala de 

desempenho para diagnosticar a lacuna existente em um grupo de trabalho ou 

indivíduo. Por fim, segundo Brandão e Guimarães (2001), a gestão por 

competências e a gestão do desempenho devem ser instrumentos complementares 

que auxiliem na consecução de objetivos organizacionais, mas que também 

propiciem o desenvolvimento dos indivíduos, facultando-lhes inclusive novas 

possibilidades de contínuo desenvolvimento profissional ( BRANDÃO; GUIMARÃES, 

2001). 

Com base no exposto anteriormente, a gestão por competências e a gestão de 

desempenho constituem subsistemas de gestão de pessoas que podem ser 

combinados para permitir às organizações desenvolverem certas práticas que 

permitam o desenvolvimento do capital humano, embora sejam constructos com  

suas próprias especificidades. Embora haja diferentes concepções sobre o uso 

destas ferramentas nos ambientes organizacionais e acadêmicos, conforme 

apresentado, as abordagens convergem no sentido de que as corporações que 

melhor implementarem e acompanharem o desenvolvimento destas práticas serão 

as que terão melhores condições para se manter competitivas no mercado. Por meio 

de uma gestão eficiente de seus colaboradores, e do desenvolvimento contínuo 

destes, a organização torna-se uma entidade capaz de cumprir com seu papel 

econômico e também de promover o crescimento profissional (BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001). 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Esta seção apresenta métodos e procedimentos adotados que sustentam a 

pesquisa realizada. Será apresentada a seguir a estratégia de investigação utilizada, 

as principais questões norteadoras para o desenvolvimento em campo e a descrição 

do planejamento para instrumentalização, coleta e análise dos dados.  

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

Dentre as abordagens de investigação disponíveis, quantitativo e qualitativo, esta 

pesquisa empregou ambas sendo, portanto de caráter misto. O emprego de ambas 

as modalidades foi justificado pela necessidade de se realizar um levantamento 

preliminar de caráter predominantemente qualitativo  no que se refere à realização 

do levantamento de informações necessárias ao mapeamento das competências, 

conforme apresentado anteriormente (BRANDÃO; BAHRY, 2005). A etapa 

qualitativa desta pesquisa teve o papel de permitir a apresentação de um tema 

complexo em um contexto social e, além disso, a pesquisa como tendo caráter 

predominantemente descritivo, ao identificar e descrever competências necessárias 

a comercialização de energia pressupõe o levantamento inicial de informações sobre 

o processo e as habilidades inerentes ao mesmo. Esta modalidade permite maior 

amplitude na explicação do fenômeno social para sua compreensão e descrição de 

modo abrangente (RÍO, 1997).  Desta maneira, foram consolidadas as informações 

básicas  levantadas por entrevista que posteriormente subsidiaram a construção de 

instrumentos quantitativos, necessários para a consecução dos objetivos deste 

estudo (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

A vertente quantitativa desta pesquisa fez-se necessária para que pudesse  ser 

medida com eficácia o grau de importância das competências mapeadas e o 

desempenho demonstrado pela equipe em função da expressão das competências 

identificadas a partir da expressão dos próprios colaboradores. Nesta etapa da 

pesquisa, foi necessário estabelecer um consenso com o grau de desempenho e 

relevâncias das competências expressas. Os resultados validados para todos os 

envolvidos no processo de comercialização de energia. Objetivou-se assim garantir 
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uma padronização dos resultados e a projeção dos mesmos para a população alvo 

deste trabalho (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

 

3.2 Caracterização da organização, setor ou área 

A pesquisa foi realizada em uma organização atuante no setor elétrico brasileiro e 

cujas atividades de negócio desempenhadas são a geração e transmissão de 

energia elétrica em todo o  território nacional. A organização atua há mais de trinta 

anos neste ramo de negócio e até o início da década passada, tinha suas atividades 

concentradas nos estados do norte do Brasil (PINTO; OLIVEIRA, 2004). 

A organização está sediada em Brasília, assim como demais instituições 

componentes do sistema elétrico brasileiro, e possui cerca de 3500 colaboradores. 

Sua estrutura compreende quatro grandes áreas: gestão corporativa, econômico-

financeira, planejamento e engenharia e produção e comercialização. Esta última 

será o foco do estudo, pois abriga o objeto de pesquisa deste trabalho.  

O setor elétrico passa por grandes mudanças desde a década de 1990. O governo, 

procurando aumentar a competitividade das entidades do setor, redistribuiu 

responsabilidades e realizou a abertura do setor para o capital privado e estrangeiro. 

Desta forma, as empresas componentes do sistema passaram a competir entre si. 

Anteriormente a esta desregulamentação, cada empresa geradora e transmissora 

tinha áreas geográficas definidas para atuação. Entretanto estas reservas de 

mercados foram desfeitas com a reestruturação do setor (PINTO; OLIVEIRA, 2002). 

Hoje, o setor elétrico é caracterizado por atuação autônoma, fiscalizada por agentes 

reguladores criados com intuito de supervisionar a atuação das entidades 

componentes do sistema, das empresas geradoras e transmissoras.  Portanto, o 

mercado apresenta: 

a) competitividade e grau concorrencial elevado entre fornecedores de energia 

(geradores e transmissores) e consumidores (concessionárias e empresas livres);  

b) ativos de uso comum entre fornecedores, como é o caso da infraestrutura de 

distribuição e transmissão; 
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c) autonomia crescente por parte dos consumidores de selecionar e negociar com 

seu provedor de energia; 

d) atuação de empresas reguladoras no que tange as práticas de geração, 

transmissão, precificação e impactos sócio-ambientais.  

Todas estas novas configurações do setor elétrico brasileiro atribuíram novo papel a 

atividade de vender energia, pois esta passou a ser um produto de alto valor e 

diferenciação, principalmente em um momento de expansão de atividade 

econômica. (PINTO; OLIVEIRA, 2004). 

3.3 População e participantes  

Na primeira etapa da pesquisa, de natureza qualitativa,  os participantes do estudo 

foram os gerentes das unidades que compõem a área de comercialização da 

organização. Os gerentes foram selecionados em função do fato de possuírem uma  

visão integral do processo de comercialização de energia, embora cada um deles 

esteja concentrado em etapas específicas do processo, a saber: faturamento, custo, 

contratos e liquidação. Os gerentes de cada área integram um sistema de gestão da 

qualidade, o que permite a eles ter o conhecimento periódico de todas as etapas do 

macro e micro processos e dos requisitos necessários ao cumprimento do fluxo. Ao 

mesmo tempo, a pesquisa contou com a participação da líder de gestão da 

qualidade, que supervisiona o processo de comercialização na superintendência.  

Desta maneira, o estudo conta com uma entrevista geral descritiva do processo e 

das etapas e requisitos necessários. Contou-se também com entrevistas junto aos 

gestores de cada etapa, que agregaram aspectos mais particulares em cada uma 

das etapas do processo de comercialização estudado, principalmente no que tange 

a especificações referentes ao desempenho esperado e as dificuldades que podem 

estar presentes no cotidiano de execução das tarefas. 

Os colaboradores entrevistados possuem, no mínimo, cinco anos no exercício da 

função e contam com conhecimentos técnicos, experiência e visão holística para 

subsidiar a primeira etapa de realização da pesquisa em conjunto com a análise 

documental. Estes participantes têm em média 40 anos e são graduados em 
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engenharia elétrica com especializações adicionais,  requeridas pela empresa para o 

exercício dos cargos de gestão intermediária e alta gestão. 

Posteriormente, a pesquisa foi disponibilizada a  todos os demais colaboradores da 

área de comercialização, sob a forma de questionário impresso,  de natureza 

quantitativa. A população do estudo foi composta por todos os colaboradores 

acessíveis, estimados em número de 27 – que não se encontram em férias ou 

licenças médicas- envolvidos no processo de comercialização de energia. O número 

de colaboradores é de aproximadamente vinte e dois e abrange todos os 

empregados que de alguma forma tem interfaces com a comercialização de energia, 

pois eles estão distribuídos nas quatro subgerências identificadas no parágrafo 

anterior. Os colaboradores têm em média 35 anos, com predominância do sexo 

masculino, graduados em diferentes áreas do conhecimento, com destaque para 

Engenharia elétrica e experiência de, no mínimo, três anos no exercício das 

atribuições.  

3.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

Os instrumentos de pesquisa utilizados contemplam, em função dos objetivos 

apresentados, do caráter da pesquisa e da metodologia para mapeamento de 

competências citada anteriormente, a entrevista e a análise documental e 

posteriormente, a aplicação de um questionário (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

Para aplicação de entrevistas, há duas modalidades: abertas e semi-abertas. A 

entrevista aplicada com os gestores apresentados no item anterior foi estruturada de 

modo semi-aberta, pois havia a intenção de apenas guiar o conteúdo dos 

depoimentos, porém sem restringir a abordagem de assuntos ou fatos que o 

entrevistado pudesse considerar pertinente. Na primeira, lança-se um tema central 

enquanto na segunda o pesquisador parte de um roteiro base com a função de 

direcionar a entrevista. Este instrumento de pesquisa permitiu obter informações 

com profundidade a respeito do que as pessoas fazem e sabem, sendo o meio mais 

adequado para esta esfera qualitativa da pesquisa (DUARTE, 2005).  

O roteiro utilizado versa fundamentalmente sobre as atividades desempenhadas 

pelos gestores no exercício de suas atribuições diárias, a forma como fazem, as 
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dificuldades e soluções adotadas, os pré-requisitos em termos de informações e 

atividades e também em termos de conhecimentos e experiências necessários. 

Foram abordados aspectos que caracterizam e diferenciam o bom e um mau 

desempenho dentro das atribuições sob a responsabilidade de cada um deles.  

O roteiro foi apresentado a um pesquisador da área de competências com o objetivo 

de elucidar as questões e verificar a semântica e profundidade do mesmo. 

Posteriormente, após os procedimentos e análise de das entrevistas realizadas e a 

identificação das competências detalhadas na próxima seção deste ínterim, foi 

construído um questionário. Este empregou uma escala do tipo Likert com quatro 

pontos, com o objetivo de mensurar em toda a área a relevância das competências 

mapeadas e a expressão de desempenho das mesmas no exercício das funções 

técnicas dos cargos, conforme metodologia de mapeamento de competências 

apresentada (BRANDÃO; BAHRY, 2005). A escolha de quatro pontos para aferição 

na escala é justificada por ser satisfatória em relação aos objetivos deste trabalho. 

Ela demonstra ser capaz de fornecer um nível de diferenciação suficiente em 

relação aos graus de importância apresentados no questionário anexo e ao mesmo, 

desejar-se excluir a neutralidade nas respostas apresentadas pelos colaboradores, o 

que motivou o emprego de uma escala com número par de itens (ROCHA; 

CHRISTENSEN, 1997). 

O questionário empregado coletou dados adicionais referentes ao gênero dos 

respondentes, tempo de função na comercialização de energia, tempo de empresa, 

faixa etária e grau de especialização. Estas informações foram solicitadas por último, 

já que o foco foi extrair informações como a relevância das competências mapeadas 

em relação com base nas competências e o grau de desenvolvimento das mesmas 

pelos colaboradores. Estes itens foram abordados prioritariamente no questionário. 

A validação do questionário foi realizada com colaboração do superintendente da 

área de comercialização em termos de semântica e a cientificidade do mesmo foi 

verificada por um pesquisador da área em estudo,  seguindo-se assim os preceitos 

na metodologia de mapeamento de competências (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 
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3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Os procedimentos adotados para a coleta dos dados serão de acordo o sugerido na 

metodologia do mapeamento de competências, a realização de entrevistas 

individuais com os gestores envolvidos na área de comercialização de pessoas e  a 

líder de gestão da qualidade. As informações levantadas nesta etapa serão 

examinadas por análise de conteúdo e entrevistas com profundidade (DUARTE, 

2005).  O objetivo desta será o de propiciar a categorização das informações para a 

descrição e posterior validação das competências identificadas (BRANDÃO; BAHRY, 

2005). 

A primeira etapa deste processo ocorreu com a construção de um roteiro de 

entrevistas. O objetivo deste era coletar informações relativas às rotinas 

desenvolvidas na área para o processo de venda de energia, englobando desde os 

requisitos do processo até as tarefas, em seus diferentes níveis. Foram abordadas 

questões em relação às experiências e formação necessárias a cada uma das 

atribuições e que elementos são comumente utilizados em área para distinguir o 

bom do mau desempenho, bem como as possíveis dificuldades que podem emergir 

ao longo do processo e a respostas frente às mesmas. Este procedimento tem como 

objetivo subsidiar a descrição das competências e identificar instâncias em que as 

mesmas se apresentam com maior ou menor intensidade em função das demandas 

a que os colaboradores devem responder no dia a dia da área. 

Em uma reunião inicial com a gestora da qualidade da área, foram identificadas as 

pessoas chave que deveriam ser abarcadas pelo estudo com o objetivo de fornecer 

as informações necessárias com acurácia e detalhamento exigido. Para o 

cumprimento dos objetivos, foi designado que deveria ser ouvida a própria líder de 

gestão da qualidade, cuja contribuição foi fundamental para a compreensão do 

processo de comercialização e suas interfaces. Além disso, os gestores de cada 

gerência foram convidados para acrescentar detalhes mais específicos relativos às 

etapas do processo pelos quais são responsáveis. A participação deles teve a 

função de contribuir com os detalhes, dificuldades e até gargalos identificados no dia 

a dia, bem como levantar  elementos ligados à formação educacional e profissional  

e a gestão das atividades.  



39 

 

 

Foram consultados também documentos referentes à estratégia e objetivos da área 

de comercialização bem como alguns relatórios. Este procedimento adotado pelos 

entrevistados tinha como objetivo ilustrar ou trazer para mais próximo da realidade 

do pesquisador a realidade da empresa e seu funcionamento. 

A aplicação das entrevistas foi operacionalizada de modo a levantar informações 

que subsidiassem a elaboração de um  questionário composto pelas competências 

identificadas e para a posterior delimitação de graus de relevância e domínio dos 

colaboradores em relação às mesmas. Para a construção das competências, foram 

abordadas nas entrevistas questões relativas a um conjunto de conhecimentos e 

habilidades que devem ser demonstrados no dia a dia, ao longo do exercício das 

funções desempenhadas junto ao processo de venda de energia. 

As entrevistas foram realizadas entre 24 e 27 de Maio na sede da empresa em 

Brasília em horário reservado para esta finalidade. Cada uma das entrevistas foi 

conduzida individualmente e em caráter particular, sem a presença de terceiros no 

ambiente, conforme alinhado no momento em que foi feita a solicitação para 

participação no estudo. 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas resultando em 105 

minutos de material condensados em onze páginas de material abordando os 

tópicos anteriores.  

 

Colaborador Função Tempo (minutos) 

Participante I 
Líder de Gestão da 

Qualidade 
37 

Participante II Gerente de Contabilização 18 

Participante III Gerente de Faturamento 13 

Participante IV Gerente de Contratos 21 

Participante V Gerente de Riscos 16 

 

Quadro 1. Entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Posteriormente, o conteúdo foi apresentado a um pesquisador do tema 

competências e também para os gerentes da área a fim de corrigir qualquer 

discrepância semântica e de conteúdo referente às competências identificadas a 
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partir dos depoimentos. A validação do conteúdo apresentado foi importante para a 

identificação do elenco de competências apresentadas no capítulo referente a 

resultados, com especificação de conceitos, descrições e diagramas. 

A partir das competências identificadas foi elaborado um questionário cuja 

composição caracteriza-se por: apresentar uma descrição das competências 

identificadas e escalas para avaliação dos colaboradores em relação à relevância de 

cada uma delas para o processo de comercialização e o grau de domínio expresso 

por eles em relação a elas. O questionário tem o objetivo de expressar o aspecto de 

desempenho necessário à consolidação das competências. Além disso, fornece 

informações relevantes para a identificação de possíveis lacunas entre os 

colaboradores. A partir de sua elaboração, o instrumento foi avaliado por um 

pesquisador experiente na área de competências para validação de sua 

apresentação, estrutura, conteúdo e semântica. Foram sugeridas melhorias que 

após realizadas, deram origem a versão final disponibilizada no anexo deste estudo. 

A aplicação do questionário definitivo com os demais colaboradores envolvidos no 

processo de comercialização de energia ocorreu em um segundo momento, no qual 

todos receberam uma cópia física para responder em seu respectivo local de 

trabalho. A aplicação dos mesmos ocorreu no fim de Junho.  Os vinte e sete 

colaboradores presentes na aplicação foram reunidos em uma sala onde receberam 

o questionário bem como instruções de preenchimento. Esta breve introdução 

anterior à explicação tinha como objetivo também sanar possíveis dúvidas e nivelar 

a interpretação dos itens. Posteriormente, retornaram às suas mesas para responder 

o mesmo. Ao longo da aplicação não houve registros de comunicação entre os 

respondentes sobre o questionário ou o conteúdo deste. È importante que para 

alinhar a semântica e evitar dúvidas entre os respondentes, o nível desejado de 

certa competência foi caracterizado no questionário com o vocábulo importância, 

enquanto que o desempenho expresso pelos colaboradores foi descrito com o 

vocábulo domínio. 

As informações coletadas por questionário foram tabuladas e analisadas por meio 

de estatística descritiva por meio de software específico. Tal análise permitiu obter o 

grau de relevância e a expressão da escala de desempenho das competências 

identificadas para a função de comercialização de energia. (BRANDÃO; BAHRY, 

2005).  
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Desta forma, apresentou-se um panorama geral dos procedimentos adotados para a 

condução das entrevistas e realização da elaboração e aplicação do questionário. 

As informações prestadas pelos colaboradores por meio de um questionário foram 

posteriormente processadas em planilhas eletrônicas e programas de análise 

estatística, no qual a análise estatística descritiva foi gerada. A análise contemplou 

aspectos referentes à freqüência, média, mínimo e máximo e desvio padrão. Demais 

inferências mostraram-se não necessárias aos objetivos deste estudo e não 

puderam ser realizadas em função da limitação da população BARBETTA (2007). 

Adicionalmente, a análise dos dados foi calculada a lacuna das competências 

profissionais identificadas com base na definição de conceito apresentada por 

Ienaga (1998). Para ele, a lacuna de competência é expressa pela diferença entre a 

necessidade de uma competência e o nível de desempenho ou expressão da 

mesma. 

Tendo por base a caracterização realizada, este capítulo apresentou os 

instrumentos e procedimentos adotados para coleta de dados junto à organização 

investigada neste estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo encontra-se dividido em duas seções. Na primeira, são apresentados 

os resultados e discussão da etapa inicial da pesquisa, relativa às entrevistas 

realizadas para a identificação das competências profissionais. Na segunda seção, 

apresentam-se e discutem-se os resultados fornecidos através da aplicação do 

questionário junto a todos os colaboradores da área de comercialização de energia, 

no que se refere à importância e domínio das competências apresentadas.  

4.1 As Competências Profissionais Identificadas 

A entrevista realizada junto à Líder de Gestão da Qualidade, cuja visão sistêmica e 

holística somada ao tempo de experiência na área de comercialização, permitiu 

identificar características e procedimentos importantes que devem ser adotados 

pelos colaboradores da área para viabilizar o processo de comercialização de 

energia. Em conjunto com documentos da área, tais como o direcionamento 

estratégico da área para o período 2010-2012, pode ser compreendido o papel da 

área em termos de missão, visão em longo prazo e valores que precisam ser 

empregados e transparecidos aos clientes nos produtos e serviços oferecidos. 

O depoimento prestado permitiu o início da decomposição ou desconstrução do 

processo de venda de energia. Neste sentido, abordou-se o preço como aspecto 

inicial para o processo: 

 

“Tudo começa com o preço. Tem, tem que saber qual é o preço 

base  [...] o preço é acompanhado por todos, por quem elabora a 

previsão e quem cuida dos contratos também. Ficam sabendo 

porque os contratos têm que se ajustar às possíveis variações na 

carga de energia e na transmissão também. Ao mesmo tempo em 

que se verifica  isto, tem de fazer uma análise dos riscos que vão 

influenciar no preço da energia”. (Líder de Gestão da Qualidade) 

Neste sentido, o dimensionamento dos riscos associados à comercialização de 

energia é ressaltado em função de elementos técnicos, ambientais e estruturais. 
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“Tem também o risco dos clientes, de inadimplência mesmo, tem 

risco quanto a faltar a água suficiente nas usinas, tem risco de 

haver pouca linha de transmissão na região ou no estado onde 

está um cliente em específico [...] tem risco de geração mesmo, 

pois pode acontecer de uma usina apresentar um problema que 

afeta a quantidade de carga gerada por ela e aí [...] prejudica o 

fornecimento”. (Gerente de Riscos) 

 

“Com tudo isso, tem a possibilidade de calcular uma margem, um 

intervalo de preço que precise de reajuste. Por isso, assim, a 

chave do negócio está em analisar todos estes vertentes 

econômicos e da empresa, dados de geração, situação de cliente 

com muito foco e garantir que esteja correto para calcularmos o 

preço também de forma correta”. (Líder de Gestão da Qualidade) 

             

Os entrevistados destacaram ainda a importância de ter pessoas com formação e 

experiência em acompanhamentos econômicos, pois estes subsidiam a análise dos 

riscos. Estes estudos fornecem subsídios para a elaboração de cenários 

econômicos que irão fazer a empresa ter um dimensionamento relativo a uma 

tendência de expansão ou contração no mercado de energia. O depoimento da líder 

de gestão evidencia a necessidade de realizar as análises com grande exatidão e de 

se verificar com outras informações geradas por diferentes áreas da organização, a 

credibilidade das mesmas, sempre obedecendo aos prazos estipulados para o 

cumprimento do fluxo de previsão e precificação. 

Além disso, são empregadas informações estratégicas com relação aos objetivos 

que devem ser cumpridos em área para maximizar os lucros de energia. Através de 

certas práticas, por exemplo, a identificação do estrato de clientes que em 

determinado período pode permitir maior lucratividade, a área apresenta a estimativa 

de oferta e demanda em certa região e as possibilidades de transmissão para o 

período. 

Além de elementos econômicos e estratégicos, empregam-se informações geradas 

em outras áreas da empresa e entidades externas como o Operador Nacional do 

Sistema, Ministério de Minas e Energia para subsidiar as ações de venda. É o caso 

da estrutura produtiva ou ativos de geração. 
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“Ficamos sabendo se existe algum tipo de operação que entrará 

em funcionamento, o que aumentaria a oferta. Ao mesmo tempo, 

temos de verificar a mobilidade dessa energia entre os mercados 

que mais demandam e as áreas produtoras. Tudo isto vem de 

fora, porém temos de usar essas informações validadas para 

gerar as nossas ações de venda, elas nos orientam”. (Líder de 

Gestão da Qualidade) 

 

“Todas as nossas atividades são influenciadas pela legislação do 

setor elétrico e por portarias e resoluções. Temos de adotar estas 

premissas em todos os nossos processos. Isto é que  valida se o 

que estamos fazendo está certo ou errado. Isto e claro, a 

avaliação emitida por nossos clientes”. (Gerente de 

Contabilização) 

 

Os depoimentos enfatizam a necessidade de empregar informações fornecidas 

periodicamente por elementos externos à comercialização, mas que apresentam 

impacto no planejamento e execução desta atividade. A habilidade de consolidar e 

interpretar informações externas fundamenta as etapas necessárias para o 

processo. 

Depois destas análises preliminares, os colaboradores da área executam a 

consolidação de dados, submetem os mesmos à crítica da alta direção e de 

entidades reguladoras com a função de validar as análises de preço e a preparação 

para o leilão de energia. Esta modalidade é obrigatória para os clientes que, na 

legislação, são classificados como distribuidores. 

Por isso, foi apontado que todos os indivíduos devem ter familiaridade com sistemas 

computacionais padrão e destreza com recursos informatizados, para coletar, 

consolidar e disponibilizar informações. As comunicações com entidades externas a 

empresa também envolvem o conhecimento de termos técnicos que integram essas 

atividades e se dão prioritariamente por mensagens em meio eletrônico ou sistemas 

e bancos de dados compartilhados de mesma natureza. 

Após esta etapa, as entrevistas revelaram algumas análises e atribuições mais 

específicas, como o emprego de modelos e teorias econômicas que possibilitam o 

cálculo numérico da margem da organização, o intervalo do preço ótimo entre 
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outros. Por serem de caráter muito específico e estarem restritas a um grupo de três 

colaboradores, a competência relativa a este tema foi generalizada para a questão 

da identificação correta e ágil de elementos que tem influência no preço da energia a 

ser vendida pela empresa. As generalizações de alguns conhecimentos e 

habilidades com tal grau de limitação ou especificidade foi necessária para viabilizar 

a avaliação por toda a área. Assim, todos os colaboradores puderam compreender e 

avaliar, com base no acompanhamento e experiência que eles têm no processo de 

comercialização como um todo, a relevância e o desempenho individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Informações e Conhecimentos para o processo de Comercialização 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Ao longo da abordagem das atividades para a continuidade do processo de 

comercialização de energia, foi abordada de forma enfática a habilidade de 

consolidar as informações. Elas são geradas em área, em outras dependências da 

organização e no meio externo, por meio de clientes e de instituições com 

atribuições de regulação e organização das atividades do setor elétrico. Foi 

constatado por meio da declaração dos gerentes que, para organizar e aplicar estas 

informações de modo consistente,  torna-se necessário também compreender e 

dominar recursos materiais, como por exemplo, planilhas eletrônicas, sistemas 

corporativos e inter-institucionais para viabilizar e evidenciar a realização destas 

atribuições. 

“Para que a gente possa reunir todos estes fatores, considerar 

corretamente estas variáveis e preparar o preço, dizer quanto de 

energia vai ter pra vender, ver se está tudo de acordo com o que o 

Ministério de Minas soltou de resolução, enfim. È preciso que 
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todos nós façamos a imputação de dados no Sinercom. Lá todos 

têm acesso às informações necessárias para determinar, têm 

tanto de energia, o risco de faltar geração é tanto, a demanda é 

de tanto e o mercado está concentrado desse jeito”. (Gerente de 

Contabilização) 

 

“Estes sistemas nos permitem fazer as análises e preparar 

propostas para o leilão de energias, daí mandamos tudo para a 

Câmara de Comercialização de Energia que é quem organiza a 

venda para os distribuidores – que só podem comprar por esta 

modalidade. Lá se reúnem geradores, distribuidores que são 

compradores e tudo é supervisionado pelo Operador Nacional do 

Sistema, o Ministério de Minas e Energia e ainda a Agência 

Nacional de Energia Elétrica. È fundamental que todos tenham 

facilidade de acesso e entendimento do que está ali pra poder 

executar seu trabalho”. (Gerente de Faturamento) 

 

Ainda com relação à consolidação e tratamento de informações geradas em outras 

dependências da organização e instituições externas, foi declarado que a dificuldade 

mais comum em relação às atividades do processo descritas são a acessibilidade e 

a consistência dos dados. A  acessibilidade está relacionada ao fato das instituições 

externas à organização em estudo, publicarem os dados com algum tipo de atraso, o 

que gera atrasos para a análise dos riscos, do preço e da aferição de oferta de 

energia. Em circunstâncias mais pontuais, tais atrasos geram prejuízo ao 

atendimento de solicitação de clientes, porém tais problemas são declarados como 

pouco freqüentes. 

Neste caso, transparece a necessidade de corroborar a qualidade das informações, 

promovendo a validação das mesmas junto a órgãos reguladores e atuar de forma a 

cumprir os prazos estabelecidos pela área para que as atividades de preparação 

para a venda e a negociação com clientes não seja prejudicada. 

 

Ainda com o intuito de primar pela qualidade da informação e pela transparência e 

ética na condução dos negócios, os entrevistados ressaltaram a importância dos 

procedimentos funcionais da área serem realizados à luz de regulamentos e 
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dispositivos legais e normativos do setor elétrico brasileiro e da atividade de 

comercialização. 

“Sempre acompanhamos as resoluções do Ministério de Minas e 

Energia, ANEEL, as instruções do Operador Nacional do Sistema. 

Temos que seguir as leis, normas, também porque aparecem com 

certa freqüência portarias e decretos que são transmitidos por nós 

pelo Jurídico... Em área também acompanhamos e fazemos a 

cada semestre uma espécie de seminário em que todos trazem  

informações legais e contribuem para disseminar a informação. 

Temos que acompanhar sempre, no detalhe e desdobrar aquilo 

que pode gerar impacto na nossa área”. (Gerente de Contratos) 

 

“Este trabalho requer grande acompanhamento de outras 

entidades do setor elétrico para que seja assegurado que todos 

saibam como agir na elaboração e gestão e também na 

participação nos leilões da Câmara de Comercialização de 

Energia. Quando é com cliente livre, impacta diretamente nas 

negociações e nas cláusulas e condições de serviço especificadas 

no contrato”. (Gerente de Contabilização) 

 

 A partir deste momento, os depoimentos evidenciam a necessidade de demonstrar 

determinados conhecimentos e habilidades para aplicar aspectos legais nos serviços 

e prestados ao cliente. Além disso,  especifica-se  a importância das mesmas para 

os clientes do segmento de mercado livre, composto principalmente por 

organizações privadas do ramo de exploração mineral, que atuam em áreas 

geográficas próximas aos ativos de geração da empresa estudada nesta pesquisa. 

Os gerentes apresentaram também alguns detalhes referentes ao processo em 

área.  

No caso dos contratos firmados junto aos clientes, e neste caso tanto para livres 

como para clientes cativos, submercado formado  exclusivamente por distribuidores, 

pode ser necessário realizar ajustes em revisões em contratos vigentes. Geralmente, 

tais alterações são decorrentes da introdução e vigência imediata de algum 

dispositivo legal ou de questões de contabilização e faturamento que serão 

elucidados a seguir. 
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Figura 4. Processo de Negociação e Venda com os segmentos de clientes 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Conforme explicado pelas entrevistas, outro elemento de impacto é a configuração 

do mercado em função do tipo de clientes. Para clientes classificados como cativos, 

que nos próximos anos devem se tornar parcialmente livres, a compra de energia 

ocorre por meio de leilões. A organização geradora de energia  realiza toda a análise 

de riscos apresentada anteriormente para compor o preço e traçar uma estratégia de 

venda, utilizando orientações corporativas. Nestas análises são empregadas 

principalmente informações de natureza econômico-financeira, estrutural (relativas 

às capacidades de geração e infra-estrutura de transmissão bem como de vazão 

das usinas e custo de operação das térmicas) e empresariais. Estas últimas têm 

como referência o grupo de clientes alvo de um período, ou região que pode 

segundo a empresa maximizar a receita de energia.  

De acordo com o ilustrado acima, a seguir esses conhecimentos são combinados 

para permitir a preparação da empresa para os leilões de energia. Neste sentido, as 

competências relacionadas aos aspectos descritos funcionam como capazes de 

fornecer um posicionamento competitivo para a organização estudada (PRAHALAD: 

HAMEL, 1990). A venda de energia é a atividade ou negócio principal que sustenta a 

existência da área.  As habilidades referentes a estas etapas do processo 

compreendem não só a aplicação combinada de conhecimentos específicos como 

também precisa ocorrer de modo a satisfazer critérios legais e de diretrizes 

organizacionais, os quais compõem o caráter visível ou verificável da competência 

(BRANDÂO; BAHRY, 2005). 

 

Ao longo do fluxo de comercialização de energia, após a realização de tais análises 

e a preparação do leilão de energia, as informações e propostas geradas são 
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enviadas para a Câmara de Comercialização, que no caso dos clientes cativos, tem 

a atribuição de reunir todos os ofertantes (geradores e transmissores) e 

demandantes de energia. O leilão funciona completamente em função do preço e 

após a realização deste, a Câmara de Comercialização (entidade externa) 

supervisiona os procedimentos adotados e oficializa o preço do megawatt de 

energia, a carga disponível para cada cliente e as condições e tarifas de 

transmissão. Após  estes trâmites externos, a organização recebe as informações 

dele procedentes para o contrato. 

Ao mesmo tempo, parte da energia disponível é comercializada diretamente pela 

organização junto aos clientes livres, que dispensam leilão e negociam como em 

mercado aberto. Após a realização do acordo, um contrato é elaborado incluindo 

certos serviços que estão ligados a função da área. Estes serviços são a medição e 

o faturamento da energia. 

 

“Instalamos os medidores e nesta etapa trabalhamos com o a 

diretoria de projetos, e realizamos a calibração periódica dos 

mesmos, dos medidores de energia junto ao cliente, somente 

assim vamos conseguir ter a idéia, a idéia não, o valor real de 

energia consumida no período mensal para emissão da nota fiscal 

para o cliente, pra cobrança da energia. Então precisamos medir a 

carga adequada, mais correta possível para cobrar o cliente no 

preço correto. 

Fazemos é consolidar a medição de todos os clientes, novos e 

antigos e acompanhar, fazer a manutenção dos medidores 

quando houver algum problema e gerar demonstrativos de 

consumo que vão chegar a uma tarifa de energia que deverá ser 

paga a empresa. Todos estes dados devem ser alimentados no 

programa computacional do sistema elétrico da empresa, são só 

dados de medição que permitem auferir a contabilização. 

Se for constatado algum tipo de consumo muito abaixo ou muito 

acima do que era inicialmente proposto, podemos trabalhar com 

aditivos contratuais para ajustar o preço e a carga oferecida para 

determinado cliente e analisar também a curva de carga do 

contratante, já que alguns casos o consumo apresenta picos 

concentrados em determinados dias ou períodos do mês.  
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A partir destas leituras e da consolidação dos dados, emitimos a 

fatura referente ao consumo de energia elétrica no período”. 

(Gerente de Liquidação) 

 

Tais atribuições requerem conhecimentos em engenharia elétrica,  a respeito de 

formas de instalar junto ao cliente, medidores que devem ser periodicamente 

verificados e monitorados constantemente, pois deles são originadas as informações 

relativas ao consumo. Neste sentido, os entrevistados declararam que a experiência 

adquirida na academia é suficiente para o exercício de tal função. A partir destas 

informações extraídas de sistemas de dados específicos da organização, são 

calculadas as faturas mensais para os clientes. Desta forma, a área de 

comercialização de energia projeta a receita de venda para o período e a ao deparar 

tal informação com o planejado, valida se as ações de venda estão em 

conformidade ou precisam ser alteradas para atender ao objetivo de maximização 

da receita. 

Ao mesmo tempo, eventuais variações na carga de energia disponível no sistema 

elétrico podem induzir a necessidade de realizar revisões contratuais. Por isto, os 

colaboradores da área precisam contar com a habilidade de negociar as melhores 

condições e antecipar cenários de prestação de serviço junto aos clientes, tendo 

como base os conhecimentos e particularidades do processo. Caso seja constatada 

a necessidade, os contratos são revistos conforme a nova carga disponível ou 

necessária para o cliente, segundo a margem de variação de fornecimento 

contemplada em contrato.  

De acordo com a descrição apresentada pelos gerentes, foi possível esquematizar o 

processo de comercialização de energia e realizando-se as devidas categorizações 

em termos da função de venda, foram delineadas as competências profissionais 

individuais dos colaboradores da área. Adicionalmente, a  análise de conteúdo é 

realizada permitiu a descrição das competências identificadas, de forma a subsidiar 

as próximas etapas da execução da pesquisa no campo (BRANDÃO; BAHRY, 

2005). 
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Figura 5. A comercialização de energia na organização. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Em suma, o processo de comercialização de energia inicia-se com a análise de 

riscos de natureza econômico e financeira, capacidade de geração e transmissão de 

energia no mercado nacional e ainda com as diretrizes corporativas sobre o 

mercado e os objetivos da organização em relação a esta atividade. Estes 

conhecimentos e habilidades irão subsidiar as ações de venda, que ocorrem em 

duas modalidades: negociação direta com clientes classificados na legislação como 

livres e, por meio de leilão, no caso dos clientes classificados como cativos. Após o 

fechamento da negociação, geram-se contratos de prestação de serviço e 

fornecimento, os quais irão reger a relação entre o fornecedor e o cliente e 

desencadeiam o acompanhamento pós-venda, que se materializa com a medição da 

energia consumida, a emissão da faturas periodicamente relativas ao consumo e à 

liquidação da energia e do valor financeiro. Todo o processo encontra-se ancorado 

na legislação do setor e nas informações e planejamento estratégico da 

organização. 
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Com isso, tendo o processo de comercialização e a declaração dos entrevistados foi 

possível construir a análise apresentada a seguir. 

 

Entrevistas e 

Componentes 
Ação Objetivo/Condição 

Inadimplência, Custos 

de Operação das 

usinas térmicas e 

hidráulicas, Tendência 

de Demanda, 

Cenário Econômico 

Identificação e 

Gestão de Riscos 

Acurácia, Alinhamento com a 

gestão, foco na receita de 

vendas 

Quantidade de usinas 

em operação, 

Vazão de água e dados 

metereológicos, Linhas 

de Transmissão 

Disponíveis 

 

Dimensionamento 

da energia 

disponível para a 

venda 

Análises de Operação e 

definição de oferta e custo de 

geração e fornecimento 

Carteira de Clientes, 

Estratégia Corporativa, 

Receita de Vendas 

alvo, 

Perfis de Clientes 

Relacionamento 

de clientes e 

prospecção de 

novos negócios 

Execução de Negócios e 

relacionamento com clientes 

demonstrado transparência, 

legalidade e atendendo 

expectativas do mercado 

Elaboração de 

propostas de venda, 

margem de preço por 

carga de energia 

Participação em 

leilões de energia 

e fechamentos de 

contratos 

 

 

Fechamento de propostas, 

estabelecimento de vínculo 

contratual embasado no setor. 

Negociação com 

clientes 

Ajustes de 

serviços e cargas 

embutidos na 

Pós Venda com foco na 

manutenção e ajustes ao 

serviço de modo a aumentar a 
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aquisição de 

energia 

receita e satisfazer às 

demandas do mercado 

contratado. 

Elaboração de 

Contratos 

Redação e gestão 

de compromissos 

contratuais 

Instrumento legal para 

evidenciar e amparar as partes 

quanto às obrigações/direitos 

Medição e Faturamento 

para Clientes 

Acompanhamento 

do consumo e 

das expectativas 

dos clientes 

Pós Venda com execução dos 

serviços contratados, 

fornecimento do produto e 

serviço e geração da receita. 

Quadro 2. Categorias em função do processo  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

  

Considerando a análise realizada acima e na avaliação crítica da freqüência com 

que certos aspectos foram abordados pelos entrevistados (BRANDÃO; BAHRY, 

2005), foi realizada a descrição das competências profissionais individuais  

necessárias para a execução de todo o processo de comercialização abordando as 

etapas apresentadas ao longo deste ínterim.  

Para a descrição de tais competências, foi utilizado o modelo proposto por Carbone 

(2005) no qual, para evitarem-se ambigüidades e de fato, expressar-se um 

desempenho ou comportamento esperado, foram empregados verbos de ação e 

objetos sobre os quais ela deve ocorrer. Além disso, foram empregadas condições 

verificáveis para expressar o parâmetro sob o qual a ação ocorre, permitindo assim, 

avaliar o desempenho adequado ou não da competência e informando também a 

condição sob as quais, as mesmas são exercidas (FARIA; BRANDÂO, 2003). 

Desta forma, esta pesquisa identificou as competências profissionais apresentadas a 

seguir; 

 

 Competência Profissional Identificada 

1 
Comunica-se, na forma oral e escrita, com clareza e objetividade. 

 

2 

Utiliza ferramentas computacionais (Windows e Internet) com acurácia, para 

elaboração e gestão de documentos da área. 
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3 

Atende às solicitações de clientes, com presteza e cordialidade, observando as 

necessidades e expectativas destes. 

 

4 

Atende às solicitações de clientes, por meio de  soluções ótimas, dentro do prazo 

e margem de custos especificados. 

 

5 

Identifica oportunidades de negócio, a partir do conhecimento das necessidades 

e tendências do mercado, contemplando a  maximização  da receita de vendas. 

 

6 

Realiza análises de mercado, com acurácia e celeridade, utilizando dados 

referentes ao setor elétrico e cenário econômico brasileiro. 

 

7 

 

Identifica os riscos referentes à venda de energia no mercado livre, 

contemplando as disposições regulamentares do setor, de modo a gerar a 

política comercial de energia. 

 

8 

Utiliza informações geradas em outras unidades de negócio da organização, de 

modo eficaz,  de forma a subsidiar o processo de comercialização de energia. 

 

9 

Elabora o preço ótimo da comercialização de energia, contemplando as normas 

e riscos associados ao negócio, de modo a potencializar a venda de energia. 

 

10 

Identifica as modalidades de comercialização de energia vigentes, utilizando as 

premissas do setor elétrico e da organização, para subsidiar as negociações com 

clientes. 

 

11 

Mantém relação com  os clientes, de modo ético e transparente, visando 

desenvolver parcerias e credibilidade no mercado de energia elétrica 

 

12 

Elabora e gerencia contratos, observando as regulamentações do setor elétrico, 

promovendo os ajustes necessários de modo a atender às necessidades dos 

clientes. 

 

13 
Elabora periodicamente, com precisão e agilidade, os níveis de consumo de 

carga de energia junto aos empreendimentos contratantes. 
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14 

Elabora e emite com acurácia, as faturas relativas ao consumo de energia 

elétrica, de acordo com as especificações contidas em cláusulas contratuais. 

 

15 

Monitora periodicamente  informações relativas à vazão hidráulica, para elaborar 

relatórios precisos referentes à capacidade de fornecimento e geração de 

energia. 

 

16 

Desenvolve acompanhamentos factíveis e fidedignos à estratégia de gestão de 

custos da comercialização de energia, ajustando-me às demandas e 

necessidades. 

 

17 

Identifica as características dos submercados de energia de modo a subsidiar a 

elaboração da política de venda. 

 

18 

Elabora pareceres relativos a projetos de medição de energia empregando 

informações geradas por sistemas específicos. 

 

19 

Utiliza as informações corporativas para aperfeiçoar os sistemas de controle e 

gestão de comercialização de energia. 

 

20 

Elabora material para difusão da normativa do setor elétrico empregando 

informações certificadas pelas instituições componentes do setor. 

 

21 

Emprega  feedbacks emitidos por clientes no desenvolvimento de novas formas 

de atendimento, contemplando os dispositivos legais e corporativos vigentes. 

 

22 

Utiliza métodos quantitativos com acurácia, para gerar informações essenciais a 

consumidores e entidades corporativas. 

 

 

Quadro 3. Competências profissionais identificadas.  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A partir das competências identificadas acima, todos os colaboradores da área 

prestaram uma avaliação referente ao grau de importância das competências 

identificadas e o seu desempenho relativo à mesma.  

Apresentam-se a seguir, dados quantitativos decorrentes primeiramente da 

população estudada, que contempla todos os colaboradores alocados na área de 

comercialização de energia.  

 

Gênero Freqüência Porcentagem % 

Feminino 9 33,3 

Masculino 18 66,7 

Total 27 100,0 

Tabela 1. Gênero dos Colaboradores.  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A área de comercialização de energia da organização é composta por 

aproximadamente dois terços de sua população do sexo masculino. Este resultado 

parece estar associado à formação acadêmica e profissional da maioria de seus 

colaboradores, graduados em Engenharia Elétrica.  

 

Formação Freqüência % 

Administração 4 14,8 

Economia 6 22,2 

Direito 3 11,1 

Engenharia 14 51,9 

Total 27 100,0 

Tabela 2. Formação Profissional   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Em função da natureza do negócio da empresa, o qual contempla a geração e 

transmissão de energia elétrica em território nacional, o tipo de formação superior 

mais comum é a Engenharia, especialmente a Engenharia Elétrica. Na área de 

comercialização, conforme apresentado na tabela 2, esta representatividade 
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também se evidencia uma vez que mais da metade dos colaboradores têm esta 

formação. 

Outra variável abordada é o tempo de serviço do colaborador, em anos completos, 

na área de comercialização. Existe uma freqüência significativa de indivíduos que 

podem ser compostos em dois grandes grupos: um que corresponde a cerca de 

metade dos colaboradores e executam as funções na área há um período que varia 

de cinco a dez anos. E o outro grupo, apresenta um tempo maior de área, 

compostos por no mínimo dez anos de experiência.  

Tempo de Serviço área (em 

anos) Freqüência % 

5 5 18,5 

6 5 18,5 

7 1 3,7 

9 1 3,7 

10 2 7,4 

11 2 7,4 

12 3 11,1 

13 1 3,7 

14 1 3,7 

15 3 11,1 

16 2 7,4 

21 1 3,7 

Total 27 100,0 

Tabela 3. Tempo de Alocação na área de comercialização   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A existência de freqüências elevadas em um contingente limitado analisado 

representa, segundo Barbetta (2007), a tendência a uma polaridade de eventos. 

Neste caso, é importante mencionar o fato de que os colaboradores da organização 

estudada são admitidos primordialmente, por meio de concursos públicos realizados 

pelo Estado para prover os cargos da empresa. 

Com relação a isto, os indivíduos podem ser agrupados em função do papel que 

exercem na área, sendo duas possibilidades aqui apresentadas,  a de analista e a 
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de gerente das unidades que integram a área – riscos, contabilização, medição e 

faturamento, gestão de contratos e qualidade. Entretanto, como estas unidades 

compõem principalmente etapas do processo e não áreas físicas em si, a 

organização não permitiu a estratificação da função da população estudada. 

 

 

 

Tabela 4. Nível Hierárquico e Cargo    

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Por fim, para abranger os aspectos demográficos da população, são apresentadas 

as freqüências e a representatividade com base nas porcentagens das mesmas, 

tendo como referência a idade dos colaboradores da área.  

 

Idade dos 

participantes Freqüência % 

28 1 3,7 

29 1 3,7 

31 2 7,4 

32 2 7,4 

34 1 3,7 

35 2 7,4 

36 1 3,7 

37 1 3,7 

38 2 7,4 

39 2 7,4 

41 2 7,4 

42 2 7,4 

Cargos Freqüência % 

Analista  22 81,5 

Gerente 5 18,5 

Total 27 100,0 
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44 1 3,7 

45 1 3,7 

46 1 3,7 

47 1 3,7 

48 1 3,7 

49 1 3,7 

52 1 3,7 

53 1 3,7 

Total 27 100,0 

Tabela 5. Idade dos colaboradores    

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.2 Graus de Importância, domínio e lacunas identificadas 

As competências profissionais identificadas são apresentadas a seguir com as 

respectivas médias geradas a partir da pontuação atribuída pelos colaboradores em 

relação ao grau de importância e o domínio das competências. Além disso, para 

subsidiar a análise do impacto dos resultados encontrados para a organização e de 

forma a contribuir efetivamente para aplicação desse constructo na organização, foi 

calculado a lacuna presente em cada uma das vinte e duas competências 

identificadas. Com base na contribuição de Ienaga (1998), a lacuna ou gap é 

representada pelas competências necessárias a um processo de negócio ou 

estratégia da empresa e o nível apresentado pela mesma em determinado período. 

A diferença entre o desejado ou necessário e o apresentado permitem à 

organização identificar quais as competências estão mais bem desenvolvidas e 

quais apresentam desempenho ou expressão aquém do adequado. Desta forma, a 

organização pode enfatizar determinados aspectos a serem desenvolvidos e 

contemplados em suas políticas de gestão e treinamento, recrutamento e seleção e 

ainda pode subsidiar sistemas de avaliação de desempenho que reconheçam e 

premiem o colaborador com melhor desempenho, sendo, portanto o que manifesta 
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menor lacuna. Estes por sua vez, podem ser utilizados para estruturar um sistema 

de progressão em carreira (STEWART, 1998).  

 

 

 

 Competência Importância Domínio GAP 

1 

Comunica-se, na forma oral e escrita, 

com clareza e objetividade. 

 

3,81 3,67 0,14 

2 

Utiliza ferramentas computacionais 

(Windows e Internet) com acurácia, para 

elaboração e gestão de documentos da 

área. 

 

3,85 3,70 0,15 

3 

Atende às solicitações de clientes, com 

presteza e cordialidade, observando as 

necessidades e expectativas destes. 

 

3,26 2,85 0,41 

4 

Atende às solicitações de clientes, por 

meio de  soluções ótimas, dentro do 

prazo e margem de custos 

especificados. 

 

3,52 2,81 0,7 

5 

Identifica oportunidades de negócio, a 

partir do conhecimento das 

necessidades e tendências do mercado, 

contemplando a  maximização  da 

receita de vendas. 

 

3,00 2,37 0,63 

6 

Realiza análises de mercado, com 

acurácia e celeridade, utilizando dados 

referentes ao setor elétrico e cenário 

econômico brasileiro. 

 

3,63 3,30 0,33 

7 
Identifica os riscos referentes à venda 

de energia no mercado livre, 
3,67 3,59 0,07 
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contemplando as disposições 

regulamentares do setor, de modo a 

gerar a política comercial de energia. 

 

 

8 

Utiliza informações geradas em outras 

unidades de negócio da organização, de 

modo eficaz,  de forma a subsidiar o 

processo de comercialização de energia. 

 

3,89 3,70 0,19 

9 

Elabora o preço ótimo da 

comercialização de energia, 

contemplando as normas e riscos 

associados ao negócio, de modo a 

potencializar a venda de energia. 

 

3,59 2,78 0,19 

10 

Identifica as modalidades de 

comercialização de energia vigentes, 

utilizando as premissas do setor elétrico 

e da organização, para subsidiar as 

negociações com clientes. 

 

3,74 3,63 0,11 

11 

Mantém relação com  os clientes, de 

modo ético e transparente, visando 

desenvolver parcerias e credibilidade no 

mercado de energia elétrica 

 

3,56 3,22 0,33 

12 

Elabora e gerencia contratos, 

observando as regulamentações do 

setor elétrico, promovendo os ajustes 

necessários de modo a atender às 

necessidades dos clientes. 

 

 

3,74 3,26 0,48 

14 
Elabora e emite com acurácia, as faturas 

relativas ao consumo de energia 
3,63 3,26 0,37 
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elétrica, de acordo com as 

especificações contidas em cláusulas 

contratuais. 

 

 

15 

Monitora periodicamente  informações 

relativas à vazão hidráulica, para 

elaborar relatórios precisos referentes à 

capacidade de fornecimento e geração 

de energia. 

 

3,37 2,89 0,48 

16 

Desenvolve acompanhamentos factíveis 

e fidedignos à estratégia de gestão de 

custos da comercialização de energia, 

ajustando-me às demandas e 

necessidades. 

 

3,48 2,56 0,93 

17 

Identifica as características dos 

submercados de energia de modo a 

subsidiar a elaboração da política de 

venda. 

 

 

3,67 3,41 
0,26 

 

18 

Elabora pareceres relativos a projetos 

de medição de energia empregando 

informações geradas por sistemas 

específicos. 

 

3,52 3,07 0,44 

19 

Utiliza as informações corporativas para 

aperfeiçoar os sistemas de controle e 

gestão de comercialização de energia. 

 

3,78 3,67 0,11 
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20 

Elabora material para difusão da 

normativa do setor elétrico empregando 

informações certificadas pelas 

instituições componentes do setor. 

 

 

 

 

3,70 3,07 0,63 

21 

 

Emprega  feedbacks emitidos por 

clientes no desenvolvimento de novas 

formas de atendimento, contemplando 

os dispositivos legais e corporativos 

vigentes. 

 

3,41 2,70 0,70 

22 

Utiliza métodos quantitativos com 

acurácia, para gerar informações 

essenciais a consumidores e entidades 

corporativas. 

 

2,59 1,85 0,74 

Quadro 4. Análise das Competências  

Fonte: Elaborado pelo autor    

O levantamento realizado junto aos colaboradores da área permite verificar a 

existência de lacunas numericamente positivas para todas as competências 

abordadas neste estudo. Considerando esta informação e a estimativa de lacuna 

proposta por Ienaga (1998), não há aparentemente competências completamente 

desenvolvidas e não há conhecimentos e habilidades cujo desempenho verificado 

no trabalho esteja em nível superior ao desejado pela organização.  

Contudo, é importante salientar que este estudo em termos de necessidade e grau 

de importância de uma competência profissional, tem como base a visão dos 

colaboradores em relação aos fatores identificados. Caso a empresa tivesse e 

disponibilizasse uma planilha de informações similar, poderia haver discrepâncias 

em relação ao grau de importância emitido pela organização e o desempenho que a 

mesma tem registrado em relação a cada um dos seus colaboradores. Afinal, esta 
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informação seria baseada na ótica e nos dados coletados e acompanhados pelo 

corporativo. 

A primeira competência profissional identificada está relacionada a qualquer etapa 

de processo organizacional e foi implicitamente abordada nas declarações dos 

entrevistados, principalmente em função da grande quantidade de documentos, 

relatórios físicos e eletrônicos que evidenciam o cumprimento do fluxo do processo. 

A comunicação objetiva e clara tem a função de promover a difusão e assimilação 

de informações indispensáveis e precisas para que cada colaborador tenha os 

dados de entrada necessários para executar suas funções. Neste sentido, constam 

também neste esforço de comunicação, o fato da área organizar apresentações 

referentes aos resultados das atividades e, como citado anteriormente, difundir 

aspectos que venham a interferir na atividade de comercialização.  

Conforme apresentado, a lacuna de tal competência é de 0,14. Comparando-se com 

as lacunas identificadas para as demais competências, verifica-se que se trata de 

um dos menores valores identificados. Este resultado pode ser explicado em função 

de fatores de ordem educacional, já que todos os colaboradores têm nível superior e 

também em função do tempo de serviço, o que estimula e contribui para a fluidez 

dos indivíduos com os dispositivos comunicacionais empregados na instituição e, 

sobretudo em área. 

De modo semelhante, a competência relativa ao emprego de recursos 

computacionais na comercialização, apresentou um dos menores valores de lacuna 

entre os fatores apresentados. A destreza em relação a esta competência pode ser 

decorrente do efeito dos treinamentos que os empregados recebem quando são 

incorporados às funções e, ocasionalmente, através de treinamentos organizados 

pela unidade corporativa responsável pela educação e desenvolvimento desta 

organização.  

A competência profissional referente ao emprego de informações corporativas para 

aperfeiçoamento de sistemas de controle e gestão (no. 19), também apresenta um 

grau de maturidade considerável, visto que a lacuna apresentada para ela 

corresponde a 0,11. Tal competência apresenta-se desenvolvida em função de ser 

considerado um pré-requisito crítico para o exercício das funções. Conforme 

exposto, o processo de comercialização implica em interfaces freqüentes com outras 

unidades da organização responsáveis pela geração de informações empregadas 

como entradas no processo de comercialização de energia. À medida que os 
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indivíduos recebem e consolidam grande volume de informações, eles aplicam e 

desenvolvem novos formatos de acompanhamentos cujo objetivo é atender ainda 

mais prontamente suas necessidades para a execução do trabalho. 

Em função disso, a competência profissional relacionada ao uso de informações 

geradas em outras dependências da empresa para subsidiar o processo de 

comercialização (no. 08) tenha sido reconhecida como um atributo desenvolvido em 

função da natureza da organização. Imaginada para ter uma estrutura em função de 

processos, segundo a líder de gestão da qualidade,  esta característica impõe aos 

participantes de um processo, a necessidade de ter e criar interfaces. Isto os leva a 

interpretar informações externas que subsidiam uma atividade da área, como por 

exemplo, a emissão de pareceres relativos às possibilidades de geração e 

transmissão de energia em período específico. Alguns elementos, como o tempo 

médio de serviço em dez anos, e a maturidade da área decorrente do quadro estável 

de colaboradores, parecem sustentar este resultado evidenciado pela avaliação 

deles.  

As competências relativas à identificação das modalidades de comercialização de 

energia, contemplando premissas do setor e do negócio junto aos clientes (no.10) e 

a identificação dos riscos de venda de energia junto aos clientes livres de acordo 

com os regulamentos do setor para a geração da política comercial de energia 

(no.07)  também resultaram ter um baixo valor de lacuna entre o grau de importância 

e o domínio apresentado pelos colaboradores. Adicionalmente, a competência ligada 

à elaboração do preço ótimo para a venda em função dos riscos ao negociar com 

clientes livres (no. 09) também obtiveram baixas lacunas. Neste caso, segundo 

Ienaga (1998), a organização apresenta um bom desempenho em função da 

necessidade de tal competência para o objetivo da instituição, neste caso, vender 

energia a preços favoráveis com minimização de riscos.  Em função destes 

resultados, pode-se considerar segundo Prahalad e Hamel (1990) que a 

organização estudada está desenvolvendo forças competitivas que irão subsidiar 

sua ação no mercado brasileiro de energia, de acordo com a mais recente 

configuração deste.  

Em contrapartida, algumas competências identificadas nesta pesquisa apresentaram 

lacunas significativas. O atendimento de solicitações de clientes, por meio de 

soluções ótimas dentro de prazos e custos especificados (no. 04,), por exemplo, 

apresentou um gap similar a de demais competências relacionadas aos clientes, 
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especialmente aos classificados como livres. A identificação de oportunidades de 

negócio a partir do conhecimento das necessidades e tendências do mercado com 

maximização de vendas(no. 05) e elaboração e gestão de contratos contemplando 

ajustes em função de demandas apresentadas pelos clientes (no. 12) parecem 

evidenciar certo grau de rigidez do que a organização pode oferecer aos clientes em 

função dos regulamentos que especificam o papel de cada tipo de instituição. Ou 

ainda, tal lacuna pode ser atribuída ao grau de maturidade que os colaboradores e a 

instituição têm para lidar com um mercado mais competitivo. Anteriormente, as 

empresas geradoras tinham mercado fixo em função da área geográfica de atuação. 

Com o fim desta divisão, as organizações precisam abordar no mercado clientes em 

potencial. O gap destas competências sinaliza à organização a necessidade de 

abordar tais conhecimentos e habilidades nas programações de treinamento, nos 

programas de pesquisa e desenvolvimento, excelência e qualidade para transformar 

estas vulnerabilidades em atributos consolidados para o mercado. São 

competências que precisam ser desenvolvidas. 

De forma semelhante, a área demonstra um desempenho aquém do esperado para 

aplicar sugestões e reclamações de clientes em planos de ação que atendam às 

expectativas destes sem violar os dispositivos corporativos e legais vigentes (no. 21) 

Em uma análise mais aprofundada, tal habilidade precisa ser desenvolvida nos 

colaboradores ou pode se tratar de um elemento crônico decorrente das recentes 

implantações das mudanças. Ao mesmo tempo em que o setor tornou-se mais livre, 

a legislação não incorporou algumas ferramentas que permitam a certas 

corporações terem autonomia necessária para atuação. A organização deve atuar 

de modo a reduzir a lacuna identificada para aumentar o desempenho dessa 

competência gerando mais valor à atividade final. 

Outra competência profissional cuja lacuna foi significativa foi àquela relativa ao uso 

de métodos quantitativos (no. 22) para a geração de informações essenciais e 

precisas. Esta competência apresentou elevada controvérsia entre alguns 

respondentes. Manifestou-se de um lado importância da mesma, em função da 

realização de análises econômicas complexas. Porém para muitos outros 

colaboradores houve emissão de opiniões em contrário à necessidade ou domínio, 

já que sistemas e programas de computador executam parte dos cálculos e análises 

com base em um conjunto de dados inseridos. Existe a possibilidade de tal 
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competência ter sido mal formulada ou estar agregada em uma das demais 

previamente apresentadas. 

Outro grupo de competências identificadas apresentou valores de lacuna 

intermediários. Estas competências profissionais com este comportamento têm em 

comum o fato de estarem ligadas a atividades ou rotinas que se assemelham quanto 

à natureza. Compreendem elementos técnicos que precisam ser consolidados e 

apurados em área para posteriormente transformarem-se em saídas do processo de 

comercialização. Outra semelhança entre elas é o fato de  serem atividades 

praticamente perenes ao longo do processo. Para o estudo das competências, este 

conjunto representa conhecimentos e habilidades incorporados em área, porém 

admitem esforços da organização para promover uma mudança de patamar entre os 

mesmos. 

Considerando todas as competências e suas respectivas lacunas, chega-se a um 

valor de 0,42 que contraposto aos valores mínimos 0,07 e 0,93 levantados, 

permitem inferir a necessidade de uma abordagem mais estruturada da organização 

em relação à atividade de comercialização. De acordo com o exposto anteriormente, 

o mapeamento de competências fornece subsídios para evidenciar à empresa, o 

quão distante ela está em termos de capital humano para assegurar um bom 

desempenho de seus processos essenciais. Portanto, as competências já existentes 

também precisam ser aprimoradas. (CARBONE, 2005). 

 

Auto Avaliação Desempenho Freqüência % 

7 1 3,7 

8 7 25,9 

9 16 59,3 

10 3 11,1 

Total 27 100,0 

Tabela 6. Auto Avaliação de Desempenho     

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Os dados apresentados contrastam com a auto avaliação solicitada aos funcionários 

da área. Tendo por base as habilidades descritas no questionário, eles deveriam 

pensar no exercício de sua função o longo dos últimos seis meses e atribuir uma 
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nota para o desempenho variando de 0 (mínimo em relação ao esperado pela 

organização) e 10 (superior ou em completa conformidade com as expectativas da 

organização).  

A discrepância encontrada pode estar ligada ao fato de ser uma avaliação realizada 

pelo indivíduo sobre si mesmo, completamente subjetiva, sendo comparada a uma 

avaliação de natureza mais objetiva, baseada em competências e comportamentos 

observáveis no exercício da função e processo de comercialização de energia. 

Portanto, a mensuração do desempenho precisa incorporar ações que incluam esta 

identificação de competências profissionais e técnicas ligadas ao dia dos 

colaboradores. Além disso, tal sistema de avaliação de desempenho pode ser 

utilizado para subsidiar sistemas de metas individuais ou coletivas que rompam com 

traços de pessoalidade envolvidos no processo de avaliação de desempenho, 

adotados normalmente no sentido top down. Portanto, é fundamental estimular 

feedbacks verticais e implementar modelos de avaliação de desempenho factíveis, 

que gerem informações de modo a integrar e subsidiar um sistema de gestão e 

desenvolvimento de pessoas e competências (OLIVEIRA, 2009). 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo desta pesquisa foi identificar as competências profissionais individuais 

necessárias à comercialização de energia em uma organização do setor elétrico 

brasileiro. Nos últimos anos, mudanças lideradas pelo Estado permitiram maior grau 

de autonomia ao mercado que passou a se regular  com maior influência da lei de 

oferta e demanda. Em função disso, as organizações geradoras e transmissoras de 

energia não comercializam necessariamente apenas com consumidores localizados 

em suas áreas geográficas de atuação e precisam desenvolver mais 

agressivamente formas de prospectar novos negócios.  

Ao mesmo tempo, com o objetivo de torná-las eficientes, estas organizações têm 

procurado operar de modo mais efetivo, incorporando inclusive modelos de gestão 

originalmente restritos à organizações privadas. Neste sentido, as organizações 

públicas e mistas do setor elétrico desenvolvem uma nova gestão do capital 

humano, com objetivo de tornar suas atividades de negócio mais competitivas. 

Neste processo, torna-se relevante identificar as competências profissionais ou 

técnicas descritas por Zarifian (2001). Através de metodologia desenvolvida por 

Carbone (2005), a presente pesquisa identificou as competências profissionais 

referentes ao processo de comercialização a partir de uma compreensão do 

processo com pessoas chave da organização alocadas nesta função e notável 

experiência no exercício da mesma. 

Posteriormente, em função da expressão da competência por um desempenho 

factível, conforme abordado por Durand (2000), foram determinados o grau de 

importância das competências e foi realizada a confrontação destas com o domínio 

apresentado pelos colaboradores da área. Este estudo permitiu a identificação de 

lacunas nas competências, que analisadas tendo por base as técnicas de gestão e 

desenvolvimento de competências, indicam quais conhecimentos e habilidades 

precisam ser aprimorados para tornar a atividade de comercialização mais 

competitiva. 

Para tal, a organização deve desenvolver competências cujas lacunas são mais 

expressivas, para isso, desenvolvendo políticas e programas de treinamento que 

venham a abranger os colaboradores e subsidiem a incorporação dos 

conhecimentos e habilidades inerentes à competência. Com este objetivo, a 
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identificação das competências e do padrão de desempenho atual demonstrado e 

avaliado pelos colaboradores permite à organização organizar ações pautadas na  

gestão de competências para desenvolver e aprimorar as existentes, contribuindo 

assim para um sistema de gestão de pessoas mais desenvolvido. 

Outro aspecto relevante abordado no estudo é a relação entre o padrão de 

desempenho e as competências inerentes a este processo de negócio. A discussão 

sobre o desempenho subjetivo realizado pelos colaboradores ou mesmo por seus 

superiores poderia ser reavaliada para alinhar-se a um sistema objetivo. Assim como 

as competências são observadas e constatadas em função de aspectos tangíveis e 

claros, o desempenho deve ser acompanhado de tal forma, ancorado em 

instrumentos objetivos. A compreensão do processo  de comercialização em função 

de conhecimentos e habilidades profissionais realizada neste ínterim, permite a 

futura formulação de metas ou indicadores que possam ser empregados para 

subsidiar tais instrumentos precisos de avaliação de desempenho. A identificação 

das competências abre uma gama de possibilidades para gestão do  desempenho, 

gestão de educação e desenvolvimento,  políticas de remuneração e incentivo na 

organização. 

Os resultados encontrados podem e devem ser questionados e aprimorados. 

Estudos semelhantes devem ser conduzidos em outras organizações do setor e em 

ramos econômicos que estejam sendo impactados por alterações no mercado ou no 

âmbito institucional. Estudos em campos como desempenho, competências não só 

profissionais, mas organizacionais e comportamentais e práticas de gestão 

importadas para organizações do setor público e empresas mistas terão muito a 

contribuir e podem empregar esta pesquisa como ponto de partida para reflexão e 

análise de outras investigações científicas. 

Apresentam-se a seguir alguns aspectos relevantes que impactaram o 

desenvolvimento da pesquisa. Todos, de algum modo, contribuíram para limitar 

certos aspectos relativos à abrangência deste ínterim.  

Em primeiro lugar, destaca-se o fato de haver uma única organização do setor com 

sede em Brasília e com disponibilidade para permitir a realização de uma pesquisa 

em suas dependências. Ainda assim, como pode ser notado ao longo do trabalho, 

não foi autorizada a identificação da empresa. Este aspecto, por sua vez, limitou o 

acesso a documentos e ferramentas de gestão que por conterem grande 

detalhamento referente à organização iriam levar a uma identificação tácita da 
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mesma. Tais documentos, entretanto, foram brevemente utilizados por alguns 

colaboradores para complementar ou esclarecer pontos levantados ao longo das 

entrevistas. 

Outro aspecto foi o fato da organização não contar com um sistema de arquivos 

estruturados para cada uma das gerências de comercialização referentes ao 

desempenho dos colaboradores de modo sistemático. Quando tais evidências 

estavam presentes, elas eram de anos anteriores e não havia uma periodicidade 

clara com relação às mesmas. Em virtude disso, tais documentos foram 

considerados irrelevantes, pois não agregariam de forma legítima para a pesquisa. 

As informações que poderiam estar contidas neste tipo de registro foram adaptadas 

para serem extraídas nas entrevistas, principalmente aproveitando a emersão dos 

assuntos nos depoimentos. 

Por fim, outro fator restritivo foi o tempo. A disponibilidade das pessoas da 

organização, cujas rotinas envolvem várias demandas que precisam ser atendidas 

simultaneamente, e a necessidade de concluir a presente pesquisa geram o risco de 

não se conseguir abranger toda a complexidade do fenômeno social envolvido. 

Assim mesmo, procurou-se explorar, sobretudo nas entrevistas, as particularidades 

das atribuições e a mobilização de conhecimentos e habilidade no cotidiano da área.  

Face ao exposto, a pesquisa apresentada identificou e analisou as implicações 

acadêmicas e organizacionais das competências profissionais vinculadas à 

comercialização de energia em uma empresa do setor elétrico brasileiro. O estudo 

realizado permitiu a compreensão das mesmas e discorreu sobre o grau de domínio 

apresentado na atualidade em relação às mesmas. A organização estudada ainda 

precisa desenvolver maior maturidade em seu sistema de gestão de pessoas para 

aprimorar as competências identificadas e garantir assim que seu core business de 

geração e transmissão (pós venda) tenham competitividade e alta performance de 

mercado. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Questionário  

 

Prezado (a) Participante, 

Meu nome é Felipe Barros de Sousa e eu estou realizando uma pesquisa a fim de dar 

subsídios para a realização da minha monografia de conclusão de curso de graduação em 

Administração de Empresas na Universidade de Brasília. O objetivo  deste estudo é 

identificar conhecimentos e habilidades ligados à atividade de comercialização de energia 

elétrica em termos das competências necessárias para tal.  Assim, gostaria de sua 

colaboração para responder o questionário abaixo. Não haverá identificação dos 

participantes nem da organização. Não precisa colocar o nome. Por favor, evite deixar 

questões em branco. O sigilo das respostas está garantido. 

Desde já, agradeço a disponibilidade e sincera colaboração. Caso queira informações sobre 

a pesquisa procure por mim, Felipe Barros, no email lipeba86@hotmail.com 

Por favor, para cada competência descrita abaixo, atribua uma pontuação conforme a 

escala apresentada em relação à importância da competência para o processo de 

comercialização de energia e o domínio (o quanto você faz) apresentado por você em 

relação à mesma. 

1-Pouco importante/Domínio básico 

2- Importante/Domínio Intermediário 

3-Muito Importante/Domínio avançado 

4-Fundamental ou Crítica/Domínio Fluente 

Competência Importância Domínio 
Comunico-me, na forma oral e escrita, 

com clareza e objetividade. 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Utilizo ferramentas computacionais 
(Windows e Internet) com acurácia, para 
elaboração e gestão de documentos da 

área. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Atendo às solicitações de clientes, com 
presteza e cordialidade, observando as 

necessidades e expectativas destes. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Atendo às solicitações de clientes, por 
meio de  soluções ótimas, dentro do 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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prazo e margem de custos 
especificados. 

 

Identifico oportunidades de negócio, a 
partir do conhecimento das 

necessidades e tendências do mercado, 
contemplando a  maximização  da 

receita de vendas. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizo análises de mercado, com 
acurácia e celeridade, utilizando dados 
referentes ao setor elétrico e cenário 

econômico brasileiro. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 

Identifico os riscos referentes à venda 
de energia no mercado livre, 
contemplando as disposições 

regulamentares do setor, de modo a 
gerar a política comercial de energia. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Utilizo informações geradas em outras 
unidades de negócio da organização, de 

modo eficaz,  de forma a subsidiar o 
processo de comercialização de energia. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboro o preço ótimo da 
comercialização de energia, 

contemplando as normas e riscos 
associados ao negócio, de modo a 
potencializar a venda de energia. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Identifico as modalidades de 
comercialização de energia vigentes, 

utilizando as premissas do setor elétrico 
e da organização, para subsidiar as 

negociações com clientes. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Mantenho relação com  os clientes, de 
modo ético e transparente, visando 

desenvolver parcerias e credibilidade no 
mercado de energia elétrica 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboro e gerencio contratos, 
observando as regulamentações do 

setor elétrico, promovendo os ajustes 
necessários de modo a atender às 

necessidades dos clientes. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboro e emito periodicamente, com 
precisão e agilidade, os níveis de 

consumo de carga de energia junto aos 
empreendimentos contratantes. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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Elaboro e emito com acurácia, as faturas 
relativas ao consumo de energia 

elétrica, de acordo com as 
especificações contidas em cláusulas 

contratuais. 
 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 

Monitoro periodicamente  informações 
relativas à vazão hidráulica, para 

elaborar relatórios precisos referentes à 
capacidade de fornecimento e geração 

de energia. 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Desenvolvo acompanhamentos factíveis 
e fidedignos à estratégia de gestão de 
custos da comercialização de energia, 

ajustando-me às demandas e 
necessidades. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Identifico as características dos 
submercados de energia de modo a 
subsidiar a elaboração da política de 

venda. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboro pareceres relativos a projetos 
de medição de energia empregando 
informações geradas por sistemas 

específicos. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Utilizo as informações corporativas para 
aperfeiçoar os sistemas de controle e 
gestão de comercialização de energia. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboro material para difusão da 
normativa do setor elétrico empregando 

informações certificadas pelas 
instituições componentes do setor. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Emprego  feedbacks emitidos por 
clientes no desenvolvimento de novas 
formas de atendimento, contemplando 

os dispositivos legais e corporativos 
vigentes. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Utilizo métodos quantitativos com 
acurácia, para gerar informações 

essenciais a consumidores e entidades 
corporativas. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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Gênero:  Masculino ____   Feminino ____ 

Tempo de Serviço na Organização (em anos): _____ 

 

Formação: Administração     ___ 

                   Economia             ___ 

                   Direito                   ___ 

                   Eng. Elétrica         ___  

                  Outro (especifique): _________________ 

Idade: ____ anos 

Cargo: ________________ 

De uma nota de 0 (desempenho insuficiente ou aquém do que a Organização requer) a 10 

(meu desempenho é superior e atende a todas as expectativas da Organização), que nota 

você daria ao seu desempenho nos últimos 06 meses? _____________ 

OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 

 

Apêndice B –  Roteiro de Entrevistas 

 

- Sou estudante de Administração da Universidade de Brasília e estou realizando 

uma pesquisa para identificar conhecimentos e habilidades ligadas à 

comercialização de energia. Conforme conversamos, irei realizar uma entrevista 

para conhecer detalhes da área quanto às atividades desenvolvidas, pré-requisitos 

necessários, problemas e solução dos mesmos e padrões para a aferição do 

desempenho mostrado pelos colaboradores. 

1) Gostaria que você me contasse quais são as atividades desenvolvidas para a 

comercialização de energia? 

2) Quais as atividades feitas por você e como você as realiza? 

3) Quais as dificuldades que surgem ao realizá-las? Como você procede para 

superá-las? 

4) O que diferencia um bom desempenho daquele que é ruim ou abaixo do 

esperado? Como se verifica o cumprimento do objetivo destas tarefas? 

5) Qual a experiência, em termos de conhecimentos, que o indivíduo deve possuir 

para exercer bem estas atividades? 

6) Quais as condições ou recursos necessários para este trabalho? 
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