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RESUMO 
 
O presente relato apresenta uma proposta para a gestão por competências humanas em bibliotecas 
universitárias. O método de pesquisa envolveu a fase exploratória, com observações e questionários 
entregues aos auxiliares e Bibliotecários. Os principais resultados foram: identificação da causa dos 
ruídos na comunicação interna e externa da biblioteca; mudança na cultura organizacional, 
capacitação dos funcionários, inovação dos serviços oferecidos aos usuários. As competências 
humanas foram propostas com base em observações, mudanças e adequações dos funcionários, 
visando a criação de ambiente propício à criatividade e ao trabalho em equipe, por fim priorizou-se as 
habilidades básicas que o mercado espera encontrar nesses profissionais. Os resultados indicaram 
que pela longa lista de profissionais envolvidos com a gestão por competências humanas, pode-se 
concluir com facilidade tratar-se de atividade tipicamente multidisciplinar. A principal competência 
humana que se espera do profissional que trabalhe em bibliotecas universitárias é a excelência no 
atendimento, pró-atividade, bom senso e bom humor além da capacidade de transformar um imenso 
universo de dados em informações que colaborem para a agregação de valor à instituição e 
satisfação dos usuários. 
 
Palavras-chave: Gestão por Competências. Competências humanas. Motivação. Biblioteca 
Universitária. 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O capital humano tornou-se fator chave para as organizações, pois não 

são mais os capitais físicos e financeiros que levam as organizações a se 

destacarem no mercado. Sua valia está nas pessoas, no conhecimento, nas práticas 

e nos valores cotidianos que estas possuem. 
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Pessoas são ativos ocultos no balanço contábil, que não apenas adicionam 
valor, mas asseguram a sobrevivência da organização. 
Como consequência, o alinhamento da estratégia do negócio com a 
estratégia de capital humano é fundamental para alcançar os objetivos 
organizacionais. (PICARELLI, 2002, p.271). 
 

A motivação das pessoas no ambiente de trabalho é um fator essencial a 

ser considerado. A forma como esse grupo se relaciona irá definir toda a cultura da 

organização. Contudo, alguns fatores externos e internos, implícitos e explícitos 

podem gerar falta de motivação e insatisfação. 

O conceito de Competência tem sido discutido ao longo de algumas 

décadas. Diversos teóricos, em diferentes contextos, têm apresentado conceitos 

com abordagens psicológicas, educacionais ou empresariais. 

Este relato de experiência propôs-se a elencar algumas das 

competências humanas em bibliotecas universitárias. Portanto um sistema de 

Gestão de Pessoas por competências humanas é um conjunto de subsistemas, 

políticas e procedimentos que direcionam o comportamento e o desempenho das 

pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais. 

O cenário desta proposta é a biblioteca do Instituto de Educação Superior 

de Brasília IESB, localizado na cidade de Brasília no Distrito Federal, visa incentivar 

e difundir o ensino e a pesquisa e tem como missão atender os usuários na busca 

de informações que auxiliem e completem seu aprendizado. 

Este relato visa divulgar o processo de implantação da gestão de pessoas 

por competências humanas em uma biblioteca universitária. O processo é contínuo, 

quer dizer, mesmo após o período de experiência o gestor deve estar sempre atento 

ao andamento do clima no ambiente de trabalho. 

A pesquisa coletou informações dos funcionários relacionadas à rotina de 

trabalho, ao nível de comprometimento e responsabilidade com a biblioteca e a 

instituição, observaram-se, ainda, os critérios e decisões administrativas que 

influenciaram no diagnóstico da implantação da nova gestão. 

 

 



 
 

2 BIBLIOTECA THEREZINHA SAMSWAY 

 

A Biblioteca do IESB iniciou suas atividades em 1998, ao mesmo tempo 

que iniciaram os cursos do IESB. A Biblioteca tem como missão atuar como 

mediadora entre a informação e a comunidade acadêmica do IESB, apoiando as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Seus objetivos são: oferecer suporte 

bibliográfico ao corpo docente, discente e aos funcionários do Instituto; Atuar como 

instrumento útil e eficaz no cumprimento da missão do IESB; Criar um ambiente de 

excelentes condições de aprendizagem e Aperfeiçoar, aprofundar e complementar a 

bagagem de conhecimentos adquirida em sala de aula. 

A Biblioteca é de uso exclusivo dos alunos, professores e funcionários. A 

Biblioteca ocupa uma área de aproximadamente 1.200m², com capacidade para 220 

usuários estudando simultaneamente, com 22.000 títulos e aproximadamente 

64.000 exemplares e 597 periódicos. O acervo está totalmente magnetizado e na 

entrada estão localizadas duas antenas (alarmes) para controle da saída de 

material, bem como o contador de fluxo de entrada de usuários 

A Biblioteca Utiliza o Sistema Sophia de Automação de Bibliotecas que 

permite o gerenciamento de todas as suas atividades. 

 

 

3 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

O conceito de Competência está definido no dicionário Webster (1981, 

p.63) como “ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidades ou força para 

determinada tarefa”. O dicionário Aurélio (2004, p.249), de língua portuguesa, define 

o termo como “a capacidade para resolver qualquer assunto”. Muitas são as 

definições do termo, mas ainda não existe um conceito definitivo. A definição 

dependerá do contexto em que o conceito for aplicado. 

Para Brandão e Bahry (2005) as competências humanas ou profissionais 

são entendidas como combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e 



 
 

atitudes, expressas pelo desempenho profissional em determinado contexto ou em 

determinada estratégia organizacional. 

O psicólogo David McClelland (1973), na década de 1970, definiu 

inicialmente o conceito de competência como característica subjacente a uma 

pessoa, esta definição foi uma mudança de ponto de vista em relação ao modelo 

aceito onde, até então, predominava a visão Taylorista de qualificação, representado 

pela ideia das características relacionadas a um determinado cargo. 

No caso brasileiro, o debate surgiu em discussão acadêmica 

primeiramente embasada na literatura americana, posteriormente trazendo autores 

franceses e ingleses, o que promoveu um enriquecimento conceitual capaz de gerar 

novos enfoques. 

A questão competência pode ser analisada sob duas perspectivas, a 

competência organizacional ou essencial - visão macro ligada à estratégia de 

negócios e a competência humana ou individual - visão micro ligada aos indivíduos 

que trabalham nas empresas, objeto desta monografia. 

Gestão por competências é um modelo de gestão que alinha esforços 

para que as competências humanas possam gerar e sustentar as competências 

organizacionais necessárias à consecução dos objetivos estratégicos da 

organização. 

As competências humanas ou profissionais geralmente são reveladas 

quando as pessoas agem diante de situações profissionais com as quais se 

deparam, servindo como ligação entre as condutas individuais e a estratégia da 

organização. Seria como favorecer o desabrochar do conhecimento tácito de cada 

indivíduo em explícito – para todos da organização. 

Com essa definição, Picarelli (2002) sugere que a gestão por 

competências é um processo que envolve todos na organização e valoriza seus 

conhecimentos passados e futuros, agregando valor à capacidades humanas. 

Dentre os viabilizadores do capital humano, o que mais influencia na gestão por 

competências é o conhecimento. 

O uso de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho gera um 

desempenho profissional, no qual, por sua vez, é expresso pelo comportamento que 



 
 

a pessoa manifesta e pelas consequências desses comportamentos, em termos de 

realizações e resultados. O desempenho da pessoa representaria uma expressão de 

suas competências. 

O mapeamento de competências humanas é uma das etapas complexas 

da gestão do conhecimento, pois envolve a gestão de outro setor da organização, o 

de Recursos Humanos. Para saber como mapear as competências humanas que 

serão necessárias para a materialização e implementação das estratégias da 

organização, não é uma tarefa simples, principalmente em decorrência das 

oscilações advindas dos processos de mudanças que são constantes, devidos a 

diversas causas, crises econômicas, sociais etc. 

 

 

4 COMPETÊNCIAS HUMANAS 

 

As competências classificam-se em: organizacionais e humanas. Tanto as 

organizacionais quanto as humanas são ativos Intangíveis de valor elevado para as 

organizações. O Conhecimento + Habilidade + Atitude (CHA), significam: 

 Comunicação/informação – Saber o que e por que fazer. 

 Atitudes – Determinação, interesse, querer fazer. 

 Habilidades - Técnicas e destreza saber como fazer. 

Segundo Belluzzo (2008, p. 49), “encontra-se o conhecimento em 

documentos, bases de dados e sistemas de informação, processos de negócios, 

práticas de grupo e experiência acumulada pelas pessoas.” Pessoas competentes 

definem suas necessidades informacionais e como efetivamente buscá-la e acessá-

la. Avaliam a informação acessada em relação à sua pertinência e relevância e 

organizam a informação transformando-a em conhecimento. 

Para descobrir o empregado perfeito, o gestor não pode esquecer que as 

competências tecnológicas e de gestão podem vir do treino e da formação, mas que 

o componente humano é intrínseco ao indivíduo. 

 



 
 

 

4.1 Desempenho em bibliotecas universitárias 

 

O funcionário inserido em bibliotecas universitárias deve dispor de uma 

formação conceitual (conhecimento explícito) aliada à capacidade de aplicação 

destes conhecimentos científicos em sua área de atuação (conhecimento tácito) de 

forma a agregar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

É de suma importância que este funcionário esteja disposto a aprender 

sempre. Além de saber trabalhar em equipe, estar aberto às novos conhecimentos, 

ser flexível à determinadas situações, ser pró-ativo e não ter medo de errar e 

acreditar na empresa na qual faz parte. 

As competências humanas necessárias em bibliotecas universitárias 

tornam evidentes determinados aspectos que privilegiam o ser humano quando 

inserido num ambiente predominantemente tecnológico. A valorização do capital 

humano gira também em torno de vários outros fatores, mas o que foi levantado no 

presente trabalho mostra que os indivíduos (capital humano) devem possuir valores 

pessoais e sociais que também incluem: traços de personalidade, autoconceito, 

conhecimentos e habilidades bem estruturados para garantir sua estabilidade e 

reconhecimento no mercado de trabalho. 

Uma biblioteca universitária pode e deve sofrer várias mudanças em seu 

processo administrativo, gerencial e de serviço. São estas mudanças que 

proporcionam o seu desenvolvimento onde o foco é a prestação de serviços de 

qualidade aos seus usuários. 

Espera-se dos profissionais, além do conhecimento técnico específico e 

habilidades com amplo conhecimento da biblioteca na qual atuam. O grande desafio 

para a obtenção da competência organizacional é a superação de resistências às 

novas práticas, a insegurança em se adotar os novos modelos, o apego às velhas 

práticas, o que implica em mudanças de comportamento. 

Para solucionar essas dificuldades torna-se fundamental o patrocínio da 

alta administração. 

 



 
 

 

4.2 Desafios da gestão por competências humanas 

 

São vários os desafios que as organizações irão se deparar ao decidirem 

por uma gestão por competências. Ueda e Santos (2008) apresentam alguns: 

 Mudança na cultura organizacional, foco nos clientes e na criação de 

parcerias; 

 Incentivo de novos valores culturais com intenção de ampliar e 

diversificar as fontes de captação e geração de recursos; 

 Integração entre os objetivos estratégicos da organização; 

 Flexibilização de estruturas centralizadas com o intuito de vincular a 

gestão a uma visão baseada em competências humanas; 

 Uso de sistemas de avaliação de desempenho, visando reconhecer o 

desempenho nas atitudes, habilidades, conhecimento e resultados; 

 Inserção no sistema de avaliação coletiva e social da gestão de 

competências, privilegiando o feedback dos dados levantados e a 

reciclagem dos processos da organização. 

O que se pode tentar é a definição das habilidades básicas que o 

mercado espera encontrar nesses profissionais: 

 Conhecimento do ambiente do negócio da organização; 

 Capacidade de trabalho em equipe e de mineração de dados; 

 Conhecimento e facilidade no uso da tecnologia da informação; 

 Capacidade de comunicação oral e escrita; 

 Domínio da infraestrutura e serviço de informação; 

 Flexibilidade; 

 Abertura à inovação; 

 Atualização profissional e Postura ética. 

 



 
 

A ideia da multidisciplinaridade e do trabalho em equipe é o que fica, já 

que o que se entende por trabalho em equipe, senão a complementaridade de 

habilidades e competências. 

 

 

5 MOTIVAÇÃO 

 

Motivação é um assunto que sempre desperta bastante interesse devido 

a sua relação com o comportamento, reconhecimento e as recompensas nas suas 

mais variadas modalidades. 

Com base em Bowditch e Buono (1992) um dos principais problemas do 

comportamento organizacional refere-se por que as pessoas desempenham e se 

comportam em seu trabalho. Nas discussões sobre o processo de motivação há três 

áreas de interesse, que são: 

1- O que energiza o comportamento humano; 

2- O que dirige esse comportamento; 

3- Como alguns comportamentos podem prevalecer por longo tempo. 

Para saber como lidar com a motivação, precisamos primeiro saber 

reconhecer quando as pessoas estão motivadas e quando não estão. Como motivar 

as pessoas: 

 Valorize as pessoas – apreciando a todos e não favorecendo ninguém; 

 Reconheça os avanços – os avanços devem ser reconhecidos e todos 

os seus êxitos elogiados; 

 Encoraje iniciativas – por meio da iniciativa das pessoas ou da equipe 

percebem-se os sinais de motivação; 

 Ofereça incentivos são recursos importantes para auxiliar na 

motivação; 

 Enriqueça as funções dividindo o grupo em equipes com habilidades 

intercambiáveis; 



 
 

 Delegue autoridade – ajuda a despertar e a desenvolver os talentos 

individuais; 

 Faça avaliações – estas devem fazer parte de um plano de 

desenvolvimento de pessoas; 

 Promova mudanças – eleva o ânimo dos empregados à medida que 

são introduzidas mudanças no trabalho. 

 

Competir pelos melhores funcionários por meio da maior remuneração 

não é o suficiente para atrair e reter o melhor talento. Depois de certo tempo, na era 

do talento, essas pessoas esperam mais do trabalho do que simplesmente o 

pagamento. Valorizar cada funcionário como um recurso escasso e maximizar seu 

retorno alinhando, engajando e avaliando seu desempenho em coerência ao seu 

estilo de estratégia, este é o caminho para obter o melhor do talento deles e 

consequentemente eles obterão o melhor das organizações. 

 

 

5.1 Teorias e teóricos da motivação 

 

Segundo Marras (2000), a motivação humana é um assunto que está 

atraindo cientistas, psicólogos e estudiosos desde o início do século XX. A 

experiência da General Eletric, em Chicago nos Estados Unidos, foi considerada 

uma das primeiras pelos cientistas do comportamento. Este foi o salto inicial para 

que em meados de 1950 fossem reiniciados com bastante seriedade os estudos 

sobre o processo motivacional.  

Abraham H. Maslow foi professor de psicologia da Brandeis University. 

Publicou, em 1954, o livro ‘Motivação e personalidade’, pelo qual ficou conhecido 

pela sua teoria da hierarquização das necessidades humanas (figura abaixo). Para 

Maslow, a motivação dos indivíduos tem por objetivo satisfazer algumas 

necessidades que podem ser desde as fisiológicas até as psicológicas. 



 
 

O professor Frederick Herzberg (1959), no seu livro The motivaction to 

work (Motivação para o trabalho) enfatiza a importância dos funcionários estarem 

motivados no ambiente de trabalho. Herzberg menciona como resultados de seus 

estudos que o maior fator motivacional para o ser humano, encontra-se no interior 

do seu próprio trabalho. 

 

 

5.2 Consequências da motivação 

 

A questão da motivação envolve a conscientização de todos da equipe da 

biblioteca, não depende exclusivamente do bibliotecário-gestor, este pode ser o 

primeiro passo para o início de uma organização grupal voltada para a valorização 

do ser humano. A força da motivação começa quando todos sentem que poderão 

contribuir de forma eficaz e eficiente para o sucesso do objetivo proposto. 

Para se sentir motivado não existe uma fórmula, mas sim a sensação de 

bem estar ao realizar uma atividade onde todos participam. Esta sensação provoca 

uma satisfação que nos faz ver os obstáculos como desafios a serem superados e 

não como um sinal de desistência. Para conseguir este equilíbrio, a mudança de 

atitudes básicas são indispensáveis a equipe da biblioteca. 

O que o gestor da biblioteca espera é a potencialização do funcionário e o 

que o funcionário busca no gestor é o reconhecimento do seu trabalho e valorização 

explícita. 

 

 

6 GESTÃO DE PESSOAS EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

 

A gestão de uma biblioteca universitária tem uma função estratégica em 

relação a todos os processos dentro da instituição. Considerada um ponto de 

sustentação da vida acadêmica, as bibliotecas universitárias têm por função 

essencial subsidiar as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão 



 
 

desenvolvidas nas universidades, mediante a provisão de recursos informacionais 

seletivos, diversificados e organizados. 

A educação de nível superior tem sido instigada a corresponder aos 

anseios sociais da comunidade na qual a biblioteca está inserida. Há necessidade 

de visão gerencial proativa por parte dos gestores das bibliotecas universitárias, que 

leve à elaboração e ao estabelecimento de planos estratégicos que priorizem a 

formação de recursos humanos que irão atuar em ambientes flexíveis, que estejam 

capacitados para a convivência com novas situações, que saibam superar os 

obstáculos e que busquem suporte teórico em áreas interdisciplinares, que possam 

auxiliá-lo a atuar em todos os campos, nos quais a informação e o conhecimento 

forem objetos de ação. 

As bibliotecas universitárias brasileiras têm buscado formas de 

estruturação que permitam essa integração à alta administração das universidades. 

Muitas ainda lutam para que a biblioteca seja reconhecida como um órgão no 

mesmo nível de importância que os demais órgãos da universidade. 

A motivação no ambiente de trabalho é de suma importância para a 

qualidade dos serviços que são prestados. Mudar a cultura, de um setor ou de uma 

instituição, é um grande desafio para os gestores, ainda mais por se tratar de 

pessoas, logo a mudança se faz necessário quando os serviços prestados não estão 

atendendo o cliente final, neste caso, os usuários da biblioteca do IESB. 

 

 

7 ESTUDO DE CASO IESB NORTE 

 

O método de pesquisa envolveu a fase exploratória, com observações e 

questionários entregues aos coordenadores de cursos e a etapa descritiva realizada 

com todos os funcionários da biblioteca. Os principais resultados foram: identificação 

da causa dos ruídos na comunicação interna e externa da biblioteca; mudança na 

cultura organizacional, capacitação dos funcionários, inovação dos serviços 

oferecidos aos usuários. 



 
 

O tipo de pesquisa desenvolvida foi a exploratória. Segundo Gil (2002, p. 

88) a pesquisa exploratória “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vista a torná-lo mais explícito. Pode envolver levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Geralmente assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso”. 

A técnica utilizada na coleta de dados foi a pesquisa em livros e 

periódicos científicos acrescidos de informações colhidas em trabalhos já produzidos 

sobre o tema em suportes dos mais variados. O universo da pesquisa será limitado 

pela amostra dos funcionários da biblioteca do IESB norte. 

 

 

7.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este estudo de caso caracterizou-se pela necessidade de motivar os 

auxiliares da biblioteca do campus norte do IESB, foi criada e implantada uma nova 

cultura e como toda mudança gera aceitações e negações por parte das pessoas 

envolvidas, esta não foi uma exceção. Decidiu-se trabalhar e aperfeiçoar as 

competências de cada funcionário, os mesmos foram observados e mensurados 

durante a execução das suas rotinas de trabalho. 

Logo o processo todo consistiu em colocar cada funcionário diante de 

atividades que os mesmos desempenhariam com mais eficácia e que ao mesmo 

tempo proporcionasse satisfação. Alguns funcionários foram transferidos de funções, 

atividades e horários de trabalho e novos serviços e produtos foram implementados, 

bem como ativação de setores, deixados de lado no passado. 

 

 

8 CONCLUSÃO 

 

A gestão de competências realmente é uma prática estratégica adotada 

pelas empresas em busca de vantagem competitiva a fim de atender rápida e 

eficientemente o consumidor final. Nesse sentido, a competência e o desempenho 



 
 

humano norteiam a elaboração e distribuição das atividades dos funcionários da 

biblioteca do IESB. A gestão de competências humanas foi realizada com base na 

identificação de competências individuais, através da avaliação de desempenho por 

resultado do trabalho individual e com base nos serviços e produtos oferecidos pela 

biblioteca. 

Atualmente existe uma cultura organizacional na biblioteca com um clima 

propício para a criação e manutenção dos serviços visando a excelência no 

atendimento em 2018, vinte anos do IESB, esta é a visão da biblioteca. 

Concluindo, deve-se evitar a adoção de listas genéricas de competências 

fora da realidade da estratégia organizacional. Cada organização tem suas 

particularidades, sua cultura, estrutura e estratégia, entre outros elementos, que a 

distinguem das demais, o que exige a definição das competências humanas em uma 

pode não serem as mais adequadas em outras. 
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