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RESUMO 

Este ensaio propôs o deslocamento do conceito “competência profissional” para “competência 
laboral”, tendo em vista peculiaridades e alterações nas exigências no campo do trabalho a que os 
indivíduos se submetem e nas relações pluridimensionais que desenvolvem no seu dia-a-dia. Para 
tanto, traçou-se um breve histórico da evolução conceitual da temática “competências 
profissionais” e apresentou-se um modelo de análise cujo diferencial está no reconhecimento das 
componentes que pautam as ações dos sujeitos no seu dia-a-dia, cujas avaliações em termos de 
terem sido, ou não, “competentes” transcendem as percepções individuais. A partir desse modelo e 
dos conceitos subjacentes, construiu-se o deslocamento para “competências laborais”, permitindo-
se analisar competências de trabalhadores independentemente do nível de formalização do trabalho 
que eles realizam. Em seguida, apresentou-se uma agenda de pesquisa recente, que motivou essa 
reflexão, e delinearam-se perspectivas para investigações futuras, abraçando tanto conexões 
temáticas como aportes metodológicos, devido às possibilidades que tal deslocamento permite. 
 
PALAVRAS CHAVE  

Competência Laboral, Competência Profissional, Trabalho, Trabalho Informal, Trabalhador. 
 
ABSTRACT 

This paper has proposed shifting the concept of "professional competence" to "labour 
competence" in order peculiarities and changes in requirements in the field of work that individuals 
have submitted and multidimensional relationships that they develop in their daily lives. For this 
purpose, a brief history of the conceptual theme of "professional competences" was drawn and an 
analytical model was presented whose differential is in recognition of components that guide the 
actions of individuals in their daily lives, in terms of whose assessments were, or not, "competent", 
transcending individual perceptions. From this model and the underlying concepts, the shift to 
"labour competences" was designed, allowing to analyze competences of workers regardless of the 
level of formalization of their work. Then, an agenda of recent research was presented, which 
prompted this reflection, and prospects for future investigation were outlined, embracing both 
thematic connections as methodological contributions due to the possibilities that this shift allows. 
 
KEYWORDS 

Labour Competence, Professional Competence, Work, Informal Work, Worker. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A reflexão apresentada neste artigo tem por finalidade propor o deslocamento do conceito 
“competência profissional” para “competência laboral”. Este deslocamento é necessário e oportuno 
tendo em vista uma série de peculiaridades e alterações nas exigências no campo do trabalho a que 
os indivíduos se submetem e nas relações pluridimensionais que desenvolvem no seu dia-a-dia.  
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Tal submissão é entendida como uma forma de o sujeito se manter no mercado de trabalho formal, 
o que nem sempre é possível, dadas questões como a recente crise econômico-financeira mundial e 
o avanço tecnológico, que inegavelmente vêm gerando mais desemprego que oportunidades, além 
de mudanças nas relações de emprego e de trabalho, o que está diretamente relacionado a alterações 
na própria forma como as organizações se estruturam, com redução de níveis hierárquicos e 
sobrecarga de trabalho. 
 
Para dar conta dessa realidade e se manter empregado, o trabalhador se encontra fragilizado em 
face do desenvolvimento de relações que Pagès et al. (1987) caracteriza como “pluridimensionais”, 
ou seja, relações corporificadas nas políticas e práticas de gestão de pessoas e que integram as 
instâncias econômicas, ideológicas, políticas e psicológicas de modo cada vez mais sofisticado e 
sutil. 
 
Nesse contexto, encontra “eco” o discurso das competências profissionais, já que este vai ao 
encontro de necessidades dos dois atores sociais aqui observados, a saber, a organização e o 
empregado. Para as organizações, o discurso das competências mostra-seo muito conveniente, já 
que se concretiza mais uma forma de atribuir ao sujeito toda e qualquer responsabilidade por seu 
desempenho e pelos resultados “valiosos” que deve gerar. Já para o empregado, tal repertório 
relaciona-se a um diferencial em termos de capacitação formal que pode contribuir para a 
manutenção de sua permanência e ascensão dentro da organização. Assim, no mundo do trabalho a 
palavra competência tem assumido diversos significados, normalmente alinhados a características dos 
indivíduos ou das suas atividades produtivas e a resultados decorrentes (McLagan, 1997). Devido às 
muitas transformações no mundo do trabalho, novos conceitos e redimensionamentos têm surgido 
sobre o assunto competências, ou seja, trata-se de um conteúdo a ser melhor estudado e discutido 
(Fidalgo & Fidalgo, 2007).  
 
Parece persistir, então, a proposição de Le Boterf (2003), segundo o qual o conceito de 
competência está em construção. Note-se que muitos autores têm tentado discernir sobre esse 
assunto, porém alinhando-o ao conceito de qualificação. Nesse sentido, Dutra, Hipólito e Silva 
(1998) sublinham que para autores como McClelland e Dailey (1972) e Boyatzis (1982), que 
realizaram seus trabalhos nas décadas de 1970 e 1980, competência significa o conjunto de 
qualificações que um indivíduo detém para executar um trabalho com um nível superior de 
performance.  
 
Após a década de 1980, outros autores citados por Dutra, Hipólito e Silva (1998), como Le Boterf 
(1999), Zarifian (1996) e Jacques (1990), contestaram tal conceito de competência, associando-o às 
realizações das pessoas, àquilo que elas provêm, produzem, entregam. Este segundo grupo de 
estudiosos percebe que o fato de uma pessoa possuir as qualificações necessárias para um 
determinado trabalho não garante que elas sejam realmente utilizadas e, consequentemente, que se 
realize tal atividade produtiva. É nesta segunda linha que esta reflexão se pauta. Deste modo, 
conceitos que relacionam competência a “um saber”, “uma habilidade”, “um conhecimento” ou, 
ainda, “uma atitude”, estão alinhados às qualificações e não às competências do sujeito, e podem 
capacitá-lo a realizar uma séria de atividades, porém não garante que elas sejam efetivamente 
“entregues” (Dutra, 2004).  
 
Entende-se que o conceito de competência vai além da simples qualificação. Zarifian (2001) afirma 
que ele relaciona-se com a capacidade do indivíduo de assumir iniciativas, estar além do prescrito, 
compreender e dominar situações em constante mutação, ser responsável e reconhecido por outros. 
Assim, como 
 

(...) ressaltam Brígido (1999) e Ramos (2001), qualificação refere-se à organização, ao 
posto de trabalho ou cargo, à potencialidade de ação, à possibilidade / facilidade de 
transferência, a algo estático e absoluto no tempo e no espaço. Já competência relaciona-
se à profissão (ou ocupação), ao indivíduo, aos resultados reais por ele obtidos, à 
dificuldade / impossibilidade de transferência, a algo dinâmico, processual, relativo. 
Enfim, a competência depende da maneira como ela é vista. Portanto, ela é uma 
“construção social” (Stroobants, 1993; Tomasi, 2004). (Paiva, 2007:38) 
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A compreensão da competência profissional como construção social evoca uma relação mais ampla 
do que simplesmente entre empregado e organização. Conforme Ramos (2001), essa relação diz 
respeito ao empregado e à organização e, também, às instituições de ensino, enquanto atores 
privilegiados na capacitação formal e na formação e desenvolvimento de competências, e ao 
Estado, enquanto ator que fomenta e regula as relações entre tais atores no mercado. 
 
Essa compreensão também reflete processos mais profundos vivenciados pelos empregados. Um 
modelo analítico que permite aprofundar nesse sentido é o adaptado por Paiva (2007) em sua tese 
de doutoramento.  
 
 
2. O MODELO ANALÍTICO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DE PAIVA (2007) 

O modelo inicialmente analisado foi o apresentado por Cheetham e Chivers (1996, 1998, 2000). 
Estes autores consideram aspectos processuais e dinâmicos, assim como individuais, coletivos e 
sociais, além de atentar para macro-resultados (da atividade profissional), micro-resultados (de 
atividades específicas) e resultados parciais (de uma atividade específica) gerados pelo sujeito, 
observados e avaliados por ele mesmo e por terceiros. O núcleo do modelo é constituído por 
quatro componentes centrais, e em cada uma destas componentes consideram-se grupos de 
habilidades e conhecimentos mobilizados pelos sujeitos em suas ações diárias, a saber: componente 
cognitiva (conhecimentos técnicos, teóricos, formais da base da profissão e do contexto 
organizacional; conhecimentos tácitos); componente funcional (conhecimentos de especificidades 
do posto de trabalho, de processos internos; capacidades mentais e físicas para realização do 
trabalho); componente comportamental (domínio de aspectos comportamentais, relacionais e 
sociais, entre e intraprofissionais); componente ética (empatia em termos de valores pessoais e 
profissionais). 
 
Paiva (2007) acrescentou a componente política ao modelo de Cheetham e Chivers (1996, 1998, 
2000), tendo em vista a necessidade de se considerar as relações de poder inerentes a qualquer 
estrutura organizacional e, daí, às razões e formas de atuação do profissional na teia política intra e 
inter-organizacional. Tal componente contempla habilidades pessoais, profissionais, organizacionais 
e sociais.    
 
Assim, sobre as cinco componentes consideradas por Paiva (2007) estariam as meta-competências 
ou trans-competências, as quais poderiam ser observadas na ação diária do sujeito em termos de: 
comunicação, criatividade, solução de problemas, aprendizagem e autodesenvolvimento, agilidade 
mental, análise e reflexão. Como resultados da competência profissional, Cheetham e Chivers 
(1996, 1998, 2000) alinham os percebidos pelo próprio sujeito e pelos outros, os quais ele tem 
acesso por meio dos mecanismos de feedback. Tais percepções dos resultados (em termos macro, 
micro e parciais) levariam o profissional à reflexão sobre a ação e, também, na ação. Da mesma 
maneira, considera-se nesse modelo as variáveis personalidade e motivação, já que ambas influenciam 
decisões pessoais acerca das necessidades e das possibilidades reais e potenciais de se fazer coisas. 
Por fim, os autores reconhecem a importância do contexto de trabalho e do ambiente de trabalho 
para a competência profissional. Cheetham e Chivers (1998:273) conceituam o contexto como “a 
situação particular na qual um profissional é requisitado a operar”. Já ambiente é conceituado como 
“as condições físicas, culturais e sociais que envolvem um indivíduo no trabalho”.  
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Figura 1 – Modelo de Competência Profissional de Paiva (2007) 
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Fonte: Adaptado de Paiva, 2007:45. 

 
Assim, o conceito de competência profissional de Paiva (2007) é: mobilização de forma particular 
pelo profissional na sua ação produtiva de um conjunto de saberes de naturezas diferenciadas 
(formados por componentes cognitivos, funcionais, comportamentais, éticos e políticos) de 
maneira a gerar resultados reconhecidos individual (pessoal), coletiva (profissional), econômica 
(organização) e socialmente (comunitário). Já o processo de gestão de competências foi conceituado 
pela autora como: conjunto de todos os esforços individuais, sociais, coletivos e organizacionais no 
sentido da formação e do desenvolvimento de competências e meta-competências, fundamentados 
na reflexão do sujeito na e sobre sua própria ação, propiciando resultados em termos macro, micro 
e parciais, observáveis pelo indivíduo e por terceiros. Estes conceitos, inicialmente delineados em 
Paiva (2007), vêm sendo refinados ao longo de diversos trabalhos, como Prata (2008), Roquete 
(2009), Dias (2009), S. Silva (2009), F. Silva (2009), Sousa (2010), Martins (2010), Figueiredo (2010), 
Barros (2011), Silva-Junior (2011) e Moreira (2012), detalhados mais adiante na “agenda recente”.   
 
Note-se que o diferencial desse modelo de competências profissionais está no reconhecimento das 
componentes que pautam as ações dos sujeitos no seu dia-a-dia, cujas avaliações em termos de 
terem sido, ou não, “competentes” transcendem às percepções individuais. Além disso, a visão 
dinâmica do processo de formação e desenvolvimento de competências promove uma percepção 
ampliada do fenômeno, não o reduzindo a algo estático ou acabado, típico da qualificação.  
 
Mais além, esse modelo se constitui uma semente para outras reflexões. Assim como a 
aprendizagem pode ser “contestada” de vários ângulos - politicamente, ideologicamente, 
pragmaticamente etc. -, como apontaram Rodrigues, Child e Luz (2004), a competência profissional 
também pode assumir esse viés e ser contestada no dia-a-dia, já que: nem sempre o que se entrega é 
julgado como valioso por terceiros ou pelo próprio sujeito; nem sempre o sujeito reflete sobre seu 
comportamento - sua reflexão é sempre posterior à sua ação - na profundidade em que deveria e 
nem sempre ele altera seu modo de agir em função dessa avaliação; nem sempre lhe é conveniente 
ou possível mudar seu curso de ação; nem sempre seus resultados “tangíveis” são o que determina 
sua avaliação por terceiros etc.  
 
Por outro lado, os modos pelos quais o trabalho vem se realizando na sociedade não estão 
centrados apenas nas organizações formais, mas também em outras formas de sustento, menos 
estruturadas, voltadas para a informalidade. O que se verifica, agora, é a necessidade de se ampliar 
esse modelo de maneira a incluir tais “outras formas”, encaixando-se, aqui, por exemplo, o trabalho 
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informal e o trabalho artesanal, dentre outras possibilidades. Propõe-se, então, um deslocamento 
conceitual de “competências profissionais” para “competências laborais”. 
 
 
3. DE “COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS” PARA “COMPETÊNCIAS LABORAIS” 

O deslocamento conceitual de “competências profissionais” para “competências laborais” permitirá 
analisar competências de trabalhadores, independentemente do nível de formalização do trabalho 
que eles realizam. A partir de leituras sobre esses modos de trabalho remunerado, observou-se que 
o conceito até então delineado restringia-se a trabalhadores que ocupavam cargos formais dentro de 
organizações e que tinham certificados técnico-acadêmicos em alguma profissão.  
 
Assim, tornou-se premente a necessidade de tal deslocamento, de modo a tornar o conceito mais 
robusto e, principalmente, adequado à realidade de trabalho mais ampla. As palavras, então, foram 
analisadas uma a uma, e o conceito de “competências laborais” foi explicitado da seguinte maneira: 
“mobilização de forma particular pelo trabalhador na sua ação laboral de conjuntos de saberes de 
naturezas diferenciadas (formados por componentes cognitivos, funcionais, comportamentais, 
éticos e políticos) que gerou resultados reconhecidos individual (pessoal), coletiva (profissional), 
econômica (organização) e socialmente (comunitário) ”. 
 
As adequações propostas ao conceito original foram basicamente quatro: 

a) de “profissional” para “trabalhador”, para considerar o trabalho realizado e entregue pelo 
sujeito em qualquer situação laboral, independentemente do nível de profissionalização da 
sua ocupação; 

b) de “ação produtiva” para “ação laboral”, para abarcar todo e qualquer tipo de resultado, 
tangível ou não tangível; 

c) de “um conjunto de saberes” para “conjuntos de saberes”, indicando que o repertório dos 
conjuntos de saberes é mais amplo, dada a diversidade dos trabalhos possíveis; 

d) de “de maneira a gerar” para “que gerou”, para retirar qualquer vestígio de potencialidade 
de ação, categórico do conceito de qualificação, e mostrar que o reconhecimento do 
resultado e, portanto, da competência (e dos componentes que a compõe) é posterior à sua 
entrega. 

 
Nesta “nova” perspectiva, as componentes do modelo também são ampliadas. A componente 
cognitiva passa a tratar de conhecimentos técnicos, teóricos e tácitos a respeito do trabalho, seu 
ambiente e seu contexto. A componente funcional, por sua vez, amplia para conhecimentos de 
especificidades do trabalho e processos relacionados, e mantém capacidades mentais e físicas para 
realização do trabalho. A componente comportamental amplia para o domínio de aspectos 
comportamentais, relacionais e sociais, entre trabalhadores de atividades semelhantes e, também, 
distintas. A componente ética passa a dizer respeito à empatia em termos de valores pessoais e 
relacionados ao trabalho. Por fim, a componente política remete para habilidades pessoais e laborais 
no trato social relativo aos jogos de poder.    
 
O conceito de gestão de competência não sofreu alterações porque encontra-se adequado ao 
deslocamento proposto, assim como à “agenda recente” e às perspectivas propostas na sequência.   
 
 
4. AGENDA RECENTE DE PESQUISA   

A agenda de pesquisa que está em desenvolvimento nasceu com a tese apresentada por Paiva 
(2007), intitulada “Gestão de competências e a profissão docente: um estudo em universidades no 
Estado de Minas Gerais”. Ela se caracterizou por abordagem essencialmente qualitativa e contou 
com triangulações de teorias (integrando dois aportes diferenciados: o institucional sobre as 
profissões; e, o fenomenológico acerca das competências) e intra-método (coleta de dados por meio 
de entrevistas e aplicação de técnica projetiva de associação de figuras). Essa agenda contempla a 
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orientação de dissertações de mestrado e outras pesquisas que vêm sendo realizadas desde então. 
De modo sumário, tais pesquisas são: 
 

a) dissertação “Competências Gerenciais - Um Estudo no Segmento de Negócios de Limpeza 
Urbana e Saneamento de uma Construtora Mineira”, defendida Prata (2008), focada na 
função de gestão e que utilizou o modelo analítico de Quinn et al (2004), sendo essa 
pesquisa essencialmente quantitativa; 

b) dissertação “Competências Profissionais de Professores-Arquitetos: um estudo em três 
universidades da cidade de Belo Horizonte”, defendida por Roquete (2009), que utilizou o 
modelo de Paiva (2007), sendo essa pesquisa essencialmente qualitativa; 

c) dissertação “Competências do Enfermeiro: um estudo em um hospital privado de Belo 
Horizonte”, defendida por Dias (2009), focada na função de gestão do enfermeiro e suas 
competências ideais e reais; esse estudo comparativo (enfermeiros e outros membros da 
equipe de enfermagem) utilizou-se do modelo analítico de Quinn et al (2004) e contou com 
triangulações de dados e entre métodos (abordagens quantitativa e qualitativa); 

d) dissertação “Formação e Desenvolvimento de Competências Profissionais no Ensino 
Superior: um estudo comparativo sobre tecnólogos”, defendida por S. Silva (2009), pautada 
no modelo de Fleury e Fleury (2001) e nas diretrizes curriculares dos cursos de tecnólogos, 
esse estudo comparativo (ex-alunos e suas chefias nas empresas) teve caráter quantitativo, e 
contou com triangulação de dados; 

e) dissertação “Competências Gerenciais: um estudo de caso em uma empresa do segmento 
óptico mineiro”, defendida por F. Silva (2009), esse estudo comparativo (gestores e não 
gestores) utilizou-se do modelo analítico de Quinn et al (2004) e contou com triangulações 
de dados e entre métodos (abordagens quantitativa e qualitativa); 

f) dissertação “Competências Profissionais de Enfermeiros-Gestores de Unidades de Saúde 
no Setor Público de Contagem-MG”, defendida por Sousa (2010), esse estudo comparativo 
(enfermeiros em cargo de gestão e outros profissionais das unidades) contou com 
triangulação de dados e teve caráter essencialmente qualitativo e utilizou o modelo analítico 
de Paiva (2007); 

g) dissertação “Competências Profissionais de Enfermeiros-Gestores: um estudo no Hospital 
Governador Israel Pinheiro”, defendida por Martins (2010), um estudo de caráter 
essencialmente qualitativo pautado no modelo de Paiva (2007); 

h) dissertação “Competências Gerenciais: percepções de subordinados de uma prestadora de 
serviços”, defendida por Figueiredo (2011); utilizando o modelo de Quinn et al (2004), este 
estudo  comparou competências gerenciais esperadas (ideais) e efetivas (reais) de gestores 
na percepção de subordinados, contando com triangulação entre métodos (abordagens 
quantitativa e qualitativa); 

i) dissertação “Competências Profissionais e sua Gestão na área de Saúde: um estudo de caso 
com médicos de um hospital privado mineiro”, defendida por Barros (2011); 

j) dissertação “Competências Profissionais de Enfermeiros: um estudo em um hospital 
filantrópico mineiro”, defendida por Santos-Junior (2011); 

k) dissertação “Competências profissionais de enfermeiros: um estudo comparativo entre dois 
hospitais de Belo Horizonte (MG)”, defendida por Moreira (2012). 

 
Estas três últimas dissertações de mestrado integraram o projeto “Competências profissionais e 
gestão de competências em profissões na área de saúde: um estudo com médicos e enfermeiros em 
minas gerais”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, 
FAPEMIG, Brasil, daí suas semelhanças em termos do modelo teórico adotado como parâmetro de 
análise (Paiva, 2007), tipo de triangulação realizada (intra-método), com coleta de dados por meio 
de entrevistas e técnicas projetivas de associação de figuras. 
 
Diante dos resultados apresentados e discutidos em tais pesquisas, perceberam-se três aspectos que 
merecem destaque. O primeiro diz respeito à academia, especificamente quanto ao conceito de 
competência e à forma como tal agenda vem se desenrolando. Quanto ao conceito, tem-se notado 
que a “politização” do conceito promovida em Paiva (2007) trouxe avanços para compreensão do 
assunto e, principalmente, para os fenômenos que vêm se desnudando. A componente política traz 
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à tona relações imprescindíveis para os resultados dos trabalhadores, mas ainda é tratada por eles 
como algo obscuro, difícil de ser revelado, pois seu caráter é ambíguo. Já no que tange à forma 
como as pesquisas vêm sendo realizadas, um certo ecletismo tem sido promovido e três 
“novidades” são sublinhadas. Usando-se as dimensões de Burrell e Morgan (1979), a primeira 
novidade é de cunho metodológico, pois tem-se mesclado aportes ideográfico (profissões) e 
nomotético (nível de gestão); a segunda, epistemológica, relaciona-se a pesquisas positivistas 
(funcionalista) e não-positivistas (fenomenológica); e a terceira, ontológica, já que tem-se trabalhado 
tanto com realismo (visão de “terceiros”) como com nominalismo (perspectiva do próprio 
indivíduo). O que se tem buscado, de fato e na medida do possível, é integrar para conhecer, ou 
seja, desenvolver pesquisas diferenciadas que permitam, na agenda futura, fazer opções adequadas 
ao estudo das competências laborais. 
 
O segundo aspecto relaciona-se às organizações e aos trabalhadores que têm aberto as portas e se 
disponibilizado para as pesquisas. Um grande problema foi verificado nesse sentido pois, apesar de 
permitirem sua realização mediante a promessa de retorno dos dados, o agendamento desse retorno 
tem sido dificultado por vários motivos, principalmente o excesso de trabalho e, daí, a falta de 
tempo. Na perspectiva do modelo analítico, isso tem rompido com a reflexão na e sobre a ação, 
denotando que o tempo para refletir parece não ser reconhecido como valioso para os envolvidos, 
o que pode comprometer o processo de gestão das competências dos trabalhadores, quer por eles 
próprios (esforços individuais e coletivos) quer pelas organizações onde estão inseridos. 
 
E o terceiro aspecto decorre dos anteriores: há interesses em jogo que expõem outras questões 
como: quem quer escutar? Quem quer escutar sobre si mesmo? Quem quer mudar? Quem pode 
mudar? Estas perguntas se impõem a qualquer agenda de pesquisa, inclusive a que se segue.  
 
 
5. PERSPECTIVAS PARA UMA AGENDA FUTURA 

Diante dos achados nas pesquisas que vêm sendo realizadas, de como eles vêm sendo discutidos, e 
das próprias limitações observadas nas investigações e no seu retorno para as organizações e para 
os trabalhadores, foram delineadas perspectivas para investigações futuras, as quais abraçam tanto 
conexões temáticas como aportes metodológicos, devido às possibilidades que o deslocamento 
conceitual realizado permite. 
 
Do ponto de vista temático, além do estudo das competências laborais em si, outros temas que 
podem ser trabalhados conjuntamente, já que na realidade eles não operam de modo desintegrado. 
Assim sugere-se mesclar o estudo das competências laborais com as seguintes temáticas: 

a) com tempo, enquanto categoria de análise que vem crescendo no campo dos estudos 
organizacionais no Brasil, e mostrando como pessoas com alinhamentos e preferências 
temporais distintas trabalham de modo diferenciado; 

b) com espaço, categoria também em crescimento que tem trazido à tona o caráter contextual 
da gestão e do comportamento humano; 

c) com identidade, pois o que se entrega diz de quem se é e como esse ser vai se 
reconfigurando ao longo da vida e das experiências laborais, em particular, devido à 
centralidade do trabalho na sociedade contemporânea; 

d) com trabalhadores de níveis hierárquicos diferenciados, como é o caso dos que exercem 
função de gestão, dada a importância desses postos na consecução do trabalho no interior 
de organizações formais; 

e) com trabalhadores de contextos laborais diferenciados em termos de níveis de formalidade, 
incluindo-se artesãos, feirantes, ambulantes etc. e quaisquer outros considerados 
“informais”; 

f) com relações de poder e de trabalho, já que a competência pode mexer e até subverter os 
jogos políticos no campo do trabalho, inclusive pelo fato de poder ser “contestada”; 

g) com outras temáticas como comprometimento, cultura, valores do trabalho e 
organizacionais, qualidade de vida, stress ocupacional, burnout, justiça no trabalho, atitudes 
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retaliatórias, vínculos organizacionais etc., já que a competência vai alterar e ser alterada por 
tais dimensões do comportamento humano no contexto do trabalho. 

 
Quanto às opções metodológicas, as sugestões são: 

a) continuar desenvolvendo estudos que promovam triangulação. Esta pode ocorrer de 
variados meios, como mostram Collis e Hussey (2006): 

 de dados: mesclando dados de diferentes atores sociais e também considerando-se 
o que o indivíduo pensa a seu respeito e como ele entende a percepção reportada 
por terceiros; 

 entre métodos: coletando dados por meios típicos de abordagens diferenciadas, 
como questionários (abordagem quantitativa) e entrevistas (qualitativa), com vistas 
a dar amplitude e profundidade à compreensão do fenômeno; 

 intra-métodos: coletando dados por meios peculiares de uma determinada 
abordagem, como entrevistas, grupos focais, técnicas projetivas (associação de 
figuras, construção de desenhos, fotografia etc.) numa perspectiva qualitativa;  

b) desenvolver e validar escalas que promovam coletas de dados mais amplas e também 
comparações entre grupos de trabalhadores, tipos de organizações, setores produtivos etc.;  

 
Acredita-se que o cumprimento desta agenda promoverá avanços no estudo das competências 
laborais no Brasil e, secundariamente, trará contribuições para os atores sociais envolvidos. 
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