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Apresentação 
 

A ICN - Itaguaí Construções Navais S/A tem o prazer de apresentar o 

PROGRAMA GESTÃO ESTRATÉGICA POR COMPETÊNCIA: O Futuro é um mar 
de oportunidades 

 

Resumo do case 

Em um cenário de mudanças cada vez mais rápidas, a pandemia intensificou estas 

transformações em diferentes aspectos da vida. O mundo mudou, e também exigiu a 

participação acelerada das organizações. As ações deveriam ter o mesmo peso e 

tamanho da onda viral. Logo, se fez necessário pensar em soluções éticas, 

transparentes, sustentáveis, criativas e inovadoras na reconstrução de um ambiente 

empresarial equilibrado que conectasse princípios, valores e planos de negócio ao 

desenvolvimento humano, unindo estratégia e inteligência corporativa na formação de 

uma cultura institucional perene que protagonize as competências e o capital humano 

no ecossistema empresarial. Ante esta reflexão, a Itaguaí Construções Navais, 

através da gerência de Desenvolvimento Organizacional, desenvolveu o programa 

Gestão Estratégica por Competências (GEC), para estudo, mapeamento, aplicação 

e gerenciamento de ações na transformação dos processos internos de 

desenvolvimento de pessoas, através de metodologias pedagógicas ligadas à 

Educação Corporativa, convergindo-se em alinhamento sinérgico institucional na 

fabricação de quatro submarinos convencionais, um submarino de propulsão nuclear 

e derivados projetos ligados a indústria naval que atendam às necessidades da 

Marinha do Brasil. O GEC foi idealizado a partir do amplo estudo e mapeamento das 

competências técnicas existentes na empresa, assim como uma detalhada pesquisa 

de clima organizacional, com cruzamento de dados para a formação de uma matriz 

única, robusta e confiável, contendo o DNA estratégico da ICN, possibilitando analisar 

com grande assertividade os pontos fortes e os pontos de melhorias de acordo com 

cada novo projeto conquistado pela empresa. Hoje, é possível criar modelos 

personalizados e segmentados de treinamentos ou aprimoramentos de acordo com a 

especificidade de cada projeto, utilizando o percentual máximo de habilidade de cada 
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funcionário, transformando a ICN em uma grande fonte de talentos capazes atingir 

grandes resultados administrativos e industriais. 
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Introdução 

 

A Itaguaí Construções Navais – ICN é a materialização do maior projeto militar 

da história do Brasil. Situada no mais moderno complexo naval do hemisfério sul, em 

Itaguaí-RJ, a ICN foi criada em 2009 para servir a Marinha, com a grandiosa missão 

de fabricar o primeiro submarino com propulsão nuclear do país, assim como quatro 

modernos submarinos convencionais, sendo também a empresa responsável por 

receber e reter toda tecnologia necessária que garanta autonomia a indústria naval 

brasileira em seus futuros projetos e construções, conferindo ao Brasil o protagonismo 

na indústria de defesa da América Latina. 

Este é o DNA da ICN. Uma empresa jovem, aprendiz, criativa, inovadora, 

tecnológica, multicomponente, altamente treinada e especializada, destinada a 

grandes desafios e entregas para a Marinha e o povo brasileiro. Em recém 

completados 11 anos, atingimos total maturidade industrial na fabricação dos 

submarinos convencionais, sendo estes, os mais modernos do mundo em sua 

categoria, ratificando nosso equilíbrio industrial, qualidade operativa, capacidade de 

aprendizado e gestão de conhecimento.  

A partir das novas perspectivas comerciais da ICN, ampliando as atividades 

industriais para fabricação de navios de superfície, manutenção de submarinos, 

revitalização da frota naval de defesa, entre outros, a gerência de Desenvolvimento 

Organizacional desenvolveu e implantou o programa de Gestão Estratégica por 

Competência (GEC), conectando inteligência estratégica de desenvolvimento humano 

ao plano de novos negócios da empresa, criando um flexível modelo de gestão e 

treinamento de pessoas de acordo com as competências técnicas necessárias para 

cada projeto. 

Iniciado em setembro de 2019, o primeiro passo do programa foi codificar os 

dados obtidos através de escutas com o grupo estratégico da ICN, composto por 

diretores, gerentes, coordenadores, especialistas e alguns líderes de equipes, para 

mapeamento das competências técnicas e comportamentais da empresa. Neste 

mesmo estágio, foi realizada uma profunda análise do clima organizacional com o 

grupo, materializando-se em uma matriz específica para nossa realidade que 

originaria o alicerce do programa.  
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A partir destas primeiras informações, foi possível realizar fiéis avaliações 

individuais para delinear o real cenário institucional da empresa, baseando-se em 

uma metodologia de avaliação de desempenho com a utilização da ferramenta 9Box e 

as competências mapeadas anteriormente organizadas de forma sistêmica e 

integradas, possibilitando uma gestão assertiva, eficiente, intuitiva e direcionada ao 

desenvolvimento de pessoas,  aumentando exponencialmente a taxa de assertividade 

do programa Gestão Estratégica por Competência, na criação de um modelo 

pragmático de desenvolvimento que assegure a perpetuidade da ICN.  

Visando desenvolver as competências comportamentais mapeadas, buscando 

agregar valor ao projeto já desenvolvido e criar uma vantagem competitiva de 

mercado, durante o período de pandemia, foi implementada uma plataforma online 

para o desenvolvimento das competências essenciais da ICN elencadas pelo GEC e 

sendo disponibilizado acesso para todos os integrantes da empresa, com conteúdo 

criado com base nos conceitos e recursos pedagógicos e metodologias educacionais 

voltadas para o ensino de adultos (andragogia), da psicologia e do desenvolvimento 

de pessoas em recursos humanos. 

Em suma, o GEC é um acelerador inteligente de capital intelectual, atuando 

também como um scanner organizacional na identificação e correção de possíveis 

gaps, assim como promotor da cultura de aprendizagem organizacional. Com isso, 

área de Recursos Humanos tem desempenhando um papel primordial ao lado da alta 

administração na continuidade e consolidação do negócio, tornando o 

desenvolvimento organizacional tangível através do trabalho realizado e gerando 

assertividade nas tomadas de decisões.  

Veremos a seguir como se deu o processo de desenvolvimento deste 

programa e seus principais conceitos. 
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Desenvolvimento 
 

Identificação das Necessidades 
 

Devido a especificidade do negócio da ICN, de construção de submarinos 

convencionais para a Marinha do Brasil através da transferência de tecnologia 

francesa, viu-se a necessidade de pensar na perpetuidade da empresa, indo além da 

construção de submarinos. Com a possibilidade de mudanças no estatuto, surgiram 

novas perspectivas comerciais e possibilidade de ampliação das suas atividades 

industriais, tais como: fabricação de navios de superfície, manutenção de submarinos, 

revitalização da frota naval de defesa, entre outros, gerindo o conhecimento utilizado 

na construção dos submarinos convencionais e as competências adquiridas, 

valorizando assim os investimentos já realizados com a criação da ICN e do 

Complexo Naval de Itaguaí. 

A transferência de tecnologia e a capacitação de nossos integrantes vem 

ocorrendo ao longo dos anos através de treinamentos realizados na França e na ICN, 

bem como através de orientações dadas pelos Assistentes Técnicos da Naval Group. 

Porém, sabendo que não teremos mais a presença dos assistentes técnicos 

franceses a partir de determinado avanço na construção, tínhamos a necessidade de 

obter a autonomia necessária para o processo de construção dos submarinos e nosso 

potencial para assumirmos novos contratos/ desafios na perpetuidade da empresa, 

pensando assim, em um programa de desenvolvimento que estivesse atrelado a visão 

estratégica para obtenção de novos negócios. 

 

Idealização de Proposta de Solução 

 

O Programa Gestão Estratégica por Competências da ICN foi idealizado em 

agosto de 2019, com o intuito de: 

 Ter clareza no mapeamento das competências necessárias de cada 

cargo e as entregas-chave destes; 
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 Priorização dos conhecimentos e habilidades considerados mais críticos 

para se exercer um cargo dentro da empresa; 

 Identificação dos gaps de desempenho e elaboração do PDI (Plano de 

Desenvolvimento Individual), considerando a multidisciplinaridade frente 

a novos desafios; 

 Inputs para: Retenção de Talentos, Avaliação de Desempenho, Trilhas 

de Aprendizagem, Gestão do Conhecimento e Mapeamento de Carreira 

e Sucessão. 

Ao longo do processo de planejamento, percebeu-se que o GEC iria além de 

indicar eventuais gaps que poderiam interferir na potencialização da ICN, mas sim 

permitir uma mudança cultural através da valorização do nosso capital intelectual, 

caminhando para um futuro de concepção de propostas econômicas atrativas e 

soluções criativas e inovadoras para os nossos clientes, sendo o RH ICN um aliado à 

estratégia do negócio e crucial para a identificação de talentos para atuar em novos 

projetos. 

Escutas com Grupo Estratégico  

 

Para conseguir atingir os objetivos traçados na idealização, o primeiro passo foi 

fazer um levantamento do clima atual da ICN como empresa, na visão do grupo 

estratégico da liderança: o que a ICN faz bem (forças), em que pode evoluir 

(fraquezas), o que cabe deixar de fazer e o que precisávamos passar a fazer. 

Conhecendo a intensidade do vínculo deste grupo com a ICN, seu “orgulho de 

pertencer”; identificar valores e marcas consolidadas da cultura ICN; identificar 

“marcas indevidas” e “marcas ausentes” nessa mesma cultura.  

Neste processo com o grupo estratégico, identificamos a necessidade da 

construção de um perfil de competências técnicas e competências comportamentais; 

o mapeamento dos componentes do grupo estratégico no que se refere ao seu 

desempenho e ao seu potencial; identificação do grau de aderência ao desenho de 

futuro da ICN e o grau de aderência às competências do “modo líder futuro ICN de 

ser”. 

Posteriormente ocorreram as devolutivas em grupo e feedbacks individuais 

realizados com todos os participantes das escutas, sendo apresentada uma análise 
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acerca do desempenho de cada um considerando o conteúdo oferecido quando da 

entrevista e de ferramentas utilizadas (Jogo de Imagens, as respostas registradas nas 

Matrizes e o resultado do DISC). Esse processo se deu através de 108 escutas e 86 

devolutivas entre setembro de 2019 e março de 2020. 

 

Definição das Competências Comportamentais ICN 
 

Após as escutas e verificação do “retrato ICN”, com as “imagens” e imputs que 

ofereceram, foi possível definir o processo de gestão de mudança, influenciando o 

movimento de fortalecimento do que já havia sido conquistado e intervir no que 

carecia de transformação e/ou implantação de um processo do nascer e crescer do 

coletivo da empresa. 

Este processo resultou na definição das Competências Comportamentais ICN 

(figura 1) que ocorreu entre outubro e novembro de 2019. 

 

Figura 1 – Competências ICN  
 

Foram criados quatro blocos de competências: as Essenciais, que todo 

integrante ICN deve ter como primordiais; as de Líder ICN, voltadas para os 

integrantes que ocupam cargos de liderança; as de Especialistas, específicas para 
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técnicos e engenheiros que compõem o grupo de desenvolvimento dos especialistas 

de cada disciplina da construção de submarinos; e as de Potencial, que foram 

elencadas visando à preparação para o futuro e obtenção de novos negócios. 

Além destes quatro blocos de competências comportamentais, foram 

mapeadas/revisadas as competências técnicas, que veremos o processo a seguir. 

 

Mapeamento de Competências Técnicas ICN 
 

Para esta etapa, foi realizada junto aos coordenadores da empresa a 

identificação das competências técnicas específicas para cada cargo necessário na 

construção de submarinos na ICN. Sendo estes diferenciados dos cargos existentes 

no mercado, pela complexidade e inovação que o processo de construção dos 

submarinos demanda. 

Foram realizados 42 workshops com os coordenadores da ICN, dando 

direcionamento de como seria realizada esta etapa e apresentando os exemplos da 

metodologia a ser aplicada, que identificou em uma matriz única o domínio de 

conhecimentos, habilidades e experiências evidenciados pelo desempenho 

profissional no âmbito de um determinado contexto (cargo, função ou plano de ação). 

Entre outubro de 2019 e agosto de 2020 foram mapeadas 805 competências 

técnicas através do trabalho realizado pela equipe de T&D juntamente com os 

coordenares, sendo possível inclui-las no processo de avaliação e calibração do GEC. 
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Figura 2 – Detalhamento do processo 
 

Avaliação de Desempenho e Capacitação dos Líderes ICN 
 

Com as competências comportamentais definidas e as técnicas sendo 

mapeadas/revisadas ao longo do período de desenvolvimento do GEC, iniciou-se o 

Ciclo de Avaliação de Desempenho das equipes, bem como a capacitação de nossos 

líderes nos conceitos e metodologias selecionadas para este processo. 

Foi implementado um Sistema para Gestão das Competências, utilizando a 

metodologia do 9Box, sendo totalmente adaptada para nossa realidade, que permitiu 

avaliar as fortalezas e deficiências que impactam tanto no resultado de cada membro 
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das equipes, quanto no atingimento dos objetivos gerais da ICN, sendo possível 

alocar cada integrante em uma “caixa” específica com a métrica específica do 

sistema, considerando o desempenho atual e potencial para absorver novos desafios, 

de acordo com os seguinte conceitos: Eixo X – refletindo o momento atual  da ICN na 

construção dos submarinos, ou seja, na entrega de resultados  e evidencias da 

produtividade de forma consistente e contínua; e Eixo Y – sendo a preparação para o 

futuro de novos negócios, refletindo a capacidade de encarar desafios mais 

complexos, ainda não testados, agregando valor à organização. 

Figura 3 – Matriz 9Box ICN 

 

Ao todo, foram 14 turmas de capacitação com 139 líderes avaliadores 

(diretores, gerentes, coordenadores e supervisores) que, após realização das 

avaliações no sistema e faziam suas considerações entre pares envolvidos no 

processo de construção (sempre levando em consideração a decisão final do líder), 

para fazer no exercício de alocar cada integrante na matriz física com as “caixas” de 1 

a 9, considerando o conjunto de Competências Essências, Líderes, Especialistas + 

Competências Técnicas na Avaliação de Desempenho (presente) e as Competências 

de Potencial (futuro). 

 

Educação Corporativa ICN 

 

No processo de Avaliação de Desempenho realizado entre dezembro de 2019 

e fevereiro de 2020, foi possível identificar quais competências precisavam ser 

fortalecidas na ICN e posteriormente seriam desenvolvidas no PDI. 

Com a pandemia, foi necessário a interrupção de uma significativa parcela de 

atividades e constatamos neste momento que precisávamos fortalecer ainda mais 

nossos pilares. Foi então que o projeto pensado para o desenvolvimento de 100% dos 

integrantes nas Competências Essenciais potencializou e antecipou o lançamento da 

Educação Corporativa ICN, com uma plataforma online disponível a todos os nossos 

integrantes (e também integrantes desmobilizados) que poderiam acessar de casa a 

primeira trilha de aprendizagem online, pensada e criada exclusivamente para a 

realidade ICN, trabalhando uma das Competências Essenciais ICN, o Senso de 

Aprendiz. 
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O que inicialmente seria um empecilho, tornou-se um propulsor para o 

desenvolvimento de pessoas, e o momento propiciou o lançamento da nossa 

plataforma de educação em junho de 2020, confeccionada inteiramente pela equipe 

de T&D em meio a pandemia. Hoje, além da trilha Senso de Aprendiz, já está 

disponível a trilha de Compliance, e a plataforma está sendo preparada para 

comportar todas as ações de desenvolvimento, sejam totalmente online ou no método 

ensino hibrido, tais como: Integração de novos colaboradores, Saúde - Meio Ambiente 

– Segurança, Qualidade, entre outros. Formando os três principais pilares da 

Educação Corporativa: o Pilar Técnico, Comportamental e Novos Negócios. 

Depoimentos 
 

“Foi com grande entusiasmo que a equipe de Desenvolvimento Organizacional 

recebeu o desafio de criar um programa institucional que abarcasse todas as necessidades 

técnicas e comportamentais que apoiassem a ICN em seus novos desafios empresariais, 

sobretudo, em propor um modelo de desenvolvimento com foco na preservação das 

competências adquiridas na construção dos submarinos, assim como na apresentação de 

estudos para o desenvolvimento de novas capacitações para os caminhos industriais da 

empresa.  

Investimos muita energia e dedicação nas profundas imersões que realizamos nas 

equipes, possibilitando traçar um RX técnico/comportamental preciso da ICN, apontando os 

eixos fundamentais que devemos fortalecer para a criação de uma sólida base operacional 

capaz de atender a diferentes futuros projetos. ” 

Francisco Figueirol Lobo, Gerente de Desenvolvimento Organizacional. 

 

“O programa Gestão Estratégica por Competência- GEC é o resultado do novo cenário 

que se apresentou para ICN, com a mudança do seu Estatuto, que permitiu a alta direção 

concentrar esforços para tornar a ICN numa empresa perene, apoiando a Marinha do Brasil 

no fortalecimento da soberania brasileira. Buscando novos contratos além da construção dos 

Submarinos, para isto seria imprescindível que preservássemos e desenvolvêssemos nossas 

competências de forma sistêmica para sermos ágeis na elaboração de propostas e eficientes 

na execução dos serviços contratados. O GEC foi construído pelo time da Gerência de 

Desenvolvimento Organizacional, contando com o apoio de todas as outras gerências da 

organização, responsáveis por gerarem os imputs necessários para formação do banco de 

dados do programa. 
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A aplicabilidade dos recursos do GEC é infinita, pois seu modelo é baseado no 

diagnóstico das competências técnicas e comportamentais necessárias para cada trabalho, 

seja em atividades já iniciadas ou que iremos realizar. Os benefícios são os mais variados, 

pois além de manter o mapeamento ativo das competências, os estudos cíclicos permitem 

que tenhamos ações prévias de preparação da empresa em relação aos projetos vindouros, 

deixando todo time pronto para atuar imediatamente nos novos desafios que estão por vir. “ 

Francisco Matos Lima, Diretor de Administração. 

 

A riqueza maior da empresa ICN são as pessoas. Pensar no futuro perene e 

sustentável da ICN requer olhar diretamente para o nosso time, e garantir a adequação 

permanente dele aos desafios de conhecimento e de capacidades. Temos o capital intelectual 

para realizar grandes complexos projetos: nossas equipes adquiriram a cultura da segurança 

máxima, da excelência em qualidade, a alta performance tecnológica e a transversalidade, 

apoiam-se e complementam-se para resolver desafios. Além das competências técnicas, 

desenvolvemos competências de gerenciamento e de comportamento: assertividade, 

adaptabilidade, pro atividade, iniciativa, espírito de time.  

Somos uma incubadora de talentos criativos capaz de atender demandas altamente 

especializadas.  

Para atender esse resultado, instalamos um programa de Gestão Estratégica por 

Competências, que tem como foco de reunir esses elementos e propor modelos de 

desenvolvimento humano para potencializar as competências individuais, através de um 

modelo de gestão estratégico, inteligente, resolutivo, flexível a adaptável aos nossos projetos. 

Se trata de garantir o mapeamento das nossas competências, bem como das necessidades 

dos anos que vêm, e de adequar permanentemente o nosso time para garantir as demandas 

e oferecer trajetórias personalizadas aos nossos integrantes. ” 

Andre Pierre Marie Portalis, Diretor Presidente. 

 



 

 
14 

805 Competências Técnicas 
Mapeadas 

42 Workshops Mapeamento 
Realizados com Coordenadores 

139 Líderes Avaliadores 
Capacitados para Avaliação de 

Desempenho 

2043 Alunos Cadastrados 
Integrantes e Ex-integrantes 

+ de 2.200 Horas 
Treinamentos realizados 

44,4% do Efetivo 
utilizando a plataforma 
Em 3 meses do lançamento 

 

Resultados e Conclusão 
 

A idealização, implantação, desenvolvimento e acompanhamento do GEC tem 

sido essencial para a tomada de decisões assertivas na construção do caminho para 

o futuro da ICN, colocando o setor de Recurso Humanos como protagonista em 

soluções estratégicas e na proposição de novos negócios, buscando a perpetuidade 

da empresa, e preparando as pessoas para este futuro, que antes parecia distante e 

hoje o temos cada vez mais próximo, com a implantação da cultura de aprendizagem 

e desenvolvimento nosso maior bem: as pessoas. 

Resultados Gerais 
 

Números do Programa Gestão Estratégica por Competências entre setembro de 2019 

a setembro de 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

Números da Educação Corporativa ICN entre junho e setembro de 2020:  

 

 

 

 

108 escutas e 86 devolutivas 
Grupo Estratégico 

16 Competências 
Comportamentais 

Definidas 

100% Integrantes Avaliados 
1829 Competências Essenciais e Potencial 

208 Competências de Líder ICN 
13 Competências Especialistas 



 

 
15 

 

Anexos Ilustrativos 
 

Anexo I – Trilha de desenvolvimento da Competência Essencial Senso de Aprendiz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


