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GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

A proposta da Gestão por Competências é compreender quais são as competências 
organizacionais críticas para o sucesso da organização, desdobrá-las em termos de 
competências profissionais e desenvolvê-las junto ao quadro de funcionários.

A Gestão por Competência surge como resposta a uma série de novas exigências do mercado: 
superar a concorrência globalizada, inovar e aprender continuamente, integrar estratégias e 
pessoas (objetivos organizacionais e individuais), flexibilizar, empoderar, etc. 

 A Gestão por Competências figura como alternativa aos modelos gerenciais tradicionais 
(focados no controle e nos cargos). É uma metodologia de gestão moderna, focada nos negócios 
(mercado), nos clientes e no desenvolvimento profissional permanente (carreira de longo 
prazo). Propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes 
níveis da organização (individual, grupal e organizacional), as competências necessárias à 
consecução dos objetivos.

A noção de competência apresenta duas perspectivas conceituais:

 • a perspectiva estratégica enfatiza a competência como um atributo da organização, que 
a torna eficaz e permite a consecução de seus objetivos estratégicos. As competências 
organizacionais sustentam de vantagem competitiva, assumindo uma dimensão mais 
ampla de rotinas ou capacidades organizacionais orientadas às demandas e oportunidades 
do ambiente externo.

 • a perspectiva da gestão de pessoas enfatiza as competências dos funcionários para o 
alcance dos objetivos. As competências profissionais e/ou humanas assumem uma posição 
central nas práticas de seleção, treinamento, avaliação e remuneração.

A partir dessas duas perspectivas, o papel da Gestão por Competências é alinhar esforços para 
que as competências humanas possam gerar e sustentar as competências organizacionais 
necessárias à consecução dos objetivos estratégicos.

Competências Organizacionais

São as competências relacionadas com a vida íntima da organização. Correspondem ao modus 
vivendi da organização, à sua cultura corporativa, a como a organização se estrutura e organiza 
para realizar o trabalho.

Uma competência organizacional é mais que a soma das competências individuais, pois se refere 
à harmonização de múltiplos recursos (recursos humanos, tecnológicos e organizacionais) em 
rotinas que contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos. 
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Distintos autores subdividem as competências organizacionais em:

 • Básicas: também chamadas de competências de gestão, são as aquelas relacionadas com 
a gestão de recursos — financeiros, comerciais, produtivos, etc. Sem o domínio dessas 
competências básicas, a organização não consegue alcançar níveis elevados de excelência.

 • Essenciais (core competences): servem para a sobrevivência na empresa e são centrais 
para sua estratégia. Contribuem para os benefícios percebidos pelos clientes e são difíceis 
de imitar.

 • Distintivas: diferenciais que os clientes reconhecem, aquilo que diferencia a organização 
de seus concorrentes e que gera vantagens competitivas.

 • Funcionais: especializadas - cada unidade, departamento deve construir ou possuir e serve 
de base para as competências essenciais.

 • De Suporte: atividade que é valiosa para apoiar um leque de competência.

 • Capacidades dinâmicas: capacidade de adaptar suas competências ao ambiente.

Competências Pessoais (Humanas, Profissionais, Individuais)

São as competências relativas às pessoas, ou seja, aquelas que cada pessoa precisa ter, 
aprender, ou desenvolver para atuar na organização.

Autores as subdividem em:

 • Técnica: relaciona-se com a atividade específica, os conhecimentos, métodos e 
equipamentos necessários para a realização das tarefas dentro do campo de sua 
especialidade.

 • Humana: a compreensão das pessoas e suas necessidades, interesses e atitudes. A 
capacidade de entender, liderar e trabalhar com pessoas.

 • Gerencial: comportamentos desejados em cada gestor.

 • Interpessoal: envolve o relacionamento entre pessoas.

 • Fundamentais: aqueles comportamentos desejados em todos os servidores.

Importante: como as classificações acima (tanto organizacionais quanto humanas) advêm de 
distintos autores, elas não são excludentes entre si, pois representam distintas visões sobre um 
mesmo tema.

No contexto geral apresentado, a Gestão por Competências tem como objetivo detectar, 
medir e desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a realização dos 
processos e atividades do trabalho e do negócio da Instituição. Trata-se, portanto, de uma 
importante ferramenta de apoio à Gestão de Pessoas, uma vez que possibilita um melhor 
direcionamento e planejamento das ações de capacitação e desenvolvimento.
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A competência de uma pessoa pode ser compreendida como a capacidade de gerar resultados 
dentro dos objetivos organizacionais. Essa capacidade advém do conjunto de Conhecimentos, 
Habilidades e Atitudes (CHA) necessário para que as pessoas possam exercer suas funções, 
gerando resultados positivos para a organização.

Conhecimento (saber) – é a formação, o saber que a pessoa acumulou;

Habilidade (saber fazer) – aplicação produtiva do conhecimento;

Atitude (querer fazer) – comportamentos diante das situações.

Para Carbone (2006) a competência não é somente o conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessários para exercer determinada atividade, mas também o desempenho expresso 
em comportamentos e realizações decorrentes da aplicação deste conjunto. O desempenho da 
pessoa representa, portanto, uma expressão de suas competências.

Processo de Gestão por Competências

A gestão por competências constitui um processo contínuo, que tem como etapa inicial a 
formulação da estratégia organizacional. Em seguida, definem-se indicadores de desempenho 
e metas no nível corporativo e identificam-se as competências necessárias para concretizar o 
desempenho esperado.

Depois, por meio de ferramentas gerenciais, a organização pode identificar o seu gap de 
competências, isto é, a lacuna entre as competências necessárias para concretizar a estratégia 
corporativa e as competências disponíveis internamente. Feito esse diagnóstico, a organização 
pode planejar ações para captar e desenvolver as competências de que necessita, bem como 
estabelecer planos de trabalho e de gestão de pessoas.

Finalmente, há uma etapa de avaliação, em que os resultados alcançados são comparados com 
os que eram esperados, gerando informações para retroalimentar o processo.

O processo pode ser visualizado na figura a seguir:
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Etapa 1. A primeira etapa da gestão por competências é a formulação da estratégia 
organizacional na qual se define a missão, visão de futuro e objetivos estratégicos, bem como 
se estabelece os indicadores de desempenho e metas.

Etapa 2. Mapeamento das competências necessárias à consecução da estratégia organizacional. 
Em ambientes turbulentos, instáveis e complexos, a realização periódica do mapeamento de 
competências é de fundamental importância para o planejamento e execução de ações de 
captação e desenvolvimento.

2.1. Identificar as competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais 
constitui uma das etapas mais importantes desse processo. Para essa identificação, 
geralmente é realizada, primeiro, uma pesquisa documental, que inclui a análise do 
conteúdo da missão, da visão de futuro, dos objetivos e de outros documentos relativos 
à estratégia da organização. Depois, realiza-se a coleta de dados com pessoas-chave da 
organização, para que tais dados sejam cotejados com a análise documental. Podem 
ser utilizados, ainda, outros métodos e técnicas de pesquisa que auxiliam na realização 
de um diagnóstico, permitindo não apenas a identificação da lacuna de competências, 
mas também o planejamento de ações de recrutamento, seleção e desenvolvimento 
profissional.

2.2. A identificação das competências já existentes na organização geralmente é realizada por 
meio de instrumentos de avaliação de desempenho (balanced scorecard, avaliação 360º, 
etc.)

Etapa 3. A captação (3a) refere-se à seleção de competências externas e à sua integração 
ao ambiente organizacional por meio de ações de recrutamento e seleção de pessoas 
(competências individuais) e de parcerias ou alianças estratégicas (competências 
organizacionais). O desenvolvimento (3b) refere-se ao aprimoramento das competências 
disponíveis na organização e ocorre por meio da aprendizagem (nível individual) e de 
investimentos em pesquisa (nível organizacional).



Administração – Gestão por Competências – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 7

Um processo seletivo que se orienta pela gestão de competências busca pessoas adequadas 
para uma carreira de longo prazo dentro da organização, ou seja, seu foco não é no cargo, mas 
na trajetória profissional.

O desenvolvimento de pessoas ajustado às competências apresenta as seguintes vantagens:

 • permite assumir atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade;

 • possibilita acoplar os conceitos de competência e complexidade à trajetória profissional;

 • cria bases para adequação das expectativas da pessoa 
às da organização;

 • possibilita preparar as pessoas para o processo 
sucessório conforme suas competências;

 • aprimora a forma de avaliação das pessoas na 
organização, uma  vez que distingue aspectos como 
desenvolvimento, esforço e comportamento.

É importante ressaltar que, na ausência de ações de 
captação ou desenvolvimento de competências, por parte 
da organização, a lacuna tende a crescer. Isso porque a complexidade do ambiente no qual as 
organizações estão inseridas faz com que sejam exigidas cada vez mais e novas competências.

Etapa 4) O acompanhamento e avaliação referem-se ao monitoramento da execução de 
planos operacionais e de gestão e os respectivos indicadores de desempenho, à apuração dos 
resultados alcançados e à comparação com os resultados esperados.

Etapa 5) A retribuição refere-se às ações de valorização das pessoas, de forma diferenciada, 
para que haja estímulo à manutenção de comportamentos desejados e à correção de eventuais 
desvios propõe-se fundamentalmente a gerenciar o gap ou lacuna de competências, ou seja, 
a reduzir ao máximo a discrepância entre as competências necessárias à consecução dos 
objetivos organizacionais e aquelas já disponíveis na organização.

Técnicas para o mapeamento

O mapeamento de competências (Etapa 2) tem como propósito identificar a lacuna de 
competências - Conhecimento, Habilidades e Atitudes -, ou seja, a discrepância entre o que é 
necessário para concretizar a estratégia corporativa e o que já existente na organização.

Deve-se, portanto, identificar as competências - organizacionais e profissionais - necessárias à 
consecução dos objetivos e comparar com as competências internas da organização.

Para essa identificação são utilizadas diversas técnicas:

Pesquisa documental – inclui a análise do conteúdo da missão, da visão de futuro, dos objetivos 
e de outros documentos relativos à estratégia organizacional.

Entrevista individual – seleciona-se indivíduos de maior conhecimento da organização e faz-
se um roteiro de perguntas acerca da percepção quanto às competências de relevância para a 
organização.
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Entrevista coletiva ou grupo focal – o entrevistado é o moderador do grupo de 6 a 12 pessoas e 
atua na coordenação das discussões com vistas a identificar as competências relevantes. Neste 
caso o entrevistador deverá montar seu roteiro de questões e registro de dados.

Observação – consiste na análise do trabalho, no registro de seus resultados e daquilo que é 
preciso para alcançá-los.

Simulações – a partir de análises de tendências do mercado, faz-se suposições sobre o futuro 
do trabalho e do ambiente de trabalho.

Questionários estruturados – é o mais utilizado no mapeamento de competências nas 
organizações. Permitem que os respondentes avaliem o grau de importância das competências 
apresentadas.

Avaliação por competências

A Avaliação por Competências (Etapa 4) é uma maneira de estimar o aproveitamento do 
potencial individual de cada pessoa na organização. Em função do trabalho de mapeamento e 
mensuração do sistema de gestão por competências, o instrumento de avaliação das pessoas 
se fundamenta nos perfis ideais para a organização.

Geralmente são utilizadas avaliações 360°, mas também podem ser usados demais os 
instrumentos vistos no capítulo de Gestão de Desempenho. A partir desse instrumento, é 
possível verificar se o perfil das pessoas da organização se ajusta ao que foi determinado; de que 
forma e em que locais as pessoas podem ser mais bem aproveitadas; e quais as competências 
técnicas e comportamentais que precisam ser melhoradas.
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Slides – Gestão por Competências

Gestão por Competências 
• Metodologia de gestão moderna - focada nos negócios e no 
desenvolvimento profissional permanente.

• Orienta esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, 
nos diferentes níveis da organização (individual, grupal e 
organizacional), as competências necessárias à consecução dos 
objetivos. 1

Modelo antigo:
foco no controle, na 

qualificação do Cargo.

Modelo moderno: Competência
Foco no mercado, no cliente e 

no desenvolvimento 
profissional (trajetória - carreira 

de longo prazo.

Gestão por Competências 
Busca compreender quais são as competências

organizacionais críticas (essenciais) para o sucesso da organização,
desdobrá-las em termos de competências profissionais e 

desenvolvê-las junto ao quadro de funcionários.
• Duas perspectivas conceituais:

1. Estratégica: Competências Organizacionais - atributos da 
organização que sustentam de vantagem competitiva.

2. Gestão de Pessoas: Competências Pessoais – atributos das 
pessoas que permitem à organização alcançar seus objetivos.

‒ Papel da Gestão por Competências: alinhar esforços para que as 
competências humanas possam gerar e sustentar as competências 
organizacionais necessárias à consecução dos objetivos estratégicos.

2



 

www.acasadoconcurseiro.com.br10

Gestão por Competências 

• Competências Organizacionais X Pessoais:

‒Organizacionais (2 principais):
o Competências básicas: como os recursos organizacionais são utilizados 

para obter os melhores resultados.
o Competências essenciais (core competences): fundamentais para a 

estratégia, para o sucesso da organização.
‒Pessoais (definições não são excludentes entre si):

o Técnica
oHumana
oGerencial
o Interpessoal
o Fundamental - comportamentos desejados em todos os servidores.

3

• Sinergia de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas 
pelo desempenho profissional em determinado contexto.

• Capacidade de mobilizar e colocar em ação conhecimentos, 
habilidades e atitudes, de forma comprometida com os 
resultados esperados e a missão do órgão;

O desempenho é uma expressão da competência da pessoa.

4
4

Competências Pessoais
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Competências Pessoais

• E = Entrega = Resultados alcançados
• V = Valores = referencial ético, respeito, etc.
• E = Emoção, Entusiasmo, Energia ou Entorno. 5

CHA  + (e,r) ou (ve)

Conhecimentos
(Saber)

É a formação, o 
saber que a pessoa 

acumulou

Habilidades
(Saber fazer)

Aplicação 
produtiva do 

conhecimento

Atitudes
(Querer fazer)

Comportamento 
diante das 
situações

Processo de Gestão por Competências 
Etapa 1:

Formulação 
da 

Estratégia

Etapa 2:
Mapeamento de Competências

Etapa 3a:
Captação de 

Competências

Etapa 3b:
Desenvolvimento 
de Competências

Definir 
Missão, 
Visão e 

Objetivos 
Estratégicos

Estabelecer 
Indicadores 

e Metas

Identificar 
Competências 

Necessárias

Identificar as 
Competências 

Existentes

Mapear o GAP de 
Competências e 

Planejar a 
Captação ou o 

Desenvolvimento

Selecionar 
Competências 

Externas: admitir, 
alocar e integrar

Definir 
mecanismos: 

orientar o 
aproveitamento

Etapa 4:
Acompanhamento 

e Avaliação

Acompanhar e 
apurar os 
resultados 
alcançados

Etapa 5:
Retribuição

Premiar o bom 
desempenho e 
remunerar por 
competências

Comparar com o 
resultado esperado
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Mapeamento de Competências

• Tem como propósito identificar a lacuna (gap) de competências 
entre o que é necessário para concretizar a estratégia 
corporativa e o que já existente na organização.

• Hierarquia:
‒Competências essenciais da organização
‒Competências funcionais – cada unidade deve possuir para 

apoiar as competências essenciais.
‒Competências gerenciais – cada gestor deve ter para lidar 

com pessoas.
‒Competências individuais

7

Mapeamento de Competências 

8

GAP
Competências

Existentes

Objetivos 
Estratégicos

Competências necessárias para 
alcançar os objetivos
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Mapeamento de Competências - Técnicas 

• Análise documental

• Entrevista com pessoas-chave

• Grupo focal

• Questionário estruturado

• Observação

• Simulação

Avaliação por Competências
• Visa diagnosticar e analisar o desempenho individual e 
grupal dos funcionários, com o objetivo final de melhorar o 
desempenho das pessoas e da organização.
• Possibilita identificar problemas de: supervisão, gerência, 
integração, adequação aos cargos, falta de conhecimentos 
etc.
• Serve de base para outros subsistemas de RH: capacitação, 
benefícios, carreira, promoções, punições etc.
• Geralmente usa-se o tipo 360° ou a Avaliação Participativa 
por Objetivos (APPO).

10




