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RESUMO 

 
 

Esse trabalho está centrado na abordagem do processo de Gestão por 

Competências das organizações, começando por destacar o conceito de 

competências, partindo-se para o capital humano e aplicações no contexto 

geral das empresas e a gestão de desempenho o treinamento de pessoas 

adotando um modelo estratégico de gestão. Buscando os motivos pelos quais 

os cursos de capacitação para serem bem sucedidos, devem analisar recursos, 

técnicas e metodologias para o melhor aproveitamento do processo de 

aprendizagem profissional. A contribuição da Gestão por Competências e a 

importância do aperfeiçoamento profissional para os colaboradores de uma 

organização, fazendo-o adquirir conhecimentos e habilidades que contribuem 

para um melhor desempenho. Esta pesquisa pretende mostrar a importância 

de treinamento e desenvolvimento como ferramentas estratégicas aliadas à 

busca da qualidade organizacional e a valorização do capital humano para o 

crescimento individual e organizacional proporcionando melhores resultados 

que tornarão capaz de ter um diferencial mantendo-as competitividade no 

mercado.  
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Metodologia 

 

O presente trabalho foi elaborado com base em Pesquisas Bibliográficas 

atualizada, através de livros, onde a leitura de vários autores que objetivou a 

compreensão de textos através da análise de obras de autores diversos afins 

no assunto. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando falar de competências é o conjunto de conhecimento, habilidades, 

comportamentos e aptidões que possibilita maior probabilidade de obtenção de 

sucesso na execução de determinadas atividades. Deve-se ter o conhecimento 

de suas origens, do seu surgimento e de como aplicá-la no mercado atual que 

a cada dia que passa torna-se mais competitivo, onde só terão espaço nas 

organizações os mais “Competentes”. As competências estão presentes no 

dia-a-dia das organizações, pois tudo gira em torno delas, que são: o 

desempenho, a seleção, a remuneração, entre outras. A gestão por 

competências é um modelo de organização que atinge suas metas através do 

equilíbrio entre missão, visão, valores, estratégia do negócio e estratégia do 

capital humano. Com novos critérios de avaliação valorizam as competências 

relativas à mobilização do trabalhador e seu compromisso com a empresa; a 

estimulação à formação contínua; e classificação ligando a carreira ao 

desempenho e à formação. No modelo das competências, os conhecimentos e 

habilidades obtidos no processo de formação educacional, na escola ou até 

mesmo na empresa, devem ter uma utilidade prática e imediata, levando em 

consideração os objetivos e missão da empresa, e a qualificação que passa a 

ser avaliada pelo produto final, ou seja, pelo resultado. O “Capital Humano” das 

empresas precisa ser periodicamente estudado e atualizado para garantir o 

diferencial ou a vantagem competitiva no mercado globalizado, necessários à 

desenfreada concorrência na economia internacionalizada. Fazendo 

investimentos nas pessoas, como a capacitação das mesmas é o principal 

diferencial de uma organização, tornando-se seu principal patrimônio. Pessoas 

capacitadas mantêm a firmeza da organização para enfrentar um mercado 

cada vez mais competitivo, composto por clientes mais exigentes, membros de 

uma sociedade que se torna  cada dia mais conscientes de seus direitos. Já 

com o sucesso das mudanças que os gestores precisam buscar em suas 

organizações, depende dos fatores, da adoção de uma política de gestão de 

pessoas, adequada aos novos modelos de gestão. 
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CAPÍTULO I  

  

A ORIGEM DAS COMPETÊNCIAS 

 

1.1- Conceitos de Competência 

 

“Competências são conjuntos de conhecimentos (o saber), e habilidades 

(saber fazer) e as competências comportamentais, e as atitudes ( querer fazer) 

e que são necessárias para exercer determinada atividade, como o 

desempenho expresso pela pessoa em determinado contexto, em termos de 

comportamentos e realizações decorrentes da mobilização e aplicação de 

conhecimentos, habilidades e atitude no trabalho” . ZARIFIAN, 2001. 

Cada competência é definida de acordo com objetivos, focalizando 

diretamente alcançar um objetivo. Outro fator importante é que as 

competências não são pré-definidas, elas devem ser criadas e baseadas em 

características e expectativas claras. DUTRA, 2004. 

O autor Gilbert (1978), foi um dos primeiros a discutir a utilização do 

conceito de ”Competência expressa em função do desempenho da pessoa no 

trabalho, o que envolve não apenas o comportamento que o indivíduo adota, 

mas também suas conseqüências, no tocante realização.” 

Nos dias de hoje, competência são entendidas assim, como um conjunto 

de conhecimento, habilidades, comportamentos e aptidões que possibilita 

maior probabilidade de obtenção de sucesso na execução de determinadas 

atividades. 

No começo dos anos 90, o trabalho de Prahalad e Hamel sobre as “Core 

Competences”, refere a um contexto de organização mais abrangente, amplia o 

conceito de competência para o campo de ação da estratégia: “Competência 

compreende um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que  



 11
 

justificam um alto desempenho”. Para os dois autores, uma organização de 

sucesso deve voltar seus recursos para as suas competências essenciais, que 

podem ser definidas por três critérios: oferecem valor real dos clientes, são 

difíceis de imitar e podem ser úteis em novas oportunidades de mercado.  

 Competência é uma palavra do senso comum, utilizada para designar 

uma pessoa qualificada para realizar alguma coisa. Na perspectiva adotada 

neste trabalho, a competência não se limita a um estoque de conhecimentos  

teóricos e empíricos detido pelo indivíduo. Segundo Zarifian (1999) a 

competência é a inteligência prática para situações que se apóiam sobre os 

conhecimentos adquiridos e os transformam com mais força, quanto mais 

aumenta a complexidade das situações.  

A competência é o conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais 

nutridas pela aprendizagem e formação pelo sistema de avaliações. Segundo 

ainda este autor: competência é um saber agir responsável e que é 

reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os 

conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto determinado. 

A competência individual encontra seus limites, mas não sua negação 

no nível dos saberes alcançados pela sociedade, ou pela profissão do 

indivíduo, numa época determinada. A noção de competência aparece assim 

associada a verbos como: saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes 

múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir 

responsabilidades, ter visão estratégica. Do lado da organização, as 

competências devem agregar valor econômico para a organização e valor 

social para o indivíduo.  

  
1.1.1- Modelos de Gestão e sua importância 
 

Em relação às empresas privadas e públicas, nos últimos anos, houve 

grande desenvolvimento, tanto da gestão de conhecimento, como gestão de 

competência, que aparece agora como itens importantes do capital intelectual,  
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e a sua gestão e, que interage com os outros e coma gestão de 

conhecimento,a saber: Aprendizagem organizacional, Inteligência Empresarial 

e a Educação Corporativa. 

Esta pesquisa começa com um histórico dos métodos, doutrinas e 

teorias do pensamento administrativo, passando a mostrar o desenvolvimento 

desta teoria até alcançar a Gestão do Capital Intangível ou Gestão do Capital 

Intelectual, na qual, a Gestão de competência, junto a Gestão do conhecimento 

aparece como os dois elementos mais importantes. 

A palavra modelo implica de algum modo a idéias de organização e 

ordenação de partes que compõem um conjunto. Todas nossas relações 

sociais estão impregnadas pelo conceito de modelo, que impões sua ditadura 

da forma por sobre os desejos, intenções, motivos, funções e objetivos. Isto no 

caso de pessoas, e no caso de grupos e organizações, gerir significa organizar 

e modelar organizacional e a organização informal através de técnicas 

adequadas e instrumentos, recursos financeiros, materiais e os chamados 

Recursos Humanos, que compõem este grupo ou organização. 

Esta é a visão instrumental de gestão. Aqui, dá-se importância ao como, 

e não à missão da organização e a qualidade de bens que lança no mercado, 

ou o serviço que presta a cidadãos e comunidades. 

A tendência é considerar sempre modelos de gestão como forma, algo 

estático e determinante dos comportamentos que dele não se pode desviar, 

porém, a humanidade evoluiu de um modelo mecanicista, burocrático e militar 

de organização para um modelo orgânico e complexo. Têm-se então as 

escolas de perspectivas estrutural, humanística, cada uma com a sua 

abordagem  e com o sistema sociotécnica, que derivam os conceitos de gestão 

do conhecimento e gestão de competências, essa abordagem demonstra que o 

pensamento administrativo evolui para cada vez mais complexidade, quanto 

mais complexa a visão da sociedade, mais complexo e exigente o pensamento 

administrativo nas empresas. Assim buscando, também a Escola Atual é 

complexa, por conta do ambiente tecnologicamente instável, globalizado, com  
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mais informação do que no passado. Se para determinada atividade ou 

organização o ambiente é incerto predomina, a adoção de modelos orgânicos e 

nada muito do tipo mecanicista ou estrutural. Ou seja, não se está diante de 

uma Ciência Exata. Nada é muito controlável neste mundo indefinido e 

globalizado, então a organização tem que escolher a modelagem que melhor 

lhe convier, porém sempre cuidado. 

È uma visão que se opõe ao determinismo e tem um conjunto forte de 

problemas a pesquisar e combater, a saber: práticas de gestão, que ainda 

sustenta no tradicionalismo, o burocrático entrava o alcance dos fins, o legal 

predominando sobre o real, o prático que se opõe ao discurso, a hierarquia 

vencendo o holístico. 

1.1.2 – Modelo de gestão e singularidade organizacional: 

moldes, modismos e rupturas. 

 

  Alguns conceitos na área de gestão se tornaram famosos recentemente: 

Administração por Objetivos, Reengenharia, Círculos de Qualidade. Isto sem 

falar nas expressões como “vestir a camisa da empresa”. 

 Estas expressões revelam a busca de moldes universais e são como 

aqueles conceitos nitidamente modismos. Negam a singularidade de cada 

organização e que cada organização deve buscar seu caminho deforma 

esclarecida e sem moldes. 

Nas organizações, as tarefas são distribuídas e executadas por pessoas, 

e estas pessoas interagem com os colegas e superiores. Neste processo os 

valores individuais são construídos e reconstruídos com base naquela 

interação com os valores dos outros, o que pode ser da maior relevância no 

processo de condução das organizações em direção realização de seus 

objetivos. 
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Cada indivíduo é singular, constrói e reconstrói seus valores com base na 

singularidade, e isto gera uma reflexão também sobre o conceito da 

singularidade organizacional. Daí, portanto, que não pode haver molde 

apertado para a organização. 

Moldes universais não podem tratar conjunto de coisas singulares. Os 

modelos de gestão devem tratar cada organização na singularidade. Aliás, 

modelos de gestão se revelam incapazes de romper com a fragilidade 

aberração e insensatez de práticas gerenciais supostamente asseguradas de 

tratamento igual para o singular.      

Modelos de gestão jamais poderão oferecer receitas prontas aos 

gestores e demais membros da organização. A singularidade é normal esse 

alicerça no processo de construção e reconstruções de valores, que é 

saudável, pois favorece as mudanças e inovações organizacionais. 

  

1.2- As Organizações de Aprendizagem 

Com os diversos títulos que têm sido adotados para designar a época 

em que vivemos é “sociedade do conhecimento”. A adoção dessa 

nomenclatura deve-se ao fato de que ocorre atualmente não apenas um salto 

qualitativo acúmulo de conhecimento humano, similar aos que ocorreram em 

outras épocas. 

O ritmo dessa acumulação ganhou nova velocidade, uma vez que os 

avanços nas diferentes áreas interagem e potencializam a produção mais 

rápida de novos conhecimentos. Fatores como a globalização e o 

desenvolvimento nas tecnologias de informação e comunicação estão na base 

da nova ordem social, econômica, cultural e política. 

Segundo Peter Senge (1990), aborda cinco disciplinas que considera 

indispensáveis para que uma organização qualquer que seja ela possa manter-

se aprendendo sempre. Embora tais disciplinas digam respeito às 

organizações, servem também para o indivíduo, que deve cultivá-las, fazendo  
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de seu uso uma grande metaferramenta para o desenvolvimento pessoal. 

Domínio Pessoal - As organizações aprendam por meio de indivíduos. As 

pessoas precisam querer de fato aprender, desejar o crescimento e estar 

abertas às inovações. Por tanto, é fundamental que tal gozem de bem-estar 

físico e espiritual, que irá proporcionar o que autor chama de domínio mental. 

Modelos Mentais – são os paradigmas interiorizados pelas pessoas. Problemas 

comportamentais observados no ambiente de trabalho decorrem, muitas vezes, 

da manutenção de modelos mentais inadequados.  

Objetivo Comum -  representa a visão compartilhada do futuro de uma 

organização. È necessário compreender bem a evolução dos objetivos 

comuns, para que possam ser adotados nos modelos de gestão, mecanismos 

que facilitem esse processo. Aprendizado em Grupo – está ligado ao conceito 

de sinergia, o todo é mais que a soma das partes. Está ligado ao conceito de 

alinhamento de esforço. Raciocínio Sistêmico – é a integração das outras 

quatro disciplinas. Cada uma delas isoladamente é pouco capaz. A força do 

processo está na integração. 

As organizações que procuram seguir esse modelos de disciplinas  

citadas acima, aspiram a uma realidade além de sua mera sobrevivência, não 

mais objetivando simplesmente maximizar seus lucros, e sim focalizando seus 

interesses no desenvolvimento de estruturas evolutivas.  

 

1.2.1- As Barreiras do Aprendizado 

As barreiras do aprendizado representam valores distorcidos, 

incorporados por muitas pessoas e organizações, que dificultam a adoção de 

modelos de gestão mais adequados. 

Segundo Peter Senge (1998), aponta como principais barreiras as que 

seguem. Na realidade, o perigo de tal comportamento está na falta de 

sensibilidade ao contexto e na falta de compreensão dos objetivos maiores e 

integrados de uma atividade dentro da organização. 
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È importante que cada um compreenda bem o processo estrito de sua 

própria tarefa, para realizá-la bem. Mas é indispensável que saiba também o 

porquê de sua existência, seus antecedentes e conseqüentes, para que as 

atividades de criação e aprendizado tenham campo fértil para se desenvolver.   

1.2.2 – Os Perfis de Competências  

Nessa perspectiva, as competências são as características de um 

indivíduo, relacionadas a um desempenho no trabalho.   

Segundo Oliveira e Rohm (2005) verão agora o que se espera de cada 

competência, para o cargo de Gestor. Competência Interpessoal: Deve haver 

capacidade e habilidade de exercitar as diversas formas de interação humana, 

como motivação, comunicação, troca de feedback e outras, para assegurar  

relacionamentos  funcionais e sociais adequados ás diversas situações de 

trabalho. Visão Sistêmica: Deve haver capacidade de compreensão das 

interdependências, das influências e das vinculações da gestão de pessoas 

com as demais unidades organizacionais da empresa e com a ambiência 

externa. Inovação/criatividade: Deve haver capacidade de promover e de 

comprometer-se com mudanças inovadoras, atuando como um facilitador e 

apoiador de iniciativas inovadoras e criativas dos colaboradores, orientadas 

para resultados organizacionais. Gestor do clima organizacional: Deve haver 

capacidade e habilidade para estabelecer e manter condições propiciatórias de 

um clima de engajamento das pessoas, grupos e equipes com a missão e os 

objetivos da empresa. Foco para Pessoas: Deve haver uma intenção 
verdadeira em estimular o desenvolvimento de outras pessoas e de ficar atento 

à sua motivação e aprendizagem. È importante que o gestor aumente a 

capacidade de todos os membros da equipe para garantir o desenvolvimento 

dos talentos combinados da equipe e que a ela seja capaz de cumprir os 

objetivos da empresa. Foco para Resultados: Deve haver a preocupação em 

trabalhar bem ou em competir com o padrão em excelência criar mudanças 

graduais nos desempenhos e também melhoras no desenvolvimento, onde terá 

mais sucesso.  
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Deve assumir riscos calculados, ser dinâmico, com o intuito de 

proporcionar ganhos em longo prazo para a empresa. Liderança: Deve ter a 

capacidade em assumir a função de líder de uma equipe, e trabalhar 

efetivamente junto com outras pessoas.  

A qualidade de liderança determina a motivação das pessoas em suas 

equipes e na empresa, conduzindo para em esforço extra que produz o 

sucesso do negócio. Educador: Deve ter capacidade de promover, direta ou 

indiretamente, o desenvolvimento de pessoas, mediante respostas 

educacionais às necessidades identificadas ou às metas desejadas, bem como 

facilitar e aperfeiçoar as competências humanas e o autodesenvolvimento dos 

colaboradores. Trabalho em Equipe: E o desejo e uma capacidade de trabalhar 

cooperando com outras pessoas para atingir objetivos comuns. O trabalho em 

equipe nas empresas visa ajudar o intercâmbio da melhor prática e permite a 

resolução conjunta dos problemas. Iniciativa: È a tendência para agir diante do 

tempo. Precisam ser proativos para prever a captar as oportunidades de 

negócios, para competir em um ambiente cada vez mais competitivo. 

Planejamento e Organização: È a capacidade de pensar durante a realização 

das tarefas e conseguir que elas sejam realizadas. Precisam ser capazes de 

usar uma abordagem lógica e sistemática para organizar o trabalho, para que 

ele possa ser feito de maneira a aperfeiçoar o desempenho. 

 Com o desempenho desses novos papéis exige novos perfis de 

competências. Na capacitação, ressalta a integração da excelência técnica em 

gestão de pessoas com a visão de negócio. Finalmente, é preciso que se 

atente ao longo dessa capacitação, para seu objetivo maior é o 

comprometimento com o desempenho dos novos papéis. 

 Nessa perspectiva os perfis de competência têm o fortalecimento desse 

comportamento que constituem um dos objetivos essenciais da gestão 

estratégica de pessoas, pois os empregados, ao longo de sua vida profissional, 

quase sempre tiveram, como referencial do seu desempenho, a abordagem 

funcional, que enfatiza o exercício eficiente de tarefas.   
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1.2.3- Modelos de Habilidades e Competências 

Os modelos de administrativos com foco em competências e habilidades 

se enquadram dentro do conceito de RH Estratégico e nasceram inseridas num 

contexto de competitividade crescente como uma forma inovadora e inteligente 

de atender ás novas demandas dos ambientes organizacionais. 

Ao longo de várias mudanças ocorridas, as empresas programaram 

readequações em diversos âmbitos de seus processos. As estruturas 

organizacionais passaram a ter um número menor de níveis hierárquicos de 

forma a possibilitar redução de custos aliada à maior agilidade na cadeia 

decisão. Os quadros de pessoal, na busca de alternativas para redução de 

custos, sofreram revisões e enxugamentos. 

Dentre outras medidas, fizeram surgir novas necessidades que os 

sistemas tradicionais de RH não conseguiam atender e, como alternativa, 

experiências foram sendo desenvolvidas com base na gestão por 

competências e habilidades, sendo que atualmente várias empresas já adotam 

esta ferramenta. 

A principal característica da gestão baseada em competências é que ela 

permite à empresa gerir seus recursos humanos de acordo com o grau de 

capacitação alcançado pelos seus colaboradores dentro das competências 

previstas para cada cargo. 

Desta forma, além de orientar as ações da organização, também é 

sinalizado para o funcionário onde ele pode investir em seu autocrescimento na 

medida em que ele vai alcançando níveis maiores de competência dentro do 

cargo, também vai alcançando crescimento nos níveis salariais recebidos. 

Existem vários modelos teóricos que apresentam grupos de habilidades 

e competências, buscando na carreira, de acordo com a cultura organizacional 

e modelos de cargos que foi identificado nas empresas, e podendo concluir que 

o melhor modelo é aquele que está alinhado com as competências 

organizacionais, ou seja, com os valores corporativos de cada empresa.  
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1.3 - A Gestão por Competências 

A Gestão por Competências surgiu para responder a questões 

particulares do cenário empresarial. Essa metodologia de gestão é resultado de 

diversas tentativas de respostas para questões inéditas e surpreendentes que 

surgem a cada dia no contexto organizacional. Respostas para: a necessidade 

de superação da concorrência num mercado globalizado; as exigências por 

agilidade, diferenciação e inovação contínua; as demandas de aprendizagem e 

de criação do conhecimento. PRAHALAD E HAMEL, 1990. 

A Gestão por competências é numa forma de administrar pessoas com o 

objetivo de gerar as capacidades necessárias para se atingir as metas da 

organização. È muito simples definir, mas há muita complexidade na sua 

execução. Ela integra todos os sistemas da área de recursos humanos, desde 

a seleção de profissionais até os mecanismos de viabilização do capital 

humano, passando por fatores como espaços ocupacionais, avaliação de 

desempenho, remuneração, treinamento e desenvolvimento. Atualmente é 

difícil supor que o administrador de uma grande empresa já não tinha definido 

bem qual é a estratégia de negócios que sua organização visa implantar. O  

problema, não está em saber o que deve ser feito, mas como gerar as 

condições de sua realização, e é aí entra em ação o papel da gestão por 

competências. È com a consolidação da gestão por competências chega-se ao 

fim do tempo em que as políticas de RH eram encaradas pelos administradores 

de empresas como um campo fora das reais metas corporativas. 

Pode-se, então, definir a gestão por competências como uma 

metodologia de orientação empresarial para o mercado e para o cliente, 

voltada para o desenvolvimento sistemático das competências profissionais 

das equipes e dos funcionários. Ou seja, a gestão por competência representa 

um importante sistema de informação estratégica que orienta as ações de 

desenvolvimento profissional e organizacional na direção correta. Trata-se de 

uma metodologia de gestão moderna, focada nos negócios, no mercado e no 

desenvolvimento profissional permanente.  
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Trabalha com o pressuposto que o maior patrimônio das organizações 

são as competências dos seus funcionários. Uma empresa se mantém viva se 

conseguir alinhar as competências de seus funcionários às reais necessidades 

do mercado. Ao implantar um modelo de gestão por competência, a empresa 

induz todo o quadro de funcionários a discutir e focar suas ações no que é 

fundamental para a qualidade no trabalho e para o crescimento sustentável da 

empresa.  SVEIBY, 1998. 

 A Gestão por Competência direciona sua ação prioritariamente para o 

gerenciamento do gaps ou lacuna de competências existente na organização 

ou na equipe, procurando eliminá-lo ou minimizá-lo. A idéia é aproximar ao 

máximo as competências existentes na organização daquelas necessárias para 

a consecução dos objetivos organizacionais. DAVENPORT E PRUSAK, 1998. 

Com essa perspectiva, minimizar eventuais lacunas de competências 

significa orientar e estimular os profissionais a eliminar ou discordar entre o que 

eles são capazes de fazer (competências atuais) e o que a organização espera 

que eles façam (competências necessárias). A área de gestão de pessoas 

possui um papel fundamental nesse processo na medida em que seus diversos 

subsistemas (identificação e alocação de talentos, capacitação corporativa, 

avaliação de desempenho profissional, remuneração e benefícios) podem 

promover ou induzir o desenvolvimento profissional, a eliminação de gaps ou 

lacunas de competências.  

Na Gestão por competências em primeiro lugar é necessário saber quais 

os requisitos da função, que podem ser técnicos ou comportamentais. Uma vez 

feito o estudo do que precisa para a função, o próximo passo é saber o que 

colaborador que desempenha a função, tem a oferecer nessas competências. 

Ao analisar competências exigidas, chega-se a conclusão que geralmente o 

colaborador não está o nível de competência desejado para a função. A essa 

diferença, entre o que é desejado para a função e o que o colaborador possui, 

chamamos de gap. 
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Com isso, as organizações realmente competitivas serão aquelas que 

souberem adequar às capacidades de suas equipes e áreas de atuação 

daquilo que realmente interessa que são, os negócios. Num tempo em que se 

fala tanto em metodologias para mensurar os ativos intangíveis, descobre-se, 

finalmente, que o principal ativo das empresas passou a ser, mais do que os 

sistemas processuais e as ferramentas tecnológicas, o próprio ser humano, 

aquele que pensa e faz a empresa acontecer. 

Esse novo modo de funcionamento das empresas leva os 

administradores a repensar o papel das pessoas no processo de trabalho, as 

quais deixam de ser considerado um fator perecível em si, e de certa forma, 

substituível com facilidade. A gestão por competências busca fazer com que 

cada colaborador cumpra seu papel em favor da estratégia geral da empresa, a 

partir de conhecimentos, habilidades e atitudes próprias. 

Além da identificação e do desenvolvimento de capacidades, essa 

proposta envolve a integração dos diversos tipos de competências, conforme o 

perfil de cada colaborador, e programar novos padrões, que vão do 

recrutamento à remuneração.  Neste último ponto, ele estabelece que cada 

colaborador reconhecido não mais pelo cargo que ocupa, mas pelo quanto o 

seu trabalho efetivamente representa para que a organização alcance seus 

resultados. De um modo geral, pela gestão por competências, todos os 

sistemas e as diretrizes da administração de pessoas seguem uma lógica 

única, visando à melhor formação dos profissionais e sua preparação para 

atender às demandas de negócios, gerando valor concreto à empresa e aos 

acionistas. O que marca a administração do capital humano pela gestão por 

competências, pode-se citar: alta flexibilidade, agilidade, comunicação ampla, 

trabalho em equipe, eficácia e eficiência nas operações, equilíbrio entre 

resultados, inovação e visão completa do sistema. Esse método facilita o 

entendimento, a organização e a disseminação dos conhecimentos e encoraja 

a integração entre os setores da estrutura, derrubando barreiras que travam a 

fluidez operacional das equipes.  
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No conjunto, as ações que propõem uma gestão por competências 

revolucionaram os tradicionais sistemas de recursos humanos vigente no 

mercado de trabalho, propondo às organizações de todo o mundo uma nova 

forma de operar e buscar seus objetivos. Nesse processo o ser humano 

constitui o elemento chave das corporações, capaz de integrar e operar com 

progressiva eficiência profissional, as competências mais desafiadoras do 

ambiente empresarial.    

A competência resulta da mobilização, do indivíduo, de uma combinação 

de recursos ou insumos. E a pessoa expressa a competência quando gera um 

resultado no trabalho, decorrente da aplicação conjunta de conhecimentos, 

habilidades e atitudes – os três recursos ou dimensões da competência. No 

dizer de CARBONE et. al. (2006, p.45).  

... A habilidade está relacionada à aplicação produtiva do 

conhecimento, ou seja, à capacidade da pessoa de instaurar 

conhecimentos armazenados em sua memória e utilizá-los em uma 

ação. Gagné e colaboradores (1998) ,destacam que as habilidades 

podem ser classificadas como intelectuais, quando abrangerem 

essencialmente processos mentais de organização e reorganização 

de informações, e como motoras ou manipulativas, quando 

exigirem fundamentalmente uma coordenação neuromuscular. A 

atitude, por sua vez, refere-se a aspectos sociais e afetivos 

relacionados ao trabalho (DURAND, 2000). Diz respeito a um 

sentimento ou à predisposição da pessoa que determina à sua 

conduta em relação aos outros, ao trabalho ou a situações. 

  Nesse processo, o ser humano constitui o elemento chave das 

corporações, capaz de integrar e operar, com progressiva eficiência, as 

competências mais desafiadoras do ambiente empresarial. A implantação da 

gestão por competências é um processo que necessita do desenvolvimento de 

toda a empresa. È um projeto que precisa ser compartilhado por todos os 

colaboradores, partindo da direção da empresa. 
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1.3.1- Modelo de Gestão por Competências  

 

 Fonte: Guimarães ET al. (2001), com adaptações. 

A gestão por competências, como você poderá observar na figura acima, 

propõe-se a alinhar esforços para que as competências organizacionais 

necessárias à consecução dos objetivos estratégicos da organização. 
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Muitas empresas têm adotado a gestão por competências como modelo 

de gestão, visando orientar seus esforços para planejar, captar, desenvolver e 

avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual, grupal e 

organizacional), as competências necessárias à consecução de seus objetivos. 

De acordo com esses autores (Brandão e Guimarães, 2001), trata-se de 

um processo contínuo que tem como etapa inicial a formulação da estratégia 

da organização, oportunidade em que são definidos sua missão, sua visão de 

futuro e seus objetivos estratégicos. Missão Organizacional são propósito 

principal ou a razão pela qual uma organização existe. Visão diz respeito ao 

estado futuro desejado pela organização, ou seja, aquilo que ela deseja ser em 

futuro próximo. 

Os objetivos estratégicos representam um plano a ser atingir, isto é, a 

situação a ser buscada pela organização em um dado período de tempo. Com 

os objetivos estratégicos estabelecidos, seria possível definir indicadores de 

desempenho no nível corporativo e metas, assim como identificar as 

competências necessárias para concretizar o desempenho esperado. 

Suponha que determinada organização, tivesse, como componente da 

sua visão de futuro, o “reconhecimento dos consumidores pela excelência de 

seus produtos e serviços.” Para que tal visão de futuro possa ser concretizada 

em um dado período de tempo, é relevante estabelecer o objetivo estratégico 

de “elevar o grau de satisfação dos clientes em relação aos produtos e serviços 

oferecidos pela empresa”. 

A partir daí, seria possível definir, como indicadores de desempenho 

relacionados a esse objetivo estratégico, o percentual de produtos entregues 

dentro do prazo acordado com o cliente, pontualidade das entregas, e o 

percentual de clientes muito satisfeitos com os produtos e serviços da 

empresa, os quais representariam medidas de eficiência e eficácia das ações a 

serem adotadas pela empresa para concretizar sua visão de futuro.      
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 CAPÍTULO II  
  
 
  
  
 O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 

 
 
 
 
2.1- O Capital Humano 
 

 No que se refere ao capital humano de uma empresa, gera riquezas e 

desenvolvimento das competências internas, através de métodos como a  

promoção dos recursos humanos qualificados,criação de ambientes que 

estimulem a auto-aprendizagem, gestão adequada dos indivíduos. Na era 

moderna,através da sua progressiva qualificação e promoção. Isso 

proporciona, as ferramentas necessárias e o ambiente adequado para 

aquisição de novas competências em um quadro de auto-formação, propício ao 

desenvolvimento da capacidade de inovação e criatividade. Tornou-se 

essencial,que a gestão de pessoas seja feita com a inteligência, a sensibilidade 

e a flexibilidade apropriadas para atribuições de maior autonomia e 

responsabilidade. Isso significa que deve existir uma gestão adequada de 

emoções das pessoas, que seja tolerante com o seu processo de maturação 

pessoal e profissional. 

 O reconhecimento e o fortalecimento dos grupos informais dentro das 

empresas têm como, forma de facilitar o processo de aprendizagem de 

competências e a partilha do conhecimento e da informação pelos indivíduos 

também devem ser destacados.   
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Tornando-se, ainda, reconhecer a dimensão humana nas empresas e 

dinamizar o seu desenvolvimento, através da disponibilidade de recursos 

humanos, técnicos e financeiros, e o tempo necessário à maturação de 

competência. Mais um processo que deve ser ressaltado na qual uma gestão 

que leva O em consideração as suas emoções cria um ambiente com um clima 

de empatia, dá responsabilidade e permite a autonomia necessária, agindo 

como um elemento facilitador da aprendizagem das novas competências, 

permitindo, desta forma, a valorização e o crescimento pessoal e profissional.           

( Edvinsson e Malone, 1998). 

 

2.1.1- O Capital Estrutural 

 

 Pode, também, ser entendido como a capacidade organizacional, a 

operação dos sistemas físicos utilizados para transmitir e armazenar 

conhecimento. Para melhor explicar o conceito, Edvinsson e Malone ,(1998) 

dividiram o capital estrutural em três subdimensões (organizacional, de 

inovação e de processos): 

 

O Capital Organizacional – abrange o investimento da empresa em sistemas, 

instrumentos e filosofia que agilizam o fluxo de conhecimento pela organização pela 

organização, bem como em direção a áreas externas, como aquelas voltadas para s 

canais de suprimento e distribuição. Trata-se da competência sistematizada, 

organizada e codificada da organização e também dos sistemas que alavancam 

competência. O Capital de Inovação – refere-se á capacidade de renovação e aos 

resultados da inovação sob a forma de direitos amparados por lei, propriedade 

intelectual e outros ativos e talentos intangíveis utilizados para criar e colocar no 

mercado novos produtos e serviços.O Capital de Processos – é constituído por 

aqueles processos, técnicas ( como o ISO 9000) e programas direcionados aos 

empregados,que aumentam e ampliam a eficiência da produção ou a prestação de 

serviços. È o tipo de conhecimento prático, empregado na criação contínua de valor. 
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Por essa análise, deve-se fazer a transposição da dimensão humana 

para a dimensão mais orgânica da organização, dando mais realce ao papel 

ativo do grupo na construção dos resultados organizacionais, onde  a dinâmica 

e as sinergias estabelecidas funcionam como agregadores e facilitadores de 

todo o processo produtivo, que vai desde a concepção até a produção de bens 

e serviços.    

 

2.1.2- O Capital Relacional 

 

Em se tratando de capital relacional, ressalta-se o estabelecimento de 

redes de interações múltiplas entre diferentes organizações e pessoas. Neste 

caso, o ponto essencial resulta da capacidade de se construir vantagens 

competitivas com base nas trocas de conhecimento e de informação com o 

ambiente externo. No caso do capital relacional, é de fundamental importância 

destacar também a dinâmica das trocas  estabelecidas, em termos de entrada 

e saída, entre as várias pessoas envolvidas, destacando, de forma implícita, os 

novos conhecimentos e competências que os indivíduos que se deslocam entre 

diferentes empresas podem trazer para estas últimas, e as vantagens 

competitivas que determinadas alianças, sinergias ou intercâmbios podem ter. 

As redes de relacionamentos estabelecidas para além do âmbito da 

própria empresa, abrangendo outras organizações e os diferentes agentes 

externos, permitem que as pessoas fiquem detentoras de novas informações 

que podem elevar o seu valor diferencial em termos Know –how, e ainda 

provocar o crescimento do próprio patamar competitivo da empresa em que se 

encontram inseridas. Ao  analisar-se os três processos,  podemos concluir que 

a congregação entre o desenvolvimento do capital humano,estrutural e 

relacional permite uma gestão extremamente eficaz do conhecimento e da 

informação, alicerçada na implementação das novas tecnologias e em uma 

gestão de recursos humanos cada vez mais estratégica diante dos objetivos e 

políticas das empresa.  
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Isso significa dotar os seus funcionários do conhecimento e das 

competências necessárias para individualmente ou em grupo, incrementarem o 

seu desempenho, aumentando a produtividade e a competitividade 

empresariais, bem como garantindo a sua evolução. 

   

2.2-  O Capital Intelectual   

     

Tornou-se, de fato, para as organizações, crucial contabilizar aquilo que 

é difícil quantificar,que seriam o Capital Intelectual e Capital Intangível ( que 

reúne o capital intelectual, o capital motivacional, ou seja, ao mesmo tempo 

coisas que se resumem como marca, reputação, tecnologia, etc). A ênfase 

deveria ser analisar a importância das competências técnicas e 

comportamentais e a necessidade de ferramentas como uma boa Gestão de 

Desempenho, do qual o BSC é um bom exemplo ( e vai ser apresentado em 

futura seção deste capítulo) para avaliar o desempenho organizacional. 

Buscando uma gestão de capacitação de competências mostrando resultados. 

 

2.3- Importância da Gestão de Desempenho e Gestão de Pessoas.  

  

 O  BSC  de Kaplan e Norton (2004), que pode ser considerado um dos 

modelos de mensuração intangíveis, tendo repercussão tanto na academia 

como em grandes organizações. Simplesmente, as medidas contábeis- 

financeiras, utilizadas pelos gerentes para avaliar o desempenho das 

organizações ( e assim subsidiar o sistema de Avaliação de Desempenho, 

como conseqüência, a tomada de decisão em  Gestão de Pessoas) já não são 

suficientes. 
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As perspectivas de mensuração do BSC são: 

Financeira; 

Do Cliente; 

Processos Internos e  

De Aprendizado e Crescimento 

 

Todas as perspectivas, isto é, os ângulos de visão, acima, afetam e são 

afetadas, como já visto, pela Gestão de Pessoas, através do caminho, por 

feedback e ciclo PDCA, que é a sigla em inglês da Abordagem de Qualidade 

total, que gera este feedback ou retroalimentação e que é constituído por 

planejamento (ou o plan),o fazer (ou o do),o controlar   (ou o check) e 

finalmente o agir ( ou o action para completar o ciclo de retroalimentação e 

preparar novo planejamento dentro da Estratégia Organizacional. Entretanto, o 

foco da gestão de capacitação por competências, que se alinha, entre os itens 

apresentados com Aprendizado e Conhecimento, buscando o sucesso  da 

organização no desenvolvimento de competências dos colaboradores,na 

melhoria de base de infra -estrutura e de  sistema de informação, no 

alinhamento de valores e no compartilhamento de conhecimentos. 

Conforme o Balanced Scorecard (BSC), existem outros mecanismos de 

análise,  a saber: no campo organizacional a já falada acima Análise SWOT, 

aonde são listados os pontos fortes e fracos da organização, assim com suas 

oportunidades e ameaças; no campo individual, além da tradicional Avaliação 

de Desempenho, podem-se usar a Auto-Avaliação, a Avaliação 360º e 

Administração Participativa por objetivos.  
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2.3.1- Gestão de Desempenho e Gestão de Competências. 

  

 A Gestão de Competência, com mais freqüência do que se pensa, é a  

vinculação com a Gestão de Recursos Humanos, mais preocupada com a 

parte financeira das organizações, com os resultados e a eficiência. O tipo de 

desenvolvimento gerencial que este modelo de competências propícia é o que 

cria líderes tayloristas e individualistas. 

 A Gestão de Desempenho é inerente ao modelo antagônica a uma 

Gestão de Competência que se preocupem tanto com as organizações, assim 

como, com os indivíduos. Portanto, a Gestão de Desempenho deve ser 

complementar e não antagônica, à Gestão de competências, para que valores 

como a moral  do pessoal, a qualidade de vida no trabalho e as aspirações dos 

colaboradores, em uma organização que Aprende e tenham o seu lugar devido 

de destaque. 

  

2.4- Desenvolvimento de Gerências - Aprendizagem Organizacional.                    

 

 Num mundo em constante transformação, tanto sócio-político-

econômica, comportamental e tecnológica, o desenvolvimento do indivíduo, 

das equipes. A questão da aprendizagem organizacional é fundamental tanto 

para as carreiras como para as organizações. Os líderes ou gerentes, 

desafiados cada vez mais, têm que encontrar tempo para o próprio 

aperfeiçoamento e de seus colaboradores. 

 Segundo Senge (1990), a cultura ocidental de atividade e manter as 

coisas acontecendo é necessariamente algo útil e bom. Mas aprender leva 

tempo. O líder tem que ser responsável pelo próprio auto- aperfeiçoamento e 

de seus colaboradores/líderes. 
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Uma grande delegação de responsabilidade por parte dos líderes, para 

que este possa fazer todas as tarefas e funções de sua competência, ajudando 

concomitantemente seus líderes mais talentosos e esforçados buscando 

crescimento dentro da organização, tanto em direção a cargos técnicos e 

gerenciais. Dentro da mesma linha existe o enriquecimento vertical e horizontal 

de cargos.   

De qualquer maneira, o líder esclarecido deve reconhecer que na equipe 

os talentos devem ser estimulados a cooperar, todos num mesmo sentido. 

Deve ser, como dizia Senge (1990), como uma orquestra sinfônica ou time de 

basquete, na qual o time entrosado ou a orquestra entrosada, ou seja, um 

trabalho em conjunto, possibilita que, até mesmo, as pessoas extravasem seu 

talento individual, maximizando-o. 

Segundo Senge (1990), a chamada organização que aprende é aquela 

que está convencida no grande poder detido nos melhores talentos e da 

energia que este talento detém para desenvolver gerentes, líderes, 

colaboradores continuamente e de forma organizada. E isto num contexto de 

equipes  bem sintonizadas. 

Tanto o gerente como a organização que aprende, que o 

desenvolvimento das competências é um ambiente de aprendizagem contínua, 

acontecendo dentro de seus limites, e isto coincide com uma demanda, 

também, das organizações. Segundo Senge, sobrevivência estratégica ( mas, 

não só sobrevivência ou manutenção, também prosperidade), a médio e longo 

prazo. Isto é, o líder tem que se importar, neste contexto,com a organização e 

com os seus liderados ( patrimônio das organizações), estimulando nestes os 

mais talentosos, buscando além da produtividade, mais eficácia e efetividade. 

A organização, por outro lado, há de reconhecer e recompensar os melhores 

gerentes/líderes, não só  com diferentes prêmios, salários e benefícios, mas 

também, com desenvolvimento e capacitação.   
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2.5- A Importância da Liderança para a Motivação e o capital Intelectual. 

  

“A motivação refere-se a fatores que provocam, canalizam e sustentam 

o comportamento de um indivíduo”. ( Stoner e Freemam, 1985). O que os 

líderes podem fazer: estimular, incentivar e provocar a motivação de seus 

funcionários. O Gerente/Líder tem que ter uma visão holística, abrangente, 

participativa com vistas a motivar e descobrir o melhor entre os melhores dos 

talentos em cada funcionário. Portanto, um líder centralizador e do tipo 

taylorista pode ser um desastre do ponto de vista do aproveitamento do talento 

dos colaboradores, prejudicando ao mesmo tempo a organização e o indivíduo 

liderado.      

      Existem três Escolas de Motivação, saber:  

Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow; Teoria das 

Necessidades Socialmente Adquiridas de Mcclelland e Teoria da Motivação 

e Higiene de Herzberg. 

     E cada uma dessas escolas, complementada por outras teorias mais  as 

modernas, oferece uma perspectiva diferente sobre como encontrar e estimular 

a motivação, sendo de certa forma complementar e merecem, pelas lições 

apresentadas, serem estudadas com cuidado. 

       O Líder tem a visão de transformador e tem bons princípios com certeza 

estará preocupado tanto coma motivação de seus liderados coma boa Gestão 

de talentos. Tem que estar treinado e bem informado quanto o seu papel de 

instrutor, sem esquecer o lado diretor e coordenador, obriga-se a estar 

esclarecido quanto à teoria e a prática de Motivação, deve procurar respeitar, 

motivar e resgatar os melhores talentos entre os seus líderes, sempre sabendo 

ouvir, enfim há de ser participativo e democrático. Será holístico e terá um 

estilo centralizador delegando tarefas e responsabilidades e enriquecendo os 

cargos dos liderados.  
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        Portanto, o líder deverá ao mesmo tempo se desenvolver gerencialmente 

e motivar através do enriquecimento de competência  dos cargos  e dos 

líderes. 

        A demanda dos tempos atuais é de mais interdependência, ética e 

liderança transformadora, democrática e com princípios, para que a motivação 

e a Gestão do Capital Invisível e Intelectual sejam aprimoradas e defendidas 

por líderes/gerentes competentes, capacitados e ajustados aos novos tempos 

       Dentro deste contexto, a liderança propõe-se baseada princípios básicos 

como justiça, integridade, honestidade, humildade, coragem e empatia. Estes 

quesitos não são mutáveis, nem estão sujeitos a modismos de cada geração. 

Ao contrário, aplicam-se a todos os momentos e em todos os lugares; e se 

expressam sob a forma de idéias, ensinamentos e normas que e levam, 

satisfazem, fortalecem e inspiram pessoas. Os líderes precisam demonstrar 

transparência e confiança para desenvolver pessoas capazes.  

         

2.6- Avaliando o domínio de competências 
  

 A avaliação de competências humanas, por meio do qual as 

organizações buscam reconhecer e atestar até que ponto pessoas ou equipes 

de trabalho expressam possuir determinadas competências profissionais. 

Algumas organizações se propõem inclusive, a atuar como entidades 

certificadoras, aplicando testes, simulações e avaliações de desempenho para 

certificar dentro de determinada indústria ou área de conhecimento, as 

competências expressas pelas pessoas. A maioria das organizações adota 

sistemas próprios para avaliar as competências de seus funcionários, utilizando 

geralmente instrumentos de avaliação do desempenho humano no trabalho.  

Com a competência humana é expressa em função do desempenho, 

estão os mecanismos de Gestão do Desempenho, também serve para avaliar 

as competências. 
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A prática da avaliação, em seu sentido genérico, é inerente à natureza 

humana assim como é também a base para tomada de decisão que está 

presente em toda escolha. As organizações buscam atrair e selecionar 

colaboradores que compartilham de seus valores e crenças e utilizam sistemas 

de reconhecimento para estimular e tentar garantir os desempenhos 

considerados adequados e desejáveis às suas realidades. Contudo, entre o 

desempenho real e o desempenho esperado, que é muitas vezes designado 

como discordância de desempenho. Para sanar essa situação é comum 

vermos as organizações delinearem diversas atividades e implantarem 

conceitos e metodologias que nem sempre atendem suas próprias 

necessidades.  Muitas vezes, nestes processos, ocorrem efeitos opostos aos 

desejados, onde muitas expectativas são criadas e poucas são atendidas de 

forma positiva ou que venham a representar um ganho representativo na 

trajetória de desenvolvimento pessoal/ profissional dos trabalhadores. A partir 

desta realidade surge a indagação se a metodologia usada para mensurar o 

desempenho é adequada e contribui para que o trabalhador alcance o sucesso 

em suas metas. 

A Avaliação de desempenho foi estruturada para mensurar o 

desempenho e o potencial do funcionário, tratando-se de uma avaliação 

sistemática, feita pelos supervisores ou outros superiores com as rotinas e 

demandas do trabalho. Ela é definida como o processo que busca mensurar 

objetivamente o desempenho e fornecer aos colaboradores informações sobre 

a própria atuação, de forma que possam aperfeiçoá-la sem diminuir sua 

independência e motivação para a realização do trabalho. O desempenho 

reflete-se no sucesso da própria organização e talvez por isso seja 

característica mais obvia a ser medida.   

Segundo GIL (2001), é necessário para uma organização que ela 

mantenha um sistema de Avaliação de Desempenho tecnicamente elaborada. 

Sendo esta, uma maneira de evitar que a avaliação seja feita deforma 

superficial e unilateral, do chefe em relação ao supervisionado. 
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Segundo CHIAVENATO (1981), nos coloca que a Avaliação de 

Desempenho é uma sistemática apreciação de desempenho do indivíduo no 

cargo e de seu potencial de desenvolvimento. 

Em muitas organizações a Avaliação de Desempenho é tratada como 

um procedimento de grande importância na gestão de recursos humanos. 

Muitos gestores vêem na avaliação um conjunto de vantagens proveitosas para 

a melhoria da produtividade, sendo um meio para desenvolver os recursos 

humanos da organização, pois torna possível identificar o grau de contribuição 

de cada empregado para organização, identificar os empregados que possuem 

qualificação pelo cargo, identificar em que medida os programas de 

treinamento tem contribuído para a melhoria do desempenho dos empregados, 

promoverem o autoconhecimento e o autodesenvolvimento dos empregados, 

além de fornecer subsídios para definir o perfil requerido dos ocupantes dos 

cargos, remuneração e promoção, e também para elaboração de planos de 

ação para desempenhos satisfatórios. 

As pessoas com suas atitudes, conhecimentos e habilidades são o 

principal alicerce das organizações. Neste contexto, as pessoas deixam de 

serem recursos e passam a serem tratados como seres vivos, dotados de 

inteligência, sentimentos, aspirações. A cada dia, as pessoas se voltam para a 

busca de desenvolvimento de suas competências. As novas relações de capital 

e trabalho e também a necessidade de garantir seu grau de empregabilidade 

requerem das pessoas uma perfeita integração entre desempenho e potencial, 

ou seja, não basta ter potencial é preciso colocá-lo em ação.                                                                   
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CAPÍTULO III 
 
 

Gestão e Administração de Pessoal 
  

 
3.0- Objetivos e Funções da administração de Pessoal 
 
 

A Administração de pessoal procura atingir vários objetivos. Alguns 

desses objetivos estão voltados para a empresa, enquanto outros estão 

voltados para os funcionários. Vejamos os principais objetivos da 

Administração de pessoal|: - proporcionar á empresa os recursos humanos 

mais adequados ao seu funcionamento, mantendo-os em longo prazo na 

organização, permitindo aos funcionários trabalho e ambientes adequados, de 

tal modo que se sintam motivados a permanecer e trabalhar com dedicação; 

viabilizando condições de perfeito ajustamento entre os objetivos das empresas 

e os objetivos dos empregados. 

 E para atingir esses objetivos, a administração de pessoal deve dedicar-

se às seguintes funções principais: suprir a empresa dos recursos humanos 

necessários, através do recrutamento e seleção de pessoal; manter na 

empresa os recursos humanos necessários, através da remuneração dos 

benefícios sociais, da higiene e segurança do trabalho, desenvolver os 

recursos humanos com potencial, através do treinamento de pessoal. E para 

que essas funções sejam bem atendidas, à administração de pessoal dedica-

se também a outras duas funções mais abrangentes, a saber: criar entre as 

pessoas, desde os diretores até os empregados de nível mais baixo, uma 

atitude favorável ao relacionamento pessoal e um clima propício ao 

entrosamento social; criando condições para que cada chefe administre seus 

subordinados de acordo com normas e critérios estabelecidos pela empresa. 
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3.1- Conceitos de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal 

A palavra treinamento tem muitos significados, para alguns autores é um 

meio para desenvolver a força de trabalho dentro de cargos ocupados. Outros 

consideram o treinamento para adequado desempenho no cargo e estendendo 

o conceito para uma nivelação intelectual através da educação geral. Outros 

ainda referem-se a uma área específica chamada desenvolvimento, a qual se 

divide em educação e treinamento: treinamento significa o preparo da pessoa 

para o cargo, enquanto que educação é o preparo para pessoa e para o 

ambiente dentro ou fora do seu trabalho. 

Educação é toda influência que o ser humano recebe do ambiente 

social, durante a sua existência, no sentido de adaptar-se às normas e valores 

sociais vigentes e aceitos. No entanto, o ser humano recebe essas influências, 

assimila-as de acordo com suas inclinações e predisposições e enriquece ou 

modifica seu comportamento dentro dos seus próprios padrões pessoais. 

A educação pode ser institucionalizada exercida de modo organizado e 

sistemático, como nas escolas e igrejas obedecendo a um plano 

preestabelecido, como também pode ser desenvolvido de modo, difuso, 

desorganizado e assistemático, como no lar e nos grupos sociais a que o 

indivíduo pertence, sem obedecer qualquer plano preestabelecido. 

A educação é o preparo para vida. Pode-se falar em tipos de educação, 

a saber: educação social, religiosa, cultural, política, moral, profissional etc. 

Iremos falar mais detalhadamente sobre a educação profissional. 

Educação Profissional – é a educação institucionalizada ou não, que 

visa ao preparo do homem para vida profissional. Podemos detalhar três 

etapas: Formação profissional – é a educação profissional institucionalizada ou 

não, que visa preparar o homem para o exercício de uma profissão, em 

determinado mercado de trabalho. Os objetivos são amplos e imediatos, ou 

seja, em longo prazo, visando qualificar o homem para uma futura profissão. 
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Pode ser ministrada nas escolas (como o Ensino Médio) e mesmo dentro das 

próprias empresas.  

Aperfeiçoamento ou desenvolvimento profissional: é a educação que 

visa ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o homem para seu crescimento 

profissional em determinada carreira na empresa ou para que se torne mais 

eficiente e produtivo no seu cargo. Seus objetivos estão situados em médio 

prazo, visando preparar o homem para assumir funções mais complexas. 

Treinamento – visa adaptar o homem para determinado cargo. Seus objetivos 

estão situados em curto prazo, mostrando-se restritos e imediatos, visando dar 

ao homem os elementos essenciais para o exercício de um cargo.     

3.2-Treinamento 

È o processo de curto prazo aplicado de maneira sistemática e 

organizado, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e 

habilidades em função de objetivos definidos. O treinamento envolve a 

transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes frente 

a aspectos da organização, da tarefa e do ambiente, e desenvolvimento de 

habilidades. 

O conteúdo do treinamento pode envolver quatro tipos de mudança de 

comportamento: Transmissão de Informações: o elemento essencial em muitos 

programas de treinamento é o conteúdo, repartir informações entre os 

treinando como um corpo de conhecimentos. Normalmente as informações são 

genéricas de preferência sobre o trabalho como informações sobre a empresa, 

seus produtos e serviços, sua organização e políticas, regras e regulamentos 

etc. Pode envolver também transmissão de novos conhecimentos. 

Desenvolvimento de Habilidades: principalmente habilidades, destrezas e 

conhecimentos diretamente relacionados com o desempenho orientado para 

tarefas e operações a serem executadas. Desenvolvimento ou Modificação de 

Atitudes: geralmente mudança de atitudes negativas para atitudes mais 

favoráveis entre os trabalhadores, aumento da motivação, desenvolvimento da 

sensibilidade do pessoal de gerência e de supervisão quanto aos sentimentos 
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e reações das pessoas. Pode envolver aquisição de novos hábitos e atitudes, 

em relação a clientes ou usuários ou técnicas de vendas.  

Desenvolvimento de Conceitos: o treinamento pode ser conduzido no sentido 

de elevar o nível de abstração e concepção de idéias e de filosofias, seja para 

facilitar a aplicação de conceitos na prática administrativa, seja para elevar o 

nível de generalização desenvolvendo gerentes que possam pensar em termos 

globais e amplos. 

Os principais objetivos do treinamento são:  

-Prepara o pessoal para execução imediata das diversas tarefas do cargo; 

proporcionar oportunidade para o contínuo desenvolvimento pessoal, não 

apenas em seus cargos atuais, mas também para outras funções para as quais 

a pessoa pode ser considerada; mudar a atitude das pessoas seja para criar 

um clima mais satisfatório entre empregados, aumentar-lhe a motivação e 

torná-la mais receptiva às técnicas de supervisão e gerência. 

Do ponto de vista da administração, o treinamento constitui uma 

responsabilidade administrativa. Em outro aspecto, as atividades de 

treinamento estão baseadas numa política que reconhece o treino como 

responsabilidade da cada administrador e supervisor que devem receber a 

assistência especializada a fim de enfrentar essa responsabilidade. No seu 

sentido mais amplo, o conceito de treinamento está implícito na tarefa gerencial 

em todos os níveis. Seja na demonstração de um procedimento novo, fase por 

fase, seja na explicação de uma operação tradicional, o supervisor ou gerente 

deve estimular com o processo de compartilhamento de conhecimentos, 

visando à melhoria e o aumento de troca de idéias e experiências. E com isso o 

empregado pode analisar, planejar, executar e avaliar as atividades da 

empresa também, visando ampliar sua atuação profissional.     
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3.3- Levantamento e Necessidades do Treinamento 

È uma forma de diagnóstico que deve basear-se em informações 

relevantes. Muitas dessas informações devem ser agrupadas, enquanto outras 

estão disponíveis na área administrativa de Recursos Humanos. A 

determinação das necessidades de treinamento é uma responsabilidade de 

linha e uma função de staff, logo cabe ao administrador de linha a 

responsabilidade pela percepção dos problemas provocados pela carência de 

treinamento.              

Os principais meios de levantamento de necessidades de treinamento são: 

Avaliação de desempenho – através da avaliação de desempenho é 

possível descobrir os empregados que executam suas tarefas abaixo de um 

nível satisfatório e averiguar quais os setores que necessitam desta atenção de 

forma imediata. Observação – verificar onde existe evidência de trabalho 

ineficiente, como quebra de equipamento, atraso de cronograma, perda de 

matéria-prima, problemas disciplinares, alto índice de ausência, rotatividade 

elevada etc. Questionários – pesquisas através de questionários e listas de 

verificação. Solicitação de supervisores e gerentes – quando os próprios 

gerentes e supervisores solicitam treinamento para sua equipe. Entrevistas 

com supervisores e gerentes – contatos diretos com supervisores e gerentes, 

com referência aos problemas solucionáveis através de treinamento. Exame de 

empregados – resultados das avaliações de seleção de empregados. 

Modificação do trabalho – mudanças de rotinas operacionais, seja totais ou 

parciais, são necessário treinamento prévio referente aos novos métodos e 

processos de trabalho.  Análise de cargos – demonstra um quadro das tarefas 

e habilidades que o ocupante deverá possuir. Relatórios periódicos – relatórios 

da empresa ou de produção mostrando possíveis deficiências que podem ser 

solucionadas através de treinamento. 
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A programação de treinamento é a sistematizada e fundamentada sobre 

todos os aspectos que envolvem o treinamento. O planejamento surge em 

decorrência do diagnóstico de necessidades de treinamentos. A execução do 

treinamento está relacionada diretamente com o instrutor e o aprendiz.  

 A execução depende dos seguintes fatores: 

Adequação do programa de treinamento ás necessidades da organização, a 

qualidade do material de treinamento apresentado, a cooperação dos chefes e 

dirigentes da empresa, a qualidade e preparo dos instrutores, a qualidade dos 

aprendizes. 

A etapa final é a avaliação dos resultados, ou avaliação de eficiência do 

programa de treinamento apresentado. Devemos considerar dois aspectos: 

Verificar se o treinamento produziu as modificações desejadas no 

comportamento dos empregados, verificar se os resultados do treinamento 

apresentam relação com o alcance das metas da empresa. 

 

È necessário ainda verificar se as técnicas de treinamento são efetivas. 

A avaliação de treinamento pode ser feita em três níveis: 

Avaliação ao nível organizacional; avaliação ao nível dos recursos 

humanos; avaliação ao nível das tarefas e operações. 

Nas organizações são sistemas de aprendizagem que, foram subestimados. 

E que nos dias atuais, elas exercem um papel fundamental no processo de 

desenvolvimento individual e coletivo, devido ao ambiente intenso com 

inúmeros desafios, os quais provocam a necessidade de criação de novas 

propostas de atuação e influenciam nas mudanças de atitudes e 

comportamentos.  Há um potencial imensurável a ser trabalhado para a 

conscientização e sensibilização dos indivíduos, quanto à valorização do 

desenvolvimento humano e à importância da sua contribuição em assumir, de 

maneira consciente, a missão de agentes de mudanças, com o direito 

assegurado de expressão e aprendizado permanente. 
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As organizações que aprendem são constituídas por pessoas dispostas ao 

aprendizado, comprometidas com sua auto- avaliação e, responsáveis pelo seu 

crescimento e do ambiente em que estão inseridas. A empresa oferecendo a 

credibilidade dos programas de aprendizagem está atrelada às políticas 

internas de gestão de pessoas, que devem garantir incentivos ao 

compartilhamento das conquistas individuais, aplicando o desenvolvimento 

coletivo. Pode atribuir valor e mérito à participação contributiva revela-se 

instrumento significativo de motivação e estímulo para que as pessoas 

assumam responsabilidades, como também para destacar a capacidade 

individual de desenvolvimento e realização, além de focar incentivos no 

sucesso dos resultados. 

O processo da aprendizagem organizacional concretiza-se quando propicia 

a visão sistêmica de interdependência do conjunto da organização, desenvolve 

as competências essenciais, libera o potencial criativo e considerando o 

processo permanente de atualização, inovação e constantes mudanças.   
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho faz uma abordagem de como funciona o sistema de 

gestão de pessoas, com base no conceito de competências que surge na 

década de 90 e hoje se constitui em uma importante tendência para o setor de  

Recursos Humanos, mas que, no entanto, ainda por ser um modelo em 

desenvolvimento, apresenta uma dificuldade relativa de entendimento pelo fato 

do termo competência possuir diversas definições, por conta dos enfoques 

dados por vários autores. Para alguns deles competência significa o conjunto 

de qualificações de um profissional e para outros ela precisa estar relacionada 

a resultados. Assim, o conceito teria de estar relacionado à ação. 

Ao longo deste estudo, constatamos que competências, ao se fazer uma 

análise de seus vários conceitos, podem ser entendidas como as capacidades, 

os conhecimentos e as características pessoais que diferenciam os 

profissionais de alto desempenho daqueles de desempenho regular em 

determinada função. 

A gestão por competências é um sistema gerencial, que objetiva 

impulsionar os funcionários na competência profissional, acrescentando 

capacidades. No que se refere aos trabalhadores, chegou-se á conclusão de 

que gestão por competências se apresenta com um fator de motivação, a partir 

do momento em que incentiva o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

funcionários que vão adquirindo mais competências. 

Em se tratando do conjunto, o que se percebeu foi que a competência 

reúne abordagens que buscam, de forma objetiva, o melhor aproveitamento 

dos recursos em direção aos resultados, procurando orientar para melhor 

análise na contribuição dos profissionais e melhor orientação para o seu 

desenvolvimento e retenção na empresa. O conceito de competência e de 

modelos de competências pode até substituir a descrição detalhada de cargos 

e funções visando definir habilidades críticas e essenciais ao melhor 

aproveitamento do negócio. Entretanto, o conjunto de competências é do 

indivíduo e não do cargo que ele ocupa. 



 44
Conclui-se que apesar de ainda existirem dificuldades relacionadas a 

aspectos comportamentais quando se trata de entender como funcionam ou 

para programar o sistema de gestão por competências, essas dificuldades são 

compensadas por conta das diversas vantagens que ele pode levar ás 

organizações.          

Entre as melhorias proporcionadas pelo uso das competências que foram 

citadas neste trabalho, está o alinhamento de estratégias das organizações 

com as estratégias de gestão de pessoas a maior flexibilidade e facilidade para 

manutenção do sistema e a descentralização das decisões de Recursos 

Humanos, propiciando maior autonomia às gerências, entre outras. 

O processo de gestão de competências, portanto, é um processo 

diretamente relacionado à gestão estratégica da empresa e é assim que atinge 

uma extrema importância, pois possibilita focar nas ações. 

Ainda no decorrer deste trabalho, mostra a importância da gestão do capital 

Intangível das organizações, sob a forma de talento do indivíduo e da equipe 

bem sintonizada e entrosada, como sob a forma de motivação e liderança 

esclarecida. Também foi tratada da interação da gestão de desempenho de 

como se relacionam em termos de avaliação de desempenho individual e 

organizacional. Isto tudo, levando sempre em conta a aprendizagem contínua 

das equipes e indivíduos. E ainda apresentam o Balanced Scorecard e seu 

valor para avaliar desempenho das organizações, seus processos internos, as 

questões com os clientes e com a aprendizagem organizacional. 

A capacitação profissional pode ser desenvolvida de inúmeras maneiras, 

mas é importante estabelecer os critérios e, principalmente, os objetivos e os 

benefícios a serem atingidos não só para o indivíduo, mas também para a 

organização.   

Por fim, quando falamos sobre as organizações, podemos entender melhor 

o processo de gestão de competências e a própria administração, das 

competências nos profissionais e nas empresas, elas terão de fazer uma 

análise da relação entre dois aspectos complementares, que são o potencial de 

desempenho e desenvolvimento.     
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