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A Gestão por Competências caracteriza-se corno urna das ferramentas mais modernas em gestão de recursos 
humanos e tem sido amplamente adotada por grandes empresas no Brasil. Diante desta evidência, esta pesquisa 
tem por objetivo descrever os modelos de Gestão por Competências utilizados por empresas de grande porte. 
Para tanto foi realizado um estudo de casos múltiplos, do tipo descritivo-exploratório, com nove grandes empre
sas sediadas em São Paulo. O presente estudo parte de urna revisão conceitual que visa classificar as diferenças 
entre diversas abordagens de "competência", bem corno estabelecer a relação entre competências individuais e 
estratégia organizacional. A seguir, a descrição e análise dos modelos adotados nas empresas pesquisa das é feita 
de forma a clarificar os pontos de convergência e divergência com esta base conceitual, bem como identificar 
tendências a partir das semelhanças entre os modelos e suas diferenças significativas. Os principais resultados 
obtidos apontam para a importância do desenvolvimento do sistema de gestão por competências extremamente 
alinhado com a estratégia organizacional. Apontam também a necessidade de um cuidadoso desenho do modelo, 
que contemple os sub-sistemas de gestão de RH, áreas funcionais e cargos que serão abrangidos, e possíveis 
resistências naturalmente encontradas em sua implantação. A integração do saber psicológico e administrativo 
acerca da gestão, competência, recursos humanos e estratégia gerencial pode contribuir para a eficácia na 
concepção e implantação do modelo. 

Palavras-chave: competências individuais; estratégia organizacional; sistema de gestão. 

ABSTRACT 

Managernent by competences is one of the most modem tools in the field of human resources management 
. and has been well applied in big Brazilian enterprises. Based upon this evidence the present paper tries to 

describe different cornpetence rnanagement rnodels used in these kind of enterprises. A rnultiple case study 
of descriptive-exploratory nature was developed with nine big enterprises in São Paulo. First, a conceptual 
revision classifies differences between rnany "competencies" approach and argue about individuais' 
competencies and organizational strategies relationship. Next, the observed rnodels are analyzed in terrns 
of the convergence and divergence with this conceptual base, as well trends are detected based on the 
rnodels and his expressive differences. The main results of the study points to the importance of the 
developrnent of the cornpetence rnanagernent systern very dose to the organizational strategy as well as 
to the necessity of a well designed rnodel, which conternplate all hurnan research sub-systerns, the 
functional areas and the related working places, and also possible natural resistance that occurs during its 
implementation. The integration of psychological and administra tive knowledge concerning 
management, cornpetence, hurnan resources and organizational strategies can irnprove the process of 
conception and implernentation of the rnodel. 

Key-words: Individual cornpetencies; organizational strategy; managernent system. 
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1 -O CONCEITO DE COMPETÊNCIA 

Diversos sistemas e modelos de Gestão por 
Competências vêm sendo desenvolvidos e utilizados 
por empresas nas últimas três décadas na busca de 
ferramentas mais adequadas para a gestão de seus re
cursos humanos face às exigências de diferenciais 
competitivos que permitam a sobrevivência e o su
cesso das organizações. Partindo-se da constatação de 
que estes diferenciais são alcançados pelas pessoas que 
compõem as organizações, nota-se a necessidade de 
um profundo alinhamento entre as competências in
dividuais e a estratégia organizacional, constituindo 
a raiz da vantagem competitiva. Neste contexto, ages
tão de pessoas a partir de tarefas e cargos torna-se 
insuficiente pois, ao homogeneizar as pessoas, não 
identifica os diferentes níveis de desenvolvimento e 
de contribuição individuais. O modelo de gestão por 
competências vem atender a esta demanda. 

A diversidade de modelos existentes resulta di
retamente da existência de uma variedade de enten
dimentos sobre o conceito de competência, que levam 
a caminhos divergentes e algumas vezes opostos na 
construção da Gestão por Competências. Compreen
der as diferentes abordagens torna-se fundamental 
para analisar os modelos praticados e o resultado es
perado de cada um deles. 

Uma primeira abordagem é composta pores
tudos e modelos desenvolvidos durante as décadas 
de 70 e 80 por autores americanos como Boyatzis, 
Spencer & Spencer e McClelland, fundador da 
Consultoria McBer, atualmente subsidiária da Hay 
Group. Para estes, competência é o conjunto de qua
lificações que a pessoa tem para executar um traba
lho com um nível superior de desempenho. Segundo 
esse enfoque, as competências podem ser previstas 
e estruturadas de modo a se estabelecer um conjun
to ideal de qualificações para que a pessoa desen
volva um desempenho superior em seu trabalho . Os 
modelos decorrentes desta concepção constituem lis
tas ou dicionários de competências entendidas como 
"conhecimentos, habilidades e atitudes necessários 
para a realização de diversos trabalhos" (PARRY, 
1996, 50). 

Uma segunda abordagem, também desenvol
vida nos Estados Unidos, pode ser entendida como 
uma evolução destes primeiros modelos, ainda vin
culada a características dos indivíduos em termos de 
conhecimentos, habilidades e atitudes, mas também 
a características particulares de cada organização e 
aos resultados esperados de determinada equipe ou 
tarefa. Neste contexto, Parry (Op. cit., p.SO) conceitua 
competência como sendo 

um agrupamento de conhecimentos, habili

dades e atitudes relacionados, que afetam a 

maior parte de uma tarefa (papel ou respon

sabilidade), correlacionado à performance, 

que possa ser medida contra parâmetros 

bem-aceitos, e que pode ser melhorada atra

vés de treinamento e desenvolvimento. 

Parry também questiona se as competências 
devem ou não incluir traços de personalidade, valo
res e estilos, apontando que alguns estudos fazem a 
distinção entre "soft competencies"- que envolveriam 
os traços de personalidade- e "hard competencies",
que se limitaria a apontar as habilidades exigidas para 
um trabalho específico. 

Woodruffe (1991) classifica as competências em 
fundamentais (conhecimentos e habilidades) e dife
renciais (atitudes) e acrescenta a esta abordagem a im
portância de se listar também as competências 
"difíceis de se adquirir", para que sejam trabalhadas 
no processo seletivo. Segundo ele, "quanto mais difí
cil a aquisição da competência, menos flexíveis deve
mos ser no momento da seleção". O autor chega, 
inclusive, a diferenciar, na língua inglesa, a palavra 
competency, referindo-se a dimensões do comporta
mento que estão por trás de um desempenho exce
lente, da palavra competence, que designa áreas de 
trabalho em que a pessoa é competente. 

Embora seja observada uma evolução no con
ceito de competência, as abordagens citadas ainda o 
vinculam fortemente ao cargo ou tarefa. 

A gestão por competência é apenas um rótu

lo mais moderno para administrar uma rea

lidade organizacional ainda fundada nos 

princípios do taylorismo-fordismo (FLEURY 

e FLEURY, 2000, p.l9). 

Em oposição a estas definições de competênci
as, nas décadas de 80 e 90 surge uma terceira aborda
gem desenvolvida por autores europeus como Le 
Bortef, Zarifian e Elliot Jacques, que introduzem con
ceitos e modelos vinculados à ação, aos resultados e 
realizações individuais. 

Zarifian (1996) destaca três mutações ocorri
das no conteúdo do trabalho que determinam seu 
entendimento sobre o modelo de competências. Es
tas mutações são a existência de "eventos", que de
sencadeiam ações não previstas na descrição da 
tarefa; a "comunicação", em termos de interações 
entre os indivíduos; e as lógicas de "serviços", que 
constituem a característica essencial do próprio tra
balho. Em sua proposta de definição o autor inter
preta a competência como 
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e 

"o tomar a iniciativa e o assumir a responsa
bilidade do indivíduo diante de situações 
profissionais com as quais se depara" 

um entendimento prático de situações que 
se apóia em conhecimentos adquiridos e os 
transforma na medida em que aumenta a di
versidade das situações (p. 68). 

Para Le Bortef (1994), a competência não é um 
estado ou um conhecimento que se tem e nem é re
sultado de treinamento. A competência tem sua base 
em características do indivíduo e emerge no contex
to profissional, na ação. É um saber agir responsável 
e reconhecido; implica em saber mobilizar, integrar 
e transferir recursos, conhecimentos e capacidades 
em diferentes contextos profissionais que apresen
tam determinados recursos e restrições. A classifica
ção proposta por este autor compreende cinco 
categorias de "recursos de competências": conheci
mentos, habilidades, atitudes, recursos fisiológicos 
e recursos do ambiente. 

Fleury e Fleury (2000,p.21) partem da defini
ção deLe Boterf e a ampliam considerando as dimen
sões de agregação de valor que devem resultar das 
competências, chegando à seguinte definição de com
petência: 

um saber agir responsável e reconhecido, que 
implica mobilizar, integrar, transferir conhe
cimentos, recursos, habilidades, que agre
guem valor econômico à organização e valor 
social ao indivíduo. 

Dutra (2001,p.27) acrescenta a esta definição a 
noção de entrega, que corresponde aos atos, realiza
ções e resultados que a organização espera e necessi
ta de seus membros, ou seja, o nível de agregação de 
valor para a empresa ou negócio: 

o termo entrega refere-se ao indivíduo saber 
agir de maneira responsável e ser reconheci
do por isso, de acordo com a definição de 
competência sugerida por Fleury. 

Apenas para facilitar a visualização das dife
rentes abordagens, análise e classificação dos mode
los encontrados é possível construir o seguinte quadro: 
(quadro 1 em anexo) 

Um outro conceito que vem sendo aproveitado 
para os modelos é o de complexidade e maturidade, que 
envolve a compreensão da realidade organizacional e 
das trajetórias individuais, correlacionando competên
cias individuais a níveis de agregação de valor e estes a 
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níveis de complexidade de atribuições e responsabili
dades. Neste modelo dinâmico, a ascensão aos níveis 
mais altos - e, portanto, mais complexos - está direta
mente relacionada ao amadurecimento da pessoa. Exem
plos desse enfoque são os observados em Dalton & 

Thompson (1996), que tratam dos estágios de crescimen
to na carreira- "The four stages of career growth", Jaques 
(1990), com os tempos de impacto das tomadas de deci
são- "Time Span" e os "Work Leveis", Stamp, que aborda 
a relação entre tomada de decisão e maturidade e 
Rowbottom & Billis, que abordam a complexidade das 
responsabilidades da posição. 

O que permeia a visão desses autores é a noção 
de que quando ocorre uma boa relação entre o ama
durecimento profissional e a ascensão aos níveis mais 
complexos, há a tendência de um sentimento de bem 
estar, fluência e efetividade na tomada de decisão, ao 
passo que um desbalanceamento destes fatores pode 
provocar de um lado sentimentos de ansiedade, medo 
e perplexidade e, de outro, sensação de aborrecimen
to, frustração e ansiedade. (GRÁFICO 1- em anexo) 

Nesse sentido, Dutra (2002) salienta que a ex
pectativa em relação à entrega dos profissionais difere 
conforme os níveis de complexidade. As expectativas 
em relação aos profissionais que atuam em diferentes 
níveis de responsabilidade, de amplitude mais estraté
gica ou mais operacional, dependem, portanto, de sua 
posição na estrutura e da sua maturidade profissional. 

O quadro 2 (em anexo) procura sintetizar estas 
diferentes abordagens: 

Ao associar os conceitos de complexidade às 
competências, é possível definir, para cada 
uma, diferentes níveis de complexidade de 
entrega. É fundamental que (os estratos) pos

suam uma relação consistente com as carac
terísticas da empresa e com os elementos 
relevantes do mercado em que ela está 
inserida (DUTRA, 2001, p.35). 

2 - Estratégia Organizacional e Competências 

A estratégia organizacional desempenha 
importante papel na definição do modelo e sistema 
de gestão por competências, à medida em que o 
alinhamento entre ambos é fundamental para alcançar 
os resultados esperados. Para realizar sua estratégia, 
a empresa mobiliza competências organizacionais, 
que constituem seu diferencial competitivo e vão 
determinar as competências individuais requeridas 
pela organização. 
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A compreensão sobre competências organi
zacionais pode ser baseada em três tipos de abordagens 
distintas de acordo com a predominância de fatores in
temos ou externos na definição das competências. 

A primeira abordagem é representada por 
Prahalad & Hamel (1990, p.71). Ao tratarem das com
petências-chave da organização, estes autores 
enfatizam o papel dos recursos da empresa na cons
trução de suas competências organizacionais. 

As reais fontes de vantagem serão encontra
das na habilidade gerencial de consolidar 
tecnologias corporativas e habilidades de 
produção em competências que permitam 
aos negócios individuais se adaptarem rapi
damente às oportunidades. 

As competências essenciais seriam, então, de
terminadas pela combinação, mistura e integração dos 
diversos recursos tangíveis (financeiros, materiais, hu
manos, administrativos, tecnológicos) e intangíveis 
(marca, imagem, posicionamento), resultando em pro
dutos e serviços que ofereçam reais benefícios aos con
sumidores, que sejam difíceis de imitar e que 
permitam acesso a diferentes mercados. Ao enfatizar 
os recursos da organização, esta abordagem se carac
teriza como "de dentro para fora (inside-out)". 

Porter (1990,p.73) traz uma visão diferente so
bre a formação das competências organizacionais, ao 
tratar da estratégia competitiva. Segundo este autor, 

Companhias obtém vantagem sobre os me
lhores concorrentes mundiais devido a pres
sões e desafios. Elas se beneficiam por terem 
fortes concorrentes domésticos, fornecedores 
locais agressivos e clientes locais exigentes. 

Assim, a estratégia deve ser definida em fun
ção de oportunidades de produtos-mercado, conside
rando as características e tendências do mercado em 
que a empresa está inserida (FLEURY & FLEURY, 
2000). A partir desta definição há a integração de sis
temas e recursos internos, na formação das compe
tências organizacionais. A ênfase em fatores de 
mercado confere a esta abordagem uma caracteriza
ção "de fora para dentro (outside-in)" . 

Finalmente destaca-se uma tendência inte
gradora destes modelos, que permita alinhar oportu
nidades externas (mercados) e internas (recursos) de 
forma dinâmica: 

Ao definir sua estratégia competitiva, a em
presa identifica as competências essenciais 
ao negócio e as competências necessárias a 
cada função. Por outro lado, a existências 

destas competências possibilita as escolhas 
estratégicas feitas pela empresa. (FLEURY & 

FLEURY, op. cit.,p.24). 

Este modelo pode ser esquematizado confor
me sugere a FIGURA 1- em anexo). 

O modelo pressupõe um aprendizado de duas 
vias: o desenvolvimento das competências essenciais de
pende do desenvolvimento das competências individu
ais e o desenvolvimento de competências individuais 
pode gerar o desenvolvimento de novas competênci
as essenciais. Porém, como destaca Ruas (2001), 

o desenvolvimento de competências individu
ais é uma condição necessária mas não sufici
ente para o desenvolvimento das competências 
organizacionais. Neste caso, iniciativas de de
senvolvimento de competências gerenciais 
passam a ter sentido quando colocadas numa 
perspectiva de desenvolvimento de competên
cias coletivas ou organizacionais. Somente nes
tas condições que a competência ganha 
estabilidade organizacional e passa a gerar 
valor agregado de forma ampliada. 

Ainda a este respeito, Dutra (2001, p.25) observa que 

há uma relação íntima entre as competênci
as organizacionais e as individuais, portan
to o estabelecimento das competências 
individuais deve estar vinculado à reflexão 
sobre as competências organizacionais, uma 
vez que há influência mútua entre elas. 

Fleury e Fleury (Op. cit.) propõem ainda uma 
tipologia para compreensão da formação de compe
tências essenciais em função do tipo de estratégia 
empresarial adotado. Segundo esta tipologia, empre
sas com foco na excelência operacional têm sua com
petência essencial em operações para atingir uma 
manufatura classe mundial; empresas com foco na ino
vação em produto têm sua competência essencial em 
Produto para desenvolver inovações radicais; e em
presas orientadas para serviços têm sua competência 
essencial em Marketing, para atendimento de deman
das específicas de seus clientes. 

3- OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral desta pesquisa é descrever 
os modelos de gestão por competências utilizados 
em empresas de grande porte, com sistemas de 
gestão de competências implantados ou em fase de 
implantação. 
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Os objetivos específicos são: identificar a base 
conceitual dos modelos adotados; os motivos que le
varam a adoção do modelo; os subsistemas de gestão 
de pessoas compreendidos nos modelos adotados; os 
níveis funcionais abrangidos; a estrutura do modelo 
em termos de níveis de complexidade e competênci
as; os tipos, graus e ferramentas de avaliação; e os fa
tores facilitadores e dificultadores encontrados na 
implantação do sistema. 

4- METODOLOGIA 

O método utilizado foi o estudo de casos múlti
plos, do tipo descritivo-exploratório. Optou-se pela 
adoção de uma amostra aleatória dentro dos critérios 
estabelecidos, visto que os autores desconhecem fon
tes de referência sobre o universo de empresas que aten
dam aos critérios definidos no objetivo desta pesquisa. 

Foram identificadas e contatadas 20 empresas 
no Estado de São Paulo, de diversos ramos de ativi
dade nos setores industrial e serviços, privadas e es
tatais, resultando na participação de 9 delas até a 
conclusão do presente trabalho. 

A coleta de dados foi feita através de entrevistas 
pessoais, estruturadas, com predominância de ques
tões abertas, realizadas com os profissionais de recur
sos humanos responsáveis pela administração do 
sistema de gestão por competências nas empresas cita
das. Em sua maioria os entrevistados ocupam os car
gos de gerência de desenvolvimento ou remuneração. 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 1 
e 19 de abril de 2002, em visitas às empresas partici
pantes. O roteiro de entrevista encontra-se no anexo 1 
deste trabalho. 

Os dados coletados receberam tratamento 
quantitativo e qualitativo. 

5-APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
COLETA DOS 

A caracterização das Empresas Participantes 
pode ser vista na TABELA 1 - em anexo 11. 

A tabela traz uma letra código para cada em
presa pesquisada (A até 1), número de empregados, 
faturamento e o ramo de atividade correspondentes. 

6- MOTIVAÇÃO NA ADOÇÃO 

Os motivos que influenciaram a adoção do sis
tema auxiliam no entendimento da estrutura do mo-
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delo adotado, quantidade de competências e 
abrangência. Observou-se forte vinculação dos siste
mas implantados com a estratégia empresarial, sendo 
que 60% das empresas pesquisa das implantaram o sis
tema buscando a disseminação dos valores, expectati
vas e estratégia da empresa. 

Observa-se ainda que a maior parte das empre
sas multinacionais entre as pesquisadas teve o 
direcionamento ou a solicitação da matriz para de
senvolvimento ou implantação do sistema já desen
volvido como fator desencadeante do processo, o que 
nos dá indícios de que os sistemas de gestão por com
petências vêm sendo utilizados em outros países há 
mais tempo e com sucesso. 

Outro fator que se destaca na adoção do sistema 
é a busca de mecanismos para direcionamento e I ou es
tímulo para o desenvolvimento e autodesenvolvimento 
dos funcionários. 60% das empresas pesquisadas apon
tam este fator, o que evidencia a eficácia do sistema so
bre as ferramentas tradicionais de levantamento de 
necessidades de treinamento. 

Os dados apresentados refletem o discurso dos 
respondentes, no entanto podem ser agrupados em 
dois grandes grupos de fatores: aqueles ligados à es
tratégia organizacional ("disseminar valores, expec
tativas, estratégia"; "diretrizes estratégicas";" adquirir 
vantagem competitiva"; "dinamismo do ambiente"), 
e aqueles ligados à gestão de recursos humanos 
("direcionar e/ou estimular desenvolvimento/ 
autodesenvolvimento"; "remuneração competitiva"; 
"tomada de decisões/ações"; "medir desempenho"; 
"possibilitar ação efetiva em gestão de pessoas ao 
gestor"; "identificação de talentos"; "sinalizar possi
bilidades aos empregados"). De modo geral as em
presas apontam fatores pertencentes a ambos os 
grupos, refletindo a abordagem integradora da ges
tão de competências individuais e organizacionais 
como proposto por Fleury e Dutra, citada anterior
mente. (TA BELA 2- anexo 11) 

7- DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

Pela própria condição de vinculação à estratégia 
empresarial, a construção do modelo tem tido o 
envolvimento predominante de níveis superiores da hi
erarquia das empresas. Com exceção dos casos em que o 
sistema foi elaborado na matriz, sendo repassado à sub
sidiária no Brasil, o que aconteceu em 20% das empresas 
pesquisadas, bem como da empresa G, onde o sistema 
foi adotado a partir da incorporação de outra empresa, 
de um modo geral as empresas seguem um caminho se-
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melhante para desenvolvimento do sistema: o aporte 
metodológico e o acompanhamento do processo são fei
tos por empresas de consultoria, e a definição das com
petências, níveis de complexidade e ponderações são 
realizados através de grupos de modelagem e workshops 
com pessoas-chave da organização e de suas unidades 
de negócio. (QUADRO 3- em anexo) 

8- MODELOS ADOTADOS 

Observa-se que a maioria da empresas pesquisa das 
(80%) adota conceitos e sistemas de competências que in
tegram as características do indivíduo (inputs) ao desem
penho (outputs), ou seja, possuem o foco do modelo nas 
características da pessoa que podem ajudá-la a entregar. 

Os modelos destas empresas estão baseados 
nos conceitos de competências desenvolvidos por 
Jaques, Dalton & Thompson ou Fleury. A empresa E 
adota uma integração de conceitos para desenho do 
sistema, utilizando o conceito de níveis de comple
xidade (Jaques) para sua estruturação e o conceito 
de competências de McClelland para seu conteúdo. 

As empresas A, B, E, F e H formam um "sub
grupo" dentro desta abordagem integradora, confe
rindo maior ênfase aos resultados esperados das 
atribuições e responsabilidades, que ao conjunto de 
qualificações do indivíduo, embora estas também fa
çam parte do sistema. 

Já as empresas I, C e D atribuem maior ênfase 
ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, 
mas sem perder de vista a performance esperada. 

Quanto às empresas que se situam nos extremos 
das vertentes apresentadas (10%) é possível identificar com 
clareza o foco em habilidades e conhecimentos emprega
do pela empresa D, no sistema desenvolvido para a po
pulação de sua fábrica, bem como o foco em performance 
atribuído pela empresa G. No primeiro caso, o sistema 
prevê exclusivamente a certificação de conhecimentos e 
habilidades; no segundo caso a mensuração se dá em ter
mos de performance e resultados individuais. 

Os sistemas adotados pelas organizações não 
são perfeitamente enquadrados em uma das verten
tes apresentadas, entretanto é possível verificar maior 
aderência a uma das abordagens. (QUADRO 4 - em 
anexo) 

9- TEMPO DE IMPLANTAÇÃO 

30% das empresas pesquisadas possuem siste
mas de competências implantados há mais de 8 anos, 

porém realizam revisões periodicamente. 50% das 
empresas possuem o sistema implantado entre 1 e 3 
anos e 20% estão em fase de implantação do sistema. 
(TABELA 3 - em anexo) 

Observa-se nas empresas que implantaram 
ou revisam o sistema de competências mais recen
temente, uma tendência de adoção de uma visão 
de competência mais ampla, que abarque não ape
nas um lado do espectro teórico, mas que tenha em 
vista tanto 

o produto esperado da pessoa nas suas atri
buições e responsabilidades (output), como o 
conjunto de conhecimentos, habilidades e ati
tudes, necessário para o seu atendimento 
(input) nos diversos níveis de complexidade. 

1 O - ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DO 
INDIVÍDUO 

A maioria das empresas (70%) considera, de 
alguma forma, a diferenciação entre níveis de com
plexidade das atribuições, responsabilidades ou pa
pel exercido no grupo. Os 30% restantes mantêm o 
foco no indivíduo, em decorrência do modelo adota
do com maior ênfase em conhecimentos, habilidades 
e atitudes individuais. (QUADRO 5- em anexo) 

11 - UTILIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS 
SUB-SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS 

Poucas empresas adotam modelos que inte
grem efetivamente os diversos sub-sistemas de ges
tão de pessoas. Existe maior ênfase na adoção e 
utilização do sistema para desenvolvimento, especi
almente em níveis gerenciais e alto nível técnico, como 
veremos adiante. 90% das empresas pesquisadas en
quadram-se nesta categoria. 

A utilização do sistema para a remuneração é 
relativamente pequena em comparação com os demais 
sub-sistemas. 40% das empresas pesquisadas utilizam 
o sistema para remuneração fixa e apenas 20% utili
zam o sistema para remuneração variável, atrelados 
a indicadores definidos em sistemas de gestão, como 
o Balanced Scorecard (BSC). Na maior parte dos ca
sos, a remuneração continua vinculada a estrutura de 
cargos, que atende mais facilmente a disposições le
gais e acordos coletivos. 

Normalmente a migração de um sistema ba
seado em cargos e salários para um sistema baseado 
em competências torna-se difícil, pois exige alto grau 
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de maturidade dos gestores, funcionários e sindica
tos para total compreensão e aceitação do novo sis
tema. Outro fator que dificulta a adoção do sistema 
para remuneração é que sua pouca difusão no mer
cado dificulta a realização de pesquisas salariais, 
exigindo a utilização de instrumentos de compara
ção mais elaborados. (TABELA 4- em anexo) 

12- ABRANGÊNCIA 

Observa-se maior utilização do sistema para os 
níveis gerenciais, seguidos dos profissionais e admi
nistrativos . A gestão de pessoas para os níveis 
operacionais continua predominantemente baseada 
em tarefas. Dadas as características dos modelos ob
servados nesta pesquisa, há evidências de que estão 
estruturados para utilização em níveis gerenciais, que 
tradicionalmente já são avaliados em função de de
senvolvimento, metas e resultados. A aplicação dos 
modelos para os níveis operacionais muitas vezes re
quer o desenvolvimento de um novo sistema, como 
observado na empresa D, mais adequado ao tipo de 
contribuição esperada destes níveis, principalmente 
em empresas fabris . 

Apenas as empresas I, DF e B adotam o sistema 
para todas as categorias. Há que se considerar, entre
tanto, que na empresa DF existe apenas um cargo nes
sa categoria, além do modelo ser baseado apenas em 
conhecimentos e habilidades, muito diferente doado
tado para os demais, e que na empresa B a população 
de operacionais é ínfima. 

A empresa F está iniciando o desenvolvimento 
de sistema para a categoria administrativa; a empre
sa A prevê a extensão para os operacionais no próxi
mo ano. (TABELA 5- em anexo) 

13- ESTRUTURA DO MODELO E QUANTIDADE 
DE COMPETÊNCIAS 

A maioria das empresas pesquisa das ( 60%) adota 
de 10 a 20 competências em seus sistemas, com predo
minância de quantidades próximas a 15 competências, 
o que pode indicar um número ideal a ser adotado. Os 
extremos caracterizam-se por um mínimo de 6 compe
tências e um máximo de 31 competências. 

A ênfase dos modelos observados está nas 
competências gerenciais, que, como dito anterior
mente, caracterizam os sistemas da maioria das em
presas pesquisadas. As empresas que adotam o 
sistema também para os níveis operacionais possu
em modelos diferentes para estes grupos ou tipos di-
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ferentes de competências. Nestes casos observa-se a 
existência de 3 classes de competências: Gerenciais, 
Funcionais e Genéricas, estas últimas utilizadas para 
todos os cargos. 

A variação entre quantidade e classes de com
petências adotadas reflete o trabalho intrínseco ao 
desenvolvimento do sistema no sentido de adaptá
lo às características da empresa e dos funcionários/ 
níveis funcionais abrangidos e atender aos resulta
dos esperados. Observa-se ainda uma variação qua
litativa nas competências utilizadas, tanto em termos 
de escolha de competências quanto em sua descri
ção e fatores de avaliação. Estes dados sugerem que, 
para que seja efetivamente útil à empresa, o sistema 
de gestão por competências deve ser "customizado", 
sob pena de mostrar-se inadequado e ineficiente. 
(TABELA 6 - em anexo) 

A empresa I identificou 31 competências, mai
or quantidade entre todas as empresas, entretanto os 
empregados serão avaliados em relação a apenas 11 
competências: seis genéricas e cinco específicas, con
forme o sistema organizacional, ou gerenciais, assim 
como a empresa F onde são escolhidas 6 competênci
as por unidade de negócio. 

14- QUANTIDADE DE NÍVEIS DE COMPLEXIDADE 

A utilização de níveis de complexidade para 
cargos gerenciais está amplamente difundida entre 
as empresas pesquisadas, correspondendo a 70%. 
Entre estas, a maioria (57%) adota 4 níveis de com· 
plexidade, o que pode indicar uma qt'antidade ide
al a ser utilizada. Entre as empresas pesquisa das que 
adotam níveis de complexidade para cargos funcio
nais, observa-se uma variação maior de quantidade 
de níveis, em decorrência dos diferentes tipos de 
cargos abrangidos pelo sistema, com características 
de atribuições e responsabilidades muito diferentes. 
(TABELA 7- em anexo) 

15- QUANTIDADE DE GRAUS DE AVALIAÇÃO 

Todas as empresas pesquisadas adotam uma 
escala única para o posicionamento do avaliado em 
relação à competência. Mais da metade (56%) adota 4 

graus de posicionamento, número par, provavelmente 
para evitar a tendência central. As principais opções 
referem-se a posicionamentos como "Não a tende", "Em 
desenvolvimento", "Atende" e "Supera". 

Observa-se ainda que apenas 20% dos sistemas 
pesquisados possuem a opção "não se aplica". O fato 
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de a grande maioria não necessitar adotar esta alter
nativa reflete, novamente, o grau de customização dos 
modelos às empresas, pois se presume que as compe
tências escolhidas de fato devem estar presentes nos 
avaliados, não havendo excessos ou generalizações 
que eventualmente aplicam-se apenas a uma parcela 
dos funcionários ou cargos abrangidos pelo sistema. 
(TABELA 8- em anexo) 

16-FORMADEAVALIAÇÃO E FERRAMENTA 

A periodicidade anual é a mais utilizada pelas 
empresas pesquisadas, ocorrendo em 70% dos casos. 
Entre os demais tipos, destaca-se o caso do sistema 
utilizado pela empresa DF, cuja periodicidade está vin
culada à peculiaridade de seu sistema, que prevê a 
certificação de competências, portanto a avaliação só 
é feita quando o funcionário tem condições de adqui
rir a certificação . 

A avaliação multidirecional de competênci
as não é adotada pela grande maioria das empre
sas pesquisadas (80%), mas metade delas adota a 
auto-avaliação com vistas à discussão com o gestor 
e elaboração conjunta do plano de desenvolvimen
to. As empresas O e E adotam uma forma de avali
ação diferenciada, que exclui o gestor do processo 
para os cargos de nível gerencial, preferindo a ela
boração do plano de desenvolvimento em conjun
to com RH. 

Observa-se ainda que a ferramenta de avali
ação é predominantemente via Web, sendo utiliza
da por 70% das empresas pesquisadas, trazendo 
benefícios em termos de captação, integração e 
armazenamento dos dados, agilidade e rapidez na 
aplicação, especialmente em empresas que possu
em dispersão geográfica e I ou grande número de 
funcionários abrangidos no sistema. (TABELA 9 -
em anexo) 

17 -ADOÇÃO DE VALOR RELATIVO PARA AS 
COMPETÊNCIAS 

A maioria das empresas pesquisa das não está 
adotando ponderação que atribua valor relativo en
tre as competências. Isto pode ser devido, em parte, 
a maior utilização do sistema para níveis gerenciais, 
cuja equivalência em termos de características pes
soais e resultados/ desempenho esperados não vari
am de acordo com a área funcional ou unidade de 
negócio. (TABELA 10 - em anexo) 

18- PONTOS DE ATENÇÃO 

Os dois aspectos mais comentados em relação 
às dificuldades enfrentadas com o sistema estão liga
dos ao comprometimento dos gestores, tanto na qua
lidade da avaliação, quanto ao cumprimento dos 
prazos estabelecidos, sendo muito necessário o apoio 
institucional, incluindo, de alguma forma, o sistema 
no plano de negócios da empresa. 

Uma vez que o sistema transfere para o gestor 
maior responsabilidade sobre a gestão efetiva de seus 
colaboradores, atribuindo grande peso às suas avali
ações, é natural que exista uma resistência inicial, que 
se reflete em posturas como as citadas acima. A consi
deração de aspectos culturais da empresa é fundamen
tal para que a implantação do sistema de gestão por 
competências seja bem-sucedida, especialmente nas 
empresas em que a área de RH sempre se posicionou 
ou foi percebida como centralizadora das decisões re
lativas a gestão dos "recursos humanos". 

Infelizmente as respostas obtidas não permitem 
tanta clareza na definição dos aspectos que podem 
facilitar a implantação do sistema, uma vez que pou
cas empresas os ressaltaram. Mas vale destacar que a 
única empresa que não apresentou dificultadores, a 
F, relatou o total comprometimento e exemplo da alta 
administração. (TABELA 11 e 12 - em anexo) 

19 - CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados mostram que há 
uma tendência crescente para adoção de sistemas de 
Gestão por Competências cujo foco seja a integração 
das características do indivíduo ao seu desempenho, 
especialmente para níveis gerenciais e técnicos. Esta 
tendência é observada em empresas que implantaram 
ou revisaram seus sistemas recentemente, entre 1 e 3 
anos, que constituem a maioria das empresas 
pesquisadas. A integração do sistema à estratégia 
empresarial também é amplamente observada, sen
do um dos principais motivos para a adoção do siste
ma, ao lado da busca de ferramentas para 
desenvolvimento e/ou auto-desenvolvimento, evi
denciando o direcionamento para o fortalecimento de 
competências organizacionais. Neste sentido, obser
vou-se ainda a utilização do sistema predominante
mente no sub-sistema de desenvolvimento de RH. A 
integração dos diversos sub-sistemas de gestão de RH 
no sistema de Gestão por Competências ainda é mui
to pouco observada, sendo o sub-sistema de remune
ração o menos integrado. Também é pouco observada 
a utilização do sistema para níveis operacionais, cujo 
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modelo tende a ser diferenciado em relação ao utili
zado para o nível gerencial, que por sua vez é abran
gido pela maioria dos sistemas pesquisados. Em todos 
os casos o desenvolvimento do modelo foi feito de 
forma participativa, envolvendo pessoas-chave da or
ganização, o que é essencial para garantir sua ade
rência à estratégia da empresa e minimizar resistências 
a sua implantação, manifestadas na maior parte dos 
casos como falta comprometimento dos gestores. 

Os sistemas utilizados pelas empresas 
pesquisadas evidenciam semelhanças entre os mode
los como a adoção de diferenciação entre os níveis de 
complexidade vinculados a atribuições e responsabi
lidades, embora sem ponderação que atribua valor 
relativo entre as competências. A maioria dos siste
mas é utilizado para nível gerencial, com 4 níveis de 
complexidade, 15 competências e escala única de ava
liação com 4 graus de posicionamento. A periodici
dade anual é a mais utilizada e a avaliação é feita 
predominantemente via web, pelo gestor e avaliado. 
Embora tais semelhanças sejam tão evidentes, é ne
cessário observar que os sistemas possuem grandes 
diferenças qualitativas como a escolha, classificação 
e descrição das competências, bem como seus fatores 
e formas de avaliação, o que reflete a necessidade de 
estruturação e adaptação do modelo às característi
cas da empresa. Além disso, a adoção de um sistema 
de gestão por competências requer, na sua concepção 
e implementação, uma integração entre o saber psi
cológico e administrativo para sua eficácia, tendo em 
vista estar se buscando aqui a integração das caracte
rísticas do indivíduo e do seu desempenho, alinhada 
com a estratégia organizacional. 
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ANEXO I 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Pesquisa: Modelos de Gestão de Competências 

Questões 

1. Qual o conceito de competência adotado? 

2. O que levou a empresa a adotar o modelo de Gestão por Competências? Quais as influências externas e 

internas a empresa? 

3. O modelo ou sistema baseado em competências é utilizado em quais atividades voltadas para gestão de 

pessoas? 

( ) Recrutamento e Seleção 

( ) Avaliação de Desempenho 

) Educação, Treinamento e Desenvolvimento 

( ) Mobilidade 

( ) Remuneração ( ) Outro 

4. Qual a abrangência do Sistema? Todas as categorias de cargos? 

5. Qual é a estrutura do modelo ou sistema de gestão adotado? Quais são as ferramentas? 

6. Como foi desenvolvida? 

7. Há quanto tempo foi implantada? 

8. Como foi o processo de implantação? Transição do sistema anterior? 

9. Como foram definidas e valorizadas as competências? Quantas e quais competências são utilizadas? 

10. Como são avaliadas/mensuradas e acompanhadas as competências relacionadas: ao Cargo I ao Indivíduo 

I a Resultados (indivíduo, célula, organização, etc.) 

11. Quantos graus de exigências/proficiências existem? 

12. Qual instrumento é utilizado? 

13. O resultado da avaliação interfere no processo de remuneração? 

14. ( ) Não ( ) Sim Se sim: ( ) Horizontal ( ) Vertical ( ) Variável 

15. Existe correlação entre o grau de competência exigido (avaliado) com o nível de complexidade do cargo 

ocupado? 

16. Quais as dificuldades ou facilidades encontradas no processo de implantação? 

Dados da empresa participante 

Empresa I Grupo: 

Ramo de atividade: 

Faturamento: 

Quantidade de empregados: 

Cidades onde atua: 

Diretor ou Gerente de Recursos Humanos: Fone: 

Entrevistado I respondente: Cargo: 

Endereço: Cidade Estado 

Fone: e-mail: 

Data da Entrevista: 
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Abordagem 

Foco 

Autores 

ANEXO 11 

QUADROl 

CLASSIFICAÇÃO DAS ABORDAGENS SOBRE COMPETÊNCIAS* 

Entrada 
---------------
cor:z.R.~!_ency __________ _ 
características do indivíduo 
conhecimentos, habilidades e 
atitudes 
proficiência 
McClelland, Boyatzis, Spencer 

& Spencer 

Integradora Saída 

características da pessoa 

podem ajudá-la a entregar 

Parry, McLagan 

-------~?_"!Fel f!!!!:_~. __ _ 
desempenho --------- ----

agregação de valor 
produto, entrega 

Zaritian, Jaques, Le Boterf, 
Fleury, Dutra 

*Adaptado de Fleury e Fleury, 2000. 

GRÁFICO I 

RELAÇÃO ENTRE CAPACITAÇÃO E COMPLEXIDADE DO TRABALHO* 

Ansiedade 

Medo 

Ansiedade 

Conjunto de Capacidades 

*Adaptado de Stamp, 1989. 

QUADR02 

FOCO DE ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO 

Abordagem Indivíduo Indivíduo e Posição 

Foco 
proficiência na papel exercido no 
competência seu grupo 

complexidade, 
na tomada de decisão ou na 

responsabilidade 

Autores McBer Dalton & Thompson 
E. Jaques, Rowbottom & Billis, 

Stamp, Dutra 
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Nome 

A 

B 

c 
D** 

DF 

DA 

E 

F 

G 

H 

I 

FIGURAI 

RELAÇÃO ENTRE ESTRATÉGIA E COMPETÊNCIAS 

estratégia de negócio 

"Thl o 
competências essenciais e das áreas da empresa 

Empregados 

4.500 

1.036 

2.500 

830 

250 

580 

2.864 

7.925 

26.000 

26.000 

18.000 
- -- --

"' ~ competências individuais 

TABELA I 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

Faturamento (R$) Ramo de Atividade 

Não informado Metalurgia 

190 milhões/ano Telecomunicações e Tecnologia da Informação 

600 milhões/ano Embalagens 

Não informado Química 

835 milhões/ano Eletrônicos 

3,5 bilhões/ano Diversos* 

Não informado Bancário 

7 bilhões/ano Metais, Papel e Cimento 

3,4 bilhões/ano Saneamento 

* Comunicações, Automação e Controle, Energia, Medicina, Transportes e Iluminação. 

I 

** A empresa D possui sistemas diferentes para a Fábrica e para a Administração. Para salientar estas 
peculiaridades, serão utilizadas siglas diferentes para estes casos: DF e DA 

TABELA2 
MOTIVAÇÃO NA ADOÇÃO 

Disseminar valores, expectativas, estratégia 

Diretrizes estratégicas 

Adquirir vantagem competitiva 

Dinamismo do ambiente 

Alinhar práticas de RH aos objetivos empresariais 

Remuneração competitiva 

Tomada de decisões I ações 

Medir desempenho 

Possibilitar ação efetiva em gestão de pessoas ao gestor 

Identificação de talentos 

Sinalizar possibilidades aos empregados 

Direcionar e/ou estimular desenvolvimento I auto
desenvolvimento 
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QUADR03 
DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

Empresas 
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QUADR04 
MODELOS ADOTADOS 

~---E_n_tr_a_d_a __ ~l ~~--~-n-te_g_ra_d_o_r_e_s_~l ~~----s_a_m_a ___ ~ 
características do 

indivíduo 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
proficiência 

DF 

características da 
pessoa podem ajudá-la 

a entregar 

DA 
c 
I 

TABELA3 

A 
B 
E 
F 
H 

TEMPO DE IMPLANTAÇÃO 

Empresas 
A I B I c I DF I DA I E 

3 I 3 j 2 l I 8 j 3 

QUADROS 

I 
! 

l 
F 

desempenho 

agregação de valor, 
produto, entrega 

G 

! G I H I 
10 I 9 l I 1 I 

ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO 

Indivíduo Indivíduo e Posição 

proficiência na papel exercido 
competência no seu grupo 

complexidade 
na tomada de decisão ou 

na responsabilidade 

A E 
DF 

D 
I 

B F 
c G 

I H 
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TABELA4 
UTILIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS SUB-SISTEMAS DE RH 

Atividades 
A 

Recrutamento c Seleção X 

De~cnvol vimento X 

Desempenho 

Mohilidadc X 

Remuneração hxa X 

Remuneração Yariúvel 

Categorias 
A 

Operacional N 

Administrati varfécnica s 
Prorissional s 
Gerencial s 

Tipo de Competência 
A 

Genéricas 

Especíricas I Funcionais 13 

Gerenciais 6 

Total 19 

Empresas 
B c Df DA E 

X X 
~ 

t X X X X --
-

= 

X --
X 

X 

B 

s 
s 
s 
s 

X 

X X 

X 

TABELAS 
ABRANGÊNCIA 

X 

X 

Empresas 
c DF DA E 

N s N 

N s N 

N s N 

s s s 

TABELA6 
ESTRUTURA DO MODELO 

Empresas 
B c DF DA E 

8 

23 

8 12 6 

16 12 23 6 

F G 

X 

X X 

X 

X 

X 

F (J 

N 

s N 

s N 

s s 

F G 

17 

l-I 

17 14 

H I 

X 

X X 

X 

X 

X 

li I 

N s 
N s 
N s 
s s 

li I 

6 

llJ 

') 6 

l) ~I 

A empresa I identificou 31 competências. maior quantidade entre todas as empresas. entretanto ns 
empregados serão avaliados em relação a apenas li competências: seis genéricas c cinc<l L'spL·círiL·as. 
conforme o sistema organi;.acional, ou gerenciais. assim como a empresa F onde são esc<> lhidas 6 
competências por unidade de negócio. 

TABELA 7 

QUANTIDADE DE NÍVEIS DE COMPLEXIDADE 

Grupamento Empresas 
A B c DF DA E F G H I 

Funcionai s 6 4 ou 6 4 I 
4 

~ciais 4 4 I -1 2 4 I 
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Graus 
1- A 

Quantidade 

Opções 

Forma 

Periodicidade 

M ultidirecional 

Auto-avaliaç~ 

Gestor 

Atuação do 
gestor 

Formulário 

4 

11) 

11) 

"O 
c: 
11) 

~ 

8 E c: 
11) 11) 

. E 
11) · -"0 > 
~õ 
~ > 
"' c: ,g ~ 
z~ 

A 

A 

N 
--

N 
-

s 

5 c 
o,) 

·c 
o 
<U 

"' <; 
> < _ 

Papel 

TABELAS 
QUANTIDADE DE GRAUS DE AVALIAÇÃO 

Empresas 
B c DA G-T H - r-

4 4 4 5 i 3 

2 I 

TABELA 9 

4 I 9 

o 
·~ "O 

"' o. 

o 
.~ 
Vl 

"" .o 
11) 

o 

FORMA DE AVALIAÇÃO E FERRAMENTAS 

Empresas 
B c DF DA ! E fio 

ND A QA A B Al A 

N N N N s Nl 2 
!------· - --- - ---- ---

N s N s s s s 
- - -- - ~ --

s s N N I s s 2 
-- -

--
H 

A 

N 

N 

3 

Papel 
Convenções e observações: 

5 

---r I 

A 
-

N 

N 

I s 
r 

A - anual; B - bienal; ND - não definida; QA -quando adquire possibilidade de certificação; S - sim ; N -
não. 
1 - Para o nível de Direção e Gerencial foi bianual até a última, passando agora para anual. Para os 

profissionais sempre foi anual. Os subordinados avaliam o impacto do gestor no alcance dos resultados . 
2- Potencial: gestor e comitê; Compartilhada: gestor e pares; Excelência gerencial: somente subordinados. 
3 - A primeira avaliação foi por entrevista realizada por consultoria e elaborado plano de desenvol vimento. 

As próximas devem ser pelo gestor e pares 

TABELA lO 
ADOÇÃO DE VALOR RELATIVO PARA AS COMPETÊNCIAS 

Valor relativo (ponderação) 
Empresas 

F.TG I 
~ 

A B ----c! DF I DA l E I H I 

Áreas X X i -t Posição I hierarquia I complexidade X X I t T 
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TABELA 11 
ASPECTOS DIFICULTADORES 

Empresas Aspectos Diticultadores -- T-
A I B T c -r--oFfl)-A - E 

Comprometimento dos gestores- qualidade 
F G* 

, 
H 

-i ~ ~ ~- t das aval~ações _ _ _ _ 
_--- - j_ l --· -

Manutenção da atualização das avaliações X X i X 1 X 
~ . 4--- ----- -~ -;- ~-r----- - X -t- X- J - I Falta de tempo e equipes grandes I Cobranças 

do retorno I Prazos não atendidos 
-1- l -t- - - --r- - --- --

Desconsideração do sistema pela pressão 
X I l salarial I ----- -

Admissão sem consideração das I 

X I 

competências detidas ' I 
! -+--r:- --· - ~ ---· - - ---· ·-- ' Acesso às informações salariais de mercado-

X I sistema novo e pouco conhecido 

~-
- -

X I 
+ 

Conceito novo na organização I mudanças no 
I I quadro gerencial dificulta entendimento I I - - - -----

~ 
f--~- - r I 

Necessidade de sistema informatizado de 
I 

I 

I 
I I gestão I 

i Falta de clareza na descrição das I I 
I I ' X 

competências 

* Respondente não participou da implantação e relata desconhecer aspectos dificultadores do processo 

TABELA 12 
ASPECTOS FACILITADORES 

Empresas 
Aspectos Facilitadores I Vantagens A I B I c - r DF ' DA r E 

Comprometimento e exemplo da alta direção 
I I 

I 

I 
Demonstrar na prática as vantagens do 
sistema 

Consulta ao resultado pelos colaboradores X 
- - f--- --------" - ~- -,-------

Integração com avaliação de desempenho 
X I individual 

-- ----- ----1--------
I 

Integração com outros sistemas de RH X 
I 

Estratégico para identificação, 
X desenvolvimento e retenção de talentos 

------ --
Vincular a alguma cobrança institucional I 

I L_ X (indicadores de negócio) I 
- --- -··----

t T 
-

Clareza na descrição da competência 
I I 

l F l G H 

X 
---

X 

-- -----!- -+ 
I 
I 
I 

r-~~ 
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