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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo central identificar, segundo a percepção de líderes e 

não líderes, as principais mudanças ocorridas na gestão de pessoas com a 

implantação da gestão por competências em organização do setor industrial  de 

Sobral/CE. A relevância deste estudo está em verificar a ocorrência ou não de 

melhorias nos resultados globais dessa empresa, em termos de desenvolvimento de 

ações mais integradas; atuação mais estratégica da empresa por meio de seus 

colaboradores, quanto ao alcance de resultados estratégicos; maior foco no 

desenvolvimento e valorização dos colaboradores; alinhamento entre as expectativas 

das pessoas e da empresa; maior eficácia em relação às pressões de mercado, etc. 

Este estudo parte, essencialmente, dos pressupostos de que a gestão de pessoas em 

organização industrial associada à gestão por competências aprimora a qualidade e os 

resultados dos processos de recrutamento e seleção da organização; de que a gestão 

de pessoas em organização industrial associada à gestão por competências aprimora a 

qualidade e os resultados dos processos de treinamento e desenvolvimento da 

organização; e de que a gestão de pessoas em organização industrial associada à 

gestão por competências aprimora a qualidade e os resultados dos processos de 

cargos, carreiras e salários da organização. Foi realizado para o embasamento teórico 

um levantamento sobre gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas e gestão por 

competências. Na metodologia apresenta-se o estudo de caso como método de 

pesquisa, no qual a coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de entrevistas 

individuais semiestruturadas, nas quais foram utilizados dois roteiros e dois 

formulários para registro dos dados das entrevistas, e como técnica de análise de 

dados foi utilizada a análise de conteúdo, e o software NVivo 10 para análise dos 

dados. Constituem-se sujeitos dessa pesquisa a gestora da área de Recursos Humanos 

e 27 colaboradores da respectiva empresa. Os achados da pesquisa indicam que a 

gestão por competências proporcionou mudanças nos subprocessos da área de gestão 

de pessoas, tornando-os mais alinhados e estratégicos, além de ter gerado uma série 

de melhorias nos resultados globais da empresa.  

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Gestão por Competências. Setor Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This research has as main goal identify, according the perception of leaders and not 

leaders, the major changes happened in people management with the implementation 

of competency management in organization of the industrial sector from Sobral -CE. 

The relevance of this study is to verify the presence or not of improvements in 

overall results this company in terms of development actions more integrated; more 

strategic corporate action by its employees, as to achieve strategic results; greater 

focus on developing and enhancement of employees; alignment between people's 

expectations and the company, increased efficiency in relation to market pressures, 

etc. This part study, essentially, of the assumptions of which the management of 

people in industrial organization associated with the management by skills improves 

quality and results of the recruitment and selection of the organization, that the 

management of people in industrial organization associated with management by 

skills improves the quality and the results of training process and organization 

development , and that the management of people in industrial organization 

associated with the management by skills improves quality and outcomes of   

positions , careers and salaries of the organization. Was realized to the theoretical 

basement a survey about people management, strategic management by people and 

management by skills. In methodology is presented  the case study as a research 

method, where the data collection occurred through the application of individ ual 

interviews semi-structured, in which were used two roadmaps and two forms for 

registration the data of the interviews, and how analysis data technique  was used the 

content analysis, and the software NVivo 10 for analysis the data. Constitute subjects 

of this research the manager of Human Resources and 27 employees of the respective 

company. The research findings indicate that management by skills provided changes 

in the sub- process of people management, making them more strategic and aligned, 

besides having   generated a lot of improvement on the overall performance of the 

company. 

 

Keywords: People Management. Management by Skills. Industrial Sector. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ao visualizar o futuro das organizações cada vez mais incerto devido à 

evolução do ambiente de negócios, passa-se a entender que assim como os tempos, os 

mercados e as organizações mudam. Mudam também o perfil das áreas, processos e 

pessoas que compõem uma organização, mudanças essas acarretadas pela 

necessidade imposta por esse turbulento ambiente de negócios caracterizado pela 

mudança permanente.  

Nesse contexto, um dos motivos geralmente apresentados acerca da 

necessidade de se adotar um modelo de gestão de pessoas baseado em competências, 

é o fato de que os subprocessos tradicionais de gestão de pessoas não conseguirem 

propiciar os resultados suficientes e necessários que auxiliem as organizações a se 

inserirem adequadamente ao contexto ambiental de globalização, e de competição 

acirrada.  

Hayes e Upton (1998) consideram que quando a posição competitiva da 

empresa se baseia nas capacidades dos seus recursos humanos e nos seus processos 

operacionais, torna mais difícil a imitação pelos concorrentes.   

Constata-se que as duas abordagens de gestão de pessoas, tradicional e por 

competências, são diferentes, pois apresentam nuances diferentes não apenas no 

subprocesso de captação, mas em todos os demais subprocessos. Enquanto na 

abordagem tradicional, cada subprocesso pode ser analisado individualmente e 

apresentar um propósito específico, no modelo por competências os subprocessos 

requerem uma análise integrada e sistêmica, já que cada um ocorre de forma 

estrategicamente interligada, ou seja, são interdependentes e complementares entre 

si, tanto em seus processos quanto em seus propósitos.  

Assim, as organizações contemporâneas por meio da gestão por competências 

passam a pensar e a agir de forma mais estratégica, o que propicia o alcance de 

resultados desejados, uma maior capacidade competitiva, e uma série de outros 

benefícios, por se tratar de um modelo de gestão mais apropriado a esse novo 

ambiente de negócios no qual estão inseridas. 
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 A partir dessa perspectiva organizacional, verifica-se que um número cada 

vez maior de organizações migra de seus modelos essencialmente tradicionais para 

este modelo mais estratégico, por apresentar maiores condições de sustentar a 

competitividade e um crescimento mais estruturado das organizações, permitindo que 

se adaptem e que também possam reagir mais facilmente as mudanças impostas pelo 

ambiente. 

 

1.1 Problemática 

 

Mediante aos constantes e crescentes desafios organizacionais, verifica-se uma 

contínua busca das organizações em encontrar meios para lidar e até mesmo se 

antecipar a certas mudanças e pressões externas.  Essa busca se iniciou de forma mais 

relevante devido ao fato de que as empresas norte-americanas demoraram um pouco 

para reconhecer que sua gestão, ou seja, o modelo de gestão que adotavam até a 

década de 1970 possuía características gerenciais insuficientes e inadequadas. 

Somente frente à inovadora gestão das empresas japonesas, as empresas norte-

americanas e também as demais empresas ocidentais , inclusive as brasileiras,  

buscaram reagir, como forma de preservar sua sobrevivência, por meio de novos 

modelos de gestão que possibilitassem lidar com o sucesso gerencial japonês 

(PINTO, 2007).  

Além disso, vários foram os acontecimentos que modificaram a sociedade 

moderna, melhor dizendo, vários acontecimentos impactaram a vida das 

organizações, como por exemplo, o advento da globalização e a busca acirrada por 

maior competitividade; a busca por maior eficiência e eficácia; a busca por uma 

maior capacidade de inovar e se transformar etc. Sendo esse o contexto em que as 

organizações contemporâneas atuam, verifica-se uma forte tentativa e esforço por 

parte das organizações em superar ou substituir as características gerenciais do 

modelo tradicional.  

Assim sendo, surgem modelos contemporâneos e mais estratégicos de gestão, 

que possibilitam uma maior competitividade e atuação das organizações. Entre esses 

modelos contemporâneos, está a gestão por competências, que vem sendo um modelo 

de gestão bastante utilizado nas empresas por sua atuação estratégica e capacidade de 



17 

gerar resultados significativos tanto para a organização, como também para os 

colaboradores das organizações.  

  Uma vez que, conforme a literatura, a competência associada à gestão de 

pessoas gera uma dinâmica e uma cultura totalmente diferentes da tradicional, devido 

ao seu caráter estratégico que possibilita alinhar as ações e práticas da área de gestão 

de pessoas às estratégias da empresa. A partir daí, tem-se como questionamento 

central deste estudo, a seguinte questão: quais as principais mudanças ocorridas na 

gestão de pessoas com a implantação da gestão por competências em organização do 

setor industrial de Sobral/CE?  

Devido a esse contexto, o tema do presente estudo é “Gestão de Pessoas por 

Competências: um estudo de caso em organização do setor industrial de Sobral /CE”. 

O foco será identificar as mudanças alcançadas em relação aos resultados oriundos 

dos subprocessos da área de gestão de pessoas em uma empresa do setor de cimentos, 

que utiliza o modelo de gestão de pessoas por competências, de modo a verificar de 

forma prática se há realmente vantagem desse modelo em relação ao tradicional.  

 

1.2 Justificativa 

 

A ideia de competência vem se destacando cada vez mais enquanto gestão de 

pessoas nos últimos anos. Para atender as novas demandas de mercado e se manter 

competitiva a organização contemporânea busca continuamente uma gestão mais 

estratégica que lhe gere resultados cada vez mais concretos. “A partir do 

entendimento e da definição clara das competências do indivíduo, das competências 

coletivas e da competência organizacional, as empresas terão sustentação para 

sobreviver e se destacar com eficiência no mercado” (MELO; MALULI, 2011, p.11). 

Mediante ao fato de que muitas e grandes mudanças vêm nas últimas décadas 

exercendo uma série de impactos nas sociedades e consequentemente nas 

organizações, como por exemplo, o advento da globalização e a consequente 

competitividade, onde até mesmo empresas locais estão cada vez mais competindo a 

nível global, as empresas necessitam em caráter de urgência não apenas de um 

modelo de gestão estratégico como a gestão de pessoas por competências que integra 

todas as ações da empresa em prol dos objetivos estratégicos da organização, mas 

principalmente precisam detectar, acompanhar e mensurar os resultados globais 
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gerados pela implantação de um novo modelo de gestão que substitua o precário 

modelo tradicional. 

Conforme Morcerf  et al. (2006, on line),  a gestão por competências 

influencia positivamente no desempenho dos profissionais e das organizações,  

gerando vantagens competitivas sustentáveis.  Desta forma, este estudo busca 

averiguar os resultados alcançados por meio da implantação desse modelo de gestão 

através da identificação das principais mudanças ocorridas na gestão de pessoas em 

uma organização do setor industrial que atua no interior do Estado do Ceará. 

A relevância desta pesquisa está na verificação da ocorrência ou não de 

melhorias nos resultados globais da empresa, em termos de desenvolvimento de 

ações mais integradas; atuação mais estratégica da empresa por meio de seus 

colaboradores, quanto ao alcance de resultados estratégicos; maior foco no 

desenvolvimento e valorização dos colaboradores; alinhamento entre as expectativas 

das pessoas e da empresa; maior eficácia em relação às pressões de mercado etc. 

A adoção desse modelo de gestão se torna cada vez mais frequente, tanto em 

empresas de pequeno, médio ou grande porte, de atuação local, nacional ou global. A 

gestão por competências, a sua implantação e os seus resultados se tornam cada vez 

mais relevantes ao âmbito empresarial e acadêmico como um todo, uma vez que se 

verifica uma necessidade crescente por parte das organizações em conseguirem 

acompanhar uma série de tendências na área de gestão de pessoas que possibilitem 

não apenas a sobrevivência, como também o crescimento e o êxito da organização.  

 

1.3 Pressupostos 

 

A gestão de pessoas em organização industrial associada à gestão por 

competências aprimora a qualidade e os resultados dos processos de recrutamento e 

seleção da organização.  

A gestão de pessoas em organização industrial associada à gestão por 

competências aprimora a qualidade e os resultados dos processos de treinamento e 

desenvolvimento da organização.  
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A gestão de pessoas em organização industrial associada à gestão por 

competências aprimora a qualidade e os resultados dos processos de cargos, carreiras 

e salários da organização.  

 

1.4 Objetivos 

 

Diante do problema de pesquisa apresentado, busca-se alcançar os seguintes 

objetivos geral e específicos. 

 

1.4.1 Geral 

 

Identificar, segundo a percepção de líderes e não líderes,  as principais 

mudanças ocorridas na gestão de pessoas com a implantação da gestão por 

competências em organização do setor industrial de Sobral/CE. 

 

1.4.2 Específicos 

 

(1) Identificar as principais mudanças nos processos de recrutamento e 

seleção com a implantação da gestão por competências. 

(2) Identificar as principais mudanças nos processos de treinamento e 

desenvolvimento com a implantação da gestão por competências. 

(3) Identificar as principais mudanças nos processos de cargos, carreiras e 

salários com a implantação da gestão por competências.  

 

1.5 Síntese da metodologia 

Este estudo evidencia-se como sendo de natureza descritiva, e de caráter qualitativo. 

Caracteriza-se, quanto ao método de pesquisa empregado, como um estudo de caso. 

A pesquisa foi realizada em uma empresa do setor de cimentos, localizada na cidade 

de Sobral-CE, onde foi utilizada como técnica de coleta de dados a entrevista individual 

semiestruturada, a partir de dois roteiros e de dois formulários para o registro dos dados. 
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Para a análise de 28 entrevistas, adotou-se como técnica de análise de dados a análise 

de conteúdo, e o software NVivo 10 para análise dos dados. As entrevistas foram organizadas 

em blocos de perguntas com questões relacionadas aos objetivos dessa pesquisa, assim, os 

conteúdos transcritos das entrevistas foram organizados em categorias temáticas. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 

 

Essa dissertação está estruturada da seguinte forma: duas seções teóricas, na 

qual a primeira se refere à gestão estratégica de pessoas, que contempla a evolução 

histórica da gestão de pessoas, os subprocessos de gestão de pessoas - recrutamento e 

seleção, treinamento e desenvolvimento, e cargos, carreiras e sal ários - e por fim, 

gestão estratégica de pessoas. A segunda seção teórica, denominada gestão por 

competências, contempla a origem do conceito de competência,  a importância da 

gestão por competências, competências organizacionais versus competências 

individuais, perfil de competência profissional, subprocessos de gestão de pessoas 

por competências – recrutamento e seleção por competências, treinamento e 

desenvolvimento por competências, e cargos, carreiras e salários por competências – 

além da implantação da gestão por competências. A seção seguinte refere-se à 

metodologia de pesquisa que é composta por 3 (três) subseções: tipo de pesquisa, 

técnicas de levantamento de dados, e técnicas de análise de dados. Em seguida 

aborda-se sobre a análise e discussão dos resultados. Dando sequência, têm-se a 

conclusão, em que se relata sobre o atendimento aos objetivos propostos, sobre a 

contribuição científica do estudo, sobre as limitações do estudo, e sobre as 

recomendações para estudos futuros.  

Ao término do presente estudo são apresentadas as referências que foram 

utilizadas para o desenvolvimento do texto, assim como os apêndices referentes aos 

roteiros de entrevistas que foram aplicados para a realização da pesquisa e alcance 

dos objetivos propostos. 
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2 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

 

 

 Esta seção discorre sobre a evolução histórica da gestão de pessoas, 

contemplando seu marco inicial, seu desenvolvimento e mudanças, o conjunto dos 

subprocessos abrangidos pela área, além de sua atuação e perspectiva estratégica . 

São apresentados e considerados autores clássicos que propiciam uma maior reflexão 

sobre as temáticas.   

 

2.1 Evolução histórica da gestão de pessoas 

 

A Revolução Industrial é tida como o marco inicial do surgimento e evolução 

dos modelos de gestão empresarial e, consequentemente, é a partir dessa Revolução 

que se torna possível pensar em um marco para a sistematização da área de Recursos 

Humanos.  

De acordo com Dutra (2008), verificou-se, na Inglaterra, desde a Revolução 

Industrial, preocupação com a gestão de pessoas por pressões dos sindicatos e do 

parlamento, e nos Estados Unidos, essa preocupação surgiu por receio da 

organização dos trabalhadores, a partir do século XIX, quando o país começou a se 

industrializar. Dessa forma, começaram a surgir os secretários do bem-estar. 

Segundo Werther e Davis (1983, p.25-26): 

 

Alguns empresários reagiram aos problemas humanos causados pela 

industrialização e criaram o posto de secretários do bem-estar. Esses 

secretários existiam para atender às necessidades dos trabalhadores e 

impedir que eles formassem sindicatos. Assim, os secretários sociais 

marcaram o nascimento da administração especializada de recursos 

humanos, distintamente da supervisão cotidiana de pessoal pelos gerentes 

operativos.  

 

De acordo com Dutra (2008), é no movimento da Administração Científica, 

nos Estados Unidos, que a gestão de pessoas é sistematizada.  

Para Werther e Davis (1983), os argumentos da Administração Científica em 

prol da especialização e treinamento estimularam a necessidade de um departamento 

de pessoal. Com os desenvolvimentos da administração científica e dos primeiros 
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sindicados, nas décadas iniciais do século XX observou-se a substituição dos 

secretários de bem-estar pelos primitivos departamentos de pessoal.  

Conforme Tonelli et al. (2002), a preocupação com a gestão das pessoas nas 

organizações separada da administração dos outros recursos organizacionais teve 

início no período entre as duas guerras mundiais. Momento no qual a gestão dos 

recursos humanos passa a ser estruturada em torno do departamento de pessoal, que 

se baseando nas ideias tayloristas, tinha a responsabilidade de recrutar, selecionar, 

remunerar e demitir os trabalhadores. Na verdade, o chefe de pessoal estava voltado 

para atividades burocráticas e disciplinares da administração de recursos humanos.   

De acordo com Dutra (2008), a gestão de pessoas estruturada com base na 

Escola de Administração Científica, torna-se condicionada aos paradigmas de gestão 

criados por esse movimento.  

 
Para que haja alguma esperança de obter a iniciativa de seus trabalhadores, o 

administrador deve fornecer-lhes incentivo especial, além do que é dado comumente 

no ofício. Esse incentivo deve ser concedido de diferentes modos, como, por 

exemplo, promessa de rápida promoção ou melhoria; salários mais elevados, sob a 

forma de remuneração por peça produzida, ou por prêmio, ou por gratificação de 

qualquer espécie a trabalho perfeito e rápido; menores horas de trabalho; melhores 

condições de ambiente e serviço do que são dadas habitualmente etc., e, sobretudo, 

este incentivo especial deve ser acompanhado por consideração pessoal e amistoso 

tratamento que somente pode derivar de interesse verdadeiro, posto a serviço do 

bem-estar dos subordinados (TAYLOR, 1990, p. 39).  

 

 

O modo de organização do trabalho oriundo da prática da Administração 

Científica na organização passou a ser criticado, também por não possibilitar o 

desenvolvimento das pessoas (DUTRA, 2008). Apesar de ter contribuído “de forma 

eficaz para o desenvolvimento industrial do século XX” (TAYLOR, 1986, p. 13) . 

Conforme Etzioni (1972, p.54), “a teoria de Relações Humanas nasceu de uma 

reação à abordagem formal clássica. Focaliza, na organização, elementos de pouca ou 

nenhuma importância para a escola clássica” , em outras palavras, foi a partir de uma 

pesquisa acerca das práticas da administração científica que surgiu a teoria de 

Relações Humanas. Tem-se Elton Mayo como o pai desta escola, contudo John 

Dewey, mesmo que indiretamente, e Kurt Lewin, mais diretamente, também 

contribuíram para a sua iniciação.       

O movimento de relações humanas na década de 1920 trouxe um desafio ao 

chefe de pessoal, uma vez que Mayo, McGregor, Leavitt e outros fizeram por meio 
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dessa escola a substituição do Homo Economicus da escola científica para o Homo 

Social. A essência do movimento das relações humanas estava na crença de que o 

segredo para alcançar uma maior produtividade nas organizações estava no aumento 

da satisfação dos funcionários (ROBBINS, 2005). 

Conforme Etzioni (1972), entre as descobertas feitas por Mayo e seus 

colaboradores, pode-se citar que a quantidade de trabalho executada por um 

trabalhador é determinada por sua capacidade social e não por sua capacidade física ; 

que são as recompensas não-econômicas que desempenham um papel central tanto na 

determinação da motivação quanto da felicidade do trabalhador; a forma mais 

eficiente de divisão de trabalho não é a maior especialização; os trabalhadores 

reagem à administração e suas normas e recompensas como membros de grupos, e 

não como indivíduos. 

Os estudos de Mayo e seus colaboradores possibilitaram a visão da empresa 

como um sistema social composto por pessoas, motivações e interesses. A partir daí, 

o foco de interesse voltaria para as condições sob as quais o trabalhador poderia vir a 

ser induzido a cooperar mais e melhor.  

A função de chefe de pessoal passa então a preocupar-se com o indivíduo, com 

suas necessidades. A partir daí, verifica-se que a função de chefe de pessoal ganha o 

status de gerência, tornando-se assim gerente de pessoal. Dentro desse novo 

contexto, além de contabilizar salários, horas trabalhadas, controlar faltas e atrasos e 

remunerar os trabalhadores, passou também a cuidar das questões legais e sindicais 

que surgiam.  

Foi criado então nos Estados Unidos o chamado Industrial Relations, chamado 

aqui no Brasil de relações industriais ou Gerente de Relações Industriais (GRI), que 

na verdade, em nada acrescentou às práticas da administração de recursos  humanos, 

uma vez que continuava com os mesmos hábitos e formas de pensar.  Frente a essa 

compreensão clara de papéis ao longo da evolução da área, se é possível distinguir  

assim, o gerente voltado para aspectos puramente administrat ivos (GRI) daquele que 

viria a ser especialista em questões humanas, o chamado gerente de recursos 

humanos ou Gerente de Relações Humanas (GRH) (AQUINO, 1980).  

No período compreendido entre 1960 e 1970, ainda predominava o conceito de 

mão de obra, ou seja, as pessoas ainda eram vistas como apêndices de máquinas, 
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meras fornecedoras de esforço físico e muscular. É somente no final da década de 

1970 e início da década de 1980, que a administração de recursos humanos passa a 

considerar as pessoas como recursos à disposição da empresa, ao invés de considerá-

las como um mero fator de custo. 

A integração dos enfoques administrativo, estruturalista e comportamental 

somente foi possível a partir da aplicação da abordagem sistêmica na administração 

de recursos humanos. Assim sendo, as tradicionais funções de recursos humanos 

(RH) passaram a buscar por meio de interação e interdependência, os interesses tanto 

da organização quanto dos empregados, o que possibilitou, mais na frente, o foco da 

administração de recursos humanos estratégico (GIL, 1994). 

Conforme Fleury e Fleury (2001) e Ulrich (2000), o sucesso das empresas 

japonesas levou as empresas ocidentais a repensarem os seus modelos de gestão de 

pessoal, o que provavelmente ocasionou o surgimento do conceito de gestão 

estratégica de recursos humanos.  

Em consonância, Pinto (2007) ressalta que o sucesso das empresas japonesas a 

partir dos anos 1970, levou a empresa norte-americana, e também a empresa 

ocidental como um todo, a enfrentar dificuldades para competir. Com sua 

sobrevivência ameaçada, a empresa norte-americana começou a reagir entre o final 

da década de 1970 e início da década de 1980 por meio da busca de novos 

mecanismos de gestão.  

Já os anos da década de 1990, de acordo com Dutra (2008), foram ricos quanto 

ao aprendizado de novas propostas e experiências na gestão de pessoas.  

Alguns autores procuram classificar as fases do processo evolutivo da gestão 

de pessoas por meio das funções desempenhadas pela gestão de pessoas na 

organização (DUTRA, 2008).  

Na abordagem funcionalista, pode-se identificar três fases: a fase operacional, 

na qual a gestão de pessoas preocupa-se com a operacionalização de captação, 

treinamento, remuneração etc.; a fase gerencial, em que a gestão de pessoas começa a 

interferir nos diferentes processos da organização, e a ser requisitada como parceira 

nos processos de desenvolvimento organizacional; e a fase estratégica, na qual a 

gestão de pessoas passa a assumir papel estratégico na internalização de novos meios 

de ver as pessoas como geradoras de valor para as  organizações.  
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Já outros autores procuram relacionar as fases aos desafios do ambiente sobre 

as organizações, e como consequência dos desafios no final dos anos 1960 e início 

dos anos 1970, iniciou-se a profissionalização da gestão de pessoas pelas empresas 

norte-americanas e europeias.  

No Brasil esse processo de evolução da gestão de pessoas foi marcado por 

características legais e pelo referencial taylorista, sendo na década de 1980 que 

algumas empresas foram precisando de novos conceitos e instrumentos  de gestão, 

mas é somente nos últimos anos da década de 1990 que o desconforto com os 

conceitos e instrumentos de gestão se fortalece, devido a uma maior pressão que as 

empresas brasileiras sofrem por competitividade. A partir daí começa-se a considerar 

a importância de se iniciar um repensar da gestão de pessoas no Brasil, que é quando 

finalmente a gestão de pessoas no país começa a atuar dentro de uma fase mais 

estratégica. 

 

2.2 Subprocessos de gestão de pessoas 

 

A área de gestão de pessoas nas organizações é constituída por subprocessos 

específicos, tais como: recrutamento e seleção, capacitação, descrição e análise de 

cargos, gestão de carreiras, avaliação de desempenho, remuneração e demissão.  

Contudo, nesta seção serão considerados apenas os subprocessos referentes aos 

objetivos de estudo da presente pesquisa.  

 

2.2.1 Recrutamento e seleção 

 

Na perspectiva de atrair e reter talentos as organizações tanto se utilizam de 

recrutamento e seleção externos quanto de recrutamento e seleção internos, na qual o 

recrutamento e seleção externos referem-se à entrada de empregados na empresa 

mediante a identificação e atração de candidatos que passam por uma triagem, na 

qual se identifica candidatos qualificados para serem contratados para o emprego, e 

que o recrutamento e seleção internos referem-se às atividades de atrair, escolher e 

manter pessoas, por meio da movimentação dos próprios empregados entre as 

diferentes posições dentro da organização (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). 

Segundo Ivancevich (2008, p.193): 
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Depois de a organização identificar suas necessidades em termos de 

substituição ou contratação de novos funcionários, precisa decidir como 

obter os candidatos necessários. Ela pode buscar entre os recursos internos 

da companhia e, se necessário, recorrer aos recursos externos para obter 

um número suficiente de candidatos. Quando a quantidade e as 

qualificações dos recursos internos forem insuficientes, a organização 

precisa efetivamente “fazer a notícia chegar” aos candidatos externos .  

 

Conforme o cargo que precisa ser preenchido, as fontes externas utilizadas 

pelas empresas para realizar o recrutamento irão variar, assim como a condição do 

mercado de trabalho e o sucesso da empresa no atendimento dos requisitos  também 

podem influenciar na escolha das fontes para o recrutamento, podendo a empresa vir 

a utilizar diversas fontes.  

Entre as fontes externas de recrutamento são comumente considerados os 

anúncios, solicitações e currículos não solicitados, recrutamento pela Internet, 

indicações de funcionários, empresas de recrutamento de executivos, instituições 

educacionais, associações de profissionais, sindicatos dos trabalhadores, agências de 

emprego etc. Já o uso de fontes internas requer a localização de candidatos 

qualificados e a habilitação daqueles que se consideram qualificados e em condições 

de disputar a vaga, como, por exemplo, divulgação e oferta de vagas em âmbito 

interno, utilização de avaliações de desempenho para identificar talentos, inventário 

de talentos para a carreira gerencial, e centros de avaliação (BOHLANDER; SNELL, 

2010). 

Valadares e Emmendoerfer (2011) consideram que o recrutamento deve ser 

realizado em uma unidade central e de forma permanente, devendo ser intensificado 

quando houver vagas. Pode ser entendido como um sistema de informação, já que a 

organização divulga e oferece oportunidades de emprego ao mercado de RH. 

Observam ainda que o processo de recrutamento é composto de três etapas: pesquisa 

interna das necessidades; pesquisa externa do mercado; e definição das técnicas a 

utilizar.  

Para Ivancevich (2008), o programa de seleção busca identificar candidatos 

que tenham as melhores chances de atender ou superar os padrões de desempenho da 

organização, em termos de quantificação de resultados, qualidade do resultado, 

índice de absenteísmo e de furtos, grau de satisfação e desenvolvimento profissional, 
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devendo alcançar uma combinação ideal entre o cargo e o grau de alguma qualidade 

específica e necessária ao candidato.  

Em consonância, Valadares e Emmendoerfer (2011) ressaltam que o processo 

de seleção ocorre logo após o processo de recrutamento, fazendo parte do processo 

de provisão do pessoal, e visando solucionar dois problemas, ou seja, a adequação do 

homem ao cargo e a eficiência e eficácia do homem no cargo.  Compreendem a 

seleção como um processo de comparação entre os requisitos do cargo que se 

pretende preencher e o perfil das características dos candidatos, no qual os requisitos 

dos cargos são obtidos por meio da descrição e análise de cargos, e o perfil das 

características dos candidatos por meio das técnicas de seleção.  

A seleção é tida como um processo contínuo na maioria das organizações, mas 

o número de etapas e sua sequência variam com a organização, com o tipo e o nível 

de cargos a serem preenchidos. Com o intuito de obter o máximo de informações 

possíveis em relação aos candidatos, são utilizados diversos meios, ou seja, etapas, 

tais como: preenchimento de formulários de solicitação de emprego, entrevistas, 

testes, exames médicos e pesquisas sobre a formação do candidato, que nem sempre 

passará por todas essas etapas, pois poderá ser eliminado do processo seletivo logo 

após a primeira ou segunda etapa adotada pela empresa, por exemplo. Quanto mais 

confiáveis e válidas forem as informações levantadas pela empresa em relação aos 

candidatos, maior a chance de se alcançar um processo seletivo eficaz 

(BOHLANDER; SNELL, 2010). 

Robbins (2000) ressalta que além de identificar e contratar indivíduos com 

conhecimento, aptidões e habilidades, deve-se estar atento quanto à adequação do 

candidato à empresa, ou seja, identificar candidatos que possuam valores condizentes 

com os da organização, como um meio de garantir um ajuste adequado.  

 

2.2.2 Treinamento e desenvolvimento 

 

 Os processos de treinamento e desenvolvimento têm por objetivo proporcionar 

as pessoas informação, capacitação, e compreensão da organização e suas metas, 

tendo o intuito de ajudá-las a continuar contribuindo por meio de um bom 

desempenho. Dependendo da empresa, antes do funcionário ser submetido a 

programas de treinamento e desenvolvimento, passa por sessões de orientação, para 
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que possa conhecer melhor a organização e compreender o trabalho que se espera 

dele (IVANCEVICH, 2008). 

Milkovich e Boudreau (2000, p.338) compreendem que``treinamento é um 

processo sistemático para promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos ou 

atitudes que resultem em uma melhoria da adequação entre as características dos 

empregados e as exigências dos papéis funcionais.`` 

Em consonância, Ivancevich (2008, p.394) ressalta que o treinamen to “ajuda o 

funcionário a realizar melhor o trabalho que ele já executa .”  

Já o processo de desenvolvimento é compreendido por Milkovich e Boudreau 

(2000, p.338) como: 

Processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e motivações dos 

empregados a fim de torná-los futuros membros valiosos da organização. O 

desenvolvimento inclui não apenas o treinamento, mas também a carreira e 

outras experiências. 

  

Ivancevich (2008) acrescenta ainda que o desenvolvimento enfatiza o 

aprendizado e o crescimento pessoal.  

Para Tachizawa et al. (2006, p.221): 

 

O desenvolvimento das pessoas numa organização está diretamente 

vinculado ao interesse estratégico do seu negócio. Para consolidar suas 

posições no mercado e buscar novos horizontes, a organização deve dispor 

de um quadro de pessoal capacitado a responder aos desafios. Esse 

processo de desenvolvimento exige um planejamento adequado aos 

objetivos da organização e ações no sentido de operacionalizá -lo. Essas 

ações são o próprio treinamento.  

 

Segundo Silva et al. (2012), há um entendimento de que o treinamento é 

composto por três subsistemas, ou seja, pela análise de necessidades de treinamento,  

pelo planejamento e implementação, e pela avaliação de treinamento, na qual a 

análise de necessidades de treinamento se refere ao conjunto de atividades de coleta, 

avaliação e análise de dados que tem como intuito identificar necessidades de 

treinamento nas organizações. 

Para implementar um programa de treinamento se torna essencial levantar as 

necessidades de capacitação e desenvolvimento de pessoas da organização. Esse 

diagnóstico das necessidades de treinamento deve considerar três níveis de análise 

complementares, que são: análise organizacional, na qual devem ser considerados os 
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aspectos que possam contribuir para determinar o perfil e as necessidades da 

empresa, tais como, o planejamento da organização, as características básicas dos 

empregados e do corpo gerencial e a cultura organizacional; análise das operações e 

tarefas, que focaliza os requisitos necessários ao bom desempenho de cada cargo, de 

modo a definir as habilidades, os conhecimentos, as atitudes e os comportamentos 

que devem ser desenvolvidos; e a análise individual e por equipes, na qual será 

examinado o potencial de crescimento de cada pessoa e de cada equipe, buscando 

identificar possíveis problemas de desempenho que possam vir a ser corrigidos por 

meio do treinamento (TACHIZAWA et al., 2006).  

Referidos autores ressaltam ainda que em relação à execução do treinamento, 

devem ser considerados os diferentes tipos de treinamento, tais como: treinamento de 

integração, treinamento técnico-operacional, treinamento gerencial, e treinamento 

comportamental, e que deve ser considerado a adequação do programa às 

necessidades da organização, bem como a qualidade do material  didático, do preparo 

dos instrutores, e do pessoal a ser treinado, além de verificar se há cooperação do 

pessoal de chefia (TACHIZAWA et al., 2006). 

 Verifica-se que não é por acaso que as empresas investem continuamente em 

programas de treinamento, uma vez que “pesquisas demonstram que os rendimentos e 

a lucratividade geral de uma organização estão positivamente correlacionados ao 

total de treinamento que ela proporciona aos seus funcionários” (BOHLANDER ; 

SNELL, 2010, p.250).  

Compreende-se que o treinamento é um dos componentes do desenvolvimento, 

já que esse inclui todas as experiências que possam fortalecer e consolidar 

características que são desejáveis aos empregados em termos de seus papéis 

funcionais (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000).  

Silva e Rowe (2012, p.2) esclarecem que: 

 

Devido à exigência cognitiva cada vez mais acentuada que pode ser 

atribuída ao avanço tecnológico e às transformações da própria natureza do 

trabalho, as empresas têm investido permanentemente e substancialmente 

em ações de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E). Diante 

desta exigência, o homem deixou de ser mero executor de tarefas e os 

treinamentos passaram a ter foco no desenvolvimento integral, 

possibilitando ao indivíduo lidar com situações e conteúdos complexos. No 

entanto, este investimento nem sempre se reflete em bom desempenho 

profissional.  
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 Tachizawa et al. (2006) consideram que a avaliação dos resultados serve para 

verificar como o treinamento foi executado e qual foi o desempenho alcançado, tanto 

em termos organizacionais quanto de pessoas, de tarefas e de operações.  Referindo-

se a comparação entre os objetivos pretendidos e os resultados alcançados.  

Dessa forma, as empresas que investem altos valores em programas de 

treinamento e desenvolvimento tendem a demonstrar preocupação em relação a 

avaliação dos resultados desses programas, devido ao crescente investimento nesses 

programas pelas organizações e também devido a necessidade de avaliar a sua 

eficácia, tanto em termos de nível individual quanto organizacional.  

El-Kouba et al. (2009) entendem que a avaliação e a validação dos programas 

de treinamento e desenvolvimento tornam-se uma ferramenta de tomada de decisão 

estratégica para a alta administração, e que com isso a organização deve reter os 

melhores profissionais, e os seus conhecimentos sobre sua longa experiência 

comportamental e conceitual. 

 

2.2.3 Cargos, carreiras e salários   

 

Pontes (2013, p.43) considera que “as descrições e especificações de cargos 

fornecem o alicerce firme para a avaliação dos cargos, da qual resultará a fixação de 

salários internamente coerentes.”  

A descrição de cargo contempla um conjunto de funções coerentes com os 

níveis de escolaridade e responsabilidade do ocupante, já um conjunto de cargos 

organizados em sequência crescente constitui uma carreira. Dessa forma, à medida 

que o indivíduo se qualifica para o cargo seguinte, os níveis de exigência para o seu 

desempenho aumentam (TACHIZAWA et al., 2006).  
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Quadro 1 - Áreas da especificação do cargo 

Área Mental 

Determina os conhecimentos teóricos ou práticos necessários para que o 

ocupante do cargo desempenhe adequadamente suas funções. Os requisitos 

mais comuns dessa área são: instrução, conhecimento, experiência, 

iniciativa e complexidade das tarefas.  

 

Área de 

Responsabilidades 

 

Determina as exigências impostas ao ocupante do cargo para impedir danos 

à produção, ao patrimônio e à imagem da empresa. Os requisitos mais 

comuns são as responsabilidades por erros, supervisão, numerário, títulos ou 

documentos, contatos, dados confidenciais, material, ferramentas e 

equipamentos. 

Área Física 

Determina os desgastes físicos impostos ao ocupante do cargo em 

decorrência de tensões, movimentos, posições assumidas, etc. Os requisitos 

mais comuns são: esforço físico, concentração mental e vi sual, destreza ou 

habilidade, compleição física.  

Área de Condições 

de Trabalho 

Determina o ambiente onde é desenvolvido o trabalho e os riscos a que está 

submetido o ocupante do cargo. Os requisitos mais comuns são: ambiente de 

trabalho e riscos. 

Fonte: Adaptado de Pontes (2013, p.43-44)  

 

Para Pontes (2013), além da especificação do cargo ser dividida em quatro 

grandes áreas, conforme Quadro 1, estas ainda são subdivididas em requisitos e 

qualificações. Considera ainda que a análise de cargos é demorada  e trabalhosa, 

contudo gera um catálogo de cargos que servirá a administração de salários, e a uma 

série de atividades da área de recursos humanos, tais como: administração dos 

salários, treinamento e desenvolvimento de pessoal, recrutamento e seleção de 

pessoal, elaboração de carreiras profissionais, implantação de programas de 

qualidade, etc.  

Para Tachizawa et al. (2006), o processo de planejamento, execução e controle 

das recompensas salariais é formado pela administração de cargos e salários 

juntamente com a sistemática de avaliação de desempenho e do plano de carreira.  

Depois de realizada a pesquisa salarial, ou seja, de conhecer os salários 

praticados por outras empresas de um determinado setor, e a partir daí desenvolver a 

faixa salarial da empresa, e depois de realizada a avaliação de cargos, se é possível 

constituir a estrutura salarial da empresa que “é a organização de uma progressão 

salarial em função da crescente valorização dos cargos resultante do processo de 

avaliação” (PONTES, 2013, p. 291).   

O nível salarial é determinado pelo tipo de trabalho que o empregado 

desenvolve e pelo nível hierárquico do cargo, já que trabalhos diferentes requerem 

diferentes tipos e níveis de habilidades. Assim, a remuneração diz respeito ao 

conjunto de vantagens que o indivíduo recebe em relação à prestação de um serviço. 

Apesar de o sistema ortodoxo de remuneração ainda ser utilizado pela maioria das 
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empresas brasileiras, ou seja, salário-base, adicionais legais, horas extras, e 

benefícios, estratégias de remuneração inovadoras são adotadas em muitas empresas, 

tais como: Economic Value Added (EVA), participação nos resultados, 

bônus/participação acionária, e comissão de vendas (TACHIZAWA et al., 2006). 

Para Pontes (2013), o plano de cargos e salários além de servir  para 

administrar salários deve servir também para o desenvolvimento das pessoas na 

organização, com isso deve ser estabelecido de maneira a ser percebido como uma 

carreira. Assim, se ao estruturar os cargos os colaboradores forem colocados em 

níveis, as carreiras possibilitarão maiores possibilidades de crescimento, do que se os 

cargos fossem estanques, ou seja, em um único nível.  

A responsabilidade pela definição do plano de carreiras é da organização, que 

deve definir trajetórias diversas para o crescimento e ascensão do colaborador. 

Contudo, cabe ao colaborador escolher a sua trajetória, ou seja, a carreira é decisão 

do colaborador. Assim sendo, o autor supracitado lista uma série de vantagens em 

relação ao planejamento de carreiras, conforme Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 - Vantagens do planejamento de carreiras  

Contribuir, mediante o crescimento dos colaboradores, para que a organização atinja níveis mais 

elevados de qualidade e produtividade no trabalho que realiza.  

Motivar os colaboradores na busca de maior competência técnica (instrução, conhecimento, 

experiência prática e habilidades).  

Encorajar os colaboradores na exploração de suas capacidades potenciais.  

Propiciar a ascensão do colaborador na empresa.  

Atender às necessidades internas de preenchimento de vagas, pelo recrutamento interno.  

Proporcionar maior integração do colaborador na empresa, com a perspectiva de crescimento 

profissional, provocando maior motivação e produtividade e, ainda, diminuição do turnover. 

Criar condições para que os colaboradores atinjam seus objetivos profissionais, em consonância 

com o alcance dos objetivos organizacionais.  

Estabelecer trajetórias de carreira, assegurando que os colaboradores tenham perspectivas de 

desenvolvimento e ascensão profissional.  

Fonte: Adaptado de Pontes (2013, p. 347-348) 

 

Carreira é um termo com vários significados, podendo ser usado para 

determinar a posição de um profissional em uma organização relacionada à passagem 

por diversos cargos hierárquicos, à trajetória de um empreendedor, ou a um roteiro 

pessoal para a concretização dos próprios desejos (SILVA et al., 2011). 

Wilkoszynski e Vieira (2012, p.6) percebem que:  
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Cada modelo está inserido num contexto de época, desenhado frente às 

circunstâncias sociais, econômicas, tecnológicas e  culturais e de cada 

período, portanto, sob diferentes óticas em relação aos indivíduos, 

organizações e relações de trabalho.  

 

Verificam ainda que os modelos e conceitos de carreira mais estudados e 

citados são os modelos de carreira proteana e sem fronteiras, sendo seguidos pelos 

conceitos de carreira caleidoscópica e carreira inteligente, além do conceito original 

de carreira tradicional. As principais nuances desses modelos podem ser 

contempladas no Quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3 - Principais pressupostos e construtos sobre carreira 

Abordagem Modelo 
Principais 

Pressupostos 
Principais Construtos 

Tradicional 
Carreira Tradicional 

(anos 50) 

Carreira gerida pelas 

organizações, estáveis, 

lineares, baixa 

mobilidade, progressão 

vertical, recompensas 

extrínsecas. 

Estabilidade 

Progressão vertical 

Planejamento com 

foco em demandas 

organizacionais 

Reconhecimento de 

sucesso através de 

aspectos extrínsecos 

ao indivíduo. 

Emergente 

Carreira Proteana 

(anos 90) 

Metacompetências: 

autoconhecimento + 

adaptabilidade 

Autoconhecimento 

Adaptabilidade 

Orientação por valores 

pessoais 

Aprendizado contínuo 

Carreira Sem 

Fronteiras + Carreira 

Inteligente 

(anos 90) 

Mobilidade Física e 

psicológica + três 

saberes 

Capacidade de 

transportar fronteiras 

físicas/ psicológicas + 

Know-why/saber 

porque 

Know-how/saber como 

Know-whom/saber 

quem 

Carreira 

Caleidoscópica  

(anos 2000) 

Três parâmetros: 

autenticidade, 

equilíbrio e desafio. 

Autenticidade 

Equilíbrio 

Desafio 

Fonte: Wilkoszynski e Vieira (2012, p.6) 

 

Dessa forma, pode-se compreender que o declínio do modelo tradicional de 

carreira, em que o empregado é fiel e desenvolve uma relação estável e linear com a 

organização, uma vez que concentra todas as suas possibilidades a empresa 
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empregadora, acompanhou o surgimento de novos e mais modernos modelos de 

carreira que propiciaram ao empregado novos conceitos, ou seja, a ideia de 

autogestão da carreira, de carreira orientada por valores, de desenvolvimento de 

mobilidade psicológica e física, por exemplo. 

Segundo Silva e Balassiano (2011, p.3):  

 

É imprescindível que as discussões sobre carreiras contemplem, além da  

ótica das organizações e indivíduos, uma análise social mais ampla, de 

modo que o entendimento acerca do tema não se torne tendencioso: 

descrente das novas configurações ou tampouco não as questione. Se por 

um lado, o saudosismo ao contrato antigo e as configurações de carreira 

tradicionais são inúteis, também é inocente a crença cega na bondade 

inquestionável do novo contrato e das novas configurações.  

 

E continuam: 

 

É necessário analisar as carreiras envolvendo a sociedade e reconhecendo 

seu papel na promoção de condições sociais e econômicas. As organizações 

influenciam as carreiras pelo impacto que suas estratégias e estruturas 

causam nas escolhas individuais. Os indivíduos são protago nistas de suas 

próprias carreiras, capazes de planejar e articular suas escolhas em meio a 

pressões e ansiedades que tal autonomia abarca. (SILVA; BALASSIANO, 

2011, p.3): 

 

Entende-se assim, que o modelo de carreira mais coerente com as necessidades 

do âmbito atual viria a ser aquele que além de contemplar a organização e o 

indivíduo, propicie também o desenvolvimento social e econômico, beneficiando de 

forma estratégica e sistêmica tanto a organização, quanto aos indivíduos e sociedade.  

 

2.3 Gestão estratégica de pessoas 

 

  A Administração Estratégica de Recursos Humanos (AERH) atua 

diferentemente da administração de recursos humanos tático-operacional, pois 

enquanto esta última atua meramente como uma prestadora de serviços, a AERH atua 

de forma mais concreta para o êxito da empresa, pois exerce maior apoio na 

formação de suas diretrizes, o que leva a uma melhoria nos resultados e lucros, além 

de propiciar o capital humano a agregar valor na empresa.  

Nesse contexto, muito se tem falado na transição do operacional ao 

estratégico, mas parte das atividades de Recursos Humanos (RH) tem característica 
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operacional, relacionada a trabalhos relevantes para a manutenção da infraestrutura 

da organização (OLIVEIRA, 2009).  

Conforme Ulrich (2002), os profissionais de RH devem começar suas 

atividades pela definição das metas, que é o que vai garantir os resultados de seu 

trabalho. Além disso, precisam também aprender a ser ao mesmo tempo estratégicos 

e operacionais, e concentrar-se tanto no longo quanto no curto prazo, uma vez que 

suas atividades se estendem da administração de processos à administração de 

pessoal.  

A partir daí, Ulrich (2002) delineia os quatro papéis principais que os 

profissionais de RH devem desempenhar: administração de estratégias de recursos 

humanos; administração da infraestrutura da empresa; gestão da contribuição dos 

funcionários e; administração da transformação e mudança, conforme Quadro 4, a 

seguir. 

 

Quadro 4 - Definição dos papéis de RH 

Papel/Função Resultado Metáfora Atividade 

Administração de 

Estratégias de 

Recursos Humanos 

Execução da estratégia Parceiro Estratégico 

Ajuste das estratégias 

de RH à estratégia 

empresarial: 

“Diagnóstico 

organizacional”  

Administração da 

Infraestrutura da 

Empresa 

Construção de uma 

infraestrutura eficiente 

Especialista 

Administrativo 

Reengenharia dos 

Processos de 

Organização: 

“Serviços em comum”  

Administração da 

Contribuição dos 

Funcionários 

Aumento do 

envolvimento e 

capacidades dos 

funcionários 

Defensor dos 

Funcionários 

Ouvir e responder aos 

funcionários: “Prover 

recursos aos 

funcionários” 

Administração da 

Transformação e da 

Mudança 

Criação de uma 

organização renovada 
Agente da Mudança 

Gerir a transformação 

e a mudança: 

“Assegurar capacidade 

para mudança" 

Fonte: Ulrich (2002, p.41) 

 

Por meio da função estratégica, o RH deve ajustar suas estratégias e práticas à 

estratégia empresarial, de forma a contribuir para a obtenção do sucesso, como 

também no aumento da capacidade da empresa em atingir suas metas e objetivos. 

Com isso, o profissional de RH torna-se um verdadeiro parceiro estratégico ao 

desenvolver e aplicar práticas que possibilitem a concretização dessas estratégias.  



36 

Para Pinto (2007, p.53), “a gestão estratégica tem como objetivos principais 

criar, aplicar e controlar a estratégia para assegurar à organização o caminho para o 

sucesso. É pela estratégia que a organização define como lidar com a concorrência .” 

De acordo com Ivancevich (2008, p. 48), “os gestores de RH estão cada vez 

mais envolvidos na formulação e implementação da estratégia organizacional .”  

Todo esse envolvimento justifica-se pelo fato de que a formulação e 

implementação de estratégias sólidas de gestão de RH nos níveis estratégico, 

gerencial e operacional se destinam a alcançar resultados organizacionais desejados, 

em termos de sobrevivência, crescimento e lucros.  

Ainda de acordo com Ivancevich (2008), é a partir do plano estratégico que se 

torna possível tomar decisões acerca da gestão de RH, por permitir um melhor 

preparo do seu departamento, tanto em termos de mudanças no ambiente inte rno 

quanto no ambiente externo. Dentro desse contexto, entende-se que a estratégia geral 

da organização deva estar aliada aos programas, atividades e talentos referentes à 

gestão de RH. Em outras palavras, compreende-se que para se alcançar uma gestão 

estratégica de recursos humanos se faz necessário que as políticas de RH sejam parte 

das estratégias de negócio, de forma que suas funções venham a se alinhar aos 

objetivos estratégicos da organização, frente às constantes mudanças e 

transformações no âmbito empresarial. 

Conforme Ulrich (2002, p.237), ``superar o enigma da formulação sem 

implementação torna-se um objetivo básico do trabalho de RH estratégico, tentando 

garantir que todas as estratégias sejam acompanhadas por planos e ações claros para 

realiza-las.``  

 Uma vez que as capacidades organizacionais representam os processos e 

práticas necessários para fazer a estratégia acontecer, tomam-se essas capacidades 

como o elo perdido entre a formulação e a implementação, sendo por meio da 

definição das capacidades necessárias para o sucesso organizacional que o RH 

estratégico tende a vincular estratégias empresariais a ações de RH.  

Para Dutra (2008), a estratégia de gestão de pessoas e a estratégia da empresa 

se influenciam mutuamente em várias dimensões. Pode-se entender que a estratégia 

da empresa é pensada em conjunto com a estratégia de pessoas, uma vez que as 

pessoas são enriquecidas e preparadas mediante a transferência do patrimônio de 
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conhecimentos da empresa para as pessoas, que por sua vez transferem para a 

organização todo o seu aprendizado, tornando-a mais apta a enfrentar novos desafios.  

Dessa forma, a estratégia empresarial será mais efetiva à medida que os 

propósitos organizacionais forem definidos com base na combinação entre os 

interesses de todos que interagem com a empresa, desde acionistas, clientes, 

empregados etc. Ainda para o referido autor, a formulação e a implementação da 

estratégia influenciam-se mutuamente, uma vez que as pessoas ao implementarem de 

forma consciente, tornam-se um diferencial competitivo por validarem necessidades 

de ajustes organizacionais (DUTRA, 2008). 

A imprevisibilidade do ambiente organizacional, ocasionado por uma 

crescente competitividade e globalização faz com que cada vez mais se torne 

importante o desenvolvimento das pessoas para a execução das estratégias 

organizacionais.  

Na literatura alguns autores como Fleury e Fleury (2001), e Dutra (2001), 

reconhecem a participação das pessoas como fator importante para o sucesso da 

empresa, uma vez que estas podem gerar vantagem competitiva por meio de seu 

potencial criativo, sua capacidade de pensar, agir, e intuir.  

Schemes (2002, p.65-66), afirma que: 

 

Ao serem analisadas as políticas de gestão de recursos humanos alinhadas 

com as estratégias da empresa, encontra-se o espaço adequado para a 

introdução de um componente importante e estratégico: as competências 

essenciais. É através dele que a área de Recursos Humanos pode, 

efetivamente, maximizar o seu potencial de contribuição  ao negócio, vindo 

a agregar um valor diferenciado no sistema de gestão da empresa. Por esse 

motivo, identifica-se em várias empresas, um processo de gestão de 

Recursos Humanos focado no desenvolvimento das competências 

prioritárias do negócio, sustentado por um adequado processo de 

desenvolvimento de competências individuais.  

 

Segundo Fleury e Fleury (2001), a década de 1990 enfrentou diversos desafios 

o que levou o alinhamento entre as políticas de gestão de recursos humanos  e as 

estratégias empresarias, resultando na incorporação do conceito de competência à 

prática organizacional, tomando a competência como a base do modelo para se 

gerenciar pessoas.  

Para Cardoso e Matos (2010, p.180):  
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O gerenciamento baseado nas competências representa uma mudança 

cultural em direção a um maior senso de responsabilidade e autogestão dos 

funcionários, pois o conceito de competência vai além dos conhecimentos 

técnicos, incluindo as ações e o comportamento do indivíduo .  

 

O gerenciamento da área de gestão de pessoas baseado em competências 

proporciona um novo posicionamento da organização quanto aos seus colaboradores, 

as suas ações, processos, estratégias, e ao mercado, o que possibilita agregar valor ao 

próprio negócio, aos colaboradores e clientes. 
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3 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

 

 Nesta seção será fundamentada a origem do conceito de competência, o seu 

desenvolvimento ao longo de uma evolução histórica, a sua importância quanto 

gestão de pessoas para a organização contemporânea, as diferentes dimensões das 

competências, além do processo de sua implantação nas organizações. Essas 

abordagens referenciadas relativas à gestão por competências  possibilitam uma maior 

compreensão sobre o assunto, dada à abrangência de autores contemplados neste 

capítulo.  

 

3.1 Origem do conceito de competência 

 

O conceito de competência desenvolveu-se ao longo de uma ampla evolução 

histórica, vindo a ser compreendido de diferentes maneiras e de acordo com o 

contexto de cada momento.  

Lima e Rocha (2012) afirmam que a origem do termo competência surgiu a 

partir do termo latim competere, na ideia de Aretê, que significa o poder de fazer, 

isso em 300 a.C., na Grécia Antiga. Relatam que, na Idade Média, a competência 

estava associada à linguagem jurídica, ou seja, dizia respeito à faculdade atribuída a 

alguém ou a uma instituição para apreciar e julgar certas pessoas, sendo declarada 

competente para dado julgamento ou realização de determinando ato. Compreendem 

que na Era do Renascimento a competência estava relacionada à capacidade de 

realizar trabalho, qualificando dessa forma o indivíduo capaz de realizar determinado 

trabalho. Entendem que é com a Revolução Industrial, que o termo competência 

surge como habilidade necessária para a realização de atividades específicas.  E que 

na década de 1950, a competência passa a ser vista como característica do indivíduo 

que o leva a alcançar um desempenho superior em determinado cargo.  

Ainda de acordo com Lima e Rocha (2012), na década de 1970, McClelland 

define competência como sendo um conjunto de Conhecimento, Habilidade e Atitude 

(CHA). É somente na década de 1990 que o foco da competência se volta para a 

ação, com a mobilização das capacidades com o intuito de gerar diferencial 

competitivo, nesta fase da competência considera-se também, além dos 
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conhecimentos, habilidades e atitudes, as tecnologias, os sistemas físicos, gerenciais 

e valores. Finalmente é a partir da década de 2000 que a competência passa a ser 

entendida dentro da perspectiva de gerar contribuição econômica e social para a 

organização e para o indivíduo, sendo apresentada por meio do saber agir, ou seja, 

saber mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, e habilidades.  

De acordo com Hipólito (2001), o conceito de competências originou-se na 

área de treinamento e desenvolvimento, e que devido ao sucesso no que se refere ao 

desenvolvimento, propiciou à sua utilização em outras ações na área de gestão de 

pessoas, inclusive à remuneração, onde na verdade suas raízes na área da 

remuneração já haviam sido plantadas quando se buscou experimentar remunerar de 

acordo com as habilidades do profissional.   

Conforme Silva (2005) foi durante a década de 1970 que surgiu no Canadá o 

conceito de remuneração por habilidades, que rapidamente se difundiu, 

principalmente nos Estados Unidos. Ainda no decorrer dessa década surgiu também o 

conceito de maturidade, que visava alinhar as estratégias organizacionais às políticas 

de recompensas pelo desempenho de cada profissional. Sendo a partir dos anos 1980 

que o conceito de competência começa a ser utilizado na Europa, onde começa a 

ganhar forma na França, através da pedagogia. No Brasil, o conceito começou a ser 

discutido no início dos anos 1990.  

De acordo com Lima e Rocha (2012), as duas principais abordagens teóricas 

para o conceito de competência são as correntes anglo-saxônica, que diz respeito a 

abordagem americana, e a corrente francesa.  

Segundo Silva (2005), a partir da década de 1990, Prahalad e Hamel deram 

status estratégico ao tema competências e, a partir daí, muitas empresas começaram a 

procurar identificar conhecimentos, comportamentos e atitudes que agregassem valor 

ao negócio.  

Para Brandão (2012), o que contribuiu para a disseminação do tema foi a 

publicação do artigo de Prahalad e Hamel, The core competence of the corporation 

(A competência essencial da organização) e a realização das primeiras edições de 

conferência internacional sobre o tema, organizadas pelos professores Aim é Heene e 

Ron Sanchez na Europa, a partir daí, tem-se que no exterior, a partir do início da 

década de 1990 se ampliaram as publicações sobre o tema. 
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Conforme Leme (2007), a ampliação do conceito de competências é uma 

necessidade vital das organizações. Organizações que ainda hoje compreendem a 

competência como CHA, apenas analisam os conhecimentos, habilidades e atitudes, e 

não identificam o que os colaboradores efetivamente entregam para a organização, o 

que não contribui ou favorece para a perpetuação do capital, ou seja, para os 

resultados. Torna-se necessário, para esses propósitos, saber qual a entrega, qual o 

resultado, quais as contribuições que cada colaborador gera para a empresa.  

Mediante a toda essa evolução histórica do conceito de competência, pode -se 

entender que “ser competente numa situação de trabalho em 2000, não signifique 

mais a mesma coisa que ser competente em 1950 ou 1970” (LE BOTERF, 2001, p. 

16).  

O termo competência, ao mesmo tempo em que é um dos mais empregados 

termos na gestão contemporânea, torna-se também um dos mais controversos 

mediante a evolução e adaptação do seu conceito ao contexto ambiental, 

caracterizado por mudanças rápidas e abruptas. 

Dentro do contexto contemporâneo, vários autores trazem suas percepções 

sobre o significado do conceito de competência, entre eles Dutra (2001), que ressalta 

que a competência tende a ser caracterizada como a contribuição da pessoa em 

relação à capacidade da organização de interagir com seu ambiente, de forma a 

manter ou ampliar suas vantagens competitivas.  

Para Fleury e Fleury (2001), a competência significa saber agir de maneira 

responsável, ou seja, significa saber mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que tanto agreguem valor econômico à organização quanto 

valor social ao indivíduo.  

Na mesma linha de pensamento, Zarifian (2003, p. 139) considera que 

“competência é a tomada de iniciativa e o assumir de responsabilidade do indivíduo 

sobre problemas e eventos que ele enfrenta em situações profissionais .”  

Em consonância, para Resende (2004), a competência se efetiva quando é 

aplicada, ou seja, só se é competente quando há obtenção de resul tados finais 

concretos e positivos. 
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Figura 1 - Conceitos sobre competência 

 

Fonte: Adaptado de Dutra (2012, p.30) 

 

Conforme ilustrado na Figura 1 acima, apesar de haver uma série de definições 

acerca da competência, verifica-se uma concordância na literatura entre autores como 

Fleury e Fleury (2001), Dutra (2012) e autores de origem europeia como Le Boterf  

(2001), Zarifian (2003), entre outros, de que a competência está focada na 

capacidade da pessoa entregar aquilo que lhe é demandado, ou seja, está focada na 

realização, na entrega, na produção. A partir de uma combinação entre as definições 

de Deluiz (2001) e Dutra (2012) sobre competências, Silva (2005, p.11) mostra que: 

 

A competência de uma pessoa pode ser compreendida como sua capacidade 

de entrega. A competência é inseparável da ação e os conhecimentos 

teóricos ou técnicos devem ser utilizados de acordo com a capacidade de se 

executar as decisões que a ação sugere. Uma pessoa é competente quando 

amplia a sua capacidade de entrega e agrega valor ao negócio, à empresa 

onde atua a ele próprio e ao meio em que vive. Competência é a capacidade 

de uma pessoa gerar resultados e atender a objetivos pessoais e/ou 

organizacionais. 

 

O conceito de competência possibilitou uma gestão de pessoas mais alinhada 

com as expectativas e necessidades das organizações e dos indivíduos, o que 

constituiu uma série de ganhos tanto para a organização quanto para os indivíduos , 

conforme Quadro 5 a seguir.  
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Quadro 5 - Ganhos para a organização e para as pessoas 

Para a organização 

 Simplicidade, flexibilidade e transparência.  

 Otimização de recursos e da massa salarial.  

 Direcionamento e otimização dos investimentos no desenvolvimento 

profissional. 

 Capacidade de atração, retenção e potencialização de talentos.  

 Flexibilidade do modelo para adaptar-se às mudanças de estrutura, 

organização do trabalho e tecnologia.  

 Equilíbrio entre remuneração e agregação de valor.  

Para as pessoas 

 Horizontes profissionais claros com critérios de acesso definidos.  

 Remuneração compatível com a complexidade das atribuições e das 

responsabilidades e com o mercado.  

 Estímulo ao autodesenvolvimento e à ampliação do espaço de 

atuação. 

 Condições claras e objetivas para a mobilidade entre as carreiras 

abrangidas pelo modelo.  

Fonte: Adaptado de Dutra (2001, p.42). 

 

Se por um lado a gestão de pessoas por competências gera uma série de 

ganhos para a organização e para os indivíduos, por outro, para que possa atuar 

eficazmente e proporcionar esses ganhos, as ações da gestão de pessoas por 

competências precisam estar fundamentadas nas competências organizacionais e nas 

competências individuais. 

 

3.2 A importância da gestão por competências 

 

A importância da gestão por competências está diretamente relacionada à 

compreensão da dinâmica da gestão da competência de cada indivíduo em uma 

organização. A gestão por competências, por ser um modelo que busca alinhar os 

interesses dos colaboradores aos da organização, acaba por identificar as 

competências das pessoas como sua verdadeira fonte de competitividade para as 

organizações, uma vez que os gestores as mantem motivadas e voltadas para o 

crescimento da empresa. 

A gestão de pessoas por competências integra as ações/subsistemas de RH de 

forma a levar a área a atuar estrategicamente, uma vez que todas as suas 

ações/subsistemas estarão voltados para o alcance dos objetivos estratégicos da 

organização.  

De acordo com Zarifian (2003), o ponto de partida é a identificação da 

estratégia, que fixará o quadro e a orientação a ser dada às competências 

desenvolvidas na organização, com isso, pode-se entender que é a partir da 

identificação das estratégias da empresa que serão identificadas e desenvolvidas 
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todas as competências consideradas necessárias para que a empresa não apenas 

alcance seus objetivos, como também obtenha sucesso e vantagem competitiva. 

Segundo Silva (2005, p.57): 

 
A Gestão por Competências é hoje um instrumento poderoso de gestão, 

pois consegue convergir a cultura, a missão, os valores, a visão, o negócio 

e a estratégia da empresa num único modelo de Gestão Empresari al. Todos 

os subsistemas de Gestão de Pessoas (Recrutamento e Seleção, 

Treinamento e Desenvolvimento, Remuneração e Benefícios, Pessoal, 

Carreiras etc.) estão devidamente alinhados sob um mesmo “guarda -chuva” 

conceitual, o que significa que o caminho a ser  seguido pelos profissionais 

dentro da empresa terá sempre o mesmo objetivo: o do negócio da empresa 

onde atuam.  

 

Para Rabaglio (2012), as ferramentas necessárias para organizar os recursos 

humanos são fornecidas pelo conjunto dos subsistemas de gestão por competências, 

em que será possível obter o perfil certo no lugar certo e investir no desenvolvimento 

das competências fundamentais para alcançar os resultados esperados de cada pessoa.  

Verifica-se que o modelo de gestão por competências vem sendo cada vez 

mais adotado nas organizações como uma alternativa ao modelo tradicional de 

gestão, para planejar, captar e desenvolver os recursos humanos necessários à 

conquista de melhores resultados operacionais, o que segundo Silva (2005), é 

justificado pelas seguintes tendências na área de gestão de pessoas das empresas: 

mudança de foco no controle para o desenvolvimento; ênfase no processo ao invés da 

ênfase no instrumento de gestão; valorização das pessoas em função do nível de 

agregação de valor gerado pelo trabalho; maior exigência de transparência nos 

critérios de valorização individual; modelos organizacionais que privilegiam a 

conciliação de expectativas das pessoas e da empresa; formas de remuneração 

centradas na agregação de valor das pessoas ao negócio da empresa; etc.  

Assim sendo, compreende-se que a importância da gestão de pessoas por 

competências evidencia-se pelo fato de ser uma gestão que possibilita a integração de 

todas as áreas da empresa com o intuito de obter uma maior agilidade em relação à 

dinâmica do mercado, uma maior eficácia, e acima de tudo uma maior vantagem 

competitividade mediante ao desenvolvimento constante de novas competências 

referentes aos novos objetivos que surgem como resultado das frequentes mudanças 

ambientais que ocasionam sempre novos desafios à organização, que consegue reagir 

por meio da flexibilidade alcançada com esse modelo de gestão, que possibilita a 
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todos uma contínua geração e transformação de competências necessárias ao êxito e 

crescimento organizacional. 

 

3.3 Competências organizacionais versus competências individuais 

 

Segundo Dutra (2001), as competências organizacionais se originam da gênese 

e do processo de desenvolvimento da organização, onde tais competências 

estabelecem as vantagens competitivas da empresa, que pode ou não estar 

aproveitando o conjunto de competências das pessoas. As organizações e as pessoas 

estabelecem um processo contínuo de troca de competências, de um lado a empresa 

transfere seu patrimônio de conhecimentos para as pessoas, por outro lado as pessoas 

transferem seu aprendizado para a empresa, o que lhe dá condições de enfrentar 

novos desafios e situações. Portanto, o estabelecimento das competências individuais 

deve ocorrer a partir de uma reflexão sobre as competências organizacionais, devido 

à influência mútua que ocorre entre elas.  

O mapeamento de competências organizacionais significa a identificação das 

competências que são necessárias para o cumprimento das estratégias e para o 

alcance das metas e objetivos de uma organização. Esse mapeamento é realizado por 

meio dos indicadores de competências da empresa, que são: sua missão, sua visão, 

seus valores, seu mapa estratégico, seus princípios, seus objetivos, suas filosofias  

etc. Dentro desse contexto, as competências da empresa devem ser retiradas do seu 

universo cultural baseando-se nos seus indicadores, de forma a expressar sua 

identidade (RABAGLIO, 2012).  

Para Resende (2004), as competências mais importantes para o sucesso das 

empresas são: competência de planejamento; competência de organização; 

competência de controle; competência de orientação; competência de delegação; 

competência de decisão; competência para liderar; competência para treinar e educar; 

competência para comunicar; competência para dar e receber feedback; e 

competência para conduzir reuniões. 

Dutra (2012, p.24) diz que: 

 

Desse modo, são as pessoas que, ao colocarem em prática o patrimônio de 

conhecimentos da organização, concretizam as competências 

organizacionais e fazem sua adequação ao contexto. Ao utilizarem, de 



46 

forma consciente, o patrimônio de conhecimento da organização, as 

pessoas validam-no ou implementam as modificações necessárias para 

aprimorá-lo. A agregação de valor das pessoas é, portanto, sua contribuição 

efetiva ao patrimônio de conhecimentos da organização, permitindo-lhe 

manter suas vantagens competitivas no tempo.  

 

Dentro dessa perspectiva, deve-se entender que as pessoas devem transformar 

seus conhecimentos, habilidades e atitudes em resultados que perdurem na 

organização de forma concreta, em termos de melhoria de processos, melhoria de 

tecnologias ou de qualquer outro aspecto que gere vantagem competitiva para a 

organização ao longo do tempo, e que independa da permanência do indivíduo na 

organização. É dentro desse contexto que se deve entender o que vem a ser a 

capacidade de agregar ou entregar valor para a organização. 

Para Fleury e Fleury (2001), a competência está associada a verbos como: 

saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber 

aprender, saber engajar-se, assumir responsabilidades, e ter visão estratégica, 

conforme mostra o Quadro 6. E que na perspectiva organizacional as competências 

devem agregar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo. 

 

Quadro 6 - Competências para o profissional 

Saber agir 
Saber o que e por que faz 

Saber julgar, escolher, decidir 

Saber mobilizar 

recursos 
Criar sinergia e mobilizar recursos e competências  

Saber comunicar Compreender, trabalhar, transmitir informações, conhecimentos . 

Saber aprender 
Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais; saber 

desenvolver-se. 

Saber engajar-se e 

comprometer-se 
Saber empreender, assumir riscos. Comprometer -se. 

Saber assumir 

responsabilidades 

Ser responsável, assumindo os riscos e consequências de suas ações e sendo 

por isso reconhecido. 

Ter visão estratégica 
Conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, 

identificando oportunidades e alternativas.  

Fonte: Fleury e Fleury (2001, p.188) 

 

 

Conforme Leme (2005), na gestão por competências se faz necessário o 

gerenciamento de dois grupos de competências: competências técnicas e 

competências comportamentais. Enquanto as competências técnicas dizem respeito a 

tudo o que um profissional precisa saber para o desempenho de sua função, as 

competências comportamentais se referem a toda à demonstração de um profissional 
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em relação ao seu diferencial competitivo e o impacto em seus resultados, ou seja, 

diz respeito a sua criatividade, liderança, flexibilidade etc.  

Ainda de acordo com Leme (2005), o conhecimento se refere ao saber e a 

habilidade se refere ao saber fazer que dizem respeito à competência técnica, 

enquanto que a atitude se refere ao querer fazer que diz respeito à competência 

comportamental, contemplando assim o desdobramento do CHA. 

Para Zarifian (2001), a competência individual é construída a partir do contato 

do indivíduo com seu percurso educativo e com seu percurso profissional, com uma 

multiplicidade de fontes de conhecimentos, de especialidades,  e de experiências. 

Torna-se assim fácil avaliar a utilização de uma competência individual em uma 

situação profissional, porém torna-se difícil compreender a construção dessa 

competência. E que a competência coletiva que surge em uma equipe ou rede de 

trabalho é mais do que a soma das competências individuais, devido aos efeitos de 

sinergia entre essas competências e as interações sociais ativadas no grupo. 

Considera-se que as competências individuais se tornam dificilmente substituíveis 

quando quanto mais forte se torna a competência coletiva.  

A competência coletiva resulta da cooperação e da sinergia que há entre as 

competências individuais. Quando há competência coletiva, mesmo com a partida das 

pessoas, certas competências perduram, pois como são construídas por meio das 

interações, os recém-chegados as reconstroem (LE BOTERF, 2003). 

Ruas (2001) considera que as dimensões de competência são: competências 

essenciais, referentes ao âmbito empresarial como um todo; competências funcionais, 

referentes às áreas da empresa e grupos; e as competências individuais. Tais 

dimensões podem ser contempladas no Quadro 7 a seguir. 
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Quadro 7 - Dimensões organizacionais da competência  

Dimensões organizacionais da 

competência 
Noções Abrangência 

Essenciais 

São as competências que 

diferenciam a empresa perante 

concorrentes e clientes e 

constituem a razão de sua 

sobrevivência. 

Devem estar presentes em 

todas as áreas, grupos e 

pessoas da organização, 

embora em níveis 

diferenciados. 

Funcionais 

São as competências 

específicas a cada uma das 

áreas vitais da empresa 

(vender, produzir, por 

exemplo) 

Estão presentes entre os grupos 

e pessoas de cada área.  

Individuais 

São as competências 

individuais e compreendem as 

competências gerenciais 

Apesar da dimensão individual, 

podem exercer importante 

influência no desenvolvimento 

das competências dos grupos 

ou até mesmo da organização. 

É o caso das competências 

gerenciais. 

Fonte: Ruas (2001, p.248) 

 

Já Resende (2004) considera 4 (quatro) categorias de competências:  

(1) Competências Pessoais: que englobam as aptidões, as habilidades, os 

comportamentos manifestos, e o domínio e a aplicação de conhecimentos.  

(2) Competências Essenciais e Estratégicas: que dizem respeito  às tecnologias 

tecnológicas e estratégicas (introduzidas por Prahalad e Hamel) relacionadas com as 

atividades e os negócios principais das empresas. Chama-se de competências 

essenciais aquelas relacionadas com a essência das atividades-fim da organização e 

do negócio; e são chamadas de competências estratégicas as competências de 

atuação, de implementação, onde se evidencia a atuação da gerência ou de outros 

profissionais. 

(3) Competências de Gestão: são aquelas tratadas como funções e papéis 

gerenciais – vários tipos de liderança, decisão, coordenação etc. Consideradas como 

as de maior poder de potencializar resultados para as empresas. 

(4) Competências Organizacionais: são aquelas que se efetivam como 

implementação de planos e sistemas, mais do que como ações pessoais de líderes ou 

outros profissionais. 

Prahalad e Hamel (1990) compreendem que competências essenciais são 

recursos intangíveis, difíceis de serem imitados pelos concorrentes; que quanto aos 

mercados e clientes se referem aos recursos essenciais para o provimento da empresa 

em relação a produtos e serviços diferenciados; e que são tidos como fator 
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fundamental da maior flexibilidade que permite explorar diferentes mercados,  

quando relacionados ao processo de mudança e evolução da empresa.  

Cauduro (2005) considera que a dimensão estratégica das competências se 

refere à organização, que de acordo com Prahalad e Hamel diz respeito ao conjunto 

de habilidades e tecnologias que diferem a empresa perante os concorrentes e 

clientes, o que se torna essencial para a competitividade e sobrevivência da 

organização.  

Ressalta ainda, que para autores como Fleury e Fleury (2001), Zarifian (2001), 

Parry (1998) e Ruas (2001), a competência individual se refere à capacidade de 

assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas , compreender e dominar novas 

situações de trabalho, ser responsável e ser reconhecido por isso. Considera que  a 

competência estaria apoiada na tarefa, no conhecimento ou qualificação do 

indivíduo. 

 

3.4 Perfil de competência profissional 

 

O mercado evidencia cada vez mais a necessidade de um novo perfil 

profissional, no qual pessoas com pleno conhecimento de sua área de atuação e do 

contexto em que atuam, e com capacidade de aplicar seus conhecimentos com 

eficiência são as mais preferidas. Na verdade as organizações procuram profissionais 

que realizam efetivamente, agregam valor e geram resultados, ou seja, profissionais 

repletos de competências para desempenhar os processos organizacionais.  

Assim, ampliam-se espaços para um tipo de profissional que apresenta uma 

postura ativa, que toma decisão, que é responsável e empreendedor, enfim, para o 

profissional com atuação abrangente no processo em que está inserido (SILVA, 

2005).  

Tal perfil profissional pode ser visualizado na Figura 2, que ilustra 

competências para um perfil desejado. 
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Figura 2 – Perfil desejado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2005, p. 31) 

 

Além disso, e de acordo com Levy-Leboyer (1994), pessoas e organizações 

são eficazes em uma determinada situação quando dominam repertórios de 

comportamentos e situações, melhor que outras. O autor considera que as 

competências estão vinculadas a uma determinada tarefa, ativ idade ou conjunto de 

atividades, e com isso, a pessoa competente é aquela que mobiliza seus saberes no 

momento certo, sem a necessidade de consultar regras básicas, e sem a necessidade 

de receber indicações para tal ou qual conduta.   

A competência profissional do funcionário é impulsionada pela gestão por 

competências, que busca acrescentar capacidades e aumentar as existentes, e 

consequentemente, são as competências pessoais que irão diferenciar os profissionais 

de alto desempenho daqueles de desempenho regular em determinada função 

(GRAMIGNA, 2002).  

Ao entender que a divulgação de perfis profissionais deva ocorrer com base 

em um direcionamento específico, a referida autora considera  a metáfora da árvore 

das competências profissionais, que possibilita uma comparação entre os 

componentes de uma árvore com as competências do ser humano, o que poderá 

implicar na percepção da necessidade do desenvolvimento de competências com base 

nas competências essenciais, a saber: copa: corresponde as habilidades necessárias 

para saber agir e gerar resultados positivos; tronco: corresponde aos conhecimentos 

das pessoas, que serão usados quando necessário; e raiz: corresponde as atitudes que 

são determinadas pelo conjunto de valores, princípios e crenças que foram 

acumulados na sua vivência. 
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Rabaglio (2012) apresenta 5 (cinco) passos a serem percorridos  que 

possibilitam mapear o perfil de competências necessário, a saber: 

1. Encontrar os indicadores de competências do cargo: identificar na descrição 

de cargos ou funções, todos os indicadores de competências, ou seja, as atribuições 

ou as atividades do cargo. No caso de haver várias atividades nas descrições de 

cargos, é prudente separá-las, já que cada uma delas pode indicar competências 

diferentes. Nesse passo, é importante identificar quantos indicadores serão 

trabalhados. 

2. Extrair as competências técnicas e comportamentais dos indicadores de 

competências do cargo: analisar cada um dos indicadores para extrair as 

competências técnicas e as comportamentais que são essenciais para a excelência na 

realização do indicador. 

3. Refere-se às atividades de: a) Relacionar as competências técnicas: tais 

competências são verificadas através de testes específicos, quase sempre, construídos 

e corrigidos pela área que requisitou em parceria com o RH da empresa; b) Organizar 

as competências comportamentais em grupos de competências similares: essa 

organização deve partir dos princípios de que nenhum comportamento é exibido 

isoladamente; e que sempre que é exibido, leva com ele outros comportamentos 

muito similares ou que sejam requisitos para que possa existir, assim qualquer 

comportamento precisará estar atrelado a outros similares, que lhe servirá de base 

para complementar o grupo de comportamentos fundamentais para a realização de 

qualquer ação; c) Nomeando os grupos de competências similares: a base para a 

criação de tais grupos são a descrição e a atribuição dos cargos ou das funções, 

assim, é a partir da ação que pode-se identificar a que grupo de competências 

pertence cada comportamento específico. Os cargos mais simples possuem na 

maioria dois grupos de competências, já os cargos mais complexos podem chegar a 

ter 5 (cinco), e/ou raramente, 6 (seis) grupos de competências similares. Entre os 

possíveis nomes de grupos de competências similares está, por exemplo, o grupo de 

competências orientadas para resultados.  

4. Justificar a necessidade de cada grupo de competências similares para o 

cargo: trata-se de uma explicação a respeito do uso das competências nas atribuições 

do cargo, contemplando sempre de forma situacional. 
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5. Mensuração de competências: com os grupos de competências similares 

formados, deve-se construir uma tabela com base no número de indicadores, de 

forma a ser possível identificar a quantidade de indicadores que indicou cada grupo, 

dessa forma, é possível identificar o grau de cada grupo de competências necessárias 

para o cargo ou função, ou seja, pode-se chegar ao significado de cada um, por meio 

do grau de necessidade de cada grupo para o cargo.  

A partir da identificação do perfil de competência profissional adequado para 

cada cargo ou função ou para a própria empresa, esta passa a disponibilizar de uma 

ferramenta altamente preciosa para a realização de uma série de atividades 

vinculadas especialmente a área de gestão de pessoas, tais como: recrutamento e 

seleção; treinamento e desenvolvimento; cargos, carreiras e salários, etc.  

 

3.5 Subprocessos de gestão de pessoas por competências  

 

Nesta seção serão analisados os subprocessos de recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento, e cargos, carreiras e salários por competências. Na 

qual será possível compreender o perfil estratégico, dinâmico e integrado que 

caracteriza essas atividades quando associadas ao modelo de competências , como 

ilustra a Figura 3 a seguir.  

Figura 3 - Pirâmide das competências 

 
 

Fonte: Silva (2005, p.55). 
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3.5.1 Recrutamento e seleção por competências  

 

Conforme Souza et al. (2009), ao longo do tempo se consolidaram os 

procedimentos tradicionais referentes ao processo de recrutamento e seleção, que 

busca atender as necessidades internas da empresa a partir de métodos e técnicas 

criadas para atrair e escolher os melhores candidatos, e que de forma mais recente 

surgiu um novo método de seleção, ou seja, a seleção por competências , tornando o 

processo mais ágil e objetivo por ter como foco principal a perspectiva de resultados 

no cargo e na função.  

A atração e captação de talentos humanos por competências requerem um 

conjunto de ferramentas construídas a partir das atribuições do cargo, para identificar 

tanto o perfil de competências técnicas e comportamentais que sejam imprescindíveis 

para o cargo, quanto para identificar o perfil de cada candidato ao cargo de modo a 

fazer a comparação entre perfil do cargo e perfil do candidato para tomada de 

decisão. São utilizadas como ferramentas para atração e captação de talentos por 

competências o mapeamento de competências, a mensuração de competências, a 

entrevista comportamental com foco em competências, e jogos com foco em 

competências (RABAGLIO, 2012).  

Segundo Silva (2012, p. 8):  

 

O perfil de competências, produto do mapeamento das competências , é o 

ponto de partida para a seleção por competências. A identificação de quais 

conhecimentos, habilidades e atitudes são necessárias para desenvolver o 

trabalho e prover desempenho superior na organização.  

 

Dessa forma, só é possível fazer seleção por competências quando há o 

processo de mapeamento, ou seja, para realizar as atividades de recrutamento e 

seleção será necessário compreender quais são as competências e indicadores que 

deverão ser investigados (LEME, 2007).  

Silva (2005) apresenta as macro etapas do processo de recrutamento e seleção 

por competências, que podem ser contempladas no Quadro 8,  a saber:  
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Quadro 8 - Macro etapas: recrutamento e seleção 

 Análise e planejamento das necessidades futuras da empresa;  

 Identificar profissionais no mercado com o perfil de competências desejadas;  

 Acompanhamento/avaliação do recém-admitido; 

 Avaliação de perfil/potencial para progressão vertical;  

 Planejamento da sucessão.  

Fonte: Adaptado de Silva (2005, p.134). 

   

As organizações com o intuito de preencher as vagas existentes , assim como 

ocorre também no RH tradicional, utilizam tanto o recrutamento interno quanto o 

externo, contudo ambos possuem uma série de vantagens e desvantagens, como 

mostra o Quadro 9 a seguir. 

Quadro 9 - Vantagens e desvantagens dos tipos de recrutamento 

Tipo de Recrutamento Vantagens Desvantagens 

Recrutamento Interno 

 Valoriza os colaboradores 

 Tem menor custo 

 Tem maior agilidade 

 Gera resultado mais rápido 

 Motiva os colaboradores 

 É de fácil adaptação 

 Os colaboradores que 

participam de um processo 

interno e não são aprovados 

podem ficar desmotivados se 

não houver uma estratégia de 

Recursos Humanos voltada 

para evitar isso. 

Recrutamento Externo 

 Aumento do capital intelectual 

 Equipe diversificada 

 Injeta motivação na equipe 

 Agrega valor à equipe 

 Traz experiências novas de 

mercado 

 Novos conhecimentos 

 Renova banco de dados 

 

 Tem maior custo operacional 

 Precisa de maior prazo 

 O colaborador precisa de 

maior treinamento de 

integração para 

conhecimentos da cultura, 

das normas e dos 

procedimentos da empresa.   

Fonte: Adaptado de Rabaglio (2012, p.39) . 

 

Por sua vez, todos os procedimentos utilizados para a seleção de pessoas 

também possuem vantagens e desvantagens, contudo, ``a seleção por competências 

apresenta maiores chances de uma seleção eficaz, devido ao fato do processo ser 

mais prático e de garantir a capacidade de medir cada habilidade que os candidatos 

possuem para um bom desempenho no cargo`` (SOUZA et al., 2009, p.3).  

Leme (2007, p.21) ressalta que``um processo efetivo de seleção por 

competências é aquele que não fica apenas no CHA. É preciso identificar no 

colaborador os resultados que obteve, suas conquistas e o que acrescentou para a 

organização, ou seja, qual foi sua efetiva entrega``.  
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  O referido autor considera ainda que só é possível alcançar um processo 

efetivo e eficaz de gestão ou seleção por competências se a empresa tiver seus 

objetivos organizacionais, sua missão, sua visão e seus valores c laros e definidos, 

além de ter as competências organizacionais e de cada função mapeadas , já que o 

intuito é alcançar colaboradores que possam atingir os objetivos da organização , 

explícitos em sua missão, visão e valores (LEME, 2007). 

 

Em consonância, Dutra (2001) compreende que ao se escolher um candidato, 

além de se verificar a sua formação e experiência, deve-se observar também seu 

modo de atuação, a maneira como realiza o trabalho que foi solicitado, suas 

realizações, enfim, deve-se buscar assegurar que o candidato escolhido tenha 

condições de obter os resultados esperados e necessitados pela organização, uma vez 

que é avaliado e analisado com base em sua capacidade de entregar -se a organização, 

diz ainda que:  

 

Ao perfil obediente e disciplinado prefere-se um perfil autônomo e 

empreendedor. A mudança no padrão de exigência gerou a necessidade de 

uma cultura organizacional que estimulasse e apoiasse a iniciativa 

individual, a criatividade e a busca autônoma de resul tados para a empresa 

ou negócio. (DUTRA, 2001, p. 25). 

 

Rabaglio (2012) apresenta uma série de benefícios da seleção por 

competências para o requisitante, para o selecionador, para o candidato, e para a 

empresa, conforme Quadro 10 a seguir.  
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Quadro 10 - Benefícios da seleção por competências 

Para o Requisitante 

 Passa a ter domínio das ferramentas e a perceber os benefícios que 

elas trazem para identificar o perfil do candidato.  

 Terá uma visão global da necessidade do cargo através do 

mapeamento e da mensuração de competências, o que facilitará a 

comparação da necessidade do cargo com o perfil do candidato.  

 Estabelecerá uma parceria mais fortalecida com a área de recursos 

humanos. 

 Terá domínio de ferramentas estratégicas de gestão de pessoas, o que 

o ajudará na avaliação e no desenvolvimento de competências.  

 Estará dominando ferramentas de ponta para gestão e 

desenvolvimento de pessoas com foco em competências.  

 Terá resultados mais eficazes, menor turnover e redução de despesas 

com retrabalhos na atração de talentos.  

Para o Selecionador 

 Maiores objetividade e assertividade.  

 Melhor parceria com clientes internos e maior foco na identificação 

dos perfis. 

 Maior credibilidade dos clientes internos.  

 Maior facilidade para planejamento dos processos seletivos por ter 

todas as ferramentas preparadas. 

 Melhores resultados para a área de atração de talentos.  

Para o Candidato 

 Maior probabilidade de colocação em atribuição para a qual tem 

vocação e talento. 

 Maior garantia de eficácia em resultados.  

 Maiores probabilidades de crescimento.  

 Maior orgulho pelo que faz. 

 Autoestima mais elevada.  

 Maior garantia de sucesso.  

Para a Empresa 

 Redução dos índices de turnover. 

 Redução de despesas. 

 Maiores produtividade e qualidade.  

 Maior eficácia em resultados. 

Fonte: Adaptado de Rabaglio (2012 p.89-90). 

 

 

Tem-se que a finalidade da seleção por competências está em trazer para a 

organização profissionais que possam desenvolver de forma contínua o seu potencial, 

de forma a realizar com eficiência, eficácia e responsabilidade as funções pertinentes 

aos cargos, uma vez que a organização para acompanhar a evolução do mercado e 

sobreviver, precisa se abastecer de competências e talentos  (SOUZA et al., 2009).  

Para isso, é necessário que as funções tenham seu perfil alinhado a estratégia e 

objetivos organizacionais, e a compreensão que fazer seleção por competências 

requer a análise técnica e comportamental, além da análise da capacidade de entrega 

do candidato, a partir dos resultados e complexidade, e ainda identificar os valores 

do candidato para comparação com os valores organizacionais, como ilustra a Figura 

4 (LEME, 2007). 
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Figura 4 - Ampliação do conceito de seleção por competências 

 

Fonte: Leme (2007, p.23). 

 

Compreende-se a necessidade de uma análise entre os valores dos candidatos e 

os valores da empresa, evitando-se assim a possibilidade de qualquer choque 

cultural, já que a organização se preocupa não apenas em identificar o candidato 

mais qualificado e capacitado para exercer suas funções, mas também que preserve e 

mantenha a sua cultura. 

 

3.5.2 Treinamento e desenvolvimento por competências 

 

 

Gerir um processo de treinamento e desenvolvimento vem se tornando uma 

significativa diferença competitiva entre as empresas, por sinalizar o investimento 

estratégico e constante no desenvolvimento das competências essenciais ao negócio 

(SILVA, 2005).  

A grande vantagem do treinamento e desenvolvimento com foco em 

competências está no fato de propiciar uma ação sob medida, uma vez que quando as 

competências organizacionais são identificadas, as competências de cada função s ão 

determinadas, e os colaboradores avaliados, obtém-se a identificação precisa do que 

treinar ou desenvolver nos colaboradores, significando economia e direcionamento 

dos recursos disponíveis (LEME, 2005).  

Para Costa et al. (2012, p.3): 
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O treinamento deve ser percebido como um processo que objetiva a 

obtenção de conhecimentos, habilidades e atitudes, e que põe os processos 

da área de Treinamento e Desenvolvimento como uma das principais 

práticas da gestão de pessoas visando o alcance de maior eficiência e 

eficácia organizacional. Tais processos se constituem em atividade 

planejada em função dos investimentos e esforços organizacionais 

canalizados para o fomento de oportunidades de aprendizagem às pessoas.  

 

A partir da compreensão de que o processo de treinamento é composto por 

quatro etapas, que são: levantamento de necessidades de treinamento, planejamento, 

execução e avaliação, deve-se enfatizar que:  

 

Para que haja eficácia nas ações de TD&E, é preciso que estas ações 

estejam alinhadas às estratégias da organização. Esta identificação é  

realizada na primeira etapa do sistema que consiste na Avaliação das 

Necessidades de Treinamento. Nesta etapa também são identificadas as 

competências que necessitam ser desenvolvidas e pessoas que precisam de 

treinamento, componentes que irão dar suporte ao planejamento do 

treinamento. (SILVA; ROWE, 2012, p.3).  

 

Em consonância, Brandão (2012) ressalta que as necessidades de capacitação 

estão associadas à carência de competências consideradas relevantes a um 

determinado contexto organizacional, podendo ser definidas como lacunas de 

competências que são fundamentais para um bom desempenho no trabalho.  

O supracitado autor diz ainda que “o diagnóstico de necessidades de 

capacitação gera informações sobre a eventual existência dessas lacunas, visando 

facilitar o planejamento de ações para promover o desenvolvimento de 

competências” (BRANDÃO, 2012, p. 75).  

Silva e Rowe (2012) consideram que a relevância da avaliação das 

necessidades de treinamento se apresenta à medida que são identificadas por meio da 

coleta, análise e avaliação de informações, as áreas e as pessoas com necessidade de 

ações de aprendizagem de maneira a potencializar o alcance dos objetivos 

organizacionais. 

Depois de identificadas as necessidades de treinamento, é o momento do 

planejamento, que segundo Costa et al. (2012), é a etapa que contempla a elaboração 

e a operacionalização dos objetivos, na qual será determinado o conteúdo, a carga 

horária, o local em que será realizado, entre outros. Os autores consideram que a 

etapa da execução diz respeito a implementação efetiva do planejamento, ou seja, do 
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treinamento propriamente dito, e já a avaliação se refere a verificação de que se os 

gastos financeiros foram de fato bem investidos com o treinamento, a partir d a 

constatação se os objetivos finais foram alcançados ou não por meio do treinamento. 

Conforme Leme (2005), calcular o Retorno de Investimento (ROI) em 

treinamento não é simples, por ser contemplado por inúmeras variáveis, dessa forma 

a empresa que quer mensurar o ROI deve ter implantado o treinamento e 

desenvolvimento com foco em competências. O referido autor ressalta ainda que o 

ROI de treinamento deve contemplar as etapas de treinamento e desenvolvimento 

com foco em competências, análise da eficiência de um treinamento, e ROI de 

treinamento. 

Para Dutra (2012), o desenvolvimento pode ser entendido como a capacidade 

da pessoa em assumir atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de 

complexidade, sendo por meio da mensuração dos níveis de complexidade que se 

tornará possível medir o nível de desenvolvimento da pessoa, pois quando alcança 

um determinado nível de complexidade não regredirá para níveis menores.   

Compreende-se também que o desenvolvimento se refere ao crescimento 

pessoal do empregado proporcionado pela ação de aprendizagem, não estando 

diretamente relacionado a um trabalho específico (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 

2004). 

Segundo Silva (2005, p.106): 

 

Recomenda-se que a empresa tenha uma política corporativa de 

desenvolvimento, com a função de formar, capacitar, habilitar, qualificar, 

instrumentalizar, aprimorar e desenvolver as pessoas para aperfeiçoar 

competências, desempenhar as funções atuais, ocupar posições futuras, 

reter talentos, facilitar a empregabilidade e contribuir para o alcance do s 

objetivos e desafios empresariais. 

 

A abordagem por competência possibilita a construção de um sistema de 

gestão do desenvolvimento com os desdobramentos apresentados no Quadro 11 

abaixo. 
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Quadro 11 - Sistema de gestão do desenvolvimento 

 Análise das pessoas com base em sua individualidade : elas deixam de ser avaliadas em função 

do cargo que ocupam ou de um perfil (moldura) no qual devem ser enquadradas e passam a ser 

observadas de sua entrega. Quando a pessoa não consegue entregar o que é esperado dela , é 

possível determinar o quanto isso foi motivado por problema que a organização precisa sanar e o 

quanto decorreu de deficiências individuais;  

 

 Análise das deficiências individuais : observar a capacidade de entrega da pessoa permite detectar 

o porquê da não entrega: deficiências no nível de informação, conhecimento ou habilidades; 

problemas comportamentais, problemas de orientação do desenvolvimento , falta de formação 

básica etc. É possível estabelecer com a pessoa um plano de ação para o seu desenvolvime nto e 

aferir se ele foi ou não efetivo;  

 

 Análise da efetividade das ações de desenvolvimento: ao estabelecer com a pessoa um plano de 

ação de desenvolvimento, temos sua cumplicidade e a de sua chefia em relação ao plano. A 

cumplicidade aumenta as chances de sucesso, o qual pode ser medido pelas mudanças ou falta 

delas na entrega da pessoa após as ações de desenvolvimento. Assim, é possível medir a 

efetividade das ações de desenvolvimento;  

 

 Adequação das ações de desenvolvimento : da mesma forma que se deve respeitar a 

individualidade e a singularidade das pessoas, deve -se pensar no seu desenvolvimento. Pessoas se 

desenvolvem usando de forma cada vez mais elaborada e sofisticada seus pontos fortes. Ações de 

desenvolvimento devem, portanto, centrar -se nos pontos fortes das pessoas. 

 

 Fonte: Adaptado de Dutra (2012, p.66) 

 

Silva (2005) considera que as atividades de treinamento e desenvolvimento 

são guiadas pela política de desenvolvimento da empresa e pelos gaps identificados 

por meio das avaliações de desempenho e de competências. Dessa forma, deve ser 

verificado para a elaboração do plano de desenvolvimento pessoal, o melhor tipo de 

treinamento que se aplica a pessoa, podendo ser o autodesenvolvimento; a 

capacitação, extensão, aperfeiçoamento e especialização;  formação básica; 

treinamento on the job; estágios ou visitas técnicas; trabalho em projetos e/ou grupos 

de trabalhos; entidades profissionais ou grupos informais; tutoria; job rotation.  Com 

isso a elaboração dos planos de desenvolvimento pessoais tende a  considerar:  

 

 No longo prazo: as diretrizes estratégicas da organização, que têm como 

foco o desenvolvimento das funções gerenciais e formação técnica de 

longa duração, voltada para negócio, metas e resultados.  

 No curto prazo: as necessidades das áreas, quando é contemplada a 

qualificação específica para o desempenho da função.  

 Ações formais de desenvolvimento: são estruturadas em conteúdo 

programáticos específicos, envolvendo metodologias didáticas, 

instrutores ou orientadores, material bibliográfico e uma agenda de 

trabalhos ou aulas. Exemplos: cursos, ciclo de palestras, seminários, 

programas de cultura compartilhada e orientação.  

 Ações não formais de desenvolvimento: são estruturadas em atuação no 

próprio trabalho ou em situações ligadas à atuação do profissional. 

Podem ser concebidas de diferentes modos, mas sempre envolvendo a 
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pessoa a ser desenvolvida. Exemplos: coordenação ou participação em 

projetos interdepartamentais ou institucionais, trabalhos filantrópicos, 

visitas, estágios etc. (SILVA, 2005, p.107). 

 

Verifica-se a necessidade de um maior percentual de ações de 

desenvolvimento não formais quando maior for a complexidade das atribuições e 

responsabilidades, uma vez que a complexidade requer mais o uso diversificado do 

repertório das pessoas do que de novos repertórios de conhecimentos e experiências 

(DUTRA, 2012).  

O autor também ressalta que mesmo sendo impossível prever as necessidades 

futuras da empresa, é possível compreender que a empresa precisará de pessoas que 

saibam lidar com níveis crescentes de complexidade, e por isso as pessoas devem ser 

preparadas, sem exclusão, para lidar com níveis crescentes de complexidade de 

forma a adequá-las tanto para o futuro da organização quanto para o mercado de 

trabalho (DUTRA, 2012). 

 

3.5.3 Cargos, carreiras e salários por competências 

 

Devido às novas necessidades organizacionais, a análise de cargos deve estar 

voltada para a formatação de cargos que possibilitem o cumprimento das  

necessidades organizacionais, ou seja,  para cargos mais amplos que contenham níveis 

com tarefas e especificações diferenciadas e crescentes de complexidade, 

escolaridade, conhecimento e experiência. Assim sendo, a análise de cargos passa a 

ser uma análise mais preocupada com perfis e voltada para explorar as necessidades 

de competências. Dessa forma, a constituição de carreiras deve ser favorecida pela 

análise de cargos.  

Dessa maneira, o cargo como segmento de carreira, além de ser constituído 

por níveis com graus crescentes de exigência também requer o maior número de 

níveis possível para o desenvolvimento do profissional, pois a definição de cada 

nível se dá pelos requisitos de qualificação ou maturidade, em outros termos, pela 

competência do profissional, considerando não o que ele faz, mas o que ele é capaz 

de fazer (PONTES, 2013). 

Zarifian (2001) mostra que diferentemente da compreensão tradicional da 

polivalência como a capacidade do empregado em ocupar vários postos de trabalho, a 
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polivalência quando associada ao modelo da competência passa a significar uma 

ampliação da envergadura da competência do trabalhador, ou seja, expressa uma 

ampliação da área de utilização das competências, havendo não uma separação das 

atividades, mas uma ampliação. Essa ampliação pode ser em direção a outros 

processos complementares ao já dominado; em direção a outras disciplinas; em 

direção a outras funções etc.  

Em consonância, Dutra (2001) ressalta que o nível de complexidade das 

atribuições e responsabilidades do indivíduo pode ser ampliado sem precisar alterar o 

cargo ou a posição do indivíduo dentro da empresa, podendo agregar mais valor sem 

precisar ser promovido, ocorrendo assim uma ampliação do espaço ocupacional, que 

ocorre mediante as necessidades das empresas e a competência do indivíduo em 

atendê-las. Quanto mais a pessoa corresponde de maneira positiva a novos desafios 

mais recebem desafios ainda maiores. 

Segundo Dutra (2012, p.65): 

 

O fato de a pessoa não ser olhada em função do cargo que ocupa, e sim de 

sua trajetória, possibilita relação com a perspectiva de longo prazo, ou 

seja, a pessoa consegue vislumbrar um horizonte mais amplo do que o 

cargo que ocupa na sua relação com a empresa, ao mesmo tempo em que o 

horizonte fica mais claro tanto para a pessoa quanto para a empresa. Como 

consequência, é possível estabelecer com nitidez o papel da pessoa na 

gestão de seu desenvolvimento e de sua carreira e o papel da empresa no 

suporte ao desenvolvimento da pessoa.  

 

Silva (2005) considera que é a partir da perspectiva do empregado que a 

reflexão sobre carreira deve ser feita, na qual o profissional deve se questionar sobre 

quais competências precisa adquirir para poder crescer profissionalmente na 

organização. O referido autor apresenta cinco etapas que possibilitam tal 

crescimento: identificar as competências atuais; identificar os gaps; realizar análise 

pessoal de riscos e de oportunidades; reconhecer interesse e compromisso para 

superação das deficiências; elaborar plano de desenvolvimento e se empenhar. 

Verifica-se que as pessoas tendem a concentrar seu desenvolvimento em 

determinada área, pois pessoas reconhecidas como generalistas no futuro não terão 

identidade profissional, tornando-se cada vez mais arriscado não ter uma área de 

referência profissional. A carreira apresenta três momentos definidos, o início, o 

crescimento e o final. Considera-se que há carreiras de três categorias em virtude das 
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entregas solicitadas pelas empresas e pelo mercado: as operacionais, as profissionais, 

e as gerenciais, na qual a migração entre carreiras de naturezas diferentes gera 

dificuldades tanto para a empresa quanto para as pessoas, e já a mobilidade entre as 

da mesma natureza se dá naturalmente (DUTRA, 2012).  

Dessa forma, Silva (2005, p.114) considera que se faz necessário o 

estabelecimento preciso dos critérios para a mobilidade entre carreiras de natu rezas 

diferentes. E ressalta que “as competências orientam movimentos laterais e verticais 

de carreira, permitindo-se refletir sobre quais habilitam o empregado a navegar por 

funções de um mesmo nível, em processos diferentes .” 

Dutra (2012) considera que pode ser chamada de eixo cada carreira dentro de 

uma empresa, e que podem ser identificados diferentes eixos de carreira nas 

organizações, estando estes vinculados aos processos fundamentais da empresa. 

Assim, as principais competências de cada eixo de carreira devem ser definidas pela 

empresa, já que cada eixo terá um conjunto próprio de competências, podendo até 

algumas serem comuns a mais de um eixo, mas o que se deve é analisar as principais 

entregas em cada um. Assim sendo, o acompanhamento do desenvolvimento de cada 

pessoa em sua trajetória é permitido pela descrição do nível de complexidade de cada 

competência presente em cada um dos eixos.  

Silva (2005, p.114) entende que “eixo de carreira constitui -se em parâmetro 

básico de projeção profissional para os empregados de uma organização, 

contribuindo para a qualificação, a realização e a motivação das pessoas.” 

Brandão (2012) acredita que a organização pode reconhecer, premiar e 

remunerar de maneira diferenciada aqueles que mais contribuem para a consecuç ão 

dos resultados planejados pela empresa, o que serve de estímulo tanto à manutenção 

de competências desejadas quanto à correção de eventuais desvios.  

Pontes (2013) defende a ideia de que o salário por competências estimula a 

busca da qualificação profissional, e que o crescimento salarial está diretamente 

relacionado à melhoria da qualificação do profissional , em termos de melhoria 

constante de suas competências.  

Nessa perspectiva, Brandão (2012, p.98) complementa ao argumentar que “a 

remuneração por competências, por si só, não induz necessariamente a consecução de 
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resultados esperados (alcance de metas), pois a competência é condição necessária, 

mas não suficiente para obtenção de resultados.”   

 Leme (2006, p.103) entende que “remuneração com foco em competências é 

uma recompensa financeira paga ao colaborador de acordo com as competências que 

o colaborador entrega à organização.”  

Compreende-se que para cada degrau de complexidade pode-se associar uma 

faixa salarial, ou seja, a pessoa ao se desenvolver aumenta a sua agregação de valor, 

e com isso passa a valer mais tanto para a empresa quanto para o mercado (DUTRA, 

2012). 

Silva (2005, p.117), diz que: 

 

Um aspecto fundamental na manutenção de um modelo de Competências é 

a parte de remuneração, fazendo com que as organizações passem a 

remunerar seu pessoal não mais pelo cargo que ocupa, mas pela sua 

capacidade de gerar valor para o negócio da empresa. Para isso, o ideal 

seria elaborar toda uma estrutura de remuneração voltada para a 

convergência de energias na organização. À medida que o sistema de 

remuneração é alinhado ao contexto e à estratégia da empresa, constitui 

fator de harmonização de interesses, ajudando a gerar consensos e atuando 

como alavanca de resultados. 

 

Dutra (2012) apresenta cinco passos que podem ser adotados para determinar 

uma estrutura salarial baseada em complexidade, já que a remuneração não está 

vinculada à competência, mas sim à complexidade, conforme Quadro 12 a seguir: 

 

Quadro 12 - Estrutura salarial com base em complexidade 

1. Estabelecer os principais eixos de carreira da empresa;  

2. Definir as competências a serem entregues em cada eixo de carreira;  

3. Estabelecer os degraus de complexidade de cada competência dentro do mesmo eixo de carreira. 

Para cada eixo de carreira, é importante verificar quantos graus de complexidade existem que 

podem ser claramente identificados. Os graus de complexidade correspondem a níveis de 

agregação de valor da pessoa para a empresa e, portanto, correspondem a diferentes patamares 

salariais;  

4. Construir faixas salariais para cada degrau de complexidade. Dentro de cada eixo de carreira, 

pode-se estabelecer uma relação entre os salários da empresa ou do mercado e os graus de 

complexidade; 

5. Enquadrar as pessoas nos diferentes graus de complexidade. Estes devem ser equivalentes a cada 

uma das diferentes competências, ou seja, o primeiro grau de complexidade da competência a 

deve equivaler ao primeiro grau de complexidade da competência b. Em geral, recomenda-se que 

as empresas utilizem sete competências para total confiabilidade.  

Fonte: Adaptado de Dutra (2012, p. 82-83)  
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Dessa forma, entende-se que quando em um determinado eixo de carreira há 

três graus de complexidade são obtidos três níveis de agregação de valor, e 

estruturados três níveis de faixas salariais. Assim, quanto maior a agregação de valor 

maior será a faixa salarial. 

 

3.6 Implantação e resistências à gestão por competências 

 

Conforme Leme (2005), a implantação da gestão por competências requer o 

envolvimento de toda a empresa, devendo ser um projeto compartilhado por todos os 

colaboradores, e partir da direção da empresa.  O fato de algumas empresas 

implantarem a gestão por competências em apenas algumas funções ou apenas em um 

setor não é um processo errado, porém é um processo incorreto. Contudo, a sua 

implantação em apenas parte da empresa ainda é a grande realidade no mercado.   

Assim, ainda de acordo com Leme (2005, p.26), ``é possível, sim, implantar 

Gestão por Competências em toda a organização e em todas as suas funções, até 

mesmo as mais simples, independente de tamanho ou do número de colaboradores e, 

ainda, com recursos financeiros acessíveis``.  

 

Para Silva (2005), quando se implanta uma cultura de gestão por 

competências, na verdade se está implantando uma transformação organizacional, 

que resulta em uma estrutura organizacional com características diferentes, que 

demandará modificações no sistema de gerenciamento e de avaliação dos 

colaboradores.  

Para Ruzzarin e Simionovschi (2010, p.104) 

 

Uma correta e eficaz gestão da mudança propõe que sejam verificadas e 

estudadas todas as suas dimensões, que normalmente podem ser divididas 

em dois grandes grupos: 

- os componentes FÍSICOS, onde aparecem as estratégias, as estrutura s e 

os sistemas (leia-se para o SIGP: os arranjos dos cargos, as ferramentas do 

modelo, as tabelas criadas, os procedimentos de manutenção do programa, 

o software de gestão do modelo etc.);  

- os componentes PSICOLÓGICOS, traduzidos pela cultura e pelo estilo de 

gestão que reina na organização (leia-se para o SIGP: a forma como o 

processo é implementado, o modelo de liderança que os funcionários 

recebem, o comprometimento da alta gestão com o processo, a confiança 

nas relações, o teor da comunicação interna etc.).  

 



66 

Segundo Rabaglio (2012), um projeto de gestão por competências tem as suas 

ações voltadas para investir e desenvolver pessoas, uma vez que as pessoas são a 

matéria-prima do projeto. Assim, a equipe gestora do projeto deverá organizar ações 

que tenham o objetivo de sensibilizar, conscientizar e orientar  tecnicamente as 

pessoas sobre a necessidade e os benefícios de cada ação, de maneira que 

compreendam a importância das mudanças nas suas práticas para a geração de 

resultados mais eficazes.   

     Para Leme (2005), a implantação da gestão por competências requer seis 

etapas: 

(1) Sensibilizar: é o momento em que serão apresentados os motivos para a 

implantação da gestão por competências em toda a organização. Sendo necessário 

falar a linguagem que cada setor entenda, de forma a motivar as pessoas, fazendo 

com que comprem a ideia. 

(2) Definir as competências organizacionais: é a etapa que diz respeito à 

definição das competências necessárias para que a organização trabalhe alinhada com 

missão, visão, valores e estratégia, o chamado MVVE. 

(3) Definir as competências de cada função: é o momento de estabelecer o 

perfil ideal da função. Depois de definidas as competências organizacionais,  a 

descrição das funções devem ser analisadas, e determinadas quais das competências 

organizacionais serão necessárias para cada função e em qual intensidade. 

(4) Identificar as competências dos colaboradores: é o momento de identificar 

o que os colaboradores têm a oferecer, e quais competências precisam ser 

aprimoradas, sendo necessário identificar o gap do colaborador. 

(5) Desenvolver os colaboradores: depois de identificar as deficiências de cada 

colaborador, se faz necessário treiná-los e desenvolvê-los. Aqui será aplicado um 

treinamento específico, baseado nas competências necessárias. Resultando em 

treinamentos mais objetivos, focados, precisos e assertivos. 

(6) Acompanhar a evolução/gestão por competências: refere-se a mensurar a 

evolução de cada colaborador e de todo o trabalho realizado, de forma a extrair o 

grande benefício da gestão por competências, que é:  
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Poder identificar os talentos para novos projetos ou tarefas, analisar 

equipes, motivar os colaboradores utilizando os que possuírem mais 

competências para participarem da evolução dos colaboradores que estão se 

desenvolvendo, reaproveitar os talentos de sua empresa em novos desafios 

ou funções, novos cargos e até mesmo em remuneração, benefícios ou 

plano de carreira. (LEME, 2005, p.29-30). 

 

Seguindo basicamente a mesma linha de pensamento, Gramigna (2007) 

considera que a gestão por competências é um programa que se instala por meio de 

blocos de intervenção que se sucedem de forma simultânea ou passo-a-passo: 

sensibilização, definição de perfis, avaliação de potencial e formação do banco de 

talentos, montagem do plano individual de capacitação por competências e ações de 

desenvolvimento, e a gestão do desempenho.  

De forma resumida, Silva (2005, p.59) apresenta os seguintes passos:  

 

Identificar as necessidades de um negócio, mapear as competências 

necessárias para que atinja os seus objetivos, identificar e avaliar as 

competências das pessoas, analisar o gap (lacuna) entre o que se deseja e o 

que se tem. Além disso, vale dizer que estabelecer o plano de ação para 

eliminar e/ou diminuir o gap encontrado assegura que as pessoas tenham 

uma administração alinhada com as necessidades da empresa. 

 

Segundo Leme (2005), uma das razões para a implantação da gestão por 

competências são as exigências da Norma ISO - International Organization for 

Standardization (Organização Internacional para Padronização), que com a 

atualização da versão 2000, iniciou a especificação desse processo, trazendo alguns 

requisitos e exigências, tais como: determinar as competências necessárias etc.  

O fato é que com isso, a empresa que não tiver o padrão de qualidade que a 

ISO ou qualquer outro programa de qualidade determina, estará fora do mercado, em 

especial o mercado internacional, onde uma das principais exigências para competir a 

nível global é possuir um selo que ateste um padrão internacional de qualidade .  

De acordo com Silva (2005, p. 137), o sucesso da implantação de um modelo 

de gestão por competências depende de alguns fatores críticos, que são:  

 

Comprometimento da alta direção; infra-estrutura organizacional; 

metodologia consistente; sistema para suportar metodologia; entendimento 

pró-ativo; foco contínuo por um longo período; medidas para demostrar 

progresso; motivação pessoal do indivíduo; visão de resultados; controle de 

resultados x controle de procedimentos; avaliação de performance 

empresarial ( metas e indicadores); controle de custos e p rodutividade; 
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recursos humanos gerenciados e avaliados através dos resultados 

apresentados; contrato de gestão (empresas públicas).  

 

Além desses fatores críticos, as empresas precisarão lidar com algumas 

dificuldades relacionadas à implantação da gestão por competências, que segundo 

Leme (2005) são:  

1. Falta de ferramentas (metodologias, softwares, e softwares com 

metodologia) existentes no mercado dedicadas à gestão de pessoas realmente focada 

em competências. 

2. Falta de preparo, de conhecimento técnico, e até ético de alguns 

profissionais, que como condutores da gestão por competências nas organizações, as 

fazem passar por experiências traumáticas e dramáticas. 

3. Além da resistência ao novo, dificuldade comum ao ser humano.  

 Ruzzarin e Simionovschi (2010, p.105) consideram que “a resistência é uma 

parte previsível, natural e necessária do processo de aprendizagem .”  

Assim sendo, torna-se perfeitamente pertinente em relação ao processo de 

mudança ocasionado pela implantação da gestão por competências, já que s egundo 

Zarifian (2001), a gestão por competências traz para o empregado o desafio de 

assumir responsabilidades, ou seja, de tornar-se devedor dos resultados das 

atividades assumidas, e de vir a ser julgado e avaliado pelos resultados obtidos.  

Para Ruzzarin e Simionovschi (2010), o sucesso ou o fracasso do modelo se 

inicia com o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGP) alinhado ou não com o 

entendimento, participação e adesão às estratégias organizacionais; com a criação e 

monitoramento dos indicadores que medirão a referida estratégia; e com as metas e 

visões coletivas e individuais.  

Os supracitados autores ainda questionam que “um SIGP, mesmo que 

corretamente implantado, com todos os links estratégicos e colunas metodológicas 

respeitados, pode-se transformar em quase nada se a relação empresa e colaborador 

não estiver bem resolvida”, ou seja, ambos precisarão entender a necessidade de 

caminharem no mesmo sentido, que é o que proporcionará o crescimento de ambas as 

partes (RUZZARIN; SIMIONOVSCHI, 2010, p.111)  
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 Silva (2005) considera que implantar a gestão por competências requer 

esforço, comprometimento e superação de obstáculos, tais obstáculos podem ser 

contemplados no Quadro 13 a seguir. 

 

Quadro 13 - Barreiras e riscos de implantar um sistema de gestão de competências 

Barreiras Naturais Riscos 

 Primeira: acontece quando os gestores não 

compram a ideia do modelo; 

 Segunda: ocorre quando eles tomam o 

Sistema de Competências como uma 

ferramenta de indicadores, e não com um 

sistema facilitador para gestão da estratégia; 

 Terceira: quando a comunicação é ruim e não 

explica para os empregados o que é o modelo 

e como ele deve ser utilizado; 

  Quarta: a falta de integração entre as partes 

que compõem o Sistema de Competências 

(Desenvolvimento, Remuneração e 

Recrutamento e Seleção) e o processo de 

Gestão.  

 De se desenvolverem competências menos 

significativas para a organização, caso não se 

tenha uma visão clara de suas metas ou de 

suas estratégias; 

 De obtenção de um número inadequado de 

competências como resultado de um mau 

envolvimento dos colaboradores no processo;  

 De manter a empresa com o mesmo status quo 

organizacional ao se usar inadequadamente 

competências não sistêmicas;  

 De não agregar valor, quando houver 

dificuldade em diferenciar desempenhos de 

sucesso dos desempenhos medíocres por conta 

de se haver escolhido competências 

exageradamente genéricas; 

 Do tempo de construção ser de médio para 

longo, o que implicará recursos financeiros 

adicionais; 

 De se ter uma estrutura específica, pós-

implantação, para administrar o projeto. 

Fonte: Adaptado de Silva (2005, p.35-37). 

 

 

Ao compreender que a implantação da gestão por competências ocasiona uma 

série de mudanças organizacionais, a organização precisará compreender a 

complexidade do gerenciamento da mudança, e consequentemente entenderá que 

precisará de um real planejamento de como lidar com ela, deixando assim de 

simplificar o processo de tratamento da mudança, que geralmente vem a ocorrer por 

meio das básicas comunicações internas em murais, jornais internos etc.  

(RUZZARIN; SIMIONOVSCHI, 2010).  
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4 METODOLOGIA 

 

 

Com o propósito de possibilitar a realização dos objetivos desta pesquisa, faz -

se necessário uma série de considerações metodológicas, como por exemplo, a sua 

caracterização, e a definição de fatores relacionados à coleta de dados. Assim sendo, 

essa seção é composta por 3 (três) subseções, a saber: tipo de pesquisa adotado, 

técnicas de levantamento de dados, e técnicas de análise de dados. Em seguida serão 

abordados os resultados e discussão dos dados. 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

Baseando-se no objetivo geral dessa pesquisa, que é identificar, segundo a 

percepção de líderes e não líderes, as principais mudanças ocorridas na gestão de 

pessoas com a implantação da gestão por competências em uma indústria na cidade 

de Sobral/CE, define-se a pesquisa como de natureza descritiva, e de caráter 

qualitativo.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois os entrevistados forneceram 

respostas que contemplaram suas percepções sobre o problema de estudo a partir de 

um contexto mais subjetivo, o que propiciou um entendimento mais amplo  acerca do 

problema de pesquisa.  

Para Andrade (1994), a pesquisa descritiva é aquela em que o pesquisador não 

interfere nos fatos, ou seja, estes são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados sem interferência do pesquisador.  

Quanto aos meios, esta é uma pesquisa bibliográfica e de campo, uma vez que 

toda pesquisa científica requer um estudo bibliográfico preliminar. Caracteriza-se, 

quanto ao método de pesquisa empregado, como um estudo de caso, sendo 

identificado mediante aos propósitos desse estudo, como o melhor método para o 

alcance dos objetivos propostos.  

Assim sendo, a pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, pois busca 

identificar as principais mudanças ocorridas na gestão de pessoas com a implantação 

da gestão por competências em uma empresa do setor industrial, que atua na cidade 

de Sobral/CE, no setor de cimento.  



71 

De acordo com Roesch (2006, p. 200), o estudo de caso pode ser “único ou 

múltiplo e a unidade de análise pode ser um ou mais indivíduos, grupo, organizações, 

eventos, países, ou regiões.”  

Segundo Yin (2010), o estudo de caso se refere a uma das muitas maneiras de 

se fazer pesquisa, e torna-se a estratégia preferida em situações em que o pesquisador 

tiver pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontrar em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.  

 

4.2 Técnicas de levantamento de dados  

 

 

Por conveniência e acessibilidade a pesquisa foi realizada em uma indústria 

que atua na cidade de Sobral/CE, e que adota o modelo de gestão por competências.  

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de entrevistas 

individuais semiestruturadas, nas quais foram utilizados dois roteiros com perguntas 

baseadas essencialmente no modelo proposto por Dutra (2012), e dois formulários 

para registro dos dados das entrevistas. Constituem-se sujeitos dessa pesquisa a 

gestora da área de RH e mais 27 colaboradores da respectiva empresa. 

De acordo com Creswell (2010, p.206), “a investigação qualitativa emprega 

diferentes concepções filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, 

análise e interpretação dos dados.”  

Assim, acredita-se que por meio dessa ferramenta de coleta de dados, seja 

possível obter todas as informações necessárias para um conhecimento detalhado 

acerca dos resultados alcançados pela empresa em virtude da implantação da gestão 

de pessoas baseada em competências.  

 

4.3 Técnicas de análise de dados 

 

Para analisar os dados coletados pela pesquisa, foi utilizada a técnica da 

análise de conteúdo, por meio da qual os conteúdos foram transcritos das entrevistas 

e organizados em categorias temáticas, onde foi possível uma associação das 

informações ao referencial teórico.  

Conforme Chizzotti (2006), a análise de conteúdo é uma das diferentes formas 

de interpretar o conteúdo, utilizando normas sistemáticas de extrair os significados 
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temáticos ou os significantes lexicais, através dos elementos mais simples do texto. 

Relaciona a frequência com que são citados alguns temas, palavras ou ideias no 

texto, de forma a verificar o peso atribuído ao assunto pelo autor do texto analisado.  

A análise de conteúdo pode ser entendida por Bardin (1979, p.42) como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a  obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens.  

 

Segundo Bardin (1979), as principais etapas da análise de conteúdo são: pré-

análise; exploração do material; e tratamentos dos resultados-inferência e 

interpretação. O referido autor considera ainda que as técnicas utilizadas na análise 

de conteúdo podem ser: análise categorial,  análise de avaliação, análise de 

enunciação, análise de expressão, análise das relações e análise do discurso.  

Em consonância, Martins e Theóphilo (2007, p. 96) consideram que a análise 

de conteúdo é composta por três etapas fundamentais:  

 

1.  Pré-análise: coleta e organização do material a ser analisado.  

2.  Descrição analítica: estudo aprofundado do material, orientado pelas 

hipóteses e referencial teórico. Escolha das unidades de análises ( a 

palavra, o tema, a frase, os símbolos etc.). Essas unidades são juntadas 

segundo algum critério e definem as categorias. Por exemplo, um 

discurso poderia ser classificado como otimista ou pessimista, como 

liberal ou conservador. As categorias devem ser exaustivas e 

mutuamente excludentes. Das análises de frequências das categorias 

surgem quadros de referências.  

3.  Interpretação inferencial: com os quadros de referência, os conteúdos 

(manifesto e latente) são revelados em função dos propósitos do estudo.  

 

Para Pacheco Júnior et al. (2007), a análise de conteúdo analisa as variáveis 

e/ou atributos de forma sistemática e objetiva, sendo uma técnica aplicável a 

qualquer forma de comunicação, como por exemplo, artigos técnicos, conversas, 

discursos, jornais etc., onde a avaliação dos dados tem de ser focada nos objetivos da 

investigação.  

De acordo com Martins e Theóphilo (2007), programas de computador podem 

auxiliar no trato de grandes quantidades de dados, e que há softwares voltados para a 

prática da análise de conteúdo. Assim sendo, foi utilizado para a análise dos dados o 

software NVivo 10, de análise qualitativa. 
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4.3.1 Perfil da empresa 

 

Trata-se de uma pesquisa em uma empresa privada, do setor de cimentos, com 

atuação na cidade de Sobral/CE, hoje com cerca de 280 (duzentos e oitenta) 

funcionários diretos.  

O Grupo é caracterizado como uma empresa 100% (cem por cento) brasileira, 

com atuação em mais de 20 (vinte) países, e por concentrar operações em setores de 

base da economia, como cimento, mineração e metalurgia, siderurgia, celulose e 

papel, suco concentrado de laranja e autogeração de energia. Atua no mercado 

financeiro, e investe em empresas e projetos de biotecnologia, pesquisas minerais e 

especialidades químicas. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Nesta seção os resultados da pesquisa serão apresentados, analisados, 

correlacionados à teoria que serviu de base para este estudo; e as análises realizadas 

serão correlacionadas no intuito de gerar novos conhecimentos.  

 

5.1 Análise e discussão 

 

Foram realizadas vinte e oito entrevistas na empresa, na cidade de Sobral/CE, 

entre o período de 13 a 30 de dezembro de 2013. Primeiramente foi realizada uma 

entrevista de uma hora e trinta minutos com a profissional responsável pela área de 

recursos humanos da unidade (Apêndice A).  

As demais entrevistas foram realizadas por acessibilidade em profissionais que 

ocupam cargos de liderança e cargos profissionais, conforme organização estrutural 

de cargos da empresa, com uma duração média de trinta minutos cada (Apêndice B). 

Assim, a primeira entrevista foi realizada no dia 13 de dezembro de 2013, em 

que foi entrevistada a analista sênior de Desenvolvimento Humano e Organizacional  

(DHO), responsável pela área de Gestão de Pessoas, que é composta por três 

funcionários nessa unidade. Essa entrevista foi realizada com base no Apêndice A, 

que foi desenvolvido para levantar informações sobre a área de gestão de pessoas da 

empresa pesquisada. 

A partir daí, foram realizadas vinte e sete entrevistas com base no Apêndice B, 

com o propósito de obter a percepção dos funcionários da unidade de Sobral sobre o 

modelo de gestão por competências adotado. Tendo sido realizadas dez entrevistas 

em colaboradores que ocupam cargos de liderança, e dezessete em colaboradores que 

ocupam cargos profissionais. Sete dessas entrevistas foram realizadas em 

Aprazível/CE, distrito de Sobral/CE, que é onde ocorrem as atividades de mineração 

da unidade sobralense. 

Depois de realizadas essas vinte e oito entrevistas, que representam 10% (dez 

por cento) da população dessa empresa, objeto de estudo, foram transcritas 

manualmente uma por uma, com total organização do conteúdo a ser analisado. 
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Para a análise dos conteúdos das entrevistas utilizou-se a versão 10 do 

software NVivo de análise qualitativa, desenvolvido pela QSR International. O 

NVivo é um software que pode ser utilizado para a análise de dados qualitativos em 

várias áreas, podendo organizar, analisar, ligar e cruzar dados, por meio da análise da 

frequência e similaridade dos dados. Assim, esse software agrupa dados em comum, 

analisa os dados por temáticas e estabelece categorias, sendo possível fazer análise 

qualitativa das respostas obtidas por meio das entrevistas, além de poder gerar 

resultados quantitativos por meio de uma análise qualitativa.  

Assim, buscou-se a partir dos resultados gerados pelo software fazer uma 

comparação e/ou correlação entre as percepções geradas pelos líderes e pelos não 

líderes, tendo como base o modelo de gestão por competências adotado pela empresa, 

cujas características foram adquiridas por meio da aplicação da entrevista realizada 

com base no apêndice A no Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO). Essa 

análise pode ser contemplada a partir do gráfico 1, a seguir.  

 

Gráfico 1 – Perfil dos entrevistados 

    

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

Os entrevistados dividem-se em dois grupos, o dos líderes formais e o dos 

demais cargos, ou seja, daqueles que não ocupam cargo de liderança na empresa 

objeto de estudo. A partir dos resultados gerados no gráfico 1, verifica -se que nos 
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dois grupos a maioria dos entrevistados caracteriza-se por ser do gênero masculino, e 

por ter no mínimo dez anos de vínculo empregatício com a empresa, conforme pode 

ser percebido em termos percentuais nos gráficos 2, 3 e 4 a seguir. 

 

Gráfico 2 – Perfil dos entrevistados por atributo de: liderança formal 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Evidencia-se a partir dos percentuais apresentados no gráfico 2, que os 

entrevistados foram em sua maioria, profissionais que não ocupam cargos de 

liderança formal na organização, como engenheiros e analistas, por exemplo. 

 

Gráfico 3 – Perfil dos entrevistados por atributo de: sexo/gênero  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Evidencia-se a partir dos percentuais do gráfico 3, que os entrevistados são 

predominantemente do gênero masculino, o que de certa forma pode estar 

relacionado ao ramo de atuação da empresa. 

 

Gráfico 4 – Perfil dos entrevistados por atributo de:  tempo de vínculo com a empresa 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

 Assim, utilizando-se os atributos de líderes e/ou não líderes, gênero (sexo), e 

tempo de vínculo com a empresa, pode-se classificar a amostra como sendo 

predominantemente de não líderes, do gênero masculino, e em sua grande maioria 

com uma relação de longo prazo com a empresa, com no mínimo dez anos de vínculo 

empregatício. Tal evidência confirma Dutra (2001), pois este autor considera que a 

gestão por competências possibilita uma série de ganhos para a organização e para as 

pessoas, como exemplo, a capacidade de atrair, reter e potencializar talentos. Essa 

capacidade de retenção da empresa apresenta-se evidente por meio dos índices 

percentuais gerados pelo software NVivo 10 no gráfico 4.  

Segundo a analista sênior do Desenvolvimento Humano e Organizacional 

(DHO), que trabalha na empresa há dezessete anos, a gestão de pessoas por 

competências foi implantada em 2006, e tem como estilo/competências de gestão: 

engajar; realizar; e renovar. Com isso, a empresa começou a utilizar o software 

Sistema de Desenvolvimento (SDV), que é um sistema corporativo, desenvolvido 
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pela academia de excelência em São Paulo, para monitorar o modelo de competências 

que foi adotado. Esse software funciona por ondas: 

1. SDV Liderança: que corresponde aos líderes de equipe (chefes, gerentes de 

área), e que contemplam oito competências profissionais - trabalho em equipe; 

segurança do trabalho; gestão de si; gestão da operação; visão de futuro; estratégias 

de mercado; crenças de gestão; e aliança com clientes e fornecedores.  

2. SDV Profissional: que corresponde ao médico do trabalho; engenheiros; 

analistas; assistentes técnicos; assessores, e que contemplam seis competências 

profissionais - trabalho em equipe; segurança do trabalho; gestão de si; gestão da 

operação; visão de futuro; e estratégias de mercado.  

3. SDV Operacional: que corresponde a todos os demais cargos/funções, e que 

contemplam cinco competências profissionais – trabalho em equipe; conhecimento 

específico na função; segurança do trabalho; gestão de si; e gestão da operação.  

Gráfico 5 – Competências profissionais 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Assim sendo, e com base no gráfico 5, verifica-se que as duas competências 

profissionais mais lembradas/mencionadas pelos dois grupos entrevistados foram 

trabalho em equipe e conhecimento técnico, contudo o conhecimento técnico nem é 

mencionado pela área de desenvolvimento humano e organizacional-DHO como uma 

competência dos líderes, pois é considerada como uma competência básica e 

fundamental a tais profissionais.  

As competências de aliança e crenças de gestão, como esperado , só foram 

mencionadas por líderes. E apenas profissionais que não ocupam cargo de liderança, 

mencionaram a competência alinhamento a valores, apesar de tal competência não ter 

sido mencionada pelo DHO.  

As competências estratégias de mercado e segurança do trabalho não foram 

mencionadas/lembradas por nenhum dos entrevistados, o que indica que tais 

competências precisam ser mais disseminadas e aplicadas na empresa, pois são 

competências profissionais inerentes a praticamente todos os cargos. Além disso, 

podem-se acrescentar os baixos índices percentuais de percepção dos dois grupos, 

líderes e não líderes, em relação às competências visão de futuro e foco em 

resultados. 

Tais resultados tendem a não ser favoráveis, pois a base do pensamento de 

Fleury e Fleury (2001) é de que a competência está associada a verbos como: saber 

agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, 

saber engajar-se, assumir responsabilidades, e ter visão estratégica, de forma a 

agregar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo.  

Em consonância, Silva (2005) defende a ideia de que o gestor deve estar 

comprometido com os resultados, e que para isso precisa ter conhecimento sobre o 

mercado, sobre o negócio, sobre as pessoas e saber administrar e mensurar essas 

informações para projetá-las no futuro da empresa. 
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Gráfico 6- Funcionários presentes na implantação da gestão por competências  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 Diante do gráfico 6, constata-se que a maioria dos funcionários entrevistados 

já trabalhava na fábrica de cimentos quando foi implantada a gestão por 

competências, vivenciando dessa forma, todo o seu processo de implantação, e sendo 

impactada diretamente por todas as mudanças oriundas do novo modelo. Esse 

resultado já era perfeitamente previsível, já que a gestão por competências foi 

implantada em 2006 na empresa, e que se a maioria dos funcionários tem no mínimo 

dez anos de vínculo empregatício, é perfeitamente esperado que a maioria desses 

funcionários tenha acompanhado todo o processo de implantação desse novo modelo 

de gestão na organização. 
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Gráfico 7- Mudanças no trabalho com a implantação da gestão por competências  

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

No gráfico 7, pode-se observar que líderes e não líderes, que entraram antes e 

depois da implantação da gestão por competências, alegam uma série de mudanças 

em seu trabalho ocasionadas pela adoção da gestão por competências. Os 

entrevistados consideram que a partir desse modelo de gestão, as duas principais 

mudanças ocorridas e percebidas no trabalho foram que tanto a empresa como os 

funcionários passaram a ter um maior foco em resultados e um maior foco nas 

competências.  

Assim sendo, a principal mudança percebida pelos entrevistados pode ser 

observada a partir do entrevistado 7 (2013), do grupo dos não líderes, que relata que 

`` o trabalho passou a ser muito voltado para resultados e metas a partir da gestão por 

competências``. 

Segundo o DHO, as principais mudanças ocorridas na gestão de pessoas com a 

implantação da gestão por competências foram: uma maior aderência do estilo de 

liderança com os valores da empresa; mudança na cultura organizacional; os 
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colaboradores ficaram mais profissionais; maior engajamento; poder de reação dos 

funcionários, pois passaram a conhecer as suas competências.  

Todas essas mudanças corroboram Morcerf et al. (2006), já que compreendem 

que a gestão por competências exerce influência positiva no desempenho tanto dos 

profissionais quanto das organizações, o que gera vantagens competitivas 

sustentáveis.  

Contudo, torna-se relevante observar que tais resultados apresentam certas 

diferenças em relação aos resultados obtidos no gráfico 5, pois os entrevistados 

consideraram o trabalho em equipe como a competência profissional mais valorizada 

pela empresa, e no gráfico 7, o trabalho em equipe apresenta um índice relativamente 

baixo entre as variáveis que caracterizam as principais mudanças ocorridas no 

trabalho com a implantação da gestão por competências. Por outro lado, no gráfico 7, 

tem-se o maior foco em resultados como a principal mudança ocorrida no trabalho 

com a implantação da gestão por competências, e no gráfico 5, esta mesma variável é 

menos considerada, em particular pelos não líderes. 

Gráfico 8 - Mudanças nos processos de recrutamento e seleção  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

Por meio do gráfico 8, verifica-se que para os líderes entrevistados as 

mudanças nos processos de recrutamento e seleção ocorreram basicamente em função 

da busca de competências comportamentais nos candidatos, enquanto para os não 
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líderes (demais cargos) percebe-se que há um equilíbrio entre a percepção da busca 

por competências técnicas e comportamentais, embora as comportamentais sejam 

também as mais consideradas por esse grupo. Dentre os líderes, houve pouca menção 

a competência técnica, e nenhum líder mencionou a exigência hoje da empresa por 

maior escolaridade, mas uma parcela significativa dos demais  cargos mencionou. 

Houve pouca menção dos líderes em relação a mudanças nas etapas tradicionais em 

prol de etapas mais coesas, como entrevistas, avaliação de psicólogo, avaliação do 

desenvolvimento humano e organizacional (DHO), e avaliação de currículo, estas 

foram mais mencionadas pelos não líderes.  

Em consonância aos resultados do gráfico 8, pode-se contemplar a percepção 

do entrevistado 5(2013), do grupo dos líderes, que considera que `` hoje o foco maior 

está nas competências comportamentais, porque mesmo as competências técnicas sendo 

importante, a empresa percebe que o candidato pode desenvolvê-las com o tempo``.  

 

De acordo com o DHO, a partir da analista sênior entrevistada, foram várias as 

mudanças que ocorreram nos processos de recrutamento e seleção com a implantação 

da gestão por competências, pois tais processos passaram a estar pautados em 

competências. Esses processos passaram a ocorrer com base em uma 

ferramenta/software de análise de competências chamada de análise de perfil pessoal 

(PPA), desenvolvido pela Consultoria Thomaz em São Paulo (consultoria oriunda dos 

Estados Unidos).  

 

Relatou ainda, que quando há alguma vaga aberta na empresa, é utilizada a 

descrição de cargo para divulgar a vaga internamente, pois a empresa dá prioridade 

aos próprios funcionários, e parte para a seleção externa apenas quando não 

identifica nenhum funcionário interno que tenha condições de assumir o cargo em 

aberto. Assim, os currículos são comparados com as responsabilidades do cargo, e 

aqueles com perfil compatível ao cargo são direcionados ao PPA, em que apenas a 

analista entrevistada é quem sabe utilizá-lo, cada aplicação desse software custa 

280,00 (duzentos e oitenta reais) para a empresa. A metodologia desse software 

começa com o funcionário escolhendo adjetivos/características que o caracterizam e 

a partir disso o PPA consegue identificar o estilo do candidato e o perfil de acordo 

com a função, por meio de uma série de perguntas abertas e fechadas que são geradas 

automaticamente pelo software. Segundo a analista, esse software é bem preciso e 
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suficiente para identificar o candidato mais adequado e capaz de gerar os resulta dos 

esperados pela empresa. 

Essa metodologia adotada pela empresa se alinha a percepção de Souza  et al. 

(2009), por considerarem que a seleção por competências é mais ágil e objetiva por 

ter como foco a perspectiva de resultados no cargo e na função.  

Além disso, verifica-se que tanto por parte da empresa quanto por parte dos 

dois grupos de funcionários analisados, há o entendimento, de que o ponto de partida 

da seleção por competências é o perfil de competências, ou seja, saber quais os 

conhecimentos, habilidades e atitudes são necessários para desenvolver o trabalho e 

obter um maior desempenho na organização (SILVA, 2012).  

Dessa forma, a empresa também se alinha a Leme (2007), pois realiza suas 

atividades de recrutamento e seleção compreendendo as competências e indicadores 

que devem ser investigados. 

Assim sendo, e a partir do conjunto de resultados obtidos nesse gráfico, pode-

se constatar que tanto candidatos externos que tenham interesse em ingressar na 

fábrica de cimentos, quanto os próprios funcionários que queiram fazer carreira na 

empresa, e participar de processos seletivos internos precisarão estar atentos quanto 

ao seu perfil, ou seja, se possuem as competências necessárias ao cargo,  em especial 

competências comportamentais, já que estas são consideradas como o diferencial no 

processo de recrutamento e seleção da empresa, conforme verificado no gráfico 8. 

Gráfico 9 - Mudanças nos processos de treinamento e desenvolvimento  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  
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Ao serem questionados sobre as principais mudanças ocorridas nos processos 

de treinamento e desenvolvimento após a implantação da gestão por competências na 

empresa, os dois grupos de funcionários, tanto os líderes quanto os demais 

profissionais apontam a preocupação com o desenvolvimento de competências como 

a principal mudança ocorrida. Para os líderes a empresa se preocupa em proporcionar 

de forma equilibrada tanto o desenvolvimento de competências técnicas quanto de 

competências comportamentais, já para os não líderes a empresa apresenta uma 

preocupação maior em proporcionar o desenvolvimento de competências técnicas do 

que comportamentais, embora estas também sejam percebidas e desenvolvidas , 

conforme o gráfico 9. 

Essa mudança também pode ser observada a partir da consideração do 

entrevistado 9 (2013), do grupo dos líderes, que explana que ``  existe um padrão da 

empresa de que o treinamento precisa estar focado em competências. O sistema de 

desenvolvimento analisa pessoa por pessoa nas competências que ela tem que ter. Ocorre 

auto-avaliação e a avaliação do chefe, e depois há uma conciliação entre ambos, e após a 

avaliação é feito um plano de ação para desenvolver o indivíduo para exercer aquele cargo``. 

Dessa forma, os resultados apresentados possibilitam constatar um conjunto de 

evidências, a começar pelo fato de que os subprocessos de recrutamento e seleção 

passaram a estar pautados em competências como afirmou a analista de DHO e os 

resultados apresentados no gráfico 8, o que evidencia total alinhamento aos 

subprocessos de treinamento e desenvolvimento que passaram a atuar no intuito de 

desenvolver competências, conforme gráfico 9. Entretanto, verifica-se que há uma 

certa incoerência entre os resustados apresentados nesses dois gráficos, pois se no 

gráfico 8 os líderes consideram que a empresa busca essencialmente competências 

comportamentais nos candidatos, e os não líderes consideram que a empresa busca de 

forma mais equilibrada competências técnicas e comportamentais, em especial as 

comportamentais, nos candidatos, enquanto que no gráfico 9 os líderes consideram 

que a empresa busca desenvolver de forma equilibrada competências técnicas e 

comportamentais, e os não líderes percebem uma maior preocupação da empresa em 

desenvolver competências técnicas do que comportamentais.  

Assim sendo, passa-se a questionar o motivo de haver predominância de 

competências comportamentais nos subprocessos de recrutamento e seleção, 

enquanto que nos subprocessos de treinamento e desenvolvimento a predominância 
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passa a ser as competências técnicas, já que se as competências comportamentais são 

consideradas um diferencial para o ingresso do candidato na empresa, também 

deveriam ser mantidas como predominantes nos subprocessos de t reinamento e 

desenvolvimento. 

Gráfico 10 - Foco dos programas de treinamento e desenvolvimento 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Verifica-se conforme ilustrado no gráfico 10, que o propósito do treinamento e 

desenvolvimento de competências está alinhado essencialmente a quatro variáveis 

que foram percebidas pelos entrevistados: foco em desenvolvimento dos 

profissionais, quanto a competências diversas, tais como, em questões ambientais e 

medidas de segurança do trabalho, por exemplo; foco em necessidades, ou seja, 

percepção dos funcionários de que a partir de gaps de competências detectados pela 

empresa, são feitas listas de necessidades de treinamento (LNT) e a partir daí 

elaborado o plano de desenvolvimento individual (PDI) e o programa anual de 

treinamento (PAT), utilizando-se até de job rotation; foco em liderança, ou seja, para 

preparar os funcionários para possíveis cargos de liderança, a partir do 

desenvolvimento de competências de gestão; e foco em metas, para que os 

funcionários possam alcançar de forma concreta e satisfatória os resultados 

esperados.  
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A partir desse gráfico, compreende-se que para os dois grupos de funcionários 

analisados, o maior propósito desses programas é o desenvolvimento do funcionário. 

Tal resultado evidencia que a empresa possui política corporativa de 

desenvolvimento, que tem entre outras funções a de aprimorar e desenvolver as 

pessoas de forma a entre outros propósitos aperfeiçoar suas competências, reter 

talentos e contribuir para o alcance dos objetivos e desafios empresariais  (SILVA, 

2005). Como a maioria dos entrevistados possuem no mínimo dez anos de v ínculo 

com a empresa, essa retenção torna-se evidente a partir dos resultados apresentados 

no gráfico 4.   

Essa preocupação da empresa em desenvolver seus colaboradores, pode ser 

contemplada a partir da percepção do entrevistado 1 (2013),  do grupo dos líderes, 

que ressalta que `` A empresa trabalha a excelência de forma robusta, busca o 

desenvolvimento de forma justa e profissional. Tem preocupação em desenvolver pessoas, por 

isso investe também em job rotation para maior conhecimento e desenvolvimento do 

funcionário``. 

 

A analista sênior do DHO considera que os processos de treinamento e 

desenvolvimento ocorriam por meio de ações pontuais, e que com a implantação da 

gestão por competências passou-se a ter a academia de excelência em São Paulo, por 

meio da qual tais processos passaram a ser padronizados em todas as unidades. 

Quando detectados gaps de competências em uma quantidade considerável de 

funcionários por meio do SDV, é solicitado e encaminhado algum instrutor da 

academia de excelência de São Paulo para a unidade de Sobral, ou então, são 

encaminhados três ou quatro funcionários de Sobral para a academia de excelência 

em São Paulo, e quando retornam atuam como disseminadores na unidade de Sobral.  

Ressaltou ainda que isso também ocorre no eixo de carreira operacional, que 

quando detectados gaps de competências, ocorre também o chamado treinamento 

técnico operacional (TTO), em que os próprios colaboradores com experiência e 

domínio sobre aquela competência auxiliam os que estão com deficiência 

(geralmente os líderes que atuam como disseminadores), isso no caso de 

competências técnicas, pois a unidade de Sobral mantém uma parceria com uma 

consultora para o desenvolvimento de competências comportamentais.  
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Tais medidas adotadas pelo DHO após a implantação da gestão por competências 

corroboram com Leme (2005), ao considerar que a grande vantagem do treinamento e 

desenvolvimento com base em competências está em propiciar uma ação sob medida, 

identificando-se de forma precisa o que treinar ou desenvolver nos colaboradores, o que 

resulta em economia e direcionamento dos recursos disponíveis. 

Na verdade o resultado gerado pelo gráfico 10 e a política adotada pelo DHO 

confirmam que as atividades de treinamento e desenvolvimento são guiadas pela 

política de desenvolvimento da empresa e pelos gaps identificados (SILVA, 2005). 

Apesar dos entrevistados terem apontado o maior foco em resultados como a principal 

mudança no trabalho com a implantação da gestão por competências no gráfico 7, e terem 

apontado o maior foco no desenvolvimento dos profissionais como o principal foco dos 

programas de treinamento e desenvolvimento, e o foco em  metas como o foco menos 

significativo no gráfico 10, pode-se perceber que há coerência, já que quanto mais 

desenvolvidos os profissionais mais condições terão para alcançar resultados e metas de 

forma significativa. 

Gráfico 11 - Treinamento e desenvolvimento: atribuições e responsabilidades em níveis crescentes 

de complexidade 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Ao serem questionados sobre se consideram que os programas de treinamento 

e desenvolvimento da empresa contribuem para que assumam atribuições e 

responsabilidades em níveis crescentes de complexidade, tanto os líderes quanto os 

profissionais dos demais cargos consideram que sim, ou seja, que estes programas 
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contribuem positivamente, e que é este o propósito. Contudo, verifica-se no gráfico 

11 que apesar da percepção destes entrevistados serem positivas a respeito dessa 

contribuição, apenas a minoria afirmou que vivenciou o crescimento profissional, por 

meio de promoções, com base principalmente em tais programas. Pode-se observar 

que os profissionais que ocupam cargo de liderança vivenciaram mais esse 

crescimento do que os não líderes.  

Com base no DHO, os programas de treinamento e desenvolvimento são 

mensurados por meio do SDV, e quando constatado que o funcionário alcançou um 

nível excelente de competências ele tende a ser estimulado com novos desafios, ou 

seja, assumindo atribuições e responsabilidades mais complexas, passando a receb er 

maior salário, sendo promovido ou mudando de área, recebendo participação nos 

lucros que está ligada aos resultados, enfim, a empresa acredita que quando um 

funcionário alcança um patamar de excelência em suas competências não poderá 

continuar onde está, pois tem receio de perder o funcionário e por isso utiliza meios 

para retê-los. 

Dutra (2012) entende o desenvolvimento como a capacidade da pessoa em 

assumir atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade, já que 

ao alcançar um determinado nível de complexidade não regredirá a níveis menores. 

Assim sendo, a empresa entende perfeitamente esse entendimento de Dutra, já que 

tem a política de estimular os funcionários com novos desafios  e a percepção da 

necessidade de alguma ação que venha a reconhecer e/ou beneficiar os funcionários, 

buscando assim manter e estimular o desenvolvimento dos profissionais,  apesar dos 

baixos índices de crescimento profissional atribuídos aos programas, conforme 

observado no gráfico 11.  

Assim sendo, pode-se entender que o desenvolvimento dos profissionais nessa 

empresa objeto de estudo, não deve ser associado unicamente aos índices de 

crescimento profissional por meio da promoção.   
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Gráfico 12 - Mudanças nos processos de cargos, carreiras e salários 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Conforme o gráfico 12, pode-se observar que as principais e mais 

significativas mudanças ocorridas nos processos de cargos, carreiras e salários 

percebidas pelos líderes, foram que as relações entre cargos, carreiras e salários se 

tornaram mais bem definidas e estruturadas, e a transparência sobre as formas de 

crescimento na empresa. Em relação aos demais cargos, as principais mudanças 

percebidas foram as mesmas, mas em termos percentuais  maiores para a 

transparência sobre as formas de crescimento, e em segundo lugar para a percepção 

de relações mais bem definidas e estruturadas.  

Estes resultados podem ser melhor comtemplados por meio da percepção do 

entrevistado 7(2013), do grupo dos líderes, que considera que`` a empresa tem um 

plano de cargos, carreiras e salários bem definido que dá oportunidades por meio do 

recrutamento interno``. E por meio do entrevistado 4 (2013), do grupo dos não líderes, que 

ressalta que `` a empresa trabalha com trilhas de carreiras, em que a pessoa entra na empresa 

conhecendo as suas possibilidades de crescimento, o que possibilita o entendimento de que 

poderá crescer  na empresa``. 

De acordo com a analista sênior, as principais mudanças nos processos de 

cargos, carreiras e salários com a implantação da gestão por competências foi a 

utilização da tabela Hay desenvolvida pelo Hay Group (empresa internacional), que 

fez uma pesquisa de mercado por região, pesquisando dez empresas do mesmo porte 
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por região, o que gerou uma tabela de faixas salarias para cada cargo/função da 

empresa. Assim, cada cargo tem uma faixa salarial específica. Geralmente um recém -

contratado tende a começar recebendo 80% de sua faixa salarial, que pode ir 

aumentando e chegar até a 120%, de acordo com suas avaliações de competências.  

A empresa passou a adotar trilhas de carreira definidas e a produzir 

desenvolvimento robusto, possibilitando o crescimento do funcionário na empresa. 

Contudo, a promoção na empresa ocorre depois que o funcionário é avaliado pelo 

SDV e essa promoção venha a ser autorizada pelo comitê, pelo gerente de fábrica, de 

área e pelo DHO, já que tem que ter critérios para haver promoção. Segundo a 

entrevistada, representante do DHO, a empresa direciona e explica o funcionário o 

que é necessário para ele crescer e fazer carreira na empresa, mas ressalta que quem 

faz a carreira é o próprio funcionário, que depende também das escolhas que faz. 

Ainda de acordo com a entrevistada supracitada, a empresa também utiliza 

uma técnica chamada pool sucessório, que é um planejamento de carreira para 

desenhar a médio ou longo prazo a substituição de determinados profissionais, que 

venham a se afastar, a se aposentar ou até mesmo a se desligar da empresa.  

Diante dos resultados gerados pelo software NVivo 10 em relação as 

mudanças nos processos de cargos, carreiras e salários a partir dos dois grupos de 

funcionários entrevistados, e diante do relato da representante do DHO da unidade de 

Sobral sobre os processos de cargos, carreiras e salários ,  constata-se que de fato o 

conceito de competência possibilita uma gestão de pessoas mais alinhada, e focada 

em competências (DUTRA, 2001).  

Também se verifica que há um entendimento tanto por parte dos funcionários 

entrevistados quanto por parte do DHO, de que a reflexão sobre carreira deve partir 

da perspectiva do empregado, conforme defende Silva (2005).  
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Gráfico 13- Percepção dos líderes e demais cargos sobre promoção mediante atribuições e 

responsabilidades mais complexas  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 Ao serem questionados sobre se são promovidos ou se permanecem no mesmo 

cargo ao assumirem atribuições e responsabilidades mais complexas, a maioria dos 

líderes respondeu que depende, já a maioria dos não líderes respondeu que sim, ou 

seja, que há promoção, ao serem questionados sobre se são promovidos ou se 

permanecem no mesmo cargo ao assumirem atribuições e responsabilidades mais 

complexas, conforme mostra o gráfico 13. Na verdade, apenas um entrevistado, do 

grupo dos não líderes, considera que não ocorre promoção.  

Gráfico 14 - Aspectos que propiciam a promoção ou a ampliação do espaço ocupacional  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Como em ambos os grupos foram obtidas respostas de depende sobre se são 

promovidos ou se permanecem no mesmo cargo, conforme gráfico 13, tais respostas 

foram justificadas em termos percentuais conforme mostra o gráfico 14 pelo grupo de 

líderes por depender essencialmente de pré-requisitos do cargo (42,86%), existência 

de vaga (28,57%), necessidade da empresa (21,43%), e ainda por acreditarem que 

mais responsabilidades não implicam em promoção (7,14%). Ainda no gráfico 14 tais 

respostas foram justificadas pelo grupo dos não líderes,  em termos percentuais, por 

dependerem essencialmente de pré-requisitos do cargo (48%), existência de vaga 

(40%), e do orçamento da empresa (12%). Pode-se então evidenciar que ambos os 

grupos tem a mesma compreensão sobre a principal justificativa para a ocorrência ou 

não de uma promoção. 

De acordo com a responsável pelo DHO, adota-se o pipe line na empresa, ou 

seja, quando o funcionário não possui as condições necessárias para ser promovido 

ele permanece no mesmo cargo assumindo novas responsabilidades e atribuições, 

mas com melhorias salariais. Uma das principais razões para essa promoção não 

ocorrer, é quando o funcionário não possui as atribuições necessárias ao cargo, como 

um curso técnico, por exemplo. Dessa forma, torna-se evidente que ambos os grupos 

estão alinhados quanto à percepção de promoção e quanto como esse processo é 

retratado pelo DHO.  

Mediante a considerável percepção dos grupos de que para ser promovidos 

precisam atender os pré-requisitos do cargo e ter vaga na empresa, e mediante a 

política do DHO de que o funcionário assume novas atribuições e responsabilidades 

mantendo-se no mesmo cargo por não possuir condições para ser promovido, pode-se 

considerar que a empresa atua em conformidade a Dutra (2001), que ressalta que o nível de 

complexidade das atribuições e responsabilidades do indivíduo pode ser ampliado sem a 

necessidade de alterar o cargo ou a posição do indivíduo na empresa, este pode agregar mais 

valor sem precisar ser promovido, havendo dessa forma uma ampliação do espaço 

ocupacional, que ocorre mediante as necessidades da empresa.  

 

Dessa forma, os resultados apresentados no gráfico 11 tornam-se plausíveis, já que a 

partir do gráfico 14 torna-se evidente que os programas de treinamento e desenvolvimento da 

empresa contribuem para que seus funcionários venham a assumir atribuições e 

responsabilidades em níveis crescentes de complexidade, mas sem a obrigatoriedade de 



94 

ocorrer de fato uma promoção formal. Essa compreensão corrobora o entendimento anterior 

de que o desenvolvimento do profissional não deve ser associado unicamente à promoção. 

 

Gráfico 15 - Caracterização do processo de remuneração 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

A partir do gráfico 15, pode-se constatar que os funcionários entrevistados que 

não ocupam cargo de liderança percebem que o processo de remuneração da empresa 

ocorre com base no nível de complexidade das atribuições e responsabilidades 

assumidas, e com base na capacidade de agregação de valor do funcionário, com 

percepção insignificante quanto a deficiências nessas práticas de remuneração 

adotadas na empresa. Os líderes percebem o processo de remuneração da mesma 

maneira, com a diferença que não percebem nenhuma deficiência na remuneração 

baseada no nível de complexidade das atribuições e responsabilidades assumidas, e  

percebem certa deficiência na remuneração baseada na capacidade de agregação de 

valor do funcionário.  
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Essa percepção acerca do processo de remuneração na empresa, pode ser 

melhor compreendida por meio do entrevistado 15 (2013), do grupo dos não líderes,  

que ressalta que:  

Quando o funcionário é contratado, o DHO mostra a sua faixa salarial e o 

funcionário entra com 80%, e com a evolução do seu trabalho e de seus resultados 

vai aumentando até atingir 120% da faixa salarial, a partir daí já está pronto para 

subir de nível, ou seja, de cargo. A empresa trabalha com grupo salarial-GS, ou seja, 

as faixas salariais são estabelecidas conforme a responsabilidade e complexidade 

assumida pelo trabalhador. 

 

Conforme a analista sênior do DHO, as atividades da empresa dividem-se em: 

(1) Mineração: na qual a principal competência e entrega desejada pela 

empresa é a de enviar para a produção o melhor minério, ou seja, a melhor pedra 

(calcário) possível. Esse ramo de atividades compreende oito níveis de cargos, ou 

seja, oito degraus de complexidade.  

(2) Produção: na qual a principal competência e entrega desejada pela empresa 

é a de produzir com excelência o produto que recebe da mina; que os funcionários 

cuidem das máquinas e que se preocupem com o bom funcionamento e prevenção da 

máquina. Esse ramo de atividades compreende oito níveis de cargos, ou seja, oito 

degraus de complexidade. 

(3) Manutenção: na qual a principal competência e entrega desejada pela 

empresa é a de ser capaz de dá manutenção com excelência das máquinas. Esse ramo 

de atividades compreende onze níveis de cargos, ou seja, onze degraus de 

complexidade. 

(4) Qualidade: na qual a principal competência e entrega desejada pela 

empresa é a de fazer análise com precisão possível para atender o cliente. Esse ramo 

de atividades compreende três níveis de cargos, ou seja, três degraus de 

complexidade. 

(5) Administrativo: no qual a principal competência e entrega desejada pela 

empresa é a de que esteja voltado para os funcionários, seus benefícios, o clima 

interno, verificação do funcionamento dos sistemas, atualização dos exames dos 

funcionários, ginástica laboral, cuidar dos aspectos fiscais, e etc. Esse ramo de 

atividades compreende vinte e quatro níveis de cargos, ou seja, vinte e quatro 

degraus de complexidade. 
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Ainda de acordo com a analista sênior, cada degrau de complexidade está 

associado a uma faixa salarial diferente, ou seja, são cinquenta e quatro degraus de 

complexidade e cinquenta e quatro faixas salariais. Como a empresa segue a tabela 

Hay, todos os funcionários recebem remuneração compatível com o nível de 

complexidade em que atuam. Nesta tabela salarial, os salários começam a partir de 

80% da faixa salarial e vai subindo para 90%, 100%, 110% e 120%, podendo ser 

atualizado até duas vezes por ano quando o funcionário consegue alcançar o nível de 

competência esperado e desejado, por meio do comitê por mérito. A part ir do 

software SDV, a empresa passou a realizar avaliações de desempenho de 90% 

(noventa graus – realizada pelo gestor e autoavaliação), anualmente nos eixos de 

carreira profissional e operacional, enquanto que no eixo de carreira de liderança as 

avaliações passaram a ser feitas de dois em dois anos, em 180% (cento e oitenta 

graus - realizada pelos pares, gestor, autoavaliação), por ser uma avaliação mais 

robusta. A entrevistada ressalta que uma das normas da empresa é que o funcionário 

não pode ganhar menos de 80% (oitenta por cento) de sua faixa salarial.  

Assim sendo, tanto a empresa adota a política quanto há a compreensão dos 

funcionários de que a remuneração na empresa está alinhada à adoção de faixas 

salariais compatíveis com o nível de complexidade assumida, e à capacidade de 

agregação de valor do funcionário. Isso implica dizer que há a compreensão de todos 

de que quanto mais alto o nível de complexidade das atividades assumidas , maior 

deverá ser a capacidade de agregação de valor do funcionário, e consequentemente 

maior deverá ser a sua remuneração na empresa. Tal entendimento reflete a 

percepção de Dutra (2012), de que a pessoa ao se desenvolver, ou seja, ao evoluir 

nos degraus de complexidade aumentará a sua agregação de valor, passando a valer 

mais para a empresa e para o mercado. 

Essa prática adotada na empresa, objeto de estudo, também corrobora com 

Brandão (2012), que explana o entendimento de que a organização pode remunerar 

de forma diferenciada aqueles que contribuem de forma mais efetiva para a 

consecução dos resultados planejados pela empresa.  
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Gráfico 16 - Resultados globais alcançados com a gestão por competências 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Verifica-se a partir do gráfico 16, a ocorrência de melhorias nos resultados 

globais da empresa devido à implantação da gestão por competências. Essas 

melhorias são percebidas tanto pelos líderes quanto pelos profissionais que ocupam 

os demais cargos, em termos de desenvolvimento de ações mais integradas; atuação 

mais estratégica da empresa por meio de seus colaboradores, quanto ao alcance de 

resultados estratégicos; maior foco no desenvolvimento e valorização dos 

colaboradores; alinhamento entre as expectativas das pessoas e da empresa; e maior 

eficácia em relação às pressões de mercado. Observa-se que os dois grupos de 

funcionários entrevistados percebem de forma unânime, uma maior atuação 

estratégica da empresa e o desenvolvimento de ações mais integradas, como 

resultado da implantação da gestão por competências na empresa.   

Representando a área de gestão de pessoas da empresa pesquisada, a analista 

sênior ressalta melhorias identificadas nos resultados globais da empresa após a 

implantação da gestão por competências, a saber:  

(1) Ações mais integradas, pois todos os processos passaram a estar mais 

interligados e interdependentes, em que o Sistema de Desenvolvimento (SDV), a 

Análise de Perfil Pessoal (PPA), e o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), o 

feedback, a retenção, a meritocracia, a trilha de carreira e o pool sucessório ( que é 

um planejamento de carreira para desenvolver a médio ou longo prazo o funcionário 

para substituição de profissionais que se aposentam, são promovidos, transferidos, 

demitidos ou afastados da empresa) são interdependentes e interligados. Considera 

ainda que a retenção de talentos na empresa ocorre por meio das trilhas de carreira e 
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pela definição e adoção da tabela Hay. Ressaltou ainda que a fábrica não funciona 

sem a gestão por competências.  

(2) Atuação mais estratégica da empresa por meio do alcance de resultados 

estratégicos a partir do alcance dos KPIs (indicadores de desempenho) definidos por 

meio de metas, que são dados técnicos identificados por engenheiros. Esses KPIs são 

estabelecidos pela diretoria técnica em São Paulo.  

(3) Maior foco no desenvolvimento e valorização dos colaboradores a partir da 

adoção das trilhas de carreira; do sistema de desenvolvimento da empresa; do pool 

sucessório; do Treinamento Técnico Operacional (TTO) interno. 

(4) Alinhamento entre as expectativas das pessoas e da empresa possibilitado 

pela aplicação anual da pesquisa de clima. Considera essa pesquisa como censitária, 

composta por noventa perguntas com vários temas, em que quando se atinge um 

resultado favorável de 70% (setenta por cento) na pesquisa do clima é identificado 

esse alinhamento. Também considera que esse alinhamento é favorecido pelo 

trabalho desenvolvido pela ouvidoria e pela empresa trabalhar os gaps de 

competências. 

(5) Relativa eficácia em relação às pressões de mercado, pois não atende 

suficientemente a região, já que a demanda é alta e mesmo a gestão por competências 

sendo boa não consegue supri-la, mesmo possibilitando maior produtividade, ficando 

60% (sessenta por cento) da produção na região norte do estado.  Considera que a 

eficácia da empresa em relação às pressões de mercado irá aumentar em 2016, 

quando será inaugurada em Sobral uma nova planta do grupo.  

Constata-se a partir dos resultados gerados pelo software NVivo 10 no gráfico 

16, e a partir da percepção da área de DHO da empresa, que entre as melhorias 

alcançadas com a implantação da gestão por competências,  a eficácia em relação às 

pressões de mercado foi de fato percebida de forma significativa, contudo, foi a 

melhoria que obteve o menor índice de percepção por parte de todos os entrevistados.  

 

Tais resultados refletem de forma precisa Melo e Maluli (2011), que entendem 

que a partir do entendimento e da definição clara das competências, as empresas 

passam a ter sustentação tanto para sobreviver quanto para se destacar de forma 

eficiente no mercado. 
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Essas melhorias evidenciadas no gráfico 16, retratam a relevância deste 

estudo, pois confirmam que a gestão por competências é de fato um modelo de gestão 

apropriado ao ambiente de negócios em que a fábrica de cimentos está inserida.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Diante do fato dos subprocessos tradicionais de gestão de pessoas não mais 

conseguirem ser suficientes para propiciar os resultados necessários para que as 

organizações possam se manter e se destacar no âmbito empresarial competitivo 

atual, algumas organizações passam a buscar um novo modelo de gestão que possa 

propiciar resultados desejados, suficientes e necessários.  

Assim sendo, passam a adotar o modelo de gestão de pessoas baseado em 

competências, que possibilita subprocessos com nuances diferenciadas dos 

subprocessos do modelo tradicional. Esse modelo de gestão leva a organização a 

pensar e agir de forma mais estratégica, propiciando uma série de benefícios para as 

organizações que a adotam. 

Nesse contexto, o presente estudo toma como base a investigação sobre a 

gestão de pessoas por competências em uma organização do setor industrial de 

Sobral/CE. As conclusões dessa investigação são realizadas quanto ao atendimento 

dos objetivos propostos, quanto à contribuição científica do estudo,  quanto às 

limitações com relação ao estudo, e quanto às recomendações para estudos futuros. 

 

O estudo teve como objetivo geral identificar as principais mudanças 

ocorridas na gestão de pessoas com a implantação da gestão por competências em 

organização do setor industrial de Sobral/CE. Assim sendo, para a consecução desse 

objetivo, foram formulados três objetivos específicos, e seus resultados foram 

gerados com base na análise de conteúdo, a partir da utilização do software de 

análise qualitativa NVivo 10. Foram analisadas 28 entrevistas, que foram divididas 

em três grupos de análise, ou seja, a analista DHO sênior representando a área de 

gestão de pessoas da empresa, dez profissionais que ocupam cargo de liderança, e 

dezessete profissionais que ocupam os demais cargos na empresa.  

No que concerne ao primeiro objetivo específico, ou seja, identificar as 

principais mudanças nos processos de recrutamento e seleção com a implantação da 

gestão por competências, a análise foi feita através da frequência das palavras e seus 

sinônimos, distribuída nas variáveis referentes a competências comportamentais, 

competências técnicas, escolaridade, e etapas tradicionais. Verificou-se assim, que 

para o DHO várias mudanças ocorreram nos processos de recrutamento e seleção, 

pois passaram a estar pautados em competências, e tanto para os líderes quanto para 
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os não líderes a principal mudança percebida foi uma maior busca por parte da 

empresa por competências comportamentais em seus candidatos.  

Em relação ao segundo objetivo específico, ou seja, identificar as principais 

mudanças nos processos de treinamento e desenvolvimento com a implantação da 

gestão por competências foi verificado que os dois grupos de funcionários, tanto os 

líderes quanto os demais profissionais apontam a preocupação com o 

desenvolvimento de competências como a principal mudança ocorrida, em especial 

competências técnicas. Já a analista sênior do DHO considera que os processos de 

treinamento e desenvolvimento ocorriam por meio de ações pontuais, e que com a 

implantação da gestão por competências, tais processos passaram a ser padronizados 

em todas as unidades do grupo, e a ocorrer também quando detectados gaps de 

competências por meio do SDV.  

A análise se deu também em relação às mudanças do foco dos programas de 

treinamento e desenvolvimento, com base na frequência das palavras e seus 

sinônimos, distribuída nas variáveis: foco em desenvolvimento de profissionais; foco 

em necessidades; foco em liderança e foco em metas.  A partir daí verificou-se que 

para os dois grupos de funcionários analisados, o maior propósito desses programas é 

o desenvolvimento do profissional/funcionário, que segundo Silva (2005), uma das 

tendências na área de gestão de pessoas das empresas é a mudança de foco no 

controle para o desenvolvimento. 

No que se refere ao terceiro objetivo específico, ou seja,  identificar as 

principais mudanças ocorridas nos processos de cargos, carreiras e salários com a 

implantação da gestão por competências, detectou-se a partir da frequência das 

palavras e seus sinônimos, seis variáveis distribuídas em: transparência sobre as 

formas de crescimento; mais bem definidas e estruturadas; mais justiça e 

meritocracia; maior alinhamento ao mercado; falhas nas trilhas de plano de carreira; 

e falhas em questões salariais. Observou-se que as principais e mais significativas 

mudanças ocorridas nos processos de cargos, carreiras e salários percebidas pelos 

líderes e não líderes, foram que as relações entre cargos, carreiras e salários se 

tornaram mais bem definidas e estruturadas, e a transparência sobre as formas de 

crescimento na empresa. Para o DHO, as principais mudanças nos processos de 

cargos, carreiras e salários com a implantação da gestão por competências foi a 

utilização da tabela Hay em que cada cargo/função passou a ter uma faixa salarial 
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específica, além de ter passado a adotar trilhas de carreira definidas, e a utilizar a 

técnica do pool sucessório. 

Diante do alcance dos objetivos propostos, é possível constatar que a gestão 

de pessoas por competências integra as ações/subsistemas de RH de forma a levar a 

área a atuar estrategicamente, uma vez que todos esses subsistemas analisados estão 

pautados em competências necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos da 

organização. Contudo, torna-se relevante ressaltar que a empresa, objeto de estudo, 

precisa dá uma maior atenção ao alinhamento entre os subprocessos de recrutamento 

e seleção, e treinamento e desenvolvimento, uma vez que busca com maior 

predominância as competências comportamentais em seus candidatos, enquanto que 

os entrevistados percebem uma maior atenção da empresa em treinar e desenvolver as 

competências técnicas, ou seja, busca competências comportamentais, mas não as 

estimulam na mesma proporção por meio de seus programas de treinamento e 

desenvolvimento. 

Tais resultados corroboraram com Zarifian (2003), que defende que o ponto de 

partida é a identificação da estratégia, que fixará o quadro e a orientação a ser dada 

às competências desenvolvidas na organização, de forma que a empresa não apenas 

alcance seus objetivos, como também obtenha sucesso e vantagem competitiva.  

Constata-se também a validação dos pressupostos deste estudo a partir dos 

resultados detectados, que evidenciam o aprimoramento da qualidade dos processos 

de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e cargos, carreiras e 

salários a partir da adoção do modelo de gestão por competências . 

 

Além dessas mudanças detectadas a partir da implantação da gestão de pessoas 

por competências na área de RH, a relevância desta pesquisa está na verificação da 

ocorrência de uma série de melhorias nos resultados globais dessa empresa objeto de 

estudo, em termos de: desenvolvimento de ações mais integradas; atuação mais 

estratégica da empresa por meio de seus colaboradores, quanto ao alcance  de 

resultados estratégicos; maior foco no desenvolvimento e valorização dos 

colaboradores; alinhamento entre as expectativas das pessoas e da empresa; e maior 

eficácia em relação às pressões de mercado, com a ressalva de que esta eficácia 

poderá aumentar em 2016, a partir da instalação de uma nova planta.  
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Algumas limitações foram identificadas neste estudo, entre elas, o fato da 

gestão por competências ter sido implantada formalmente na empresa há cerca de 

oito anos, pois sabe-se que a implantação da mesma é um processo lento e complexo, 

o que requer tempo e dedicação, e apesar de todas as mudanças e melhorias já 

detectadas na empresa a partir de sua implantação, acredita-se que quanto mais 

consolidado esse modelo de gestão na organização mais melhorias poderá 

proporcionar.  

Outra limitação que pode ser considerada é o fato de que Bardin (1979) 

defende que a inferência deve ser obtida a partir de procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, contudo a análise de conteúdo a 

partir do software Nvivo 10 requer a subjetividade do pesquisador para organizar e 

/ou classifificar as palavras que se repetem e seus sinônimos, envolvendo com isso a 

sua percepção em relação ao conteúdo das entrevistas e do assunto  pesquisado. 

Destaca-se também como limitação deste estudo, o fato da pesquisa ter sido 

realizada em uma empresa do setor de cimento, visto que os resultados  alcançados 

não devem e nem podem ser generalizados como padrão para outros setores da 

economia e/ou organizações. 

Recomenda-se um maior aprofundamento em pesquisas futuras sobre a gestão 

por competências em outras empresas do grupo para verificar se as melhorias e 

vantagens competitivas detectadas na unidade de Sobral condizem com a realidade  de 

suas outras unidades. 

Sugere-se que outros estudos sejam realizados sobre o tema, em um outro 

período de tempo, com o objetivo de comparar e acompanhar a expansão das 

melhorias alcançadas pela empresa objeto de estudo.  

Por fim, recomenda-se a realização de outros estudos a partir da utilização da 

metodologia aplicada nesta pesquisa em outros setores da economia e /ou 

organizações do setor industrial, de forma a detectar ou não a compatibilidade dos 

resultados. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista da Pesquisa 

 

Sexo:________________________________________________________________ 

Cargo:_______________________________________________________________ 

Tempo de vínculo com a empresa:_________________________________________ 

 

1. Há quanto tempo foi implantada a gestão por competências na empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

2. A empresa utiliza algum software e/ou método para monitorar o modelo de 

competências adotado? Comente. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

3. Quais as competências profissionais que são valorizadas pela empresa?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

4. Quais as principais mudanças ocorridas na gestão de pessoas com a implantação da 

gestão por competências? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

5. Quais foram as principais mudanças nos processos de recrutamento e seleção com 

a implantação da gestão por competências? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

6. A empresa utiliza alguma técnica específica que assegure que o candidato 

escolhido tenha condições para obter os resultados esperados e necessitados pela 

organização, ou seja, que assegure a sua capacidade de entregar-se a organização? 

Comente. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

7. Quais foram as principais mudanças nos processos de treinamento e 

desenvolvimento com a implantação da gestão por competências?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 

8. Os programas de treinamento e desenvolvimento da empresa contribuem para que 

os funcionários assumam atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de 

complexidade? Como esse processo é mensurado na empresa?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

9. Quais foram as principais mudanças nos processos de cargos, carreiras e salários 

com a implantação da gestão por competências? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

10. Quando o empregado assume um nível de complexidade ampliado de suas 

atribuições e responsabilidades, ele é promovido ou ocorre uma ampliação de seu 

espaço ocupacional? Comente. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

  

11. Quantos eixos de carreira há na empresa? Quais as principais competências e 

entregas de cada eixo? Há quantos degraus de complexidade em cada eixo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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12. Cada degrau de complexidade está associado a uma faixa salarial? Quantos 

degraus de complexidade e/ou quantas faixas salariais há na empresa? Todos os 

funcionários estão devidamente enquadrados com remuneração compatível com o 

nível de complexidade em que atuam? Comente.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

13. Quais melhorias foram identificadas nos resultados globais da empresa após a 

implantação da gestão por competências? (Em termos de desenvolvimento de :) 

 

Ações integradas;  

Atuação estratégica por meio 

do alcance de resultados 

estratégicos;  

 

Foco no desenvolvimento e 

valorização dos colaboradores; 

 

 

Alinhamento entre as 

expectativas dos colaboradores 

e da empresa; 

 

Eficácia em relação às pressões 

de mercado; 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista da Pesquisa. 

 

Sexo:_________________________________________________________________  

Cargo:________________________________________________________________ 

Tempo de vínculo com a empresa:_________________________________________ 

 

 

1. Quais de suas competências profissionais são valorizadas pela empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

2. Quando você começou a trabalhar na empresa já era adotado o modelo de gestão 

por competências? Quais as principais mudanças ocorridas no seu trabalho com a 

implantação da gestão por competências? Comente. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

3. Qual a sua percepção sobre as mudanças ocorridas nos processos de recrutamento 

e seleção adotados pela empresa após a implantação da gestão por competências? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

4. Qual a sua percepção sobre as mudanças ocorridas nos processos de treinamento e 

desenvolvimento adotados pela empresa após a implantação da gestão por 

competências? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

5. Você considera que os programas de treinamento e desenvolvimento da empresa 

contribuem para que você venha a assumir atribuições e responsabilidades em níveis 

crescentes de complexidade? Comente. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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6. Como você percebe a relação entre cargos, carreiras e salários na empresa após a 

implantação da gestão por competências? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Na empresa, quando o funcionário assume atribuições e responsabilidades mais 

complexas ele é promovido ou permanece no mesmo cargo/função? Comente.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Você considera que a empresa remunera o colaborador com base na sua 

capacidade de agregação de valor, ou seja, de acordo com sua capacidade de gerar 

resultados para a empresa? Comente. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

9. Você considera que a empresa possui faixas salariais diferentes para remunerar os 

funcionários de acordo com o nível de complexidade das at ribuições e 

responsabilidades assumidas? Comente.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

10. Você considera que a empresa possui: (Comente)  

 

Ações integradas;  

Atuação estratégica por meio 

do alcance de resultados 

estratégicos;  

 

Foco no desenvolvimento e 

valorização dos colaboradores; 

 

 

Alinhamento entre as 

expectativas dos colaboradores 

e da empresa; 

 

Eficácia em relação às pressões 

de mercado; 
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