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CARGA HORÁRIA: 18 horas/aula
Objetivo Geral
•

Compreender o modelo de gestão de competências no contexto atual, adquirindo
informações para identificar, desenvolver e acompanhar as competências necessárias ao
autodesenvolvimento e à sua equipe, alinhadas aos objetivos organizacionais e individuais.

Objetivo Específico

Conteúdo
I.

Introdução: Gestão de Pessoas
no Contexto Atual
• Papel estratégico de RH.
• Desafio dos gestores de pessoas.
• Por que gestão de competências?
Diferença entre os termos gestão de
competências e gestão por competências.
• Premissas do modelo.

II.

Competências
• Conceitos.
• Os diferentes níveis de competências.
• Competências organizacionais.
• Alinhamento das estratégias com a
Gestão por Competências.

III.

Competências individuais
• Conceito.
• Potencial e desempenho.
• Mapeamento.

1. Compreender o papel do gestor no
atual modelo de gestão de pessoas.

2. Conceituar, identificar e correlacionar
as competências organizacionais e
individuais.

3. Identificar e mapear as competências
a partir de indicadores.

AVALIAÇÃO


Atividade Prévia: 08 pontos.



Atividades em sala: 32 pontos.



Avaliação Final: 55 pontos.



Autoavaliação: 05 pontos.
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Introdução
Gestão de Pessoas no Contexto Atual

OBJETIVOS
Conhecimentos
• Aprofundar os conceitos referentes ao papel da gestão de
pessoas no contexto atual e as tendências do RH
nas organizações.
• Reconhecer o modelo de gestão de competências como o
mais adequado ao contexto atual.
• Alinhar a estratégia competitiva da empresa com a gestão
de competências.
• Adquirir informações para planejar, desenvolver e
acompanhar as competências necessárias à sua equipe,
alinhadas aos objetivos organizacionais e individuais.

Material de responsabilidade do professor
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OBJETIVOS

Habilidades
• Transformar
os
conceitos
em
processos
de
autodesenvolvimento e em práticas de gestão, ampliando
a compreensão sobre o papel do líder na dinâmica
organizacional.

OBJETIVOS

Atitudes
• Desenvolver a capacidade para selecionar alternativas de
forma sistematizada e perspicaz, obtendo e
implementando soluções adequadas diante de problemas
identificados, considerando limites e riscos, com foco em
melhores resultados.

Material de responsabilidade do professor
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PROGRAMA

I. Introdução: Gestão de Pessoas no Contexto Atual.
II. Competências – principais conceitos.
III.Competências individuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Material de responsabilidade do professor
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CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES
• Estruturas e formas de trabalho mais flexíveis.
• Processos decisórios mais ágeis em decorrência das
exigências do mercado.
• Necessidade de expansão para mercados locais e globais.
• Alto grau de competitividade em padrão global.
• Preocupação com a responsabilidade socioambiental
e sustentabilidade.

Fonte: Dutra, J. Gestão de Pessoas, 2002

PRINCIPAIS DESAFIOS DO GESTOR

Material de responsabilidade do professor

|4|

Adaptabilidade

Pessoas

Inovação

Capacidade
Interna

Oportunidades
Externas

Políticas
Procedimentos
Resultados

Mercado
Estabilidade

EXPECTATIVAS DAS PESSOAS EM RELAÇÃO
ÀS ORGANIZAÇÕES E AO SEU TRABALHO
• Pessoas cada vez mais conscientes, mobilizadas pela
autonomia e liberdade em suas escolhas de carreira e
desenvolvimento profissionais.
• Maior pressão por transparência na relação com a empresa
e por processos de comunicação mais eficientes.
• Expectativa de vida maior – exigências concretas para o
contínuo desenvolvimento e ganho de competências para a
manutenção da competitividade profissional.
• Aumento da demanda por oportunidades e desafios
profissionais e pessoais.

Material de responsabilidade do professor
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TENDÊNCIAS DE RH

• Constituir um órgão central, de alto nível, com grande
domínio dos assuntos da área e dos negócios da empresa.
• Desempenhar o papel de consultoria interna em apoio aos
gerentes de linha.
• Participar intensamente da formulação e implementação
das estratégias organizacionais, adotando um modelo de
gestão que acompanhe as necessidades do negócio.

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE
DA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS?

Departamento de RH
ou
Gerentes de linha?

Material de responsabilidade do professor
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GESTÃO DE PESSOAS

Necessidades e
expectativas da
empresa

Necessidades e
expectativas dos
profissionais

DESAFIO DA GESTÃO: COMO IDENTIFICAR E ATENDER
AS DIFERENTES EXPECTATIVAS INDIVIDUAIS?

Como manter motivados os talentos individuais para que eles
se engajem nos objetivos organizacionais?

Material de responsabilidade do professor
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PREMISSAS CONCEITUAIS PARA A CONSTRUÇÃO
DE UM MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
• Foco no desenvolvimento em vez de foco no controle.
• Maior importância ao processo do que aos instrumentos.
• Busca do interesse conciliado em vez de prioridade no
interesse da empresa.
• Modelo integrado e estratégico em vez de partes
desarticuladas entre si.
• Alinhamento estratégico e cultural – Gestão estratégica de
pessoas e Cultura Organizacional.

MODELOS DE GESTÃO

• Gestão por cargos – Ênfase nas tarefas. Questão: Pessoas
com o mesmo cargo e salário têm entregas diferentes.
• Gestão por processos – Ênfase nas pessoas, porém
associadas a tarefas.
• Esses modelos passaram a ser ineficientes com a abertura
dos mercados em 1991.
• Gestão por Competências – Ênfase nas pessoas. Conceito
associado às mudanças contextuais e ao alto nível de
complexidade do ambiente externo.

Material de responsabilidade do professor
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PREMISSAS BÁSICAS DA GESTÃO DE COMPETÊNCIAS

• Conscientização de que cada tipo de negócio necessita de
pessoas com perfis específicos.
• Crença de que as atividades necessitam de profissionais
com um determinado perfil de competências.
• Percepção de que sempre haverá a demanda para o
desenvolvimento de novas competências.
Adaptado de Gramigna, 2008.

II. Competências

Material de responsabilidade do professor
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COMPETÊNCIAS

“Repertórios de comportamentos e capacitações que algumas
pessoas ou organizações dominam melhor que outras,
fazendo‐as eficazes em uma determinada situação.”
Levy‐Leboyerapud Gramigna, 2008, p. 15

COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL

“Gama de habilidades que conduz uma organização e orienta
seu comportamento estratégico.”
Ansoff

“Conjuntos de competências individuais, que constituem
competências organizacionais estáveis, as quais não podem
ser facilmente copiadas pelos concorrentes.”
Ulrich

Material de responsabilidade do professor
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ESTRATÉGIA
APRENDIZAGEM
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS E
COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS
APRENDIZAGEM

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

FLEURY, 2000

• Competências organizacionais
▫ Um conjunto de habilidades e tecnologias, que gera uma
fonte de vantagem competitiva, que dificilmente pode
ser copiada, e contribui para o valor percebido pelos
clientes.
• Competências essenciais
▫ Competências distintivas, percebidas pelos clientes.
• Competências individuais

Material de responsabilidade do professor
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COMPETÊNCIA

ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA DA EMPRESA
COM A GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

• Estratégia.
• Competências exigidas do Funcionário.
• Políticas de retenção de talentos.

Material de responsabilidade do professor
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III. Competências Individuais

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

Histórico
• 1973 – David Mc Clelland – americano. Substituição dos
testes tradicionais de inteligência. As habilidades medidas
deveriam traduzir um resultado social prático –
competência.
• Definição norte‐americana: “Competência são inputs das
pessoas, isto é, consiste em conhecimentos, habilidades
e atitudes que afetam a habilidade individual para
performance.”

Spencer apud HANASHIRO e outros, 2008, p.221.

Material de responsabilidade do professor
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COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

Conceito francês de Competência
“Competência são os outputs, dimensões de fazer com iniciativa
e responsabilidade, em determinado contexto, o que se sabe e
conhece, mobilizando e integrando recursos pessoais.”
Representantes: Zarifiane Le Boterf

É o conceito de entrega, de agregar valor.

INPUTS

OUTPUTS

• Conhecimentos
• Habilidades
• Atitudes

Estados Unidos

Agregação de valor

Elliot
Jacques

Inglaterra e França

DUTRA, 2004, p.30

Material de responsabilidade do professor
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HABILIDADES

• Conhecimentos – corresponde
ao
tronco:
conjunto
de
informações. Relacionado com
o “saber”.

CONHECIMENTOS

• Habilidades – agir com talento,
capacidade e técnica, obtendo
resultados positivos. Multiplicar.

ATITUDES

• Atitudes – valores, crenças e
princípios formados ao longo da
vida. Está relacionado com
segurança, confiança, com o
“querer ser e querer agir”.

Fonte: Gramigna, 2008.

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A
DIFICULDADE DE IDENTIFICAÇÃO
Habilidades e Conhecimentos

• Visíveis
Mais fáceis de identificar

Conceito de si mesmo
Traços de personalidade

Material de responsabilidade do professor

• Não visíveis
Mais difíceis de identificar

| 15 |

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

• Competências técnicas
Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências de
uma especialização requerida para a realização técnica de
uma determinada operação ou atividade.
• Competências humanas
Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências
expressos no comportamento individual e que permeiam os
relacionamentos internos e externos da empresa.

COMPETÊNCIAS DO NEGÓCIO

• Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências
que impactam no business, nas tomadas de decisão mais
amplas, no contexto do mercado‐cliente, concorrente,
fornecedor e dos ambientes internos e externos.

Material de responsabilidade do professor
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Definindo a lógica que vai orientar as competências requeridas
e o desenvolvimento de novas competências (adapt. Tanure, p.149)

Lógica baseada em
pesquisa

Lógica baseada em
estratégia

Lógica baseada em
valores
Lógica baseada em
aprendizagem

Competências de Is
que apresentam alto
desempenho.

Fundamentada em
comportamento real.
Tem legitimidade e
envolve as pessoas.

Previsão de
competências
estratégicas para o
futuro.

Aprendizagem de
novas habilidades.
Apoia o processo de
mudança.

O cenário futuro
pode ser incorreto
ou distante.
Implementação
difícil.

Competências
baseadas na
“filosofia holística”.

Pode estabelecer
estabilidade
estratégica e ter
força motivadora.

Difícil de ser
traduzida em
comportamento real.

Predisposição para
enfrentar novos
desafios e aprender
com a experiência.

Adequada a
ambientes de
mudanças rápidas.
Alto grau de
legitimidade.

Complementa outras
abordagens. Precisa
ser acrescida dos
resultados efetivos.

Baseada no passado.
Pode omitir as
competências
intangíveis.

COMPLEXIDADE E ESPAÇO OCUPACIONAL

• Como mensurar a entrega e a agregação de valor da pessoa
para a empresa, o negócio ou o meio em que se insere?
• Como estabelecer parâmetros para a valorização da pessoa
em função da entrega?
• Como orientar as pessoas para que ampliem sua
capacidade de agregar valor?

Dutra, 2004

Material de responsabilidade do professor

| 17 |

COMPLEXIDADE

• Quanto menos estruturada, maior a complexidade
das atribuições.
• Le Boterf: Saber combinatório.
• Capacidade da pessoa perceber as transformações do
ambiente e suas novas exigências e a partir daí mobilizar o
seu repertório e/ou buscar ampliá‐lo.
• O profissional competente é aquele que sabe administrar
uma situação complexa.

COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL
(Le Boterf)

• Saber agir e reagir com relevância (ir além do que
está prescrito).
• Saber combinar e mobilizar recursos dentro de um
contexto (aproveitar recursos próprios e do ambiente).
• Saber transferir (transferência de esquemas
aprendizagem, interpretar indicadores da situação).

de

• Saber aprender e aprender a aprender (saber aperfeiçoar a
partir da avaliação do resultado).
• Comprometer‐se
mudanças).

Material de responsabilidade do professor

(ser

empreendedor,

agente

de
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COMPETÊNCIAS PARA O FUTURO

AVALIAÇÃO DE POTENCIAL

Diagnóstico da capacidade de desenvolvimento e crescimento
dos profissionais, através de:
• avaliação de suas habilidades, valores, traços,
características, realizações e interesses, nas dimensões:
pessoal, interpessoal, técnica e gerencial.
Este diagnóstico é fundamental para o desenho dos planos
de desenvolvimento individual e grupal.

Material de responsabilidade do professor
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COMO AVALIAR POTENCIAL COM BASE EM COMPETÊNCIAS?

• Testes escritos de conhecimentos.
• Testes psicológicos.
• Análises biográficas e curriculares.
• Exercícios
simulados,
testes
situacionais, estudos de casos, jogos,
comitês de avaliação, entrevista.
• Avaliação de desempenho.

A ORGANIZAÇÃO E SEUS TALENTOS

D

P
o
t
e
n
c
i
a
l

Prob.
1

PP

T (Talentos)

Potenciais
Prodígios

Alto potencial e
alto desempenho

AM

M

Problema 2

Mantenedores

Desempenho

Material de responsabilidade do professor
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GESTÃO DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

1. Definição de
competências

2. Mapeamento
(potencial e
desempenho)

5. Feedback

Gaps?

4. Gestão do
desempenho

3. Desempenho

Impacto no Negócio – Geração de Valor

CONTEXTO INTERNO – RETENÇÃO DE TALENTOS

Alto Desempenho

Alto Impacto
Fácil substituir

Alto Impacto Difícil
de substituir

Alto Potencial
Especialistas
Pessoas‐chave
Posições‐chave

Baixo Impacto Fácil
de substituir

Baixo Impacto Difícil
de substituir

Risco de Perda dos Profissionais

Sucessor Planejado

Alto grau de
dificuldade na
reposição

Dificuldade em substituir

Adaptado de Stewart, Capital Intelectual, p.81

Material de responsabilidade do professor
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DESDOBRAMENTOS DA GESTÃO DE COMPETÊNCIAS

• Criação de um banco de informações sobre as
competências de todos os profissionais da organização.
• Aproveitamento das competências internas, diante de
novos desafios.
• Maior possibilidade de retenção de talentos.
• Alinhamento de todos os processos de RH com base nas
competências, incluindo Plano de Carreira.
• Implantação de práticas de Gestão do conhecimento para
desenvolvimento de competências.

CARREIRA EM Y
Estrutura Em Y
Corresponde a uma variante da estrutura paralela de evolução de carreira,
em que a base inicial é única e, depois, os profissionais se diversificam em
suas carreiras, podendo ir para a carreira executiva ou para a carreira de
pesquisador, cientista ou consultor interno.

Sênior

Sênior

Acento

Material de responsabilidade do professor
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CONCLUSÃO – FATORES CRÍTICOS
NA IMPLANTAÇÃO DO MODELO
• Arquitetura estratégica/direcionadores estratégicos.
• Capacidade de desaprender e não ficar preso às
competências iniciais.
• Processo de aprendizagem organizacional e gestão
do Conhecimento.
• Implementar o modelo
processos envolvidos.

sem

integrar

todos

os

• Resistência e descrença no projeto por parte de gerentes e
empregados, que não abraçam a iniciativa como um
programa institucional.

PROBLEMAS TÉCNICOS

• Instrumento de verificação das competências desconectado
e isolado dos demais processos.
• Definição de perfis de competência incompatíveis com a
realidade interna da empresa.
• Excesso de subjetividade na avaliação do potencial
das pessoas.
• Ausência de um sistema de gerenciamento da informação
com livre acesso.

Material de responsabilidade do professor

| 23 |

PROBLEMAS DE PLANEJAMENTO

• Descontinuidade das ações.
• Implantação de forma desordenada.
• Ausência de planos de sucessão
aproveitamento dos talentos.

e

projetos

de

PROBLEMAS CULTURAIS

• Falta de alinhamento interno e estratégico.
• Estilos gerenciais centralizadores, incompatíveis com
o modelo.
• Jogos de poder entre as áreas, não priorizando
as competências.

Material de responsabilidade do professor
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PROCESSOS INTEGRADOS À GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

• Seleção.
• Avaliação de Desempenho.
• Remuneração.
• Políticas de Desenvolvimento.
• Movimentação e Carreira.

OBRIGADA!

Material de responsabilidade do professor
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