
Quantas competências é preciso ter? 
 
Não espere de um profissional mais do que ele pode dar, nem de um gerente mais do que ele 
consegue acompanhar. Este pode ser um conselho carregado de urgência ou, então, um 
convite à reflexão. Tudo vai depender de como a empresa conduz a questão “competências” 
na sua política de gestão de pessoas. É sobre isso que o presidente da Franquality Consultoria, 
Almiro dos Reis Neto, falará juntamente com a gerente geral de desenvolvimento corporativo 
da Votorantim Industrial, Leni Hidalgo Nunes, na palestra Um Ser Humano Pode Ter Tantas 
Competências?  
 
“Em pesquisas, verificamos que empresas brasileiras têm trabalhado com algo entre 5 e 5 mil 
competências, o que torna natural a indagação sobre o número adequado. Em um mundo em 
permanente mutação, sempre haverá um gap entre o perfil desejado e a situação atual. É a 
velocidade de aprendizagem que determinará o número viável a ser trabalhado em cada 
organização. Acredito que apenas o foco naquilo que é absolutamente essencial cria um 
diferencial competitivo. O resto é barulho sem resultado”, alerta Reis Neto.  
 
Para Leni, o volume de competências pode até corresponder à real necessidade das empresas, 
entretanto, o que não lhe parece real é a capacidade de o ser humano – e de as próprias 
organizações –desenvolvê-las concomitantemente e na velocidade que se impõe. “Às vezes, há 
muito esforço para o desenvolvimento de competências que dependem de outras, ainda não 
consolidadas. Uma perda de energia.” Sobre o papel de RH, diz Leni, o desenvolvimento 
conduzido por essa área dever se fixar em ajudar as pessoas a construírem o caminho de 
hierarquização a partir de duas perguntas: que competências cada pessoa tem e que podem 
contribuir para o fortalecimento ou desenvolvimento de outras? Como isso deve ser feito? 
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