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GESTÃOpor
competências

Gestão por Competências. Esta é uma ferramenta
utilizada na Gestão de Pessoas, cuja finalidade é realizar um
cruzamento dos conhecimentos, das habilidades e atitudes
necessárias para a boa execução de uma determinada
função e confrontá-la com as características do profissio-
nal. A partir desta comparação é possível melhor identificar

as necessidades de treinamento e desenvolvimento técnico
específico, aprimorando os colaboradores da organização e

projetando melhores resultados.
Em suma: é um sistema gerencial que busca impul-

sionar os funcionários na sua competência profissional, evi-

denciando a capacidade de gerar resultados observáveis e
mensuráveis, necessários ao alcance dos objetivos.
Tal gestão deverá ter meios de distinguir os profissionais de
alto desempenho daqueles apenas regulares, em determi-

nadas funções.
Idiomas, informática, sistemas, etc. Todos figuram

entre os conhecimentos que o colaborador precisa apresen-
tar para desempenhar adequadamente seu papel na com-
panhia. Mas não é só. Aí também entram as competências

comportamentais, como iniciativa, proatividade, flexibili-

dade, foco em resultado, e outras, que formam o que pode
ser classificado como o diferencial competitivo de cada
funcionário.

Jonas Tokarski, Consultor de Coaching da Manager

Recursos Humanos define a técnica como um sistema
gerencial que busca impulsionar os funcionários na sua
competência profissional. "Ele evidencia a capacidade de

gerar resultados observáveis e mensuráveis, necessários ao
alcance dos objetivos. Tal gestão terá meios de distinguir os
profissionais de alto desempenho daqueles apenas regulares

em determinadas funções", explica.
"Nossos sistemas gerenciais, tradicionalmente, eram

centrados em cargos, alimentando uma pesada hierarquia.
A conseqüência disso revelava a grande fragilidade admi-

nistrativa que comprometia todos os objetivos da corpo-
ração", recorda Tokarski. Ele frisa que nesse antigo cenário
foi detectada a falta de um gerenciamento mais compro-
metido com os resultados, que deveriam ser gerados exata-
mente da capacidade de seus recursos humanos.
"A própria sinergia do sistema teve um incremento signi-

ficativo", destaca.
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Patrícia Pereira Leutério, Consultora de Recursos
Humanos do Grupo Catho, define a Gestão por

Competências como um método que visa traçar a capaci-
dade dos funcionários nas áreas que são definidas pelas
próprias empresas. Elas podem ser diversas, dentre elas
negociação, proatividade, dinamismo, liderança, foco em
resultados dentre outras.

"A Gestão por Competências, portanto deve ser uti-
lizada de forma alinhada à estratégia da empresa, para que
os recursos humanos possam trabalhar no alcance dos
objetivos organizacionais identificados na empresa pela

sua missão, visão e valores", resume o consultor Rogério
Leme, da Ancorarh, empresa de consultoria em RH, autor
dos livros "Aplicação Prática de Gestão de Pessoas com
Foco em Competências" e "Avaliação de Desempenho
com Foco em Competências".

Professor da FEA-USP, Joel Dutra é sócio-diretor da

Fischer & Dutra Consultoria e Pesquisa, consultor de
empresas renomadas no país e autor de diversos artigos
sobre gestão de recursos humanos. Para ele, a gestão de
pessoas por competência permite duas visões, a da qualifi-
cação ou a contribuição para o ambiente onde se insere.
"Temos trabalhado com a segunda visão, ou seja, a con-
tribuição da pessoa. Para tanto, deve compreender as
demandas do contexto sobre ela e mobilizar suas qualifi-

cações para atendê-las", ensina.

A consultora e professora da Unisinos Simoni
Missel, Diretora da Missel Capacitação Empresarial e a da
Associação Gaúcha de Desenvolvimento de Carreiras
(AGDC), frisa que as competências essenciais "podem ser
aplicadas para orientar o comportamento. "Isso desde
o processo de seleção, sistemas de remuneração, gestão

de carreiras, avaliação de desempenho, e de demissões",
enumera.

Anderson Sant'anna, professor da Fundação Dom
Cabral e que atua na área de comportamento organiza-
cional, lembra que o tema já é abordado faz algum tempo

no âmbito da psicologia. "A busca por modelos de gestão
fez com que as empresas descobrissem uma maneira de se
desvincular um pouco da rigidez característica dos que se
prendem ao conceito de cargo", ressalta. "No passado a
pessoa ficava 20, 30 anos numa empresa, o processo pro-

dutivo era mais fixo. Isso mudou."
As informações geradas pelo modelo constituem o

grande diferencial nas questões relativas ao capital intelec-
tual e à retenção de talentos, acredita Maria Rita
Gramigna, Diretora Presidente da MRG, em Minas

Gerais. Para ela, essa é uma técnica que veio para ficar, pois
tem gerado resultados surpreendentes e aprovados pela
direção das empresas que adaptaram o modelo. "No
Brasil, organizações de grande porte a adotaram como
Banco do Brasil, Banese (Banco do Estado de Sergipe),

Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria de Fazenda do
Mato Grosso do Sul e TIM, entre outras", cita.
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COMO A TÉCNICA SURGIU
A técnica da Gestão por Competências surgiu nos

Estados Unidos como forma de entender a contribuição

diferenciada das pessoas para a organização. Seu maior
expoente é o psicólogo americano David McClelland, con-
siderando as características de uma pessoa que poderia
contribuir de forma diferenciada. "Essas características
foram chamadas de competências diferenciadoras", explica
o professor Joel Dutra.

Outra contribuição importante foi a dos franceses

que trabalharam mais o processo que permite a con-
tribuição das pessoas, inicialmente para orientar o sistema
educacional e posteriormente aplicado às organizações.
"Seus expoentes são Guy LeBoterf e Phillipe Zarifian",
reforça o professor da FEA-USP.

Rogério Leme, da Ancorarh, frisa que os primeiros
registros da Gestão por Competências vêm da década de
1960. Nos anos 70 já se falava, em "Seleção por
Competências", sendo que o mais importante é a existên-

cia de um conceito. "Ela já existia há muito tempo. Já ouvi-
mos ou fizemos comentários como 'Fulano foi promovido
e deveria ter sido Beltrano'. Este é um fato claro que temos
o princípio da competência, apenas não sabíamos que se
chamava assim", recorda. Jonas Tokarski, da Manager, lem-
bra que no Brasil a técnica vem se firmando não faz muito
tempo, algo em torno de 12 anos.

Patrícia Pereira Leutério, da Catho, acredita que o
modelo se desenvolve em função da necessidade de as
empresas estarem cada vez mais competitivas no mercado
de trabalho. "Já se foi o tempo em que o futuro da empre-

sa estava nas máquinas. Hoje, é o capital humano, ou seja,

o papel das pessoas que forma a base principal para que a
companhia consiga se desenvolver", argumenta.

A consultora Simoni Missel recorda que o surgimen-
to da técnica há três décadas, nos Estados Unidos, serviu
para atender a uma necessidade de grandes empresas como
General Eletric, Dupon e Motorola. "Todas então em fase
de reestruturação organizacional, precisavam dar resulta-
dos com um organograma cada vez mais enxuto", diz. As

organizações passaram a exigir dos colaboradores um con-
junto maior de atributos, passando da força braçal para a
intelectual. "Desta transformação brutal surge uma nova
realidade que é o modelo competitivo de gestão de pes-

soas", complementa.

ASSOCIAR TÉCNICA À REMUNERAÇÃO
É UM GRANDE RISCO

Aplicação equivocada, erros no procedimento, inade-
quação e uma série de outros obstáculos podem levar uma
companhia a se perder na tentativa de adotar a Gestão por
Competências. "Essa desvantagem somente ocorre se for
aplicada de forma errônea ou associar a técnica à remune-
ração. Outro problema é se a empresa não estiver alinhada
com sua missão, visão e valores e o processo for implanta-
do sem o alinhamento. Fica sem conexão", adverte Rogério
Leme, da Ancorarh

Para Jonas Tokarski, Consultor de Coaching da
Manager, um "tropeço" pode levar a perder todo esforço
inicial bem intencionado. "É o de usar a Gestão por
Competências, simplesmente para remunerar funcionários
ou criar premiações. O grande perigo é aplicar a subjetivi-
dade nas avaliações dos resultados, processo este sempre
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tendencioso", alerta.
Por tudo isso, o professor Joel Dutra, da USP, frisa

que o foco não é o cargo da pessoa, ou seja, o que ela faz,
mas o que esse profissional entrega ou o contribui para o
meio onde se insere. "Essa mudança de perspectiva se
ajusta mais a uma realidade extremamente dinâmica",
reflete. Patrícia Pereira Leutério, Consultora do Grupo

Catho, diz que é preciso cuidado no momento da elabo-
ração de um Plano de Gestão por Competências. "Ele
precisa ser realista, estar dentro dos limites que a empresa
impõe e ao mesmo tempo, em sintonia com o mercado de

trabalho", orienta.
Para a especialista, de nada adianta copiar fórmulas

prontas de outras companhias, pois por serem diferentes,
possuem também diferentes limites e necessidades. "Caso
ocorra um má administração e aplicação deste plano, o
Plano de Gestão por Competências pode contribuir para

exatamente o contrário de seu objetivo, ou seja, trazer mais
gastos, deixar o profissional desmotivado e desqualificado
perante a falta de organização e planejamento", avisa.

Gestores despreparados nas técnicas de dar e receber
feedback, para acompanhar o desempenho das competências
é um outro risco, aponta a consultora Simoni Missel. "Se
forem informações destrutivas, podem gerar ressentimentos,
insatisfação, e sabotagem de processos e resultados", chama
a atenção. Ela acrescenta que a resistência ao ingresso da téc-

nica de gestão por competências alcança altíssimos índices,
pois exige mudança comportamental significativa, da maio-
ria dos profissionais que a ela irão se submeter.

As desvantagens existem, ressalta Anderson
Sant'anna, professor da Fundação Dom Cabral. Para ele, o
conceito é muito interessante, mas a aplicação nem sem-
pre é fácil devido às limitações da própria legislação do
país, como a obrigatoriedade de um plano de cargos e
salários. "Por isso é diferente a aplicação de um conceito
como esse nos Estados Unidos, onde há uma maior liber-

dade nesse sentido, pois ele rompe o sentido do coletivo e
enfraquece movimentos sindicais", analisa.

Especialistas contam
experiências bem-sucedidas:

ROGÉRIO LEME, DA ANCORARH
"Gosto de citar o exemplo da Tampas Click, uma

empresa da região de Valinhos (SP). Ela aplicou a
Metodologia do Inventário Comportamental para mapeamen-
to de Competências, apresentada no livro Aplicação Prática
de Gestão de Pessoas, levando o processo do mapeamento
desde a direção até o chão de fábrica, trazendo resultados
precisos para o feedback e levantamento de necessidades de
treinamento. É um caso significativo, pois geralmente as
companhias centralizam o processo de Gestão por
Competências para parte delas mesmas em função dos
investimentos para sua aplicação, mas a Metodologia do
Inventário Comportamental quebrou esse paradigma, per-
mitindo a empresas de todos os portes tal aplicação. Há out-
ras, como Grupo Cometa, ACM, Castro's (hotel) ou em fase
de implantação, como Contém 1g, Hospital Anchieta de
Brasília etc."

SIMONI MISSEL, DIRETORA DA MISSEL
CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL

"A Bosch, unidade de Campinas tem comemorado o
investimento da introdução da Gestão por Competências, no
Sistemas de Chassis. O processo foi desenvolvido desde o
final de 2001, quando a empresa começou a questionar o que
era preciso para transformar sua visão de futuro em reali-
dade. Aconteceu porque a organização sentiu necessidade de
alavancar os resultados do negócio e isso, representava um
grande desafio. O projeto caiu como uma luva, pois está
voltado para o resultado do negócio por meio da gestão das
pessoas. Esse sistema obrigou a companhia a quebrar para-
digmas funcionais e direcionava a organização para um tra-
balho processual. Introduzimos um programa de Gestão por
Competências na empresa Irmãos Galeazi, uma filial de São
Paulo em Porto Alegre, comercial de materiais não terrosos.
A mentalidade da empresa mudou e os colaboradores bus-
cam o crescimento profissional para alcançar a melhor per-
formance incansavelmente. A participação e o comprometi-
mento da equipe aumentou juntamente com os resultados e
satisfação dos colaboradores."

Text Box
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