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Num tempo marcado por tantas
mudanças econômicas e corpora-
tivas, seria natural que os meca-
nismos relacionados à gestão de
pessoas também passassem por
transformações estruturais, a fim
de permitir seu alinhamento às
grandes estratégias de negócios.
É nesse contexto que ganham im-
portância conceitos como o de
gestão por competências, uma
idéia que passou a ser valorizada
apenas recentemente no Brasil.

A gestão por competências
consiste numa forma de adminis-
trar pessoas com o objetivo de ge-
rar as capacidades necessárias pa-
ra se atingir as metas da organiza-
ção. É simples na definição e mui-
to complexa na execução. Ela in-
tegra todos os sistemas da área de
recursos humanos, desde a sele-
ção de profissionais até os meca-
nismos de viabilização do capital
humano, passando por fatores co-
mo espaços ocupacionais, avalia-
ção de desempenho, remunera-
ção, treinamento e desenvolvi-
mento. Hoje em dia, é difícil su-
por que o administrador de uma
grande empresa já não tenha defi-
nido bem qual é a estratégia de
negócios que sua organização vi-
sa implantar. O problema, portan-
to, não está em saber o que deve
ser feito, mas em como gerar efe-
tivamente as condições de sua

realização. Está aí o papel da ges-
tão por competências.

A consolidação da gestão por
competências põe fim ao tempo
em que as chamadas políticas de
RH poderiam ser encaradas pe-
los administradores de empresas
como um campo fluido, etéreo e
praticamente descolado das reais
metas da corporação.

A partir de agora, as organiza-
ções realmente competitivas se-
rão aquelas que souberem ade-
quar as capacidades de suas equi-
pes e áreas de atuação aquilo que
realmente interessa, isto é, os ne-
gócios. Numa época em que tan-
to se fala em metodologias para
mensurar os ativos ditos intangí-

veis, descobre-se, finalmente,
que o principal ativo das empre-
sas passou a ser, mais do que os
sistemas processuais e as ferra-
mentas tecnológicas, o próprio
ser humano, aquele que pensa e
faz a empresa acontecer.

Esse novo modo de encarar o
funcionamento das empresas le-
va os administradores a repensar
o papel das pessoas no processo
de trabalho, as quais deixam de
ser consideradas um fator perecí-
vel em si e, de certa forma, substi-

tuível com facilidade. A gestão
por competências busca fazer
com que cada funcionário cum-
pra seu papel em favor da estraté-
gia geral da empresa, a partir de
conhecimentos, habilidades e ati-
tudes próprios.

Além da identificação e do de-
senvolvimento de capacidades,
essa proposta envolve a integra-
ção dos diversos tipos de compe-
tências, conforme o perfil de ca-

da funcionário, e a implementa-
ção de novos padrões, que vão do
recrutamento à remuneração.
Neste último ponto, ela estabele-
ce que cada funcionário vale não
mais pelo cargo que ocupa, mas
pelo quanto seu trabalho efetiva-
mente representa para que a orga-
nização alcance seus resultados.
De maneira geral, pela gestão por
competências, todos os sistemas
e as diretrizes da administração

de pessoas seguem uma lógica
única, que visa a melhor forma-
ção dos profissionais e sua prepa-
ração para atender às demandas
de negócios, gerando valor con-
creto à empresa e aos acionistas.

Marcam a administração do ca-
pital humano pela gestão por
competências, estão: alta flexibili-
dade, agilidade, comunicação am-
pla, trabalho em equipe, eficácia
e eficiência nas operações, equilí-

brio entre resultados, inovação e
visão completa do sistema. Essa
metodologia facilita o entendi-
mento, a organização e a dissemi-
nação dos conhecimentos e esti-
mula a integração entre os seto-
res da estrutura, derrubando bstá-
culos que atravancam a fluidez
operacional das equipes.

Além disso, esse método repre-
senta um meio de comunicação
das mensagens-chave de atitu-
des, conhecimentos e habilidades
esperadas de cada membro da
equipe, promovendo também to-
tal transparência em relação aos
critérios para o desenvolvimento
profissional.

Ainda que incipiente nessa
prática, o Brasil já tem casos de
sucesso na implantação de um
sistema de gestão por competên-
cias.No conjunto, as ações que
propõem uma gestão por compe-
tências revolucionam os tradicio-
nais sistemas de recursos huma-
nos vigentes no mercado de tra-
balho, propondo às organiza-
ções de todo o mundo uma nova
forma de operar e buscar seus ob-
jetivos. Nesse processo, o ser hu-
mano constitui o elemento-cha-
ve das corporações, capaz de in-
tegrar e operar, com progressiva
proficiência, as competências
mais desafiadoras do ambiente
empresarial. ●
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CEAI - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL

Construa sua própria carreira 
e assuma o comando.

O CEAI, resultado do convênio entre a Escola Politécnica da USP e a
Fundação Vanzolini, tem por objetivo especializar profissionais de
acordo com as novas exigências das empresas. Há 26 anos no
mercado, o CEAI já preparou mais de 11 mil profissionais para ocupar
posições de destaque em organizações nacionais e multinacionais. 
Por isso, é a primeira opção para quem pretende construir uma carreira
sólida e assumir o comando de qualquer equipe.

• Opção de realização in company
• Corpo docente formado por professores vinculados à USP e 

especialistas com amplos conhecimentos em Administração Industrial 
e Gestão de Operações

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

Inscrições até 17 de novembro  -  www.vanzolini.org.br/cursos/ceai
Av. Prof. Almeida Prado, 531 - 1º andar - Cidade Universitária - São Paulo - SP

CEP 05508-900 - Tel. (11) 3814-7366 - ramais 300/392/424/479
e-mail: cursos@vanzolini.org.br

Pessoas deixam de
ser consideradas fator
perecível e substituível
com facilidade

Para anunciar
(11) 3855-2001
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