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1. RESUMO 

 

Neste trabalho de pesquisa, temos como finalidade, abordar as 

competências individuais, que estão diretamente relacionadas ao desempenho 

no trabalho associando conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas ao 

resultado que entregam dentro da organização, demonstrando através do 

trabalho bem feito e pela superação de um padrão de excelência. A seleção 

por competências tem como base, a elaboração de um perfil de competências 

exigidas para o cargo, o selecionador realiza sua entrevista buscando no 

candidato os comportamentos mais importantes para a melhor execução das 

suas funções.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Por meio de pesquisas literárias, podemos situar uma visão sobre a 

formação das competências individuais, segundo Dutra (2004, p.28), “que 

estão assimiladas ao conceito de capacidade, sendo essas o conhecimento, a 

habilidade e as atitudes desenvolvidas e situações diversas”. Com isso, a 

combinação dessas capacidades com o escopo de exercer uma demanda, é o 

que viabilizará o exercício de competência por comunicar resultado, que 

implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, que 

agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

O objetivo da seleção por competências, segundo Ruano (2007, p. 38), 

“através de uma metodologia consistente e objetiva, elaborar um mapeamento 

de competências para cada cargo da organização, e fornece ferramentas 

específicas para identificação desse perfil no repertório comportamental dos 

candidatos”. Com a globalização e a modernização as organizações estão em 

busca de profissionais capacitados com habilidades e conhecimentos cada vez 

mais aguçados e flexíveis, tornando um fator muito importante dentro das 

organizações, que passou a valorizar os aspectos comportamentais que afetam 

diretamente o nível de resultados que o futuro empregado deverá fazer à 

organização.  



 

3. OBJETIVOS 

Realizar uma análise voltada para as competências individuais da 

empresa e de seus colaboradores, criando um parâmetro específico para a 

criação de tarefas com maior precisão visando utilizar as habilidades pessoais. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia de seleção de pessoas que tem por base a elaboração de um 

perfil de competências exigidas para o cargo, onde tem como benefício, a 

objetividade e o foco que outras metodologias de seleção não oferecem. 

De posse desse perfil, o selecionador realiza sua entrevista buscando no 

candidato os comportamentos mais importantes para a melhor execução das 

suas funções. 

Segundo Ruano (2007, p. 40) “como objetivo central, queríamos identificar 

como o modelo adotado se relacionava com a gestão estratégica de pessoas 

na empresa, buscando utilizar fontes de pesquisas entre pessoas diretamente 

ligadas ao RH”. 

O primeiro passo da metodologia é a construção de um mapeamento de 

competências, isto é, o perfil de competências (PC) do cargo ou função. Caso o 

perfil já exista, deverá ser atualizada, consultando área requisitante, clientes 

internos, etc. A metodologia mostra o passo a passo para obter um perfil 

consistente, atualizado e detalhado, chegando às competências 

imprescindíveis para o cargo através de indicadores de Competências. 

Com base no perfil de competências (PC) é possível elaborar a entrevista 

comportamental e os jogos com foco em Competências que são as duas 

ferramentas propostas pela metodologia. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Dutra (2014, p.23) “a competência pode ser atribuída em duas 

situações, de um lado a organização, com um conjunto de competências 

próprias, sendo decorrente do desenvolvimento e de todo o processo da 

mesma, formalizando um patrimônio de conhecimentos, estabelecendo assim 



um conjunto de vantagens competitivas no mercado na qual atua. Do outro 

lado, há as pessoas, que possuem competências utilizadas ou não pela 

empresa, na visão mercadológica, competência estabelecida para o 

empregado é saber agir com responsabilidade. Segundo Ruano (2007, p. 38) 

“algumas análises devem ser elaboradas para obter uma visão de mercado, e 

saber se a empresa é atrativa a quem está interessado nas vagas, com isso, 

alguns subsistemas podem ser denominados, tal como, a remuneração, que 

por meio de uma avaliação dos salários praticados pela empresa comparados 

ao mercado atual, gera uma amplitude para a reestruturação ou não de novos 

cargos e tabela salarial.”  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com esta pesquisa, esperamos identificar e apresentar as necessidades da 

ampliação do conceito de competências, com uma visão além do CHA 

(conhecimentos, habilidades e atitudes), levando esse conceito para a porta de 

entrada das organizações: a seleção. Como o nível de exigência das empresas 

aumenta a cada dia, assim como a globalização, a concorrência, a velocidades 

de mudanças e o aumento das atribuições dos colaboradores de uma empresa, 

fazer a seleção baseando-se apenas nas competências técnicas tem-se 

mostrado insuficiente. 
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