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1 RESUMO 

Este trabalho de pesquisa tem como finalidade abordar a seleção por competências, 

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 desempenho eficaz 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, com essa prática os 

resultados são pertinentes, aumentando a qualidade do processo geral de todas as 

funções e tarefas da empresa, sendo internamente e externamente. Portanto, o 

processo de admissão se torna um padrão a ser alcançado mediante ao cargo 

proposto, diminuindo basicamente custos de processos contratuais e o percentual 

de erros em contratações equivocadas ou em curto prazo por problemas de 

adequação por ambas as partes. 

Palavras-chave : Seleção. Competência. Técnicas. Métodos. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da administração, as práticas de seleção sempre 

estiveram presentes, porém, devido à competitividade é necessário dar ênfase a 

seleção que por consequência traz as competências. De acordo com Rabaglio 

(2001) a importância de seleção por competências é a criação de um perfil de 

competências para cada cargo dentro da empresa, isto é, elaborar um apontamento 

de competências que façam parte das estratégias de competitividade e 

diferenciação no mercado de trabalho.  

O problema desta pesquisa a serem abordadas quais práticas que empresas 

utilizam no processo de seleção por competências para cargos gerenciais? 

As hipóteses a serem investigadas e validadas são: (I) testes psicológicos; (II) 

técnica de entrevista; (III) mapeamento de perfil para gestores. 

Faria (2016) acrescenta que, o teste psicológico foi desenvolvido para 

apontamento de comportamento, no qual se pode medir o funcionamento mental do 

indivíduo, podendo usar questionários para avaliação.  

A técnica de entrevista pode ser definida como um conjunto de ações que 

podem ser utilizadas como um roteiro para o selecionador, onde é definido de 



acordo com o cargo ou função que o profissional deverá executar, com isso, podem-

se identificar os pontos positivos, negativos e qual a adequação para a vaga. Já o 

mapeamento de perfil para gestores é utilizado para apontar à adequação do 

candidato a vaga, e se o desenvolvimento do mesmo se enquadra nos padrões da 

empresa. 

 

3 OBJETIVOS 

A pesquisa aponta quais as técnicas de seleção por competência utilizada 

nas organizações para os cargos de gerência. 

O objetivo específico é conceituar quais são as técnicas de seleção por 

competências, e identificando quais práticas mais utilizadas na empresa. 

 

4 METODOLOGIA  

O trabalho acadêmico é uma reflexão individual ou conjunta dos elaboradores 

sobre um determinado tema, a pesquisa bibliográfica gera credibilidade nos 

argumentos e firmeza em relação a opinião de um tema. Ao longo da pesquisa 

diversos autores fundamentam sua opinião e análise mediante a um parâmetro.  

Severino (2007) define pesquisa bibliográfica como um registro disponível, 

recorrente de pesquisas, trabalhadas anteriormente por outros autores, tornando- se 

temas que contribuem com os estudos analíticos constantes dos textos. 

A metodologia explica tudo que foi feito durante um estudo, contendo um 

objetivo de descrever os métodos e instrumentos utilizados.  

De certa forma, Knechtel (2014) consiste em dizer que a pesquisa 

bibliográfica é o estudo com base em materiais publicados em livros, revistas, jornais 

e redes eletrônicas. Possuindo como finalidade inserir o pesquisador diante de toda 

teoria exposta.  

O estudo científico baseia-se em pesquisas distintas voltadas para um único 

ideal, demonstrando diversas teorias vividas ou estudadas pelo autor para a reflexão 

para um determinado tema. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O objetivo da seleção não é localizar o profissional com maior experiência ou 

talento desenvolvido, e sim localizar um perfil que se adeque a vaga.  

Faria (2016, p.12) descreve seleção como: 



A seleção é o processo de avaliação de candidatos, essencialmente por 
comparação, para assegurar a decisão pelo mais apto ao trabalho. Para a 
escolha ser assertiva, precisa ser baseado nas exigências do cargo e nas 
competências requeridas pela empresa. 

 
As avaliações as quais os candidatos serão submetidos são processos de 

busca que possam identificar quais, dentre eles, o que reúne mais qualidades para 

ocupar o cargo necessário, além de entender melhor quais são as expectativas de 

carreira do candidato, até onde ele pretende chegar, quais são as suas reais 

necessidades de colocação profissional naquela empresa. 

Conforme Carvalho, Nascimento e Serafim (2012) todos os procedimentos 

dos Recursos Humanos estão fundamentados basicamente em análise, descrição, 

avaliação e classificação do cargo. Com isso, é necessário um pré-requisito limite, 

com a finalidade de controle de expectativas, um funcionário com uma capacidade 

maior que o cargo disponível pode causar desinteresse em curto ou médio prazo, 

influenciando em uma ação de demissão por ambas as partes. 

Os profissionais de Recursos Humanos com foco em seleção por 

competências utilizam ferramentas de investigação que aponte, dentre um universo 

de candidatos, os mais qualificados para ocupar um determinado cargo dentro da 

empresa, as bases primordiais dessa procura se baseia em características pessoais 

dentro de seus conhecimentos, suas habilidades, postura para o trabalho entre 

outras competências. 

Segundo Leme (2007) a seleção abrange alguns processos internos com a 

finalidade de gerir um fluxo funcional sobre os colaboradores que irão ser 

contratados dentre eles, são: levantamento de perfil, planejamento do processo e 

seleção por competência. 

Isto é, os gestores comunicam aos recursos humanos as características 

funcionais ou experiências que o funcionário deve conter, logo, os profissionais são 

monitorados, é elaborado um plano de ação conforme as características do grupo 

gerido. 

 “A contratação equivocada acarreta altos custos de recrutamento, seleção, 

admissão, integração, salários, benefícios e desligamento, que envolvem os trâmites 

legais e burocráticos.” (FARIA, 2016, p.13) 

Portanto, a responsabilidade da seleção vai além de identificar o candidato, 

deve existir a percepção se os valores do colaborador são compatíveis com a cultura 

organizacional. 



Para Rabaglio (2012, p.38) competência é definida como: 

a captação de Talentos Humanos por Competências exige um conjunto de 
ferramentas práticas, objetivas e mensuráveis, construídas com base nas 
atribuições do cargo. O objetivo é identificar o perfil de competências 
técnicas e comportamentais imprescindíveis para o cargo; o perfil de cada 
candidato ao cargo e fazer a comparação entre um perfil do cargo e perfil do 
candidato para tomada de decisão. 

 

A competência indica conhecimento ou capacidade relacionada uma área 

específica, a mesma está associada ao desenvolvimento e aptidão em solucionar 

determinado assunto ou realizar determinada tarefa, com isso, os processos podem 

seguir de acordo com o estabelecido pela organização, trazendo resultados 

imediatos, com ações rotineiras. 

Através das competências profissionais a organização pode ter a primeira 

impressão do candidato, e com isso, acarretar na definição da contratação. 

“Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

comportamentos que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia 

determinadas tarefas, em qualquer situação”. (RABAGLIO, 2001, p.1) 

Atualmente, os critérios de seleção estão migrando para o conceito de 

competências, não sendo apenas uma projeção atual, e sim uma análise de como o 

colaborador irá se situar no futuro.  

De acordo com Gil (2011) alguns testes são utilizados para a seleção com 

foco em competência, os testes psicológicos são utilizados para identificar as 

aptidões dos candidatos e suas habilidades específicas, como raciocínio verbal, 

abstrato e mecânico. Os testes de conhecimento mensuram os aprendizados 

práticos e teóricos em relação à determinada prática ou situação cabível de tomada 

de decisão.  

Além disso, o conceito de competência pode ser compreendido como a 

junção e coordenação de conhecimentos, atitudes e habilidades. No contexto 

empresarial indica um conjunto de características que um indivíduo que o ajudam a 

realizar as suas funções no âmbito laboral. É um elemento de diferenciação, e as 

empresas normalmente procuram contratar elementos com competências 

profissionais já desenvolvidas. No entanto, muitas empresas investem na formação 

dos seus funcionários, para que sejam adquiridas novas competências, o que 

contribui para o sucesso da empresa. 



“As competências são um conjunto de habilidades e tecnologias que resultam 

o apontamento diferencial fundamental para a competitividade da empresa”. 

(RUANO, 2007, p.11). Ou seja, ambos os pensamentos são compatíveis, e além de 

auxiliar no conhecimento, fornecem vantagens competitivas para a organização, o 

agrupamento de pessoas com esses adjetivos em um projeto ou tarefa submetem 

elevar a principal subjeção das organizações, o lucro. 

A seleção por competências abrange todos os subsistemas de recrutamento, 

seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas, com a finalidade de gerar a 

avaliação de desempenho. As rotinas diárias se tornam um parâmetro a ser seguido 

e direcionado pelos gestores. 

Contudo, Rabaglio (2001) diz que ser competente e ter competências são 

comparações distintas, o termo competente se torna um adjetivo necessário para 

desempenhar uma tarefa, mas não necessariamente essa facilidade irá ser evidente, 

competência é exigida a todo o momento, sempre que forem necessários os 

conhecimentos e habilidades se tornam efetivos. 

As competências podem ser mapeadas, e além de qualidades distintas o 

termo se torna objeto de estudo de qualquer organização que sobrepõe o desejo de 

contratações eficientes, por exemplo, se a competência organizacional possui foco 

no cliente, a mesma deve estar descrita desde o começo, para a ciência dos 

possíveis contratados.  

Para Carvalho, Nascimento e Serafim (2012) as exigências para cargos 

superiores podem se resumir em três palavras, conhecimentos, habilidade e 

aptidões, formando um conjunto positivo de gestão e liderança para uma 

determinada ação ou projeção de plano.  

As práticas de seleção com enfoque em competências realizam a medição 

das habilidades de cada indivíduo em determinada ação, podendo assim, sincronizar 

e alinhar os pontos positivos como fonte de filtração hierárquica.  

Para Knapik (2012) a seleção de cargos gerenciais deve ser preenchida e 

abordadas de quais ações se fazem necessárias, pois, a agilidade e qualidade dos 

procedimentos são componentes básicos de exigência do contratante. 

O critério de seleção por competências baseia-se em dados e informações a 

respeito do cargo a ser preenchido. As exigências são especificações do cargo que 

tem por objetivo dar maior clareza e precisão à seleção do pessoal para o cargo em 

foco. 



Desta forma, Dutra (2013) acrescenta que, o colaborador e a organização 

geram um processo contínuo de trocas de competências, por si, o colaborador inclui 

seus talentos e experiências passadas, e pôr fim a empresa oferece suporte de 

gestores, maquinários e teorias organizacionais.  

A gestão por competências é o mesmo que conduzir os colaboradores para 

que possam atingir os objetivos individuais da organização, que são expressos em 

sua missão, visão e valores.  

Segundo Leme (2007) normalmente, em processos básicos, é questionada se 

o colaborador possui conhecimento em alguma ferramenta descrita, e qual sua 

experiência ou vivência, no entanto, em processos de competência, é demonstrada 

a tarefa rotineira com a finalidade de questionamento e inserção de opiniões 

concretas sobre o assunto. 

Independentemente da técnica ou método de avaliação escolhidos pelas 

organizações, as etapas de seleção devem se adequar às características que a 

companhia procura no candidato e ao nível de complexidade exigido pela vaga. 

Contudo, o mapeamento oferece um prognóstico específico do potencial de 

desenvolvimento, essencialmente no comportamento e tomadas de decisão em 

quesitos gerenciais. 

Segundo Lotz e Burda (2015) em uma análise pessimista, se não houvesse 

análise de cargos e nem seleção mediante as competências, apenas por experiência 

ou etapas iniciais, os níveis hierárquicos, principalmente gerenciais não seriam 

ocupados por colaboradores pontuais com os interesses da organização, diminuindo 

assim, o diferencial competitivo.  

 

6 RESULTADOS  

Ao longo da pesquisa bibliográfica, foram apresentados conceitos, 

pressupostos, processos, métodos e técnicas, que de certa forma abrange o 

processo de gestão e suas competências adotadas. 

Carvalho, Nascimento e Serafim (2012) afirmam que os objetos de estudo 

teóricos geram um conjunto de recomendações e sugestões aplicáveis, 

demonstrando de maneira ampla a elaboração de diferentes funções da área 

pesquisada. 

Os subsistemas na maioria das vezes deve conter integração com base de 

mensuração das competências para cada cargo ou função desempenhada. 



Bem como, Ruano (2007) indaga que o processo de decisões estratégias 

voltadas às competências está gradativamente mudando no Brasil, e os modelos de 

ferramentas são personalizadas para cada cargo hierárquico para maior flexibilidade 

em se adaptar à realidade cultural. 

Contudo, podemos dizer que o objetivo de pesquisa principal foi atingido, uma 

vez que, foi estabelecido um conjunto de recomendações atendendo as 

necessidades apontadas no problema, ou seja, apresentaram-se procedimentos que 

proporcionaram a elaboração de soluções eficientes para o preenchimento do tema 

estudado. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O assunto seleção por competências se autodenomina como planejamento de 

recursos humanos e escolhas de técnicas utilizadas na gestão de pessoas, 

ilustrando os cargos e atividades para analisar o melhor perfil a ser aprovado. 

Em análise relacionada ao tema apresentado, nota-se que cada vez mais as 

organizações estão competindo entre si em busca dos melhores profissionais para 

atuarem em sua organização, no entanto, as teorias básicas não são praticadas, por 

conta de fatores simples, causando escolhas equivocadas e aumentando a 

rotatividade de colaboradores. Além disso, ficando evidentes as falhas no processo 

seletivo que afetam diretamente os fluxos internos e externos, como desmotivação e 

falhas no atendimento ao cliente.  

De fato, é acrescentado que um dos principais diferenciais competitivos é o 

capital humano e a retenção de talentos através de testes aplicados, podendo obter 

resultados preliminares em curto prazo, contendo uma alta porcentagem de sucesso 

de seleção e adequação do candidato.  

Portanto, o objetivo de estudo é um acervo de recomendações teóricas em 

apoio à prática, aplicáveis no dia-a-dia das organizações, proporcionando como 

base diferentes funções que compõem as atividades rotineiras. 
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