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Categoria em andamento

1. Resumo 

A partir dos anos 80 a função do

modificações, os profissionais passam de especialista para ter uma visão mais 

estratégica da estrutura e do estilo gerencial da empresa. O profissional de Rh 

passa a ser um parceiro, estabelecendo relacionamento empresa e 

empregados, defend endo os interesses dos trabalhadores e atingindo as 

metas da organização. Com o atual cenário

e matéria prima estão ao alcance de todos empresários, a partir disso, o 

diferencial das empresas passa a serem as pessoas, que podem ser utilizadas 

como recurso estratégico para tornar a empresa mais competitiva. A gestão

pessoas torna-se cada vez mais, uma vantagem competitiva, ao analisar uma 

empresa com gestão eficiente e uma empresa com defasagem, é notória a 

diferença na execução do trabalho. Pessoas motivadas, treinadas e com plano 

de desenvolvimento, tornam

visão inovadora e cada vez mais engajados.

Palavras Chave: Competências. Gestão. Desenvolvimento.

2. Introdução 

No século atual, com alto capital de giro, poucas empresas possuem a 

preocupação em produzir resultados 

preparado para oferecer um produto ou serviço com mais competência. Até 

que ponto funcionários não aderentes ao perfil do cargo que ocupam se 

mantém motivado e entregam resultados?

3. Objetivos 

Expor a importância de gerenciar pessoas, de compreender as competências 

da empresa e assim desenhar as melhores competências aos cargos 

existentes, fazendo com que a busca pelo profissional se torne mais assertiva, 

e consequentemente os serviços da empresa se tornem mais efic

em consideração que o profissional ideal 

está ocupando o cargo e sendo desenvolvido continuamente.

ndamento 

partir dos anos 80 a função do setor de Recursos Humanos passou por 

modificações, os profissionais passam de especialista para ter uma visão mais 

estratégica da estrutura e do estilo gerencial da empresa. O profissional de Rh 

passa a ser um parceiro, estabelecendo relacionamento empresa e 

endo os interesses dos trabalhadores e atingindo as 

metas da organização. Com o atual cenário econômico, inovações tecnologias 

e matéria prima estão ao alcance de todos empresários, a partir disso, o 

diferencial das empresas passa a serem as pessoas, que podem ser utilizadas 

como recurso estratégico para tornar a empresa mais competitiva. A gestão

se cada vez mais, uma vantagem competitiva, ao analisar uma 

empresa com gestão eficiente e uma empresa com defasagem, é notória a 

diferença na execução do trabalho. Pessoas motivadas, treinadas e com plano 

de desenvolvimento, tornam-se profissionais eficientes, com boas entregas, 

visão inovadora e cada vez mais engajados. 

Competências. Gestão. Desenvolvimento. 

No século atual, com alto capital de giro, poucas empresas possuem a 

preocupação em produzir resultados de dentro para fora, ou seja, tornar o time 

preparado para oferecer um produto ou serviço com mais competência. Até 

que ponto funcionários não aderentes ao perfil do cargo que ocupam se 

mantém motivado e entregam resultados? 

e gerenciar pessoas, de compreender as competências 

da empresa e assim desenhar as melhores competências aos cargos 

existentes, fazendo com que a busca pelo profissional se torne mais assertiva, 

e consequentemente os serviços da empresa se tornem mais efic

em consideração que o profissional ideal - com as competências necessárias

está ocupando o cargo e sendo desenvolvido continuamente. 

Recursos Humanos passou por 

modificações, os profissionais passam de especialista para ter uma visão mais 

estratégica da estrutura e do estilo gerencial da empresa. O profissional de Rh 

passa a ser um parceiro, estabelecendo relacionamento empresa e 

endo os interesses dos trabalhadores e atingindo as 

econômico, inovações tecnologias 

e matéria prima estão ao alcance de todos empresários, a partir disso, o 

diferencial das empresas passa a serem as pessoas, que podem ser utilizadas 

como recurso estratégico para tornar a empresa mais competitiva. A gestão de 

se cada vez mais, uma vantagem competitiva, ao analisar uma 

empresa com gestão eficiente e uma empresa com defasagem, é notória a 

diferença na execução do trabalho. Pessoas motivadas, treinadas e com plano 

ofissionais eficientes, com boas entregas, 

No século atual, com alto capital de giro, poucas empresas possuem a 

de dentro para fora, ou seja, tornar o time 

preparado para oferecer um produto ou serviço com mais competência. Até 

que ponto funcionários não aderentes ao perfil do cargo que ocupam se 

e gerenciar pessoas, de compreender as competências 

da empresa e assim desenhar as melhores competências aos cargos 

existentes, fazendo com que a busca pelo profissional se torne mais assertiva, 

e consequentemente os serviços da empresa se tornem mais eficaz. Levando 

com as competências necessárias- 



4. Metodologia 

A busca das informações foi feita com base em livros do assunto, que tornou 

possível compreender os mais diversos conceitos a respeito do tema. Além de 

leitura de artigos dos estudiosos do assunto, pesquisas e compreensão dos 

subsistemas ligados ao assunto. De acordo com Vergara (1998, p. 46) “é o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, (...)”  

5. Desenvolvimento  

Um dos metódos mais eficientes de gestão de pessoas é conhecido como: 

gestão por competências. Fazer gestão por competências é definir as 

competências da empresa e dos funcionários, para que ambos sigam na 

mesma direção e alcancem resultados. Resultados esses, que são tanto 

financeiros para empresa, como de reconhecimento e desenvolvimento das 

habilidades do profissional. 

 Segundo Parry (in Leme 2005, p. 17)  

Competência é definida como: Um agrupamento de conhecimentos e 

habilidades e atitudes correlacionadas, que afeta parte considerável 

da atividade de alguém, que se relaciona com seu desempenho, pode 

ser medido segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser 

melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento.  

 No momento da definição das competências da organização, que deve ser 

através de estudo e métodos, os  gestores das áreas devem estar presentes, 

pois eles serão aliados multiplicadores da metodologia, é imprescindível treiná-

los, pois, a gestão por competências ficará sob a responsabilidade deles: 

identificando, motivando e desenvolvendo os seus subordinados. “As 

competências de uma empresa devem ser extraídas do seu universo cultural 

com base nos seus indicadores, para expressar sua identidade” (Rabaglio, 

2012, p.18)  

 Uma vez que as competências dos cargos e áreas da empresa já foram 

mapeadas, a equipe de seleção deverá utilizá-la no momento de selecionar os 

candidatos, utilizando os métodos CHA – conhecimentos, habilidades e 

atitudes, SAC – situação, ação e consequências.  Após contratado, a equipe de 

treinamento e desenvolvimento entra em ação, gerindo e programando plano 



de desenvolvimento, treinamentos específicos, avaliação por 

desempenho/competência, juntamente com o gestor, que tem participação 

ativa, uma vez que a sua gestão deverá ser focada em acompanhar, 

desenvolver e melhorar suas habilidades. 

6. Resultados preliminares 

Gerir pessoas através das competências é levar em consideração uma série de 

fatores, é manter foco nos resultados e considerar o desenvolvimento do 

invidividuo. “Competência é um saber agir responsável e reconhecido, que 

implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recurso, habilidades que 

agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. (Fleury 

2001). 

Um gestor tem o papel de liderar, demandar, mas também de ser um aliado no 

desenvolvimento da carreira. Portanto, um departamento de RH bem 

estruturado, investimento em treinamentos de liderança para os gestores, foco 

em desenvolvimento através de competências, é a estratégia para alavancar a 

competitividade da empresa. 
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