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Conceitos Conceitos 

 Competências representam combinações sinérgicas de 
conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas no desempenho 
profissional em determinado contexto; 

 Para Chiavenato (2006, p. 216), a gestão por competências é 

considerada: [...] um programa sistematizado e desenvolvido no 

sentido de definir perfis profissionais que proporcionem maior 

produtividade e adequação ao negócio, identificando os pontos de 

excelência e os pontos de carreira, suprindo as lacunas e 

agregando conhecimento, tendo por base certos critérios 

objetivamente mensuráveis.



A gestão por competências busca substituir o tradicional 

levantamento de obrigações e deficiências de treinamento 

por uma ótica das necessidades posteriores do negócio e de 

como as pessoas agregarão valor à organização.







Conhecimentos – Está relacionado ao saber da pessoa! 

Habilidades – É o saber fazer! 

Uma classificação muito conhecida de habilidades é a de Katz, que 

menciona as habilidades técnicas, humanas e conceituais. 

Henry Mintzberg, ao contrário de Katz, identifica um maior número de 

habilidades que um grande administrador deve ter. Estas por 

consequência estão relacionadas aos papéis gerenciais criados pelo 

autor. 



Ao todo são oito habilidades:

Relacionamento com os colegas ;

Liderança ;

Resolução de conflitos ;

Processamento de Informações ;

Tomar decisões em condições de ambiguidades;

Locação de Recursos;

Empreendedorismo;

Introspecção.

Atitudes – É o querer fazer! 



Nesse contexto, podemos ainda citar uma outra abordagem utilizada 
para conceituar competência, trata-se da:  “Árvore de Competências” 
em que:  



TIPOS DE COMPETÊNCIAS

As competências podem ser classificadas em humanas (ligadas a cada 

indivíduo) e organizacionais (que se relacionariam à capacidade da empresa), 

sendo que as competências humanas afetam as organizacionais, e vice-versa.



TIPOS DE COMPETÊNCIAS

Competências Individuais

Estas competências também se classificam em:

» Competências gerais - relativa aos valores organizacionais e a 

cultura empresarial;

» Competências gerenciais - relativa as funções gerenciais;

» Competências técnicas - relativas ao profissional e suas 

habilidades específicas da área.



TIPOS DE COMPETÊNCIAS

Competências Organizacionais

 Competências essenciais - core competences;

 Competências Básicas- diferenciariam a empresa de seus 

concorrentes;

Outra classificação é em relação à importância de cada uma com o 

passar do tempo. Elas seriam classificadas como: 

 emergentes, declinantes, estáveis e transitórias.



TIPOS DE COMPETÊNCIAS

Competências Organizacionais descritas por Mills

» Competências essenciais - importante para a organização;

 Competências distintivas - são competências que garantem vantagens 
competitivas para a organização;

» Competência de suporte - são atividades que servem de base para outras 
atividades da organização;

Capacidade dinâmica - quando as competências organizacionais atendem as 
exigências do ambiente.

Competências de unidades de negócio – pequeno número de atividades-chave.



Em gestão por competências, a condição da organização de adaptar 

continuamente suas competências às exigências do ambiente é uma 

característica das capacidades dinâmicas. Um dos principais objetivos 

da Gestão de Pessoas por Competências é proporcionar o alinhamento 

das competências individuais às estratégias organizacionais.





MODELOS GERENCIAIS

Os modelos gerenciais são capazes de nos dar ideias sobre como 

seria sua aplicação real. 

Um dos modelos gerenciais é o proposto por Robert Quinn, autor 

do livro Competências Gerenciais: princípios e aplicações. Seu 

modelo define a existência de vinte e quatro competências 

gerenciais, das quais são classificadas como papéis gerenciais. 

Assim, há quatro modelo gerenciais que estão divididos em oito 

papéis. 
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MODELOS GERENCIAIS

Modelo das Metas Racionais 

O objetivo desse modelo está na produtividade e no lucro.

 Ele está relacionado aos papéis de diretor e do produtor.

Papel de diretor

Papel de produtor
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MODELOS GERENCIAIS

Modelo dos Processos Internos ou Modelo de Burocracia 
Profissional 

Seu objetivo é a busca da estabilidade, continuidade e eficiência no 
trabalho. Ele é baseado em rotinas. 

O gerente é considerado um monitor apto e um coordenador verdadeiro 
e confiável.

Papel de monitor

Papel de coordenador
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MODELOS GERENCIAIS

Modelo das Relações Humanas

objetivo é atingir o compromisso, a coesão e a moral. 

O gestor é aquele que se coloca no lugar do outro, é portanto, um 
facilitador e um mentor.

Papel de facilitador

Papel de mentor
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MODELOS GERENCIAIS

Modelo dos Sistemas Abertos

O  objetivo é atingir a adaptação e o apoio externo.

 É valorizado o empreendedorismo, a adaptação política e 
administração de mudanças. 

O gestor é inovador e negociador.

Papel de inovador

Papel de negociador
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OBRIGADO!

Prof. Flávio Toledo
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