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Resumo 
Introdução:  Nos últimos anos observando uma pequena e gradativa evolução de implementação de cargos e avaliação dos 
colaboradores das organizações. Diante disso, observando uma nova técnica de gestão a ser observada para avaliar os colaboradores 
e destiná-los às áreas das empresas, onde seriam avaliadas mediante das teorias da Gestão por competência. Objetivo: Este trabalho 
visa analisar, comparativamente, a compreensão dos gestores da administração pública e privada, sobre a gestão por competência e 
sua aplicabilidade  Materiais e Métodos: Os métodos que foram utilizados para analisar as organizações e os gestores, foram mediante 
pesquisa bibliográficas  sobre  a evolução da gestão por competência e abordagens epistemológicas, além de aplicação  questionários 
a gestores de uma empresa pública de economia mista do Distrito Federal e para duas empresas privadas de grande porte, também 
localizadas no DF. Resultado: Este estudo explorou o entendimento dos gestores a respeito do tema Gestão por competência e reuniu 
elementos essências para observar que a Gestão por Competência é uma importante ferramenta a ser utilizada por instituições, sejam 
elas privadas ou públicas. Considerando o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude são plausíveis reputar que a competência 
auxilia no desenvolvimento da capacidade de realizar as atividades impostas nas organizações. Conclusão: Foi constatado que os 
atuais gestores das instituições públicas e privadas entendem que a Gestão por Competência é de grande importância para a 
organização. Além disso, pode-se verificar que seus entendimentos conceituais sobre o tema vão ao encontro do que os autores definem. 
Palavras-Chave:  Gestão; Gestão por competência; Organizações; Instituição Pública; Instituição Privada. 
Abstract  
Introduction : In recent years, there has been a small and gradual evolution of the implementation of positions and evaluation of the 
employees of the organizations. In view of this, a new management technique was observed to be evaluated in order to evaluate the 
employees and assign them to the areas of the companies, where they would be evaluated through the theories of Management by 
competence. Objective:  This work aims at analyzing, comparatively, the understanding of managers of public and private administration, 
about management by competence and its applicability. Materials and Methods : The methods that were used to analyze organizations 
and managers, were through bibliographical research on the evolution of management by competence and epistemological approaches, 
besides application questionnaires to managers of a public company of mixed economy of the Federal District and to two large private 
companies, also located in the Federal District. Results:  This study explored the managers' understanding of the topic Management by 
Competence and gathered essential elements to observe that Management by Competence is an important tool to be used by institutions, 
be they private or public. Considering the set of knowledge, skill and attitude it is plausible to consider that competence assists in the 
development of the capacity to carry out the activities imposed on the organizations. Conclusion:  It was verified that the current managers 
of public and private institutions understand that Management by Competence is of great importance for the organization. In addition, it 
can be verified that their conceptual understandings on the subject meet the authors' definition. Keywords: Management; Management 
by competence; Organizations; Public Institution; Private Institution. 
INTRODUÇÃO 

Nas organizações contemporâneas, 
observam-se mudanças contínuas nas tecnologias 
aplicadas aos processos de gestão e às suas 
estruturas internas relacionadas aos cargos e 
atribuições de seu corpo funcional. 

Além disso, o capital intelectual também é 
um fator preponderante e que vem sendo 
considerado para a formação de equipes, pois é 
um conjunto das habilidades de pessoas que 
exercem em uma empresa em agir em deliberadas 
situações, práticas, valores e competências. 

Na área de Administração de Recursos 
Humanos, gerir pessoas é um desafio para os 
gestores, pois deve-se lidar com diferenças, 
avaliar os comportamentos dos colaboradores, 
filtrar as capacidades intelectuais para satisfazer 
as necessidades dos indivíduos e da própria 
organização em si.  

Alguns desafios das organizações 

modernas e de seus líderes estão relacionados à 
avaliação das competências necessárias ao 
desempenho da função pelos seus membros, pois 
as práticas das avaliações são exercidas através 
de diversas habilidades e buscam apurar quais 
colaboradores compartilham dos valores e crenças 
organizacionais e manuseiam ferramentas de 
verificação para incitar e tentar assegurar o 
desempenho considerado apropriado e desejável 
às suas realidades. Porém, entre o desempenho 
efetivo e o desempenho aguardado pode ocorrer 
uma interrupção. Para reparar essa circunstância, 
é habitual observarmos as organizações que 
planejam ações e programas, conceitos e 
metodologias de gestão de pessoal modernas. 

Diante disso, novas ferramentas de gestão 
vêm sendo desenvolvidas a partir de um novo 
modelo ético e avaliativo no sistema de gestão de 
pessoas, baseando-se nas competências que irão 
contribuir para enfrentar determinados desafios na 
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gestão estratégica da organização, como motivar 
talentos e analisar a oferta de demanda para o 
“mercado de pessoas”. 

Nesse sentido, este trabalho visa analisar, 
comparativamente, a compreensão dos gestores 
da administração pública e privada, sobre a gestão 
por competência e sua aplicabilidade. 

A relevância deste estudo faz frente à busca 
pelo conhecimento sobre os processos de 
lideranças dentro de uma gestão estratégica, 
avaliando as competências, de forma a auxiliar a 
organização no alcance de seus resultados, 
aliados à satisfação, à motivação e ao clima 
organizacional. 
 
A EVOLUÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

A Administração de Recursos Humanos 
surgiu para atender às necessidades da 
organização, em busca dos objetivos previstos e 
realizados, em busca de um melhor 
desenvolvimento, entendimento e expectativas 
sobre os seus colaboradores. Segundo 
Chiavenato (2009,p.120): 
Em nível departamental ou divisional, a 
responsabilidade pela Área de Recursos Humanos 
(ARH) cabe a cada executivo de linha, como, por 
exemplo, o chefe ou gerente responsável pelo 
órgão [...]. Em suma, a responsabilidade pela ARH 
é compartilhada por toda a organização. Tanto os 
presidentes como cada chefe ou gerente devem 
saber o essencial sobre recursos humanos. 

Gestão de pessoas é entendida como o ato 
de gerir recursos humanos analisando as 
habilidades, os métodos, as políticas, as técnicas 
e as práticas definidas com foco de obter o melhor 
capital intelectual para a organização. Pode ser 
entendida também como uma função gerencial, 
onde a participação de todas as pessoas 
envolvidas atua de forma que auxiliem para o 
alcance dos objetivos individuais e/ou 
organizacionais. (CHIAVENATO, 1999) 

Contudo, a descoberta do fator humano na 
organização mostra que a relação entre a área de 
Recursos Humanos surge para integrar o papel 
dos indivíduos em situação de trabalho, 
analisando-os e motivando-os fazer com que os 
mesmos, contribuam para a organização, gerando 
uma satisfação de necessidades psicológicas e 
sociais. 
A gestão de Pessoas passa a assumir um papel 
de liderança para alcançar a excelência 
organizacional necessária para enfrentar desafios 
competitivos, tais como a globalização, a utilização 
das novas tecnologias e a gestão do capital 
intelectual (GIL, 2007, p. 60). 

Entende-se então, que a Gestão de 
Pessoas propõe que as pessoas que fazem parte 
de organização, devem ser tratadas como 
parceiros da organização, auxiliando e apoiando a 
organização para conseguir seus objetivos de 
forma eficaz. Nesse cenário, o olhar da 
organização aos seus colaboradores como 
parceiros, poderá motivá-los a levar mais 

Conhecimento, Habilidades e Atitudes assertivas 
para a organização. 

Segundo Gil (2001) Gestão de Pessoas: 
[...] constitui, ainda, uma tendência que se 
manifesta mais no meio acadêmico que 
propriamente nas empresas, visto que a 
expressão mais evidente de sua existência tem 
sido dada pelas revisões das obras relativas à 
gestão de recursos humanos e aos cursos que 
vêm sendo oferecidos por instituições 
especializadas (p. 24). 

O estudo voltado à Gestão de Pessoas, 
proporciona aos gestores um melhor 
entendimento, pois cria-se um ambiente de 
trabalho mais produtivo para a organização e gera 
um ambiente mais agradável e estável para seus 
colaboradores 
 
GESTÃO POR COMPETÊNCIA 

Diante do tema a ser abordado, podemos 
considerar que existem diversos mecanismos para 
a utilização da Gestão por Competência, a qual dá 
por meio de gerenciamentos organizacionais, para 
que uma empresa possa alcançar as metas ou 
objetivos estabelecidos. Para que isso aconteça, é 
necessário conhecer a capacidade e 
comportamentos de seus colaboradores, 
observando a capacidade de planejamento de 
desenvolvimento e das ações para alcance das 
metas e resultados estabelecidos. 

Para Dutra (2004), a organização deve 
entender que:  
Um sistema de gestão de pessoas integrado e 
estratégico favorece maior sinergia entre suas 
partes. Desse modo, os vários processos de 
gestão do sistema reforçam-se mutuamente e 
garantem ao sistema maior efetividade, coerência 
e consistência. Ao mesmo tempo, se o sistema de 
gestão de pessoas está articulado com as 
estratégias organizacionais e com as expectativas 
das pessoas, ele ganha legitimidade e 
credibilidade por agregar valor tanto para a 
organização como um todo, quanto para as 
pessoas que com ela mantêm relações de trabalho 
(p. 206). 

A Gestão por Competências é, hoje, uma 
estratégia de significativa relevância para as 
empresas, pois visa o desenvolvimento do 
indivíduo de maneira diferente, em busca de um 
melhor resultado (FISCHER; ALBUQUERQUE, 
2004, citado por DUTRA et al., 2008).  

A competência não deve se limitar a reserva 
de conhecimento. Competência é desenvolvida 
com os conhecimentos adquiridos.  

Nesse cenário, Chiavenato (2008) sintetiza 
apontando que: 
[...] na Era da Informação, na qual estamos 
vivendo, o conceito de empresa mudou 
radicalmente. A empresa passou a ser 
conceituada como um conjunto integrado e 
sempre atualizado de competências, sempre 
prontas e disponíveis, para serem aplicadas a 
qualquer oportunidade que apareça antes que a 
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concorrência o faça (p.46). 
Ao utilizar novos sistemas nas 

organizações, a gestão por competência irá 
auxiliar no desenvolvimento dos colaboradores, 
pois com sua utilização a organização estará 
adquirindo novas informações para serem 
utilizadas no dia a dia, com o uso de diversas 
técnicas para identificar as falhas de competências 
dos colaboradores. Por isso, é importante analisar 
as competências e exigir dos profissionais aquilo 
que esteja de acordo com cada função.  

O colaborador deve investir em sua 
formação para adequar-se às exigências que o 
mercado vem pedindo. Ao investir em si mesmo, 
priorizando seu nível de conhecimento técnico, o 
colaborador estará se diferenciando de outros 
concorrentes no mercado. 

Nos dias atuais, as empresas valorizam o 
conjunto de competências que seus colaboradores 
têm, mas que vão além das competências apenas 
técnicas.  

Segundo Chiavenato (2004), um 
administrador: 
[...] seja ele um diretor, gerente, chefe ou 
supervisor - desempenha as quatro funções 
administrativas que constituem o processo 
administrativo, a saber: planejar, organizar, dirigir 
e controlar. A Administração de Recursos 
Humanos procura ajudar o administrador a 
desempenhar todas essas funções porque ele não 
realiza seu trabalho sozinho, mas através das 
pessoas que formam sua equipe. É com sua 
equipe de subordinados que o administrador 
executa as tarefas e alcançar metas e objetivos 
(p.13). 
 O Gestor de uma organização é 
responsável por liderar, comandar e administrar os 
indivíduos que fazem parte do seu ambiente de 
trabalho, onde ele irá tratar sobre procedimentos e 
ficará responsável por solucionar problemas e 
contrariedade no ambiente. 
 Os Gestores devem conhecer e analisar o 
capital humano e intelectual dos seus 
colaboradores para que eles possam definir onde 
cada recurso será alocado corretamente, pois, 
para cada recurso as funções estarão de acordo 
com suas competências. 

Os Gestores procuram soluções para 
aprimoramento do seu capital intelectual e de 
todos aqueles que estão como colaborador de 
uma determinada organização, e são 
responsáveis pela alocação desses recursos e 
pelo manuseio quando preciso for. Já a Gerência 
em si, estará envolvida na capacidade em diversas 
situações, criando soluções para cada desafio 
imposto na organização. 
 Por meio das análises de competências, o 
gestor pode apontar quais sãos os 
Conhecimentos, Habilidades e Atitudes- CHA, 
necessários ao desempenho da função. 

Segundo Brandão e Guimarães (2001), a 
gestão por competência propõe-se a orientar 
esforços para planejar, captar, desenvolver, e 

avaliar, nos diferentes níveis das organizações- 
individual; grupal e organizacional, as 
competências necessárias à consecução de seus 
objetivos.  

Já para Chiavenato (2006), 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 (p.216). 

A Gestão por Competências permite auxiliar 
as organizações a planejar o futuro, alinhando os 
objetivos e estratégias organizacionais juntamente 
com as competências primordiais dos seus 
colaboradores, buscando o desenvolvimento e 
operacionalização da organização.  

A utilização da Gestão por Competências 
permite uma análise rápida e eficaz dos pontos 
fortes e fracos da organização e dos indivíduos 
que fazem parte. 

De acordo com assuntos abordados, e pelas 
definições supracitadas, conhecidos como os 
“Pilares das Competências”:(Conhecimento, 
Habilidade e Atitude- CHA),podemos defini-los 
como: 
Conhecimento é o saber, é o que aprendemos nas 
escolas, nas universidades, nos livros, no trabalho, 
etc. 
Habilidade é o saber fazer, é tudo o que utilizamos 
dos nossos conhecimentos no dia a dia. 
Atitude é o que nos leva a exercitar nossa 
habilidade de um determinado conhecimento, ela 
é o querer fazer (LEME, 2005, p. 18) 

Segundo Ruano (2001), pode-se identificar 
os pilares dessa Gestão por Competência 
(Conhecimentos, Habilidades e Atitudes) com 
base no que as pessoas aplicam no seu cotidiano 
no ambiente de trabalho, onde o indivíduo busca 
alcançar os objetivos e metas traçados no início do 
planejamento esperados na organização. Com 
isso, os gestores conseguiram analisar as 
qualidades de cada indivíduo na organização. 

Com a utilização desses pilares devem-se 
usar métodos e avaliações de desempenho, onde 
consiste em comparar uma característica, 
execução ou trabalho com determinado padrão de 
desempenho. Contudo, ao se avaliar os resultados 
de um colaborador iremos comparar com dados já 
obtidos por outros ou, inicialmente previstos pelos 
envolvidos no processo de avaliação dentro da 
organização. 

Dutra e Fleury (2008) compartilham da 
mesma ideia de Bittencourt (2004) onde para eles: 
[...] a gestão por competência visa aproximar 
objetivos organizacionais e os pessoais 
(profissionais). Essa diferenciação facilita a 
compreensão dos principais tipos de 
competências: o organizacional e o das pessoas 
(p.240). 

Parry (1996) apud Leme (2005) conceituam 
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competência individual como sendo:  
Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e 
atitudes correlacionadas, que afeta parte 
considerável da atividade de alguém, que se 
relaciona com seu desempenho, que pode ser 
medido segundo padrões preestabelecidos, e que 
pode ser melhorado por meio de treinamento e 
desenvolvimento (p.17). 

Entende-se como Competências Gerenciais 
o conjunto de habilidades e conhecimentos que 
necessita ser eficaz na função e atividades 
desenvolvidas na organização, onde para alcançar 
o sucesso nesse conjunto é necessário querer 
fazer e saber fazer, pois a organização sentirá o 
impacto daquele que melhor desenvolve as 
competências. Para melhor compreensão da 
Gestão por Competência, os entendimentos de 
alguns conceitos são fundamentais. 

Segundo Brooking (1996) capital intelectual 
é como: 
[...] uma combinação de ativos intangíveis, frutos 
das mudanças nas áreas da tecnologia da 
informação, mídia e comunicação, que trazem 
benefícios intangíveis para as entidades e que 
capacitam o funcionamento das mesmas (p. 12-
13). 

Diante disso, pode entender que capital 
intelectual é compreendido como uma estimulação 
da renovação tecnológica e no desenvolvimento 
das instituições, pois é conceituado pelo 
conhecimento das pessoas que fazem parte da 
organização e de mudanças no meio. 

Capital Humano é definido por Carvalho e 
Souza (1999) como sendo: 
[...] a capacidade, conhecimento, habilidade, 
criatividade e experiências individuais dos 
empregados e gerente transformando em produtos 
e serviços que são o motivo pelo qual os clientes 
procuram a empresa e não o concorrente (p. 02). 

Entende-se por Capital Humano o empenho 
contido na capacidade, no conhecimento, na 
habilidade e experiência individual dos 
colaboradores, e também na habilidade de captar 
a iniciativa de uma organização inteligente e 
moderna em um ambiente competitivo de 
mudanças, incluindo a criatividade e a inovação 
organizacional. 
 Segundo Gil (2001) o desempenho de 
atividades na área de serviços nos dias atuais, 
necessita de profissionais com níveis elevados de 
capacitação e conhecimento técnico do que em 
outros setores. 

 Cultura e valores das empresas estão 
definidos por missão, visão e valores. Nesse 
contexto são impostos o que a empresa tem como 
objetivo e como realizará para alcançar, 
estabelecendo perspectivas a curto e longo prazo.   

Segundo Marras (2012, apud COELHO, 
2013, p. 5), avaliação é definida como: 
[...] um acompanhamento sistemático do 
desempenho das pessoas no trabalho. Trata-se de 
um instrumento de gestão que inicialmente teve 
por objetivo acompanhar o desempenho do 

trabalho de uma pessoa com base nas suas 
atividades.  

Para Chiavenato (1999), avaliação de 
desempenho é: 
[...] é uma apreciação sistemática do desempenho 
de cada pessoa em função das atividades que ela 
desempenha, das metas e resultados a serem 
alcançados e do seu potencial de 
desenvolvimento". (p.189) 

Assim sendo, a avaliação de desempenho 
pode ser como uma ferramenta importante para 
analisar o desempenho do grupo ou indivíduo, por 
meio dela é possível analisar o desempenho do 
colaborador, quais suas melhores habilidades e 
quais as necessárias para aprimoramento. Por 
meio da avaliação de desempenho é possível 
promover um colaborador, pois a avaliação 
informa como esse colaborar está desenvolvendo 
as atividades na organização, além de outras 
capacidades de uso pela gestão. 

A avaliação de cada colaborador é 
necessária para formar equipes com bons 
profissionais. Para se avaliar, é importante 
planejar e organizar as atividades de cada função, 
preparar e capacitar os indivíduos envolvidos no 
processo de recrutamento e avaliações, onde irão 
reconhecer as competências necessárias, e 
verificar o alcance real dos objetivos individuais e 
organizacionais. 

Chiavenato (2003) defende a ideia de que 
existem normas nas organizações exigindo 
determinadas competências, tais como: Aprender, 
Raciocínio criativo, Conhecimento tecnológico, 
Habilidades com liderança e carreira.  

Conforme Mendes (2017) o ciclo para 
identificação e desenvolvimento da Gestão por 
Competências pode ser resumido em quatro fases, 
sendo estas: Mapeamento, Avaliação, 
Desenvolvimento e Monitoramento. Onde 
entende- se como:   
● Mapeamento o que está alinhado à 
identificação das competências, onde se faz 
necessário para garantir a competitividade e 
inovação de uma organização e auxilia na 
identificação e adequação dos perfis de seus 
colaboradores aos perfis que são exigidos pela 
organização mediante às funções e cargos. 
● Avaliação pode ser entendida como uma 
crítica e apreciação quanto ao desempenho do 
avaliado e colaborador da organização em função 
das atividades que o mesmo desempenha, 
avaliando as metas e os resultados obtidos e 
comparando ao esperado pela organização em 
relação às competências necessárias para uma 
boa execução das atividades das funções 
exercidas. 
● Desenvolvimento da aprendizagem e 
treinamento necessários para o desenvolvimento 
das competências dos colaboradores, em prol da 
necessidade de técnicas e comportamentos 
exigidos para funções e cargos já identificados na 
avaliação de desempenho. 
● Monitoramento constante do 
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desenvolvimento das competências e os efeitos do 
processo de desenvolvimento eficaz das 
competências. 

A utilização da Gestão por Competências 
nas organizações é visível imediatamente após o 
início de sua utilização, pois a cada etapa que se 
é progredida, os gestores podem avaliar o 
processo avançando e obtendo os objetivos 
propostos. 

A auto eficácia e desempenho é um aspecto 
essencial de autoconceito sobre determinado 
assunto, pois ele auxiliará a forma de definir o 
senso de competência em relação ao trabalho. 
Para que esse desempenho seja bem visto é 
necessário assegurar um sistema individual, 
especialmente no que tange às competências 
proporcionando ajustes ao sistema exigido e 
cultura organizacional.  

A organização deve proporcionar um 
sistema de apoio por meio de esforços de 
orientação, para conhecer melhor o funcionário e 
apreciar o valor de suas atividades desenvolvidas, 
criando assim oportunidades para que possa gerar 
motivação, sucesso e alcance de resultados, 
dando importância à qualidade de vida no 
ambiente de trabalho. 

E para gerar esse alto nível de eficácia é 
necessário desempenho total da empresa. Dentre 
as formas de criar e aumentar a auto eficácia dos 
funcionários podemos citar: 
● Assegurar que o sistema individual, 
especialmente as competências, se enquadre bem 
no sistema exigido e na cultura da organização, 
dando especial atenção às normas do grupo com 
a qual na pessoa deverá trabalhar. 
● Proporcionar oportunidades de 
autodesenvolvimento e aumento da autonomia no 
gerenciamento do próprio trabalho. 
● Proporcionar um sistema de apoio por meio 
de seus esforços de orientação, bem como pela 
participação na equipe onde outros possam 
reconhecer a apreciar o valor do funcionário. 
● Criar oportunidades para os funcionários 
experimentam o sucesso precoce numa tarefa, 
tendo em mente que em geral o sucesso gera mais 
sucesso. (WOOD e BANDURA, 1989, p.p. 361-
384). 
 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA 

 Além disso, a Administração Pública pode 
ser definida como todos os órgãos e demais 
entidades que desempenham como seu principal 
objetivo a atividade administrativa para o Estado, 
trabalhando prol do interesse público. 

Fevorini, Silva e Crepaldi (2014) informam 
que um fator importante para a discussão sobre a 
adoção da Gestão por Competências- GPC, no 
setor público foi “Gestão por Competências em 
Organizações de Governo” organizada pela 
Escola Nacional de Administração Pública  ENAP. 
Essa reunião tratou com gestores públicos e 
especialistas análises sobre a gestão de pessoas 
nas organizações públicas, observando a gestão 

por competências suas aplicabilidades nos dias 
atuais.  

Em Fevorini, Silva e Crepaldi(2014) apud 
Pires et. al (2005) informam algumas dificuldades 
que tiveram mediante as experiências nas 
instituições que participaram, tais como: 
Limitações de ordem legal em relação à prática de 
recrutamento por concursos públicos;  
 
Inexistência de metodologias adequadas à 
identificação das competências organizacionais e 
ao mapeamento de competências dos servidores; 
Sistema de progressão funcional exclusivamente 
baseado em tempo de serviço e não apoiado em 
avaliações de competência e de desempenho;  
Sistemas de remuneração que não permitem 
reconhecimento virtuoso (p.131). 

De acordo com Silva e Mello (2013, apud 
SILVA  e CREPALDI, 2014, p. 131) trata sobre a 
abordagem da Gestão por Competência no setor 
público como: 
[...] instituída em 2006, por meio do Decreto 
Federal n°5.707, que cria a Política e as Diretrizes 
para o Desenvolvimento de Pessoal da 
administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional . 

Após analisarmos as citações e 
compreendermos como ocorre a implementação 
da Gestão por Competências nas organizações, 
pode-se observar que nas organizações públicas 
existe uma implementação mais baixa deste 
modelo de gestão. 

Diante disso, foi observado que, 
diferentemente das instituições privadas, o setor 
público seleciona os candidatos para 
determinados cargo, principalmente por meio de 
seleção por concurso público, para áreas de 
conhecimento básicas e formação acadêmica 
específica, trabalhando alguns com planos de 
cargos e salários. 

De acordo com Fevorini e Crepaldi (2014, 
apud SOUZA, 2004, p.132), apontam que para a 
implementação da Gestão por competência nas 
instituições públicas, os gestores devem levar em 
consideração, os seguintes procedimentos: 
● Sistematização e normatização da política 
de capacitação na gestão por competências;  
● Definição dos perfis e mapeamento das 
competências de liderança e capacitação dos 
líderes de acordo com esta definição; 
● Desenho de estrutura de cargos com 
atribuições mais amplas, agrupados em eixos de 
conhecimento e com evolução profissional 
baseada na avaliação de competências. 
● Utilização de instrumentos como a 
certificação ocupacional, para fins de promoção; 
● Utilização mais intensa de informações na 
gestão de pessoas: pesquisas salariais, melhores 
práticas entre outras; 
● Formação de Redes de Aprendizagem;  
● Fomento ao desenvolvimento de gestores 
de pessoas (p.p. 131-132). 
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INSTITUIÇÃO PRIVADA 
As organizações privadas são empresas 

cujo seu capital (máquinas, equipamentos) são 
basicamente, na maioria detidos por agentes 
econômicos privadas, sendo estas famílias e/ou 
indivíduos, cujo objetivo final é a busca pela 
lucratividade.  

As organizações podem ser definidas como 
LTDA e S.A, onde entendem-se como LTDA 
(limitada) como sendo um termo jurídico que se 
refere a uma empresa organização por cotas, onde 
cada social que faz parte de uma atividade e 
responsabilidade limitada quanto aos serviços da 
empresa. 

Já S.A (Sociedade Anônima) é entendida 
como uma sociedade comercial que é formada por 
no mínimo dois sócios. Seu capital também é 
dividido em ações, mas que são negociadas no 
mercado financeiro. 

 Observa-se que as organizações privadas 
utilizam a Gestão por Competência com maior 
facilidade, visto que não precisam de tanto 
burocracia para avaliar um colaborador mediante 
suas competências e destiná-lo a um cargo que 
melhor se identifique aos seus conhecimentos e 
suas técnicas. 

Silva e Mello (2013) constatam que existem 
desafios para implementar a gestão por 
competência nas organizações tais como, definir 
uma estratégia da organização, concentrar 
esforços, avaliar colaboradores e avaliar os 
objetivos alcançados. 
 
GESTÃO: CONCEITOS BÁSICOS 

Em busca da compreensão de termo 
gestão, observa-se que está relacionado aquela 
pessoa da organização que executa diretamente 
uma atividade que administra diversas ações, 
processos e medidas a serem tomadas em torno 
dos objetivos organizacionais. 

Chiavenato relata que cada organização 
utiliza um método organizacional, pois cada uma 
contém uma cultura, mesmo tendo que alcançar o 
mesmo objetivo cada organização seguirá de 
forma diferente. 

Ainda por Chiavenato (2010) a Gestão é 
uma área muito sensível: 
[…] pois depende de vários aspectos como, a 
cultura que existe em cada organização, estrutura 
organizacional, tecnologia utilizada, além de 
outras variáveis importantes (p.8) 

 Inclui todos os papéis do gestor, onde se 
refere à ação, e gerir e administrar um conjunto de 
trâmites internos da organização. 
 Para Sousa (1990): 
[...] gerir é o processo de trabalhar com e através 
dos outros a fim de atingir eficazmente os objetivos 
organizacionais usando eficientemente os 
recursos escassos num contexto de mudança 
(p.32). 

Fernandes (2014) apresenta algumas 
atribuições desempenhadas pelo indivíduo no 
papel de gestor, tais como: 

● Representante – O gestor desempenha o 
papel de representante da sua organização, não 
apenas ao nível legal através da assinatura de 
documentos legais, mas também ao nível social, 
através da arte de receber e socializar com 
visitantes e convidados; 
● Líder – A liderança é o papel mais 
reconhecido do gestor. Através deste papel o 
gestor é responsável pela motivação e incentivo 
dos subordinados. Tal como outros papéis, 
também o de líder pode ser variável consoante a 
situação. Por exemplo, quando um gestor está a 
motivar um subordinado, ou interferir no seu 
trabalho, ou exigir respostas, o gestor está a 
assumir o papel de líder; 
● Elo de Ligação – O gestor cria, mantém e 
desenvolve redes exteriores de contatos e 
informadores, que lhe fornece favores e 
informações. 
● Monitor – O gestor desempenha este papel 
através da procura e recepção de informação com 
o propósito de aumentar o seu conhecimento da 
organização e 12 do respectivo meio envolvente. 
O gestor pode não saber tudo o que um técnico 
especializado daquela área sabe, mas deve saber 
um pouco de cada área da empresa, para assim a 
conseguir conhecer e compreender. Esta procura 
pode ser feita através de relatórios, contatos 
pessoais e também por jornais e outras fontes de 
informação; 
● Disseminador – O gestor assume o papel de 
disseminador e transmissor de informação que 
obtém junto dos trabalhadores e de fontes 
exteriores, aos membros da organização. Essa 
informação é disseminada e transmitida em 
reuniões, telefonemas, notas, entre outros; 
● Porta-voz – O gestor interpreta o papel de 
veículo de informação para o exterior da 
organização. O mesmo informa stakeholders ou 
interessados na empresa sobre o desempenho da 
empresa, os seus planos, as suas políticas, as 
suas ações, os seus resultados, etc. É, assim, 
expectável que o gestor seja um especialista da 
sua empresa aos olhos dos investidores (p.p.11-
12). 

A gestão por competência vem 
aumentando dentro das organizações de 
diferentes modos utilizados, com o objetivo do 
melhor resultado. 
A Gestão por Competências é ainda um conceito 
que ganha diferentes contornos, sendo ora a mola 
mestra de todo o sistema de gestão de pessoas, 
ora apenas um instrumento a mais na gestão 
(FLEURY e LACOMBE, 2003, p. 11). 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Segundo Gil (2007), pesquisa é definida 
como o: 
[...] procedimento racional e sistemático que tem 
como objetivo proporcionar respostas aos 
problemas que são propostos. A pesquisa 
desenvolve-se por um processo constituído de 
várias fases, desde a formulação do problema até 
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a apresentação e discussão dos resultados (p.17). 
Assim, este estudo realizou uma análise 

conceptiva, buscando determinados tipos de 
percepções de gestores, constatando as 
informações baseado nos comportamentos, nas 
práticas e nas experiências dos Gestores. 

No estudo foi feita uma pesquisa de campo 
com os Gestores de instituições públicas e 
Privadas do Distrito Federal- DF com a finalidade 
de fornecer algumas definições sobre o tema 
proposto. A análise busca obter as informações de 
acordo com as funções e atividades 
desenvolvidas. 

Assim, esta análise conceptiva foi realizada 
por meio de uma abordagem Epistemológica sobre 
competência. 

Ao buscar respostas para uma questão de 
ordem prática, esta pesquisa busca estabelecer as 
questões teóricas relacionadas na prática das 
instituições, por meio da percepção dos gestores, 
averiguando o nível de conhecimento sobre a 
gestão por competência. 

Esta pesquisa procurou produzir 
conhecimentos que tenham impactos nas práticas 
das instituições públicas e privadas acerca da 
aplicação sobre Gestão por Competência. 

A seguir, segue apresentação do tipo de 
pesquisa, a definição dos instrumentos utilizados 
em linhas gerais sobre a coleta e o tratamento dos 
dados. 
 
Tipos de Pesquisa  

Quanto aos objetivos da pesquisa, este 
estudo tem caráter descritivo, o que, de acordo 
com Gil (2008), e um estudo voltado a pesquisa 
descritiva tem como objetivo descrever 
características, podendo ser através de 
fenômenos, populações, experiência e até 
mesmos de autores.  

Quanto aos fins, foi utilizado uma pesquisa 
descritiva, na qual foi feita análise e interpretação 
sobre os conceitos e entendimentos nas 
instituições públicas e privada sobre competências 
e sua aplicabilidade nas organizações.  

 
Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva 

deve: 
[...] descrever as características de determinadas 
populações ou fenômenos.                        Uma de 
suas peculiaridades está na utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados, tais como o 
questionário e a observação sistemática. Ex.: 
pesquisa referente à idade, sexo, procedência, 
eleição etc. (p.4) 

Diante disso, foi feita observação, análise e 
registro das características, evolução e definições 
de gestão por pessoas e suas definições em 
competências modernas. 

Quanto à natureza, a  pesquisa, é do tipo 
qualitativa. Segundo Denzin e Lincoln (2006), 
trabalhar com uma pesquisa qualitativa significa 
dizer que o estudo estará voltado a uma 
abordagem interpretativa do mundo, significando 

assim que este estudo irá avaliar o cenário atual, 
levando em consideração o entendimento sobre os 
significados e a epistemologia relacionada à 
Gestão por Competência. Por se tratar de uma 
natureza qualitativa, abordaremos o método de 
investigação científica, apontando nosso ponto de 
vista quanto ao tema abordado. 

Quanto à escolha do objeto de estudo, esta 
pesquisa será do tipo amostragem não 
probabilística. Onde, “Amostragem não 
probabilística é aquela em que a seleção dos 
elementos da população para compor a amostra 
depende ao menos em parte do julgamento do 
pesquisador ou do entrevistador no campo.” 
(MATTAR, 1996 p. 132). 

Quanto à técnica de análise de dados, será 
feito a partir de análise de conteúdo, pois serão 
analisadas obras para se verificar a implicação dos 
mesmos no processo técnico e teórico. 

Par diferir as informações, foi realizado uma 
pesquisa de campo com gestores de uma 
organização privada de grande porte do Distrito 
Federal e uma organização pública também de 
grande porte. 

Boente e Braga (2004), definem como 
pesquisa de campo uma pesquisa que é 
decorrente de uma observação realizada pelo 
pesquisador no próprio campo destinado à 
pesquisa. 

Segundo Gil (2002): 
[...] no estudo de campo, o pesquisador realiza a 
maior parte do trabalho pessoalmente, pois é 
enfatizada a importância de o pesquisador ter tido 
ele mesmo uma experiência direta com a situação 
de estudo (p. 53). 

Na pesquisa de Campo, estudou-se um 
determinado grupo de gestores em busca dos 
conhecimentos acerca do tema proposto. 

Para tal, foi utilizado questionário como 
instrumento de pesquisa nas organizações 
públicas e privadas, para compararmos o 
entendimento dos gestores quanto à Gestão por 
Competência e as teorias dos autores citados. 

Foi escolhido como campo da pesquisa uma 
organização pública de economia mista do Distrito 
Federal e outras duas empresas privadas de 
grande porte, também do Distrito Federal. 

Para coligir as informações, este estudo fez 
uso de Pesquisa Bibliográfica como instrumento 
de pesquisa de revisão de literatura, buscando 
levantar as definições atuais sobre: gestão de 
pessoas, gestão de pessoas por competência, 
bem como as formas de mapeamento e pilares da 
Gestão por Competência. 

Segundo GIL (1999) a pesquisa bibliográfica 
é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigo, 
científicos. Diante disso, todos os dados coletados 
e aqui citados, serão recolhidos através de artigo 
e bibliográficas fornecidas por meios físicos.  

 Serão analisadas as competências 
essenciais, bem como cada Gestor utiliza as 
ferramentas do conhecido CHA (Conhecimento, 
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Habilidade e Atitude), e como está a capacidade 
para compartilhar a missão, visão, valores, metas, 
estrutura, tecnologias e estratégias. Para observar 
qual perfil cada gestor tem na organização. 
Observando isso para compreender o papel do 
Gestor. 

A pesquisa descritiva é uma das 
classificações da pesquisa científica. O objetivo é 
descrever as características de uma população, 
para o estudo. Ela pode ser realizada por meio de 
diversas informações de experiências 
organizacionais. É realizada com uma pesquisa 
que permite ao pesquisador definir o seu 
comportamento e formular a hipótese com mais 
exatidão.  

É possível escolher os procedimentos mais 
adequados e decidir sobre as questões que mais 
necessitam de precaução, além de descrever, 
detalhadamente, a observação de cada questão.  

Para o levantamento de dado, foi aplicado 
um questionário aos Gestores das instituições do 
segmento público e privado no Distrito Federal, 
com o objetivo de descrever as diferentes 
concepções, a partir do conhecimento, habilidade 
e atitude, sobre Gestão por Competência. 

Ao utilizar esse tipo de método de pesquisa, 
o pesquisador recolhe informação acerca de 
determinadas informações sobre o tema, além de 
proporcionar uma aplicação e resultado 
relativamente mais rápido por meio do número dos 
participantes envolvidos na pesquisa. 

Foi aplicado 01 (um) questionário para 12 
(doze) gestores, no qual 07 (sete) são de 
instituição privada e 05 (cinco) de uma instituição 
pública do Distrito Federal. 

A fim de resguardar a identidade dos 
questionados e proporcionar fidedignidade às 
respostas quanto aos entendimentos sobre 
Gestão por Competência e sua aplicabilidade no 
ambiente de trabalho, foram criadas siglas com 
numeração postas aleatoriamente, a saber: GPUB 
nº= Gestor público nº e GPRI nº= Gestor privado 
nº. 

O instrumento de pesquisa foi aplicado no 
ambiente de origem dos gestores, pelas próprias 
pesquisadoras, de modo que possibilitou a coleta 
de dados com maior agilidade e fidelidade nas 
informações que eram ditas pelos entrevistados. 

Para a análise dos resultados após as 
respostas apresentadas, foram criadas categorias 
de análises que pudessem auxiliar as 
pesquisadoras sobre a percepção e concepção 
dos entrevistados a partir de perguntas fechadas e 
abertas que totalizam 12 (doze) perguntas, onde 
constam: objetivos a serem atingidos, pergunta 
formuladas abertas e fechadas, respostas 
apresentadas e palavras-chaves decorrentes das 
respostas. 

Salienta-se que foi realizada uma revisão 
bibliográfica, para coligir as informações obtidas 
dos gestores pesquisados, com o objetivo de 
entender e contribuir ao alcance dos resultados. 
 

Procedimentos 
Nos próximos tópicos, serão apontados os 

procedimentos de coletas e de tratamento de 
dados coletados. 
  
Coleta e registro e análise dos dados 

A coleta de dados e análise dos dados foi 
realizada de acordo com fontes secundárias e 
primárias.  

Para Medeiros (2003) define como: 
Primários: livros, jornais, periódicos, artigos e 
relatórios; 
Secundários: bibliográficos, resumos, traduções, 
textos produzidos pelos serviços de 
documentação. (p. 48) 

A coleta de dados foi realizada em quatro 
datas: A primeira foi realizada em 29/08/2017, na 
qual foram aplicados os questionários em uma 
instituição privada com 7 gestores da instituição 
Brasgelo Comercio de Gelo LTDA e Tesoura de 
Ouro Atacadista de Confecções no Distrito 
Federal. E nas datas 04/09/2017; 05/09/2017 e 
11/09/2017 foram aplicados na instituição Pública 
CEB Distribuição S/A para 5 Gestores. Os 
questionários foram preenchidos manualmente e 
devolvidos no mesmo dia. 

Para a aplicação da pesquisa, 
estabeleceu-se um diálogo com os gestores e em 
seguida, deu-se início à esclarecimentos de como 
seria o questionário, e qual seria a finalidade dele, 
propondo analisar e obter métodos para melhorias. 

Portanto a análise, deu-se início a 
aplicação da seguinte forma: 
1 – Os gestores foram colocados em uma sala de 
forma individual para que não houvesse consultas. 
2 – Os gestores foram esclarecidos que as 
respostas eram de caráter individual, por 
mencionar experiências pessoais na instituição. 
3 – Foram distribuídas folhas com perguntas 
objetivas e subjetivas para que pudessem 
expressar o entendimento sobre o tema proposto. 
4 – Foi solicitado o preenchimento de 6 questões 
objetivas e 6 subjetivas. 
5 – Para que se pudesse completar o questionário, 
o pesquisador tomou o cuidado de verificar se 
todos estavam aptos a informar suas experiências 
e conhecimentos sem a necessidade de pesquisas 
(consulta). 
6 – Ao término, foram recolhidos os questionários 
com os dados e realizado os agradecimentos aos 
Gestores. 

As informações contidas foram reunidas 
pelas experiências e conhecimentos adquiridos 
dos Gestores. O papel da epistemologia com os 
dados tem por objetivo estudar o processo de fazer 
ciência, uma ciência inacabada (JAPIASSU, 
1992).   

A análise descritiva do questionário 
objetivou verificar informações nos 
comportamentos atuais realizados nas instituições 
com base nos conhecimentos, habilidades e 
atitudes realizadas no dia a dia nas instituições 
públicas e privadas do Distrito Federal.  
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Segundo Bardin (1977): 
[...] a análise de conteúdo pode ser definida como 
um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção e recepção destas 
mensagens (p.226). 

Desta forma, inicialmente foram levantadas 
informações gerais sobre as características da 
população estudada, tais como: gênero, faixa 
etária, cargo/ função, tipo de instituição (pública ou 
privada) e o tempo no cargo de chefia. 

Em continuidade, seguiram as questões 
abertas relacionadas ao tema: Competência, 
Desenvolvimento de competência e Gestão por 
Competência. 

Feitos esses esclarecimentos, a análise 
adere a representação no quadro a seguir: 

Quadro 01 – Percepção sobre o assunto do tema 

Objetivo:  

Pergunta: 

Sujeitos: Palavras-chaves: 

GPU1 ou GPR1:    

Para análise e compreensão dos 
resultados, as respostas foram agrupadas e 
categorizadas e coligidas à literatura. 
 
Análise e Discussão dos resultados 

 A partir dos resultados dos questionários 
relacionados às características dos respondentes, 
verificou-se que, do total dos sujeitos da pesquisa, 
58,33% correspondem a empresa privada e 
41,66% da área pública. Desses, 58,33% são do 
sexo masculino, tendo prevalência as faixas 
etárias de 42,86% de 26 a 30 anos idade e 42,86% 
de 40 a 50 anos. 

Ressalta-se ainda que, quando comparados 
os dados, agrupando-os em seus respectivos 
grupos (público e privado), observou-se que a 
instituição privada possui 57,5% do sexo feminino 
dos respondentes, enquanto na instituição pública 
75% dos respondentes é do gênero masculino. 
Nesse sentido, nas instituições pesquisadas, 
observa-se um número considerável de gestores 
homens em instituições públicas, enquanto nas 
instituições privadas há um equilíbrio maior de 
gêneros em posição de liderança na organização.  

Quando comparando os dados, agrupando-
os pelas instituições correspondentes, observa-se 
que a faixa etária que prevalece em maior 
percentual na instituição pública é de 16,66% 
correspondentes às idades “entre 40 a 50 anos” e 
16,66% “entre 26 a 30 anos” e nas instituições 
privadas, correspondem às faixas etárias entre os 
respondentes de 16,66% “entre 40 a 50 anos”, 
“entre 30 a 40 anos” e também 16,66% “entre 26 a 
30 anos”. Contudo, analisa-se que 33,33% dos 
entrevistados nas instituições públicas e privadas 

correspondem à gestores com faixa etária de 40 a 
50 anos de idade, onde estes são mais tradicionais 
às normas institucionais. 

Em contrapartida, analisa-se que, de modo 
geral, o tempo exercido nos cargos de chefia entre 
as instituições correspondem à 41,66% de 
prevalência, nas faixas de tempo de 2 a 5 anos de 
cargo de chefia. Para defrontar os dados 
separadamente, foi levantando que 40% dos 
questionados nas instituições públicas 
preponderam ao tempo de chefia de 2 a 5 anos e 
entre às instituições privadas cerca de 42,86% 
exercem cargo de chefia também entre 2 a 5 anos. 

Nesse ponto de vista, observa-se que as 
instituições pesquisadas, indicam que há um maior 
número de pessoas que correspondem à uma 
faixa etária de pessoas “mais experientes”, 
levando em consideração suas respectivas idades 
de 40 a 50 anos de idade, e com experiências em 
cargos de chefias em menos de 5 anos, o que 
podem corresponder ao tempo de chefia do atual 
cargo e não apenas do período que podem já 
terem sido exercidos em cargos de  períodos 
anteriores. 

A partir desse cenário, foram analisadas as 
concepções dos gestores sobre competência e 
sua aplicação nas organizações; Gestão de 
pessoas por Competência; Além de concepções 
sobre Conhecimento, Habilidade e Atitude como 
elementos relacionados à Gestão por 
Competência. 

A análise dos cálculos a seguir foi expressa 
da seguinte forma, na 1º etapa foi considerada a 
quantidade de palavras-chaves recorrentes 
identificadas, após calculadas foram divididas pela 
quantidade de questionários aplicados, ou seja, 12 
(doze) questionários.  

Na segunda etapa da análise, os cálculos 
foram realizados separadamente, onde foram 
realizados a divisão de palavras-chaves que se 
repetem mais vezes, divididos pela quantidade de 
questionários da instituição pública e da instituição 
privada, ou seja, a quantidade de 5 (cinco) 
questionários aplicados na instituição pública e 7 
(sete) na privada. 

A seguir, serão expostas as respostas do 
questionamento exposto aos gestores quanto ao 
entendimento sobre gestão por competência. 

Quadro 01 – Entendimento sobre Competência. 

Objetivo: Analisar o entendimento dos gestores 
sobre o significado de Competência.  

Pergunta: Em seu entendimento, o que é 
competência? 

Gestores da instituição pública 

Sujeitos: Palavras-chave: 

GPUB.1- 
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“Capacidade ou 
aptidão para realizar 
alguma tarefa”. 

- Capacidade de 
realizar atividades;  
- Aptidão para realizar 
tarefas. 

GPUB.2-  
“É capacidade que as 
pessoas têm de 
executar alguma 
atividade, englobando 
o conhecimento, a 
prática e a vontade de 
fazer”. 

- Capacidade de 
realizar atividades 
 

GPUB.3- 
“Qualidade de quem é 
capaz de resolver 
determinado assunto 
ou problema ou 
tarefa”. 

- Capacidade de 
realizar atividades;  
- Capacidade de 
resolver problemas; 
- Aptidão para realizar 
tarefas. 

GPUB.4- 
“Competência é a 
capacidade que o ser 
humano tem de 
desenvolver seus 
pontos positivos com 
habilidades, 
conhecimentos e 
ações”.  

- Capacidade de 
resolver problemas; 

GPUB.5- 
“Competência pode se 
explicar como sendo a 
capacidade de exercer 
uma ou várias tarefas 
baseadas nos 
conhecimentos 
adquiridos”.  

- Aptidão para realizar 
tarefas. 

Gestores da instituição privada 

Sujeitos: Palavras-chave: 
GPR1:  
“A qualidade de quem 
é capaz de resolver 
determinados 
problemas ou exercer 
funções”. 

- Capacidade de 
resolver problemas;  
- Capacidade de 
exercer funções. 
 
 

GPR2:  
“Competência é a 
capacidade de uma 
pessoa realizar 
atividades com 
eficácia”. 

- Capacidade de 
realizar atividades. 

GPR3:  
“Delinear funções com 
transparência e 
flexibilidade, ouvindo 
as opiniões e 
sugestões de todos os 
colaboradores”. 

- Capacidade de gerir 
pessoas de forma 
participativa. 

GPR4:  
“É a pessoa que tem 
qualidade legítima de 
jurisdição ou 
autoridade, ser capaz 
de sair de qualquer 
problema”. 
 

- Capacidade de 
resolver problemas;  

GPR5:  
“Um conjunto de 
conhecimento, 
habilidades e atitudes 
mobilizados em favor 
de algum objetivo da 
instituição”. 
 

- Capacidade de 
realizar atividades. 
 
 

GPR6:  
“É ter  aptidão para 
cumprir alguma tarefa, 
ter conhecimento ou 
capacidade em 
alguma área 
específica”. 

- Aptidão para realizar 
tarefas. 
- Capacidade de 
realizar atividades. 
 

GPR7:  
“A partir do cargo que 
exerço dentro da 
empresa, competência 
para mim é ter 
planejamento e 
organização naquilo 
que for executar 
diariamente, 
estabelecendo metas 
e as cumprindo com 
eficácia”.  

- Capacidade de 
realizar atividades. 
- Capacidade de 
exercer funções. 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Foi identificado que, em relação aos 
gestores da instituição pública e privada, 58,33% 
relacionam competência como “Capacidade de 
realizar atividades”, seguido pela “aptidão de 
realizar tarefas” com 33,33% e “capacidade de 
resolver problemas” com 33,33%. Não obstante, 
outras palavras-chaves apareceram: “capacidade 
de exercer funções” com 16,66% e “capacidade de 
gerir pessoas de forma participativa” com 8,33%. 

Nas instituições públicas, as palavras-chave 
que obtiveram maior prevalência foi “capacidade 
de realizar atividades” com 60% e “aptidão de 
realizar tarefas” também com 60%. Já nas 
instituições privadas a prevalência foi para 
“capacidade de realizar tarefas” com 57,14%. 

Pode verificar que o entendimento sobre o 
tema competência vai ao encontro das ideias dos 
estudiosos que apontam que competência é 
“tomar iniciativa” e “assumir responsabilidade” do 
indivíduo diante de situações profissionais com as 
quais se depara. (ZARIGAN, 2001). 

Observa-se que a palavra- chave, com 
maior prevalência foi “Capacidade”, como sendo 
um ponto central para determinar o que significa a 
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competência para os gestores questionados das 
instituições. Diante disso, constata-se que os 
gestores questionados relacionam competência 
como uma capacidade de realizar e resolver 
determinados assuntos, somando assim os pilares 
da competência bem como: conhecimento, 
habilidade e atitudes em realizar determinadas 
tarefas. 

O Quadro 02 apresenta a opinião dos 
gestores quanto ao entendimento acerca do 
desenvolvimento de competências nas 
organizações.  

Quadro 02 – Desenvolvimento de competência e 
sua aplicabilidade no ambiente organizacional 

Objetivo: Delinear qual o entendimento dos 
gestores acerca do desenvolvimento de 
competência e qual a aplicabilidade no ambiente 
de trabalho. 
Pergunta: Em sua opinião, qual o significado de 
desenvolvimento de competências? E qual a 
aplicação no ambiente organizacional onde você 
trabalha? 

Gestores da instituição pública  

Sujeitos: Palavras-chave: 
GPUB.1-  
“Aprimoramento contínuo 
da carreira. A aplicação 
tem como objetivo a 
realização eficiente das 
atividades”. 

- Desenvolvimento 
de competência para 
o trabalho 
- Realização 
eficiente das 
atividades 

GPUB.2-  
“Seria a identificação dos 
pontos fracos de cada 
colaborador e o posterior 
aprimoramento destes 
pontos fracos. No 
ambiente da minha 
organização este 
desenvolvimento é 
realizado da seguinte 
maneira: No final de cada 
ano o RH da empresa 
solicita que os gerentes de 
cada área indiquem os 
cursos e treinamentos que 
serão necessários para os 
colaboradores de sua 
gerência para o ano 
posterior e o RH avalia 
quais serão os 
treinamentos que serão 
dados”. 

- Capacidade de 
identificar pontos 
fracos e fortes do 
colaborador 
 
- Desenvolvimento 
de competência para 
o trabalho 

GPUB.3-  
“Significa aprimorar ou 
potencializar a 
capacidade de resolver as 
tarefas. A aplicação seria 
como o intuito de melhorar 
e aprimorar habilidades, 
seja por curso, palestra 
etc”. 

- Desenvolvimento 
de competência para 
o trabalho 
- Capacidade de 
analisar e resolver 
problemas 

GPUB.4: 
“O desenvolvimento de 
competências significa o 
crescimento progressivo 
que o ser humano tem ao 
aprimorar seus 
conhecimentos, 
habilidades e postura em 
ação diante das situações. 
No ambiente 
organizacional em que 
trabalho possui o 
desenvolvimento 
progressivo de 
competências de acordo 
com as atividades e 
tarefas a serem 
desempenhadas no dia-a-
dia, onde o profissional 
adquire conhecimento e 
desenvolve-as buscando 
aprimorá-las diariamente”. 

- Desenvolvimento 
de competência o 
trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPUB.5-  
“O significado de 
desenvolvimento de 
competência pode ser 
dizer que é a busca 
constante em aprimorar 
seus conhecimentos, 
buscar melhorar suas 
habilidades, e mesmo 
adquirir novos 
conhecimentos e novas 
habilidades. A aplicação 
no ambiente a que estou 
inserida é muito pouca, 
tendo em vista de tratar de 
uma empresa pública”. 

 
 
- Desenvolvimento 
de competência para 
o trabalho. 

Gestores da instituição privada  

Sujeitos: Palavras-chave: 
GPR1:  
“Conjunto de 
conhecimentos, 
habilidades e atitudes de 
um indivíduo”. 

- Desenvolvimento 
de competência para 
o trabalho 

GPR2: 
“O desenvolvimento de 
competência é a 
capacitação da pessoa de 
acordo com as 
características 
particulares de seu 

- Desenvolvimento 
de competência para 
o trabalho 



 

Simp.TCC/Sem.IC.2017(12);206-225                                                                            217 

conhecimento. Os 
funcionários são 
destinados às suas 
funções de acordo com 
sua experiência 
profissional adquirida”. 

GPR3:  
“Resultado de planos de 
ação, como contratar 
consultoria, procurar 
modernizar e automatizar 
produção”. 

- Desenvolvimento 
de planos de ação 

GPR4:  
“É ter a capacidade de 
resolver problema. É ser 
desenvolvido e 
organizado”. 

- Capacidade de 
resolver problemas 

GPR5:  
“É preciso possuir 
habilidades, atitudes, ter 
uma boa linguagem 
verbal, ter uma boa 
habilidade para falar com 
clareza e tem um bom 
objetivo, ser consciente e 
ajudar as pessoas”. 

- Competência para 
o trabalho 
 
 
 

GPR6: 
“Significa pessoas que 
tenham competências e 
demonstram suas 
habilidades”. 

- Competência para 
o trabalho 
 

GPR7:  
“Precisamos desenvolver 
competências em 
pessoas, para 
demonstrarem suas 
habilidades ao realizarem 
algum trabalho, pois isso 
mostra que elas estão 
aptas a alcançar um êxito. 
Desenvolvimento de 
competência no ambiente 
que trabalho nada mais é 
do que saber julgar, ter 
uma comunicação oral 
boa, comunicação escrita, 
persuasão, motivação, 
impacto e espírito de 
liderança”.  

- Desenvolvimento 
de competência 
para o trabalho  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Foi constatado que “Desenvolvimento de 
competência para o trabalho” obteve maior 
destaque enquanto palavra-chave com 66,66% 
nas instituições públicas e privadas. Porém, 
analisadas separadamente as palavras-chaves 
por instituições pode verificar que 
“Desenvolvimento de competência para o 
trabalho” com 100% nas instituições públicas. Já 
nas instituições privadas também é possível 
verificar “Desenvolvimento de competência para o 
trabalho” com 42,85%. 

Segundo Peres e Ciampone (2006) a 
aplicação de competência no ambiente 
profissional pode ser definida como: 
[...] a capacidade de mobilizar, articular, colocar 
em ação, valores, conhecimentos e habilidades 
necessários para o desempenho eficiente e eficaz 
de atividades requeridas pela natureza do trabalho 
(p.493). 

Para Alarcão e Rua (2005), a competência 
profissional é o resultado de um composto de 
micro interações com a própria interação 
interpessoal, para saber o elo com a interatividade 
interdisciplinar. 

Nota-se que as informações dos autores 
vão ao encontro por parte dos entrevistados, como 
descritas acima, visto que informam que para 
desenvolver as competências é necessário que o 
indivíduo aprimore suas competências por 
intermédio das habilidades e conhecimentos, onde 
estes intermédios deverão ser desenvolvidos para 
obter pontos positivos em busca dos objetivos da 
organização. 

As informações do Quadro 03 relatam o 
entendimento e o significado da Gestão por 
Competência a partir da percepção dos 
respondentes. 
 

Quadro 03 – Entendimento sobre Gestão por 
competência. 

Objetivo: Averiguar o entendimento dos gestores 
sobre gestão de pessoas por competências nas 
organizações. 

Pergunta: Em sua opinião, o que significa Gestão 
de Pessoas por Competência? 

Gestores da instituição pública  

Sujeitos: Palavras-chave: 

GPUB 1-  
“Gerir      indivíduos com 
base nas atividades 
inerentes às suas 
atribuições”. 
 

- Gestão de pessoas 
a partir das 
atribuições 

GPUB 2-  
“A gestão de pessoas por 
competência seria o 
processo de mapear 
perfis, alocar as pessoas 
em trabalhos, mãos 
compatíveis com este 
perfis, e estar em 
constante ciclo de 
treinamento e 
capacitação dos 
colaboradores”. 

- Gestão de pessoas 
a partir de análise de 
perfil 
- Oferecimento de 
educação 
continuada 

GPUB 3-  
“Um meio de desenvolver 
talentos na empresa”. 

- Oferecimento de 
educação 
continuada 
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GPUB 4-  
“A gestão de pessoas por 
competência é a que 
busca pessoas 
selecionando-as de 
acordo com suas 
habilidades, 
conhecimentos e ações”. 

- Gestão de pessoas 
a partir de análise de 
perfil 

 

GPUP 5-  
“Gestão de pessoas por 
competência pode ser 
descrito como sendo a 
adoção de metodologias 
de trabalho que 
identifiquem as 
competências de cada 
indivíduo da organização 
e disponha-os de forma a 
que desenvolvam o 
melhor de si em suas 
tarefas cotidianas”. 

- Gestão de pessoas 
a partir de análise de 
perfil 

 

Gestores da instituição privada  

Sujeitos: Palavras-chave: 

GPR1:  
“É a forma de administrar 
um meio de 
desenvolvimento de 
talentos no ambiente de 
trabalho”. 

- Gestão de pessoas 
a partir de 
metodologia 
específica  

GPR2: 
“A organização que faz o 
uso da gestão de pessoas 
por competência 
concentra em recrutar, 
selecionar e alocar as 
pessoas na empresa de 
acordo com as 
competências”. 

- Gestão de pessoas 
a partir de análise de 
perfil 

 

GPR3:  
“Verificar perfil dos 
colaboradores e distribuir 
as funções que a mais 
compete”. 

- Gestão de pessoas 
a partir de análise de 
perfil 
 

GPR4:  
“É cada pessoa exercer 
sua função corretamente 
e com eficiência”. 

- Exercício eficiente 
da função 

GPR5:  
“São competências 
relacionadas com a 
gestão de recursos 
financeiros comerciais e 
produtivos”. 

 
- Gestão de 
resultados 
financeiros, 
comerciais e 
produtivos 
 

GPR6: 
“Um meio eficaz de 
desenvolvimento de 
talentos nas empresas”. 

- Gestão de talentos 

GPR7: “No meu entender 
não basta ser apenas 
uma forma de 
administrar, mas sim 
desenvolver talentos ao 
longo do tempo, orientar 
as pessoas para atingir 
suas metas e objetivos 
dentro da empresa”. 

- Aprimoramento 
para o trabalho 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Para Chiavenato (2005), a organização 
deve prover a gestão por competência como 
sendo o principal levantamento das necessidades 
de pessoal, bem como treinamentos por se ter uma 
visão estratégica de longo prazo, onde as pessoas 
irão agregar valor à organização. A gestão por 
competência reúne conceitos e práticas aplicadas 
na área de gestão de pessoas de uma 
organização.  

Verificou-se que a palavra-chave que mais 
se destacou nas instituições públicas e privadas foi 
“Gestão de pessoas a partir da análise de perfil” 
com 41,66%.  Analisando de forma individual por 
instituição, constatamos que “Gestão de pessoas 
a partir da análise de perfil” obteve maior 
prevalência nas instituições públicas com 60% e 
28,57% nas instituições privadas. 

Entende-se que para implementar a gestão 
de pessoas por competências, os gestores 
questionados observam que a organização deve 
mapear cada indivíduo e realizar a implementação 
de um banco de talentos institucional. Feito isso, o 
gestor poderá analisar cada indivíduo pelos os 
dados coletados, orientando o departamento 
pessoal e desenvolvendo assim os objetivos por 
meio da capacidade de gerir pessoas. 

Para desenvolver as competências e 
alcançar os resultados é necessário realizar o 
treinamento e desenvolvimento de pessoal, 
Chiavenato (2004) afirma que: 
[...] os processos de desenvolvimento de pessoas 
estão intimamente ligados com a educação”, ou 
seja, há uma necessidade do ser humano 
exteriorizar suas potencialidades inatas ou 
adquiridas por meio da formação. O treinamento 
está muito associado ao conhecimento, que passa 
a ser o recurso mais importante e fundamental 
para prover o desenvolvimento (p. 290). 

No Quadro 04, é expresso como são 
utilizados a Gestão por Competência no ambiente 
de trabalho, de acordo com o entendimento dos 
gestores sobre ‘Conhecimento’. 

 

Quadro 04 – Percepção sobre Conhecimento no 
ambiente de trabalho. 

Objetivo: Averiguar qual o entendimento do 
gestores sobre Conhecimento em seu ambiente 
de trabalho. 
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Pergunta: A partir do seu cargo/função que você 
desempenha atualmente, o que você entende por 
Conhecimento? 

Gestores da instituição pública  

Sujeitos: Palavras-chave: 

GPUB 1-  
“Capacidade de discernir 
as necessidades da 
empresa”. 

- Discernimento das 
necessidades da 
organização 
- Práxis 
 

GPUB 2- “Conhecimento 
é saber sobre as 
atividades e processos da 
área em que trabalho, é 
conhecer as normas e as 
atividades que estão 
ligadas a gerência em que 
atuo”. 

- Práxis  
 

GPUB 3-  
“Perceber ou 
compreender por meio de 
experiência”. 

- Práxis  

GPUB 4-  
“Entendo como 
conhecimento é todo 
estudo teórico ou 
experiência adquirida ao  
longo da vida”. 
 

- Práxis 

GPUB 5- 
“Conhecimento pode-se 
dizer que é o conjunto de 
saberes, de informações 
adquiridas ou estudadas, 
de experiência vividas”. 

- Práxis 
 

Gestores da instituição privada  

Sujeitos: Palavras-chaves: 
GPR1:  
“O ato de conhecer, 
perceber ou compreender 
por meio da experiência”. 

- Práxis 

GPR2:  
“Conhecimento é todo 
saber, estudo e 
inteligência desenvolvida 
pela pessoa durante sua 
vida acadêmica e 
profissional”. 

- Práxis 

GPR3:  
“Informações setoriais, 
assim conseguirei 
conduzir os trabalhos”. 

- Conhecimento 
prático. 

 

GPR4:  
“Conhecimento é estar 
atualizado com o mundo 
atual”. 

-Atualização 
profissional 

GPR5- - Práxis 

“É saber fazer, é a 
capacidade de 
desenvolver e acumular 
mais conhecimento para 
aplicar no seu trabalho”. 
GPR6:  
“É o ato de conhecer, 
saber sobre algo. É ter 
ideia ou noção de alguma 
coisa. É o saber, a 
instrução e a informação”. 

- Conhecimento 
teórico 

GPR7: 
“No cargo de gerência que 
exerço hoje, o 
conhecimento é um dos 
principais fatores para 
desenvolver pessoas, 
logo é um conjunto de 
informações e experiência 
que a gente adquire com o 
passar do tempo”. 

- Práxis 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Segundo Davenport (1998, p. 19) “o 

conhecimento é a informação mais valiosa e, 
consequentemente, mais difícil de gerenciar”. 

Evidencia-se um dos principais conceitos 
citados por Avelino (2016, apud Portal da 
Educação, 2017) sobre conhecimento como: 

 
[..] é o conjunto de processos e sistemas que 
permitem que o capital intelectual de uma 
organização aumente de forma significativa, 
mediante a gestão de suas capacidades de 
resolução de problemas de forma eficiente, com o 
objetivo final de gerar vantagens competitivas 
sustentáveis no tempo (p.3).  

A partir do exposto, foi constatado que a 
66,66% das palavras- chave apontaram que, de 
modo geral, os gestores compreendem 
conhecimento como sendo “Práxis (teoria e 
prática)”. Verificou-se separadamente que, 
analisando as palavras-chaves por respostas dos 
gestores, 80% dos gestores públicos entendem 
que conhecimento como sendo “Práxis-  teoria e 
prática” e 57,14% dos gestores privados. 

Nota-se assim que os entendimentos dos 
gestores vão ao encontro de Davenport e Avelino 
(1998), uma vez que entendemos que o conceito 
de conhecimento está relacionado à capacidade 
de resolver os problemas com reforço do capital 
intelectual e técnicos obtidos, auxiliando na 
solução dos problemas identificados. 

Segundo Konder (1992) é definido práxis 
como uma atividade concreta, ou seja, tangível 
transformando a realidade objetiva e remetendo 
sua teoria à prática. 

Em seguida, no Quadro 05, foram 
apresentados dados sobre a utilização da gestão 
por competência, de acordo com o entendimento 
dos respondentes sobre o significado de 
‘Habilidades’ aplicadas ao trabalho.  
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Quadro 05 – Percepção sobre Habilidades no 
ambiente de trabalho. 

Objetivo: Averiguar qual o entendimento do 
gestores sobre Habilidades em seu ambiente de 
trabalho. 

Pergunta: A partir do seu cargo/função que você 
desempenha atualmente, o que você entende por 
Habilidade? 

Gestores da instituição pública  

Sujeitos: Palavras-chave: 
GPUB 1-  
“Capacidade de 
apresentar soluções 
adequadas”. 

- Apresentar 
soluções a demanda 

GPUB 2-   
“É saber como devem ser 
realizadas os 
procedimentos e as 
atividades da minha área”. 

- Praticar ação a 
partir do saber 

 

GPUB 3-  
“Capacidade de 
transformar conhecimento 
em ação”. 

- Praticar ação a 
partir do saber 
 

GPUB 4-  
“Habilidade é a atitude 
de se enquadrar em 
determinada situação ou 
se tornar apto para 
exercer determinada 
função e/ou atribuição de 
acordo com as 
habilidades naturais ou 
adquiridas”. 

 
- Praticar ação a 
partir do saber 

 
 

GPUB 5-  
“Habilidade pode ser 
explicado como a 
capacidade de utilizar 
seus conhecimentos para 
poder realizar algo ou 
tarefas”.  

- Praticar ação a 
partir do saber 

 

Gestores da instituição privada  

Sujeitos: Palavras-chave: 
GPR 1: 
 “O grau de competência 
de uma pessoa frente a 
um determinado objetivo”. 

- Grau de 
competência para 
cumprimento de 
objetivo 

GPUB 2-   
“É saber como devem ser 
realizadas os 
procedimentos e as 
atividades da minha área”. 

- Grau de 
competência para 
cumprimento de 
objetivo 

GPR 2:  
“Habilidade é a aptidão de 
realizar na prática o 
conhecimento que se 
tem”. 

- Grau de 
competência para 
cumprimento de 
objetivo 

GPR 4:  
“É ser capaz de resolver 
problemas com rapidez e 
eficiência”. 

- Capacidade de 
resolver problemas 
com eficiência  

GPR 5:  
“É fazer, ou seja é a 
habilidade capacidade de 
transformar conhecimento 
em ação e que resulta em 
um desempenho 
desejado”. 

- Grau de 
competência para 
cumprimento de 
objetivo 

GPR 6:  
“Indica a qualidade de 
uma pessoa hábil, que 
revela a capacidade para 
fazer algo com mais 
agilidade”. 

- Capacidade de 
resolver problemas 
com eficiência 

GPR 7:  
“O gerente precisa possuir 
certas habilidades para 
poder prosseguir dentro 
da empresa, juntamente 
com competência para 
motivar sua equipe, 
precisa ser rápido, 
responsável e habilidade 
para lidar com as 
pessoas”. 

- Ação de gestão de 
pessoal 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Segundo o minidicionário Amora (2011) 
entende-se como habilidade a: 

 
Qualidade de quem é hábil; capacidade, 
inteligência, facilidade em executar qualquer coisa 
(p.356). 

Diante disso, nota-se pela análise realizada 
entre as respostas dos gestores públicos e privada 
que 58,33% do total de respondentes relacionam 
habilidade no trabalho como sendo palavra- chave 
de “praticar ação a partir do saber”. 

Explorando de forma específica por 
gestores nas instituições públicas e privadas, nota-
se que 80% das palavras chaves das instituições 
públicas são correlacionadas a “Praticar ação a 
partir do saber”, enquanto nas instituições 
privadas, correspondem 28,57% correspondem às 
palavras-chaves de “Capacidade de resolver 
problemas com eficiência”. 

Verificou que, para os respondentes, 
habilidade relaciona-se a pessoa que pratica ação 
a partir do saber, o que vai ao encontro de 
definição anteposta. Corroborando as ideias, 
Caravantes (1979) explica que: 

 
[...] a habilidade técnica que o administrador deve 
possuir pode ser a aptidão analítica dentro da 
especialidade e a facilidade no uso de 
instrumentos e técnicas de cada matéria ou 
atividade. (p.16). 

O Quadro 06 apresenta o entendimento dos 
respondentes sobre o significado de ‘Atitude’ no 
ambiente de trabalho. 
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Quadro 06 – Percepção sobre Atitudes no 
ambiente de trabalho. 

Objetivo: Averiguar qual o entendimento do 
gestores sobre Atitudes em seu ambiente de 
trabalho. 

Pergunta: A partir do seu cargo/função que você 
desempenha atualmente, o que você entende 
por Atitude? 

Gestores da instituição pública  

Sujeitos: Palavras-chaves: 

GPU 1:  
“Iniciativa”. 

- Vontade de 
realização 

 
GPU 2:  
“É a vontade de realizar 
as atividades que devo 
desempenhar”. 

- Vontade de 
realização 

GPU 3: 
“Iniciativa e querer fazer 
algo”. 

- Iniciativa 
- Vontade de 
realização 

GPU 4: 
“Atitude é ação que o ser 
humano toma diante de 
determinada situação em 
busca de alcançar 
determinados objetivos”. 

- Vontade de 
realização 

GPU 5: 
 “Atitude pode ser 
definida por vontade ou 
determinação em realizar 
algo”. 

- Vontade de 
realização 

Gestores da instituição privada  

Sujeitos: Palavras-chave: 
GPR 1:  
“Seria a postura, posição, 
uma norma de 
procedimento de leva a 
um determinado 
comportamento”. 

- Comportamento 
do indivíduo 

GPR 2:  
“Atitude é a intenção que 
a pessoa tem de realizar 
sua habilidade, ou seja, é 
a proatividade e  
iniciativa”. 

- Vontade de 
realização 
- Iniciativa 

GPR 3:  
“Ganho de tempo no 
horário de trabalho”. 

- Ganho de 
otimização do 
tempo 

GPR 4:  
“É saber resolver as 
coisas da melhor maneira 
possível e com um saber 
imenso”. 

- Solução eficaz 
das demandas 

 

GPR 5:  

“Querer fazer é uma 
maneira de  procurar 
definir o sentido de 
competência a partir de 
um referencial na qual 
possa ser mensurada”. 

- Vontade de 
realização 

GPR 6:  
“Atitude é um determinado 
comportamento, a 
disposição em se fazer 
algo. Seria atos, condutas 
e procedimentos”. 

- Comportamento 
do indivíduo 
- Vontade de 
realização 

GPR7: “Dentro da função 
que exerço hoje, nada 
mais é que um 
procedimento que leva a 
um determinado 
comportamento, ter 
atitude é ter ação, é ser 
autêntico, verdadeiro 
consigo mesmo e com o 
próximo”. 

- Comportamento 
do indivíduo 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Verificou-se que 66,66% das palavras- 

chaves dos gestores, de modo geral apontaram 
para “vontade de realização”. Analisando 
separadamente 100% dos gestores públicos 
apresentam como resposta dentro da categoria à 
“vontade de realização” e 25% dos gestores 
privados “comportamento do indivíduo”. 

Entende-se como atitude o ato de ser 
autêntico, de ser verdadeiro. Segundo Kardec 
(1978), atitude: 
 
Trata-se de um dos conceitos fundamentais da 
psicologia social, por fazer a junção entre a opinião 
(comportamento mental e verbal) e a conduta 
(comportamento ativo), indicando o que 
interiormente estamos dispostos a fazer, ou seja, 
a predisposição que temos de reagir a estímulos 
de maneira positiva ou negativa (p.07). 

Perante o exposto, observa-se que o 
entendimento dos gestores sobre atitudes vai ao 
encontro com o entendimento de Kardec (1978), 
pois a atitude está diretamente relacionada à 
disposição do indivíduo em fazer, em ter 
predisposição de realizar algo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Gestão por Competência vem sofrendo 
mudanças no decorrer dos anos frente às novas 
exigências do mercado de trabalho. Observa-se 
nos processos de relação da gestão de pessoas o 
uso de recursos e processos cada vez mais 
criteriosos no intuito de atender tais exigências do 
mercado, correlacionados as competências 
organizacionais e individuais, no intuito de atender 
a demanda, seja em instituições públicas ou 
privadas. 

De acordo com a pesquisa descritiva 
realizada com os Gestores de instituição Pública e 
Privada, foi possível verificar a percepção e 
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concepção a partir da coleta de informações, 
verificando como cada gestor compreende as 
atividades laborais com base no conhecimento, 
habilidade e atitude. 

Observamos que os gestores e as 
organizações, vêm percebendo a importância 
quanto ao investimento nos indivíduos, para que 
possam ter um diferencial competitivo frente ao 
mercado. A aplicabilidade da Gestão por 
Competência está voltada na visão da 
organização, onde objetiva diminuir as falhas entre 
as competências individuais e organizacionais. 

Este estudo explorou o entendimento dos 
gestores a respeito do tema Gestão por 
Competência e reuniu elementos essenciais para 
observar que a Gestão por Competência é 
essencial em qualquer instituição, seja ela privada 
ou pública. Considerando o conjunto de 
conhecimento, habilidade e atitude é plausível 
reputar que a competência auxilia no 
desenvolvimento da capacidade de realizar as 
atividades impostas nas instituições.  

É possível identificar também o 
comportamento de cada Gestor, para que suas 
competências sejam desenvolvidas em busca do 
alcance de objetivos profissionais. 

Uma análise epistemológica do termo 
Gestão por Competência aponta para a origem e 
evolução do conceito sobre gestão e gestão por 
competência, analisando os métodos e os 
conhecimentos para sua aplicabilidade nas 
instituições. Foi constatado que para compreender 
a aplicabilidade da Gestão por Competência nas 
organizações, os autores mostram que o gestor 
precisa entender e saber os meios pelos quais 
pode-se obter os dados dos colaboradores, bem 
como métodos e avaliações de desempenho, 
comparando as características institucionais e as 
atividades laborais a serem executadas com 
determinado padrão de desempenho dos 
indivíduos nas organizações. 

As atuais definições sobre gestão por 
competência apresentadas definem que, de modo 
geral, a aplicabilidade nas organizações estará 
direcionada ao planejamento estratégico e na 
implementação de novos programas de 
capacitação dos indivíduos, que trarão benefícios 
para a organização e para o próprio indivíduo. 

Sobre o público-alvo pesquisado, foi 
verificado que os gestores têm conhecimento 
sobre os conceitos de Gestão por Competência. 
Observou-se que, para os gestores, a 
implementação da Gestão por Competência 
demonstra os benefícios que podem ser trazidos 
para os indivíduos e para a organização. Nesse 
sentido, a instituição ganha com essa avaliação, a 
partir da aquisição de profissionais mais 
qualificados, adequados a cultura organizacional e 
adeptos às inovações da organização. 

Cada organização tem uma cultura que 
demandará uma gestão adequada à sua visão, 
missão e valores, cabendo aos gestores identificar 
o modelo de gestão mais adequado a ser 

desenvolvido, além de mapear os indivíduos para 
identificação das competências existentes na 
organização e em seguida, definir quais as 
competências essenciais a serem priorizadas nos 
cargos e funções exercidas na organização. 

Outrossim, a partir do objetivo geral 
proposto por este estudo, no que tange a análise 
epistemológica e conceitual sobre Gestão por 
Competência e análise conceptiva dos gestores de 
instituições públicas e privadas do Distrito Federal, 
foi constatado que o público-alvo, tanto da 
instituição pública quanto das duas privadas, 
entendem a Gestão por Competência como de 
suma importância para a organização, indo ao 
encontro dos conceitos apresentados pela 
literatura contemporânea. 

A partir da discussão dos resultados, 
verificou-se que a aplicabilidade da Gestão por 
Competência nas organizações pode se 
consolidar como um instrumento útil às 
organizações modernas que buscam obter em seu 
banco de talentos profissionais mais qualificados e 
que estejam de acordo com as políticas e cultura 
da instituição, contribuindo ao sucesso, tanto da 
empresa, quanto do sujeito. 

Destarte, este estudo acadêmico não teve 
por interesse encerrar-se por si só, mas, 
sobretudo, abrir espaços às novas discussões 
sobre a temática Gestão por Competência, 
oportunizando novas pesquisas correlacionadas. 
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ANEXO 01- MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO 

OBJETO DE PESQUISA 

Análise conceptiva do entendimento dos Gestores de Administração Pública e Privada do Distrito 

Federal sobre Gestão por Competências em seu ambiente de trabalho, comparando com definições 

de autores sobre o tema proposto. 

QUESTIONÁRIO 

Sexo  

(    ) Feminino      (    )Masculino 

 

Faixa Etaria 

(    ) Entre 18 à 21 anos    (    ) Entre 22 à 25 anos 

(    ) Entre 26 à 30 anos    (    ) Entre 30 à 40 anos 

(    ) Entre 40 à 50 anos    (    ) Mais de 50 anos. 

 

Cargo/ função: 

 

Você trabalha em uma organização: 

(    ) Pública     (    ) Privada 

 

Possui cargo de chefia ?  

(     ) Sim         (     ) Não 

 

Se sim, há quanto tempo exerce  cargo de chefia?  

(    ) Até 1 ano.     (    ) Entre 1 à 2 anos. 

(    ) Entre 2 anos à 5 anos.   (    ) Entre 5 à 10 anos. 

(    ) Mais de 10 anos. 
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Em seu entendimento o que é Competência ?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Em sua opnião, qual o significado de Desenvolviment o de Competências? E qual a aplicação 

no ambiente organizacional onde você trabalha?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Em sua opinião, o que significa Gestão de Pessoas p or Competência?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A partir do seu cargo/ função que você desempenha a tualmente, o que você entende por 

Conhecimento? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A partir do seu cargo/ função que você desempenha a tualmente, o que você entende por 

Habilidade?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A partir do seu cargo/ função que você desempenha a tualmente, o que você entende por 

Atitude? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 


