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RESUMO: Este artigo objetiva identificar nas tecnologias gerenciais mais utilizadas 
pelas organizações na gestão de pessoas, seus conceitos, características, formas 
de aplicação, similaridade e o que as distingue uma da outra. Iremos realizar um 
estudo sobre gestão de competências e gestão de desempenho para facilitar a 
compreensão e análise crítica destes instrumentos utilizados pelas empresas 
contemporâneas em busca do alinhamento do desempenho humano e 
organizacional, visando uma gestão estratégica de recursos humanos. Pudemos 
constatar que apesar de serem modelos distintos existem muitas semelhanças entre 
eles; o que acreditamos existir uma interdependência, ou seja, um ser dependente 
do outro, dentro de um processo. 

 
Palavras chave: gestão de competências, gestão de desempenho, gestão 
estratégica de recursos humanos e tecnologias gerenciais. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As empresas têm buscado constantemente se adequar as mudanças que 

ocorreram ao longo das décadas. Essas mudanças sejam elas, politicas, sociais ou 

econômicas influenciaram no processo de gestão de pessoas, consequentemente, 

nas práticas de avalição nas empresas. Segundo Dutra (2004) a partir dos anos 80 e 

diante de um cenário de negócios cada vez mais complexo, o sistema de gestão de 

pessoas passa a ser estratégico dentro das organizações. 

O ambiente mais competitivo de negócios fez com que as empresas 

passassem a revisar os modelos utilizados no processo de gestão de pessoas. A 

área de recursos humanos, uma das áreas do conhecimento humano que vem 

passando por mudanças, nas diversas fases para se adequar as transformações, 

evoluindo de modelos tradicionais, que tinham o foco na divisão do trabalho e 

descrição de tarefas, para modelos pautados no ativo mais importante; as pessoas. 

Uma vez que é exigindo mudanças nas práticas de gestão de pessoas com ênfase 

no alinhamento á estratégia organizacional. 

Para compreender a importância destes novos modelos que são a gestão de 

desempenho e a gestão de competência, faremos uma descrição e discutiremos 

aspectos voltados à utilização desses fatores. Dentre eles quais são suas 

convergências e diferenças? E o que cada um deles pode contribuir para a melhoria 

da gestão estratégica de recursos humanos nas organizações? Estes modelos 

pretendem oferecer ás organizações alternativas mais eficazes de gestão, mas até 
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que ponto são inovações distintas? Ou representam apenas mais um modismo da 

teoria organizacional? 

O instrumento utilizado para levantamento das informações necessárias a 

este estudo será através de pesquisa bibliográfica; pois dela gera a possibilidade 

para identificar, interpretar, compreender e discutir os questionamentos que foram 

evidenciados na problematização. 

 

2. SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DO CONCEITO: o que é competência? 

 

A partir de 1980 na Europa e nos Estados Unidos o conceito de competência 

surge em resposta ás mudanças ocorridas no processo produtivo e na estrutura 

organizacional das empresas. Ressaltamos, que a preocupação das empresas em 

ter em seus quadros pessoas competentes e preparados para o desempenho 

eficiente de determinada função não é recente. Em 1970, Taylor já alertava para a 

importância e necessidade das empresas contarem com “homens eficientes”, 

enfatizando que a procura excedia a oferta. (PIRES, et al., 2005). 

Segundo Dutra (2004), desde os anos 1980 que as empresas buscam revisar 

seus modelos de gestão de pessoas, mas somente com a gestão por competências 

a partir dos anos de 1990 é que surgiram propostas concretas de como as empresas 

devem captar, desenvolver, recompensar e reter os talentos, tanto dos 

colaboradores, como administradores e supervisores. Nesta época Dutra (2004), 

reconhece como autênticas as correntes de autores franceses que afirmam ser a 

competência associada a capacidade de realização das pessoas em determinado 

contexto, e, que a competência nada mais é do que um conjunto de características 

não manifestadas claramente que  possibilitam que o indivíduo realize determinado 

trabalho ou enfrente determinada situação. 

De acordo com Sparrow e Bognanno (apud Brandão e Guimarães, 2001); ao 

tratar sobre competência fazem referência a aspectos que estão relacionados a um 

conjunto de atitudes que proporciona aos colaboradores se adequarem as normas, a 

cultura organizacional, ao ambiente de trabalho de uma forma mais dinâmica, 

destacando que a dinamicidade e a competitividade são fatores motivacionais que 

favorecem a responsabilidade, a reflexão e a “metacognição” (ZAFIRIAN apud 

BRANDÃO & GUIMARÃES, 2001, p. 9). A ideia está na própria lógica do mercado, a 

dinamicidade e a competividade fazem com que a percepção do trabalho ocorre 



5 
 

num outro ritmo, pautado na necessidade de sobrevivência e existência da sua 

condição em estar se adequando ao mercado atual.  

Conforme Magalhães (et al. 1997, p. 14) dizem que competência é “conjunto 

de conhecimentos, habilidades e experiências que credenciam um profissional a 

exercer determinada função”. Este conceito parece evidenciar somente as questões 

técnicas relacionadas ao trabalho e a descrição do cargo. 

Durand (apud Brandão e Guimarães, 2001), estruturou um novo conceito de 

competência, que se apoiou em três dimensões. Este não evidencia só as questões 

técnicas, mas também a cognição e as atitudes do indivíduo relacionadas ao 

trabalho, baseando-se nas chaves do aprendizado individual de Pestalozzi1, head, 

hand and heart (cabeça, mão e coração), a integrações desses três fatores são um 

ponto central na aceitação tanto do setor empresarial, como na parte acadêmica da 

formação profissional, uma vez que possibilita um aprendizado constante.  

Segundo Zarifian (2001), a partir do surgimento do conceito de competência 

ocorreram inúmeras mudanças na Gestão de Recursos Humanos. Uma delas foi à 

forma como as empresas passaram a recrutar e selecionar seus funcionários, pois 

definiram um nível mínimo de instrução e destacaram a expectativa de um 

comportamento. Outro ponto que merece destaque é a forma como os empregados 

passaram a planejar suas carreiras, onde o que passa a ser considerado são as 

competências adquiridas e o alinhamento ás necessidades da empresa, em vez de 

tempo de serviço. 

E por último, foi o aumento da complexidade do trabalho humano, uma vez 

que as empresas passaram a delegar responsabilidades em um contexto de busca 

da eficiência produtiva e econômica. 

De acordo com Brandão e Guimarães (2001), devido a importante 

contribuição destes autores ao tratarem o conceito de competências essenciais 

(Core Competence) no nível organizacional. Eles definem competência como sendo 

“Um conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias, sistemas físicos, 

gerenciais e valores que geram um diferencial competitivo para a organização” 

(PRAHALAD & HAMEL apud BRANDÃO & GUIMARÃES, 2001, p. 10). 

                                                           
1
Henri Pestalozzi, pedagogo suíço, idealizou a educação como o desenvolvimento natural, 

espontâneo e harmônico das capacidades humanas que se revelam na tríplice atividade da cabeça, 
mãos e do coração (head, hand e heart), isto é, na vida intelectual, técnica e moral do indivíduo. 
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Ao analisam que a competência pode ser estudada sob duas perspectivas; a 

organizacional ou essencial e a humana ou individual, os autores enfatizam que a 

competência deve ser compreendida a partir das ações que são desenvolvidas pelos 

colaboradores, gestores e administradores. São ações que proporcionam uma 

leitura particularizada pelo cliente, agregada a um valor simbólico que é observado 

pelos clientes e tem menores possibilidades de serem duplicadas, proporcionando 

um maior comprometimento da empresa e do cliente.  

Enquanto as relações pautadas na competência humana, está focada nas 

interações do indivíduo com a equipe, com os colaboradores, com os clientes, com 

fornecedores, ou seja, as empresas são constituídas por pessoas e são elas a mola 

propulsora no ambiente empresarial.  

As habilidades, conhecimento, características e experiências aliadas à 

tecnologia e aos processos, tendem a proporcionar para as empresas maiores 

competitividade, uma vez que as relações desenvolvidas através da motivação, dos 

estímulos e da construção de um ambiente empresarial aberto à participação, a 

criatividade e a iniciativa geram o desenvolvimento das competências individuais, 

que associadas aos esforços do grupo evidenciam e fortalecem as competências 

organizacionais.  

 

3. Gestão de Competências – Nova Forma de Gerenciar o Capital Humano 

 

Em resposta a inúmeras questões identificadas no cenário empresarial 

contemporâneo, a gestão de competência surgiu, visando orientar as empresas de 

como trabalhar o capital humano para fazer frente à necessidade de superação da 

concorrência num mercado global, exigência de qualidade, diferenciação e inovação 

contínua; e de criação e disseminação do conhecimento. 

De acordo com Brito (2008); 

 

A Gestão de competências - é a capacidade de gerenciar o conjunto 
dos conhecimentos (saber formal), habilidades (saber fazer) e 
atitudes (querer fazer) do trabalhador para cumprimento da missão, 
negócio e estratégias da organização e projeção da competência 
essencial para o futuro. [...] (p. 2012) 

 

Observamos que as empresas têm maiores perspectivas no desenvolvimento 

das relações que envolvem a Gestão de Pessoas, através da orientação adequada, 
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podemos desenvolver, estimular, favorecer as competências e as habilidades, 

promovendo novos conhecimentos, numa constante releitura do saber, para 

promover o desenvolvimento Sustentável e aberto as novas tecnologias.  

A gestão de competências baseia-se na busca constante para adequação do 

perfil das pessoas às necessidades da organização, levando em consideração 

aspectos que promovam os trabalhos de forma eficaz, eficiente e satisfatório, numa 

sociedade neoliberal as relações entre o consumidor, os colaboradores, as 

empresas estão referenciadas na lógica do mercado global e competitivo, tendo os 

profissionais que compreenderem os processos gerencias, administrativos na 

atualidade. 

Para Brandão e Guimarães (2001), a ação prioritária na Gestão de 

competência é o gerenciamento do gap ou lacuna de competências que por ventura 

possam existir na organização, em determinado setor ou equipe, visando eliminá-lo 

ou minimizá-lo. É uma metodologia de gestão moderna, focada nos negócios, no 

mercado e no desenvolvimento profissional permanente. 

Ainda conforme Brandão e Guimarães (2001) que se referem a mecanismos 

utilizados para gerir as competências, os quais não podem prescindir de um 

planejamento, de uma organização, de uma seleção das formas de desenvolvimento 

de competências necessárias e de uma avaliação para o alcance dos resultados 

pretendidos. A gestão de competências a cada dia vem se fortalecendo no ambiente 

corporativo, pois o conhecimento da tríade, conhecimentos, habilidades e atitudes 

(C.H.A.) têm oportunizado as empresas a identificação do potencial existente dos 

seus colaboradores e auxiliado a Gestão de Recursos Humanos no mapeamento e 

planejamento de ações para adequação do profissional ás necessidades da 

organização.  

Quando uma empresa compreende a importância deste processo, tem em 

mãos um valoroso instrumento para promover a melhoria de seus colaboradores. O 

mapeamento de competências é um instrumento utilizado pelas empresas na gestão 

de competência para identificação das competências necessárias á organização e 

identificação das já existentes em seus quadros de pessoal. Este banco de dados 

possibilita a empresa dispor quando necessário de informações detalhadas a cerca 

dos perfis profissionais existentes. 
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É no mapeamento de competências, que a empresa identifica o gap existente 

entre os objetivos e estratégias estabelecidos pela empresa e as competências 

disponíveis para a sua concretização. 

De acordo com Ienaga (1998), é neste processo que deverá se buscar alinhar 

os objetivos e metas a serem alcançados, identificando as lacunas existentes entre 

as competências necessárias e as disponíveis para que se possa planejar, captar, 

treinar, desenvolver e avaliar. Uma prática que valoriza a competências dos 

colaboradores no sentido de favorecer os estímulos e as gratificações, uma vez que 

ao realizarmos ações de forma inteligente, propondo um crescimento tanto do 

colaborador, como da empresa temos maiores probabilidades de sucesso. As 

empresas precisam pensar diferente dos modelos tradicionais, para disponibilizarem 

através dos desafios, propostas, ideias que estão correlacionadas as necessidades 

atuais e de outras gerações.  

De acordo com Ienaga (1998), existem duas metodologias de descrição de 

competências no trabalho. A primeira se baseia nos recursos ou dimensões da 

competência, ou seja, na tríade C.H.A. (conhecimentos, habilidades e atitudes) que 

são indispensáveis para um melhor desempenho profissional. Já a segunda trabalha 

pautas ou referenciais de desempenho que o profissional demonstra ter determinada 

competência por meio da adoção de certos comportamentos observáveis no 

trabalho. 

A gestão de competências deve ser encarada como um processo que envolve 

diversos níveis da organização, desde o corporativo, individual e grupal. A sintonia 

com a estratégia maior da organização que são os objetivos, missão e visão de 

futuro; possibilitará a empresa maior eficiência na gestão de suas competências, 

identificará gaps e desenvolverá mecanismos para captar, selecionar, desenvolver e 

reter talentos que atenderão ás necessidades da organização, dos clientes e da 

sociedade fazendo com que se diferencie no mercado. 

De acordo com Zarifian (apud PAIVA & MELO, 2008, p. 349), afirma que: 

 

A lógica da competência leva a revisitar o conjunto de práticas de 
gestão de recursos humanos, abraçando os processos de 
recrutamento, de mudança da organização do trabalho, de avaliação, 
de identificação de potenciais e de construção de projetos 
individuais, assim como as políticas de formação e de carreira.  
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Enfatizamos que a gestão por competências faz parte de um sistema maior 

dentro da organização que são as estratégias organizacionais, e que em função dos 

objetivos organizacionais definem-se indicadores de desempenho e metas, 

identificam-se competências, mapeiam-se gaps, são elaborados planos de trabalho 

e avalia-se o resultado comparando-o com o esperado a fim de que a organização 

cumpra seu papel no desenvolvimento de seus profissionais, no atendimento ás 

necessidades dos clientes, no retorno do capital aos acionistas e na promoção de 

um desenvolvimento sustentável. 

Nas organizações o conhecimento passou a ser o recurso valorizado, pois a 

nova percepção de valor do capital intangível quebrou paradigmas e possibilitou que 

a gestão por competência pudesse ser mais uma fonte de informação para o 

desenvolvimento de pessoas e direcionamento de ações mais estratégicas da 

organização. 

 
4. Gestão de Desempenho – Novo Processo de Gestão do Desempenho 

Humano. 

 

Para Brandão e Guimarães (2001), medir desempenho humano não é apenas, 

utilizar-se de metodologia para controle do tempo e movimentos, mas, processos 

que considerem o empregado e seu trabalho como parte de um contexto 

organizacional e social mais amplo. Temos a compreensão de que desde a 

antiguidade a avaliação era utilizada apenas como um mecanismo de controle dos 

trabalhadores, com o surgimento do capitalismo essas práticas empresariais ganhos 

outros significados e formas de implementação. 

As empresas vêm substituindo as técnicas utilizadas na avaliação do 

desempenho humano pela Gestão do Desempenho. Esta prática gerencial surge 

como alternativo ás técnicas tradicionais e vem sendo considerada estratégica para 

a gestão de recursos humanos nas organizações, por ser o objeto avaliado o 

trabalho que foi designado ao empregado para ser realizado, em função dos 

objetivos e metas estabelecidas. Importante ressaltar que o resultado do trabalho 

não depende apenas das competências do indivíduo, mas das relações 

interpessoais, do ambiente e da cultura da organização. 

A gestão do desempenho nos dias atuais surge como um instrumento 

gerencial que possibilita integrar diversos níveis existentes na organização e 
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promover a melhoria da performance de pessoas, equipes e por conseguinte da 

organização como um todo. 

Para Souza et al (2005, p.24), o desempenho humano “é a ação explícita 

resultante da influência e da dinâmica de variáveis de naturezas distintas, como 

cultura, clima organizacional, condições de trabalho, possibilidades individuais, 

competências, atitudes, modo de gerenciamento do processo produtivo, motivação, 

entre outras”. 

Diante dessa afirmação dos autores podemos dizer que a gestão do 

desempenho é um processo construído na organização de forma que haja uma 

integração entre unidades, equipes, pessoas e liderança, levando-se em 

consideração o planejamento estratégico e uma visão mais expandida de todo o 

processo. De acordo com Souza et al ( 2005, p.31), “um processo de gestão do 

desempenho efetivo, sob um enfoque sistêmico, depende não só de instrumentos e 

estratégias, mas, sobretudo, de uma liderança eficaz e eficiente que constitui o elo 

deste alinhamento”. 

Aqui entra o papel que o líder tem numa organização, no sentido de favorecer 

os processos de gestão de desempenho realizado de forma coerente e transparente 

motivando os colaboradores, fazendo-os sentirem-se parte, mas, quando não há um 

alinhamento da estratégia organizacional com a expectativa dos colaboradores os 

resultados podem ser desconexos, negativos e gerarem descrédito das equipes na 

gestão de RH. Diversos mecanismos têm sido utilizados pelas empresas para 

avaliarem o desempenho humano no trabalho e cada organização tem buscado 

identificar o que melhor se adeque ás suas necessidades. 

Importante ressaltar que no modelo de gestão do desempenho o cumprimento 

de metas estabelecidas é reforçado, pois é sinônimo de gestão por objetivos e existe 

um elo entre o desempenho e a remuneração; definição de funções, formação e 

desenvolvimento de pessoas. 

Para obtermos maiores possibilidades de êxito no processo de gestão do 

desempenho temos que ter em mente que em todas as etapas do processo deverá 

haver um processo de comunicação eficiente onde o colaborador tenha 

conhecimento da expectativa da empresa em relação a ele e a sua atual 

contribuição. Neste processo, são utilizadas diversas ferramentas como: 

planejamento estratégico, definição de metas e indicadores, prioridades, 
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conhecimento dos processos, avaliação e desenvolvimento de pessoas tendo como 

foco a melhoria contínua. 

De acordo com Souza (et al, 2005, p.25); 

 

Gerir o desempenho significa avaliar a extensão da discrepância, 

identificar os fatos geradores desta situação e, em seguida, intervir, 

tomando decisões para eliminar as variáveis constituídas em fontes de 

problemas, como a delegação incompatível ao perfil de competência, a 

desmotivação, a ausência de integração, a desestruturação do 

processo de trabalho, a ausência de nitidez quanto aos propósitos. A 

clareza sobre a fonte de discrepância é fundamental á definição da 

solução mais adequada. Nem sempre o desempenho aquém do 

esperado constitui apenas fruto da atuação do indivíduo. Ás vezes, o 

alcance do desempenho esperado extrapola a autonomia da pessoa 

avaliada. 

 

Portanto, as empresas devem utilizar as avaliações tendo como objetivo a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados e das habilidades dos colaboradores, 

ao invés da utilização como ocorriam anteriormente, para favorecer a empresa no 

seu desenvolvimento empresarial. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A partir do estudo realizado sobre os modelos de Gestão de Competência e 

Gestão do Desempenho com vistas a identificar neles divergências ou 

convergências e o que cada um contribui de forma efetiva para uma gestão mais 

estratégica de recursos humanos nas organizações; destaco alguns pontos destas 

tecnologias de gestão. 

Ambas, as tecnologias se baseiam em um mesmo propósito, onde destacam 

que a competência ou desempenho do individuo sofre ou exerce influência pela 

competência ou desempenho organizacional. Isto quer dizer que tanto o indivíduo 

como a organização são influenciados neste processo de interação. 

Outro ponto que podemos identificar em comum nas duas tecnologias de 

gestão é que elas têm em vista orientar e promover a integração dos diversos 

subsistemas de recursos humanos: recrutamento, seleção, treinamento e 

desenvolvimento, gestão de carreira e remuneração. 
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Observamos que a gestão de competência e gestão de desempenho em suas 

análises podem utilizar fatores ou indicadores que se relacionam tanto com o 

resultado do trabalho, como ao comportamento manifestado durante a execução e 

os processos utilizados para que o resultado fosse alcançado.  
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