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O mundo mudou e vai continuar mudando a cada 
minuto, ou menos, e entender isso é crucialmente 
importante para os administradores se prepararem 
para atuar de forma competente nesse cenário. A 

maioria das empresas reconhece a necessidade de praticar ex-
celência em inovações tecnológicas, mas já está convencida de 
que o mais importante é praticar excelência em gestão do capi-
tal humano como fator essencial à administração competente 
nos tempos da Indústria 4.0. 

Porém, muitos dirigentes não sabem como praticar essa 
gestão na chamada Quarta Revolução Industrial e, por 
isto, sofrem profundamente as consequências no cada vez 
mais disputado e instável ambiente em que atuam. Sem a 
direção por competências humanas, as empresas não po-
derão fazer parte da lista das melhores organizações, con-
forme atestam pesquisas especializadas, como as realiza-
das sistemática e periodicamente pela organização Deloitte  
(www.deloitte.com.br) em gestão de recursos humanos.

Sempre ocorrem perdas sérias com empresas sem a necessá-
ria cultura e mentalidade orientada para os novos tempos com 
ênfase na gestão 4.0 de pessoas. Entre os principais prejuízos está 
a desmotivação dos recursos humanos, porque estarão atuando 
em ambientes com predominância da incerteza; ausência prin-
cipalmente de planos de carreiras confiáveis; e serão vítimas de 
injustiça causada pela falta de critérios lógicos para avaliação dos 
valores humanos. Dessa forma a valorização dos recursos huma-
nos acaba ocorrendo por julgamento aleatório e interesses parti-
culares de forma individualizada e empírica. 

Como consequência, emergem repercussões preocupantes 
que abrangem, além de uma imagem de mercado negativa da 
organização, a perda de grau de empregabilidade das pessoas 
prejudicadas e a falta de interesse de eventuais novos colabora-
dores de alta competência pela organização. Com base nessas 
afirmações, elaborei, com apoio do GEAPE Tech Grupo de Ex-
celência em Administração Estratégica de Pessoas & Tecnolo-

gias do Centro do Conhecimento do CRA-SP (www.crasp.gov.
br) Conselho de Administração do Estado de São Paulo, uma 
definição, com delimitação do problema e hipóteses de solução 
que compartilho a seguir com os leitores.

1. Definição do problema
A maioria das empresas reconhece a necessidade vital de 

mudar (reaprendendo, inovando...), mas desconhece efetiva-
mente como poderia praticar os padrões de medição a respeito 
da competitividade fundamentada na competência humana. 
Esse fato torna-se um problema crucialmente importante para 
a direção e para o gerenciamento e desenvolvimento estratégico 
4.0 de recursos humanos das empresas lato sensu. Muitas que-
braram e outras estão perigosamente à deriva e prestes a desmo-
ronar pela incompetência. É lógico que cada caso será diferente 
e irá requerer soluções específicas.

2. Delimitação do problema
Para isso, é preciso responder às seguintes perguntas: 
a) Quais são os padrões para medição do desempenho uti-

lizados pelas empresas atualmente e com visão de futuro 4.0?
b) Quais são os padrões de competências humanas utiliza-

dos pelas empresas?
c) São realizadas avaliações de desempenho dos adminis-

tradores e demais profissionais, tendo como base competên-
cias humanas? Como são realizadas?

d) Como é feito o recrutamento e seleção de pessoal 
altamente competente e demais pessoas baseado em 
competências humanas e como é desenvolvido o plano de 
carreira envolvendo administradores e demais funcionários 
no caso de ser verdadeiramente realizado?

Minha vivência na área de assessoria empresarial – e hoje 
coordenando o GEAPE Tech do CRA-SP – leva-me a compar-
tilhar as seguintes respostas com os leitores:
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“Competências são um conjunto de conhecimentos e qualida-
des profissionais necessários para que um administrador de-
sempenhe com êxito um conjunto de funções e tarefas” (quer 
dizer, uma ocupação). Por extensão: Conjunto de conheci-
mentos e qualidades necessárias para desenvolver com êxito o 
negócio de uma empresa.

Ainda segundo Millán (Idem), “as características mais des-
tacáveis das competências são as seguintes:

*Independência: que pode ser aplicável em diferentes pon-
tos da estrutura e em diferentes situações de performance nas 
responsabilidades do administrador;

*Especificidade: específica para cada empresa (deve res-
ponder a seu particular processo produtivo);

*Localização: ligada às pessoas, são os administradores os 
que as aplicam no desempenho diário de suas ocupações;

*Evolução: modificação e evolução das competências dos ad-
ministradores hoje, para adaptá-las às necessidades do futuro;

Adicionalmente, devem ser considerados dois tipos de 
competências:

*Os conhecimentos: elemento básico para o administrador 
desempenhar com êxito as funções necessárias.

*As qualidades profissionais: refletem os padrões de con-
duta e habilidades pessoais necessárias para desempenhar 
com êxito uma ocupação (conjunto de funções e tarefas que 
um administrador deve desenvolver)”.

É oportuno esclarecer ao administrador que, hoje, as empresas 
mais modernas mudaram completamente seu estilo de trabalhar, 
tratando as pessoas e as tecnologias de forma dinâmica e flexível, 
envolvendo-as em múltiplos projetos de negócios ou ocupações, e 
portanto podem ser caracterizadas da seguinte forma:

*Não são elementos estáticos, mas dinâmicos;
*São um reflexo das atividades que em cada momento se 

realiza na empresa;
*Não têm vocação de perpetuar-se no tempo, como ocor-

reu no passado e historicamente com o conceito de posto de 
trabalho.

A definição das ocupações deve basear-se no conceito mais 
moderno de fluxos de trabalho e processos por projeto, aban-
donando o esquema superado de divisão de funções e admi-
nistradores estáticos.

Para melhor compreensão dos tipos e características de 
competências humanas, apresentamos em seguida exemplos 
de Relacionamento de Tipos e Características de Competên-
cias (Ibidem, p. 4).

*Conhecimentos:
1. Devem descrever toda a atividade da empresa.
2. Devem estar relacionadas com a capacidade de fazer as coisas. 
3. Se adquirem e desenvolvem mediante ações de formação.

a) A maioria das empresas não utiliza a gestão por compe-
tências 4.0, porque desconhece ou não sabe como praticá-la.

b) A maioria das empresas não possui padrões de medição 
das competências humanas, porque não sabe como organizar 
o processo de medição.

c) Há uma necessidade, por parte das empresas, em conhe-
cer melhor os padrões de medição de desempenho humano, 
porque precisam ser competitivas.  

d) A maioria das empresas não sabe como praticar a gestão 
por competências, por desconhecer as estratégias de implantação 
que são segredos estratégicos de uma minoria que possui conhe-
cimento inovador e muita experiência sobre o assunto.

Diante desse cenário o aconselhamento sobre os melhores 
caminhos da gestão na Indústria 4.0 torna-se necessário para 
elevar a competência dos administradores, de acordo com as 
demandas de mudanças, que são cada vez mais constantes e 
ameaçadoras para todos no mundo dos negócios. Vencer nes-
ta realidade desafiadora requer:

*Desmistificar o conceito e o conteúdo de aplicação da ges-
tão de pessoas;

*Desmistificar o conceito e o conteúdo da gestão por com-
petências humanas;

*Desmistificar a metodologia de aplicação sobre problemas 
e benefícios da gestão por competências humanas, obtendo in-
formações consistentes sobre como proceder criteriosamente;

*Ajudar administradores e organizações em geral para um 
progresso, caso a caso, com alta eficácia, produtividade e espí-
rito competitivo baseado em competências humanas.

Para reflexão sobre nosso tema, cito o magnífico autor e 
consultor emérito, Peter Drucker, em sua obra As Fronteiras da 
Administração, p. 255: “As inovações bem-sucedidas raramente 
exigem muito dinheiro nos estágios iniciais e cruciais. Mas re-
querem algumas pessoas muito competentes, dedicadas, moti-
vadas, trabalhando em tempo integral e arduamente”.

E complemento nossa reflexão a partir do autor Claus Moller, 
em O Lado Humano da Qualidade, p. 7, que esclarece e orien-
ta: “A qualidade pessoal é a base de todos os outros tipos de 
qualidade. A qualidade é crucial para sua autoestima, a qual, 
por sua vez, determina seu bem-estar, sua eficiência, suas ati-
tudes e seu comportamento”.

Compreensão do Significado 4.0 de Competências 
Humanas e Aplicabilidade 4.0 na Gestão Estratégica 
de Pessoas 

O Significado de Competências Humanas

Consultando os estudos publicados pelo Prof. Dr. Antonio 
Leal Millán, da Universidade de Sevilha (Gestion por Compe-
tencias y Ocupaciones, p. 3.), obteve-se a seguinte definição: 
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*Qualidades Profissionais:
1. Devem estar relacionadas com as habilidades de gestão.
2. Devemos considerar a parte visível de um conjunto de quali-
dades pessoais.
3. Devem ser desenvolvidas com a experiência.
4. Devem ser observáveis, medidas facilmente, assimiláveis e 
mensuráveis. 

O Professor Millán (Ibidem, p. 4) destaca também três fato-
res de alta importância para o sucesso empresarial. Entre estes: 
Conhecimentos, Qualidades e Motivação. Um administrador, 
ao desempenhar uma ocupação, põe em jogo uma série de 
conhecimentos e qualidades que, somados à experiência, lhe 
permitem alcançar o êxito. As competências não garantem 
que um administrador o faça, isto depende de um terceiro fa-
tor adicional que é a motivação para fazê-lo.

Recomenda ainda Millán (Ibidem, p. 5) a estruturação de 
um comitê de Competências apoiado pela Diretoria objeti-
vando uma gestão de competências com sucesso, dotado de:
• Uma forma de articular as competências (de conhecimento e 

de qualidades) de uma empresa.
• Um conjunto de competências necessárias para a consecução 

dos objetivos da empresa.
É importante que o Comitê apresente duas características 

principais:
1. Número de competências suficientemente amplo para 

abranger a totalidade das atividades da empresa, mas não 
tão extenso a ponto de dificultar a sua gestão.

2. As competências devem ser independentes, quer dizer, seus 
conteúdos não devem sobrepor-se.
Os passos básicos para a criação do comitê devem ser os 

seguintes:
• Definir (para cada competência) um conjunto de níveis que 

clarifiquem e diferenciem o grau no qual um administrador 
a possui, ou uma ocupação requer.

• Definir com precisão o significado e alcance do conteúdo de 
cada competência na empresa.
O administrador deve Compreender então que:

• Quanto ao conteúdo, cada ocupação precisa esclarecer os 
elementos que identificam, de forma clara, o papel que o ad-
ministrador deve desempenhar dentro da  organização, es-
tratificado quanto a:
- Missão: responsabilidade da ocupação.
- Funções: descrição das atividades e alcance da ocupação 
que lhe permita satisfazer a missão.
- Inputs: materiais e informação que recebe a ocupação de 
seus fornecedores.
- Outputs: produtos e serviços obtidos ao processar os 
inputs; devem ter um cliente, formando uma cadeia cliente-
-fornecedor.

- Recursos: necessários para converter inputs em outputs; 
os meios têm de ser apropriados para o desempenho eficaz 
de cada ocupação.
-Indicadores: formas de medir a contribuição de cada ad-
ministrador por meio de sua ocupação, para o alcance dos 
objetivos do negócio, tanto quantitativos (resultados, in-
dicadores de atividades etc.) como qualitativos (qualidade 
em administrar etc.)
*Quanto aos requisitos de uma ocupação, o principal é o:
- Perfil de Competências: definição que representa o grau 
de exigência que requer a ocupação em cada uma das com-
petências incluídas no Comitê; e constitui a união entre a 
organização do trabalho do administrador e dos funcioná-
rios em geral (competências postas a serviço da empresa).
Sobre o perfil de competências, entende-se que cada ocupa-

ção requer determinado perfil de competências e cada adminis-
trador deve possuir seu perfil de competências, que pode apli-
car em diferentes ocupações ou projetos de negócios.

Dessa forma, muitas organizações modernas fizeram a rup-
tura acontecer entre o administrador e o passado tradicional 
e superado, já que se pode gerir as ocupações e os adminis-
tradores independentemente, podendo mantê-los unidos me-
diante linguagem comum do perfil de competências.

Geralmente, o processo pelo qual se vincula cada ocupação 
a um perfil de competências costuma ser denominado como 
posicionamento. Este processo deve-se realizar com a partici-
pação de especialistas de diferentes áreas operativas, por se-
rem conhecedores das atividades e do grau exigível em cada 
competência.

Muitas organizações descobriram que a chave para ganhar 
valor competitivo é a habilidade de sua força de trabalho em 
maximizar superioridades. No atual mundo de negócios glo-
balizado e de difícil competição, o estado da arte em gerir tec-
nologias, produtos e serviços superiores e uma boa fatia de 
capital são como bilhetes para entrada nos mercados. 

Para superar os desafios, muitas organizações se interes-
saram em conhecer modelos de competência humana para 
ajudá-las a identificar as habilidades essenciais, conhecimento 
e características dos administradores, necessárias para per-
formances de trabalho bem-sucedidas e para calibrar o foco do 
sistema de gestão estratégica de pessoas, para seu desenvolvi-
mento (LUCIA, D. Anntoinette; LEPSINGER, Richard. The 
Art and Science of Competency Models, p. 1.).

Lucia e Lepsinger (Ibidem, p. 5) apresentam uma definição 
que consideram relevante e tem sido aceita por especialistas 
renomados, atuantes na gestão de administradores, ou seja: 
Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que in-
fluenciam a parte mais importante de um trabalho (um papel 
ou responsabilidade) que tenha correlação com a performance 
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no trabalho, que possa ser medida com base em padrões mui-
to bem estabelecidos e aceitos, e que possa ser implementado, 
via treinamento e desenvolvimento. 

Um modelo de competência deve descrever a particular 
combinação de conhecimentos, habilidades e características 
necessárias para realizar uma função com uma performance 
eficaz e ser utilizada como uma ferramenta de avaliação de 
pessoas de uma organização para: seleção, treinamento e de-
senvolvimento, avaliação, remuneração e carreira. Obviamen-
te, qualquer trabalho requer uma mistura de habilidades que 
possam ser mais ou menos mensuráveis, dependendo das ca-
racterísticas, assim como de conhecimentos, e é por isso que 
existe dificuldade em praticar as avaliações que sempre devem 
ser feitas. Deve-se concentrar cada estudo, ao máximo, em ele-
mentos tangíveis e mensuráveis com preferência adotando-se 
indicadores de performances.

Alinhando Comportamento com 
Estratégias e Valores Organizacionais

Um modelo de competência pode ser um meio eficaz de 
comunicação com a força de trabalho por parte da cúpula 
dirigente, a respeito dos objetivos a serem alcançados, dos 
valores envolvidos e das prioridades que o pessoal deve fo-
calizar considerando sua própria performance. Por exemplo, 
competências básicas utilizadas em sistemas de avaliação de 
desempenho, distinguem indivíduos com características re-
queridas para construir e manter os valores organizacionais 
(times de trabalho, respeito ao indivíduo, inovação ou inicia-
tiva, por exemplo) daqueles que não possuem as qualidades 
necessárias.

Decolando Aplicabilidade com um 
Modelo de Gestão por Competências Humanas

Como qualquer construtor sério diria, um bom alicerce 
como base fundamental é uma garantia sólida de bons resul-
tados por tempo duradouro. É o que deve ser feito pelo admi-
nistrador na definição do modelo de gestão por competências 
humanas a ser adotado. Nesse contexto, Lucia e Lepsinger re-
comendam quatro áreas-chave  que devem ser consideradas 
pelo administrador em qualquer projeto (Ibidem, p. 49):

“1. Determine os objetivos e o escopo do projeto. Por que es-
tamos fazendo isto? Que trabalhos, funções ou unidades de 
negócios priorizamos? Qual método usaremos para desenvol-
ver o modelo de gestão por competências? Quem desenvolve-
rá o trabalho?

2. Esclareça os objetivos a serem alcançados e os padrões a se-
rem utilizados.  Qual é o resultado pretendido com o projeto? 
Quando vamos saber quando tivermos alcançado o resultado?

3. Crie um plano de ação. Que tarefas estão envolvidas? 

Quem é o responsável em realizá-las? Quando elas precisam 
estar completadas? Quais são os recursos necessários?

4. Identifique casos individuais especiais que podem fugir das 
regras gerais e aplique soluções específicas”.

Planejar adequadamente é sempre uma garantia de me-
lhores resultados em qualquer atividade humana. É o caso da 
prática da gestão por competências humanas, cujas caracterís-
ticas evidenciam muita complexidade em suas atividades ne-
cessárias e envolve o presente e o futuro de seres humanos. A 
quantidade de variáveis (dados pessoais, performance indivi-
dual, grandes contingentes humanos, julgamentos humanos, 
comparações, remuneração, questões psicológicas...) é imen-
sa, considerando grandes populações.

O administrador, para coordenar um projeto dessa enver-
gadura, sob a pressão de prazos, recursos financeiros aplica-
dos, é muito mais viável e administrável com a utilização de 
um plano de ação bem eficaz. O risco maior da improvisação 
pode ser a perda da credibilidade, o que será fatal e definitivo.

Reportando às quatro áreas-chave já citadas anteriormente, 
será oportuno desdobrá-las, melhor esclarecendo, da seguinte 
forma, por processo (Ibidem, p. 51-65):

“Passo um: Determine objetivos e o escopo do processo. 
Nesse caso, são recomendadas quatro atitudes:

1. Identifique as necessidades do negócio ou as que o mo-
delo de gestão por competências atenderá.
2. Identifique os trabalhos, funções ou unidades de negó-
cios que o modelo priorizará.
3. Determine o método para o desenvolvimento do modelo 
de gestão por competências. 
4. Determine o que fará o time do projeto.
Passo dois: Esclareça as metas e padrões de implementação.
Se o administrador esclarecer desde o início do processo 

garantirá uma direção segura ao projeto como um todo e às 
pessoas individualmente. Uma boa atitude na implementação 
significará que:

*questões específicas terão solução;
*consistência será obtida mediante recursos de avaliação;
*haverá consistência com políticas organizacionais e proce-
dimentos operacionais;
*será mensurável;
*terá coerência, inclusive de acordo com uma data espera-
da de conclusão.
Passo três: Desenvolva um plano de ação:
Um plano de ação para o andamento do projeto é ferramenta 

primordial e primária para gerir o processo, desde o início e du-
rante o desenvolvimento para avaliação de seu progresso, com 
implicações sérias para a determinação de recursos requeridos 
(pessoal, tempo, dinheiro e ferramentas tecnológicas) para o 
andamento do projeto e informações, que serão essenciais para 
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o processo decisório. Existem casos de estudos que deveriam 
ser concluídos em três meses, mas que se estenderam por seis e 
até 24 meses. É recomendado listar os passos do plano de ação 
considerando no mínimo o seguinte:

*Degraus de ação: dividir o trabalho a ser realizado em par-
tes menores (tarefas e atividades).
*Responsabilidades: identificar responsabilidades indivi-
duais e de grupo para realizar cada degrau de ação.
*Programação: estabelecer datas de início e término para 
ações específicas e para o projeto como um todo.
*Recursos requeridos: identificar o equipamento pessoal, 
dinheiro e outros recursos necessários para completar os 
degraus de ação.
Passo quatro: Identifique questões individuais em vários 

níveis de performance:
Tomar cuidado com pessoas que têm performance acima da 

média ou abaixo é recomendável. Elas existem, atingem metas 
e é preciso conhecê-las, dialogar a respeito de suas necessida-
des e compreendê-las ao contrário de criticá-las.

As regras são feitas para todos, mas existem profissionais 
que não costumam segui-las, o que não é um bom exemplo. 
Algo está errado e é preciso avaliar e recomendar. Podem ser 
casos isolados, mas já aconteceu de ser o começo da desmora-
lização de um grande programa, minando resultados.

O Case Efix
A fim de enriquecer as nossas considerações sobre o assunto 

em foco, pedimos uma colaboração da Organização Efix, nossa 
partner no GEAPE Tech/CRA-SP, apresentando um case de su-
cesso, o qual compartilhamos com os leitores a seguir.

Case Efix de automatização da avaliação de desempenho 
em empresa nacional do segmento financeiro

Após estruturar um projeto estratégico de gestão de 
performance, a equipe de Recursos Humanos da institui-
ção financeira com mais de 50 anos de existência sentiu a 
necessidade de fazer uma transformação radical na forma 
como eram realizadas as avaliações de desempenho e per-
formance dos funcionários.

As mudanças em RH e o foco cada vez maior em produ-
tividade das equipes levaram diversas empresas à adoção de 
metodologias para gestão de desempenho e de performance 
dos colaboradores. As mesmas soluções também passaram 
a ser usadas pela indústria para a retenção de talentos – já 
que as avaliações auxiliam na definição e planejamento de 
programas de desenvolvimento, e na identificação de pro-
fissionais que podem se desenvolver em posições mais es-
tratégicas no futuro.

A instituição opera em diversas modalidades com foco nas 
operações de crédito corporativo e serviços customizados para 

médias e grandes empresas. “Todos os anos, recebíamos as ava-
liações por e-mail e em formulários impressos, além de realizar o 
controle em planilhas Excel”, conta a superintendente de Recur-
sos Humanos do banco, acrescentando que o processo era muito 
demorado, e impactava a produtividade da área de RH, pois a de-
manda de organizar todo o volume de informação era absorvida 
e tratada manualmente por um analista. 

Essa era, aliás, a maior dificuldade enfrentada pelo banco: 
o tempo consumido pelo processo de avaliação, em detrimen-
to da realização de outras atividades, mais estratégicas para o 
RH. Para solucionar essa questão, sem interromper o proces-
so contínuo de avaliação de desempenho dos funcionários, o 
banco partiu para a automatização dos processos.

A automatização de processo foi adotada pelo banco em 
parceria com a Efix – desenvolvedora de sistemas para gestão 
de talentos. O banco adotou a plataforma Efix |Performance 
Suite – específica para mapeamento e avaliação das competên-
cias, bem como a mensuração do desempenho dos colabora-
dores. O sistema conta com duas aplicações: Efix Competency, 
voltado para avaliações de competência top-down, 180.º e/ou 
360.º integrados ao plano de desenvolvimento individual, e o 
Efix Goals, ferramenta que auxilia na definição e cascateamen-
to de metas e objetivos para os profissionais, que podem estar 
relacionados a um time, como também podem ser individuais.

A solução veio ao encontro das necessidades do banco, que 
procurava por uma ferramenta de fácil implementação e que 
possibilitasse integração com o sistema legado do banco. Com 
o software na nuvem, também conseguimos ser mais ágeis 
para parametrizar a ferramenta conforme o modelo de gestão 
desenhado por cada organização – o que garante um rápido 
retorno do investimento.

Mudança
De acordo com a responsável pelo projeto na instituição, a 

adoção das ferramentas de automação promoveram agilida-
de e confiabilidade no gerenciamento e manutenção das in-
formações. Ao mesmo tempo, houve mais transparência – já 
que as informações de avaliação dos funcionários feitas pelo 
gestor, por exemplo, ficam disponíveis para consulta e visuali-
zação dos interessados. O uso da tecnologia também possibili-
tou a expansão do programa de avaliação de desempenho para 
100% da força de trabalho.

Outro ganho importante foi o de produtividade. Se antes 
era necessário ter um funcionário quase que dedicado ao 
processo em determinadas épocas do ano, agora esse mes-
mo profissional consegue dividir o seu tempo para a reali-
zação de outras tarefas, sem comprometer suas horas com 
atividades puramente operacionais.           n


