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Resumo  

Este presente trabalho busca trazer uma contribuição para a Gestão de Recursos Humanos, 
através da implantação de um modelo de Sistema de Gestão baseado em competências 
diferenciado das atuais práticas de Administração de Recursos Humanos. 
O Sistema de Gestão de Pessoas por Competências tem como propósito fornecer uma 
metodologia clara e coerente para a gestão dos colaboradores, alinhada com os objetivos, 
metas e processos e que possa apresentar resultados de maneira prática e eficiente, buscando 
a melhoria no desempenho da organização. 
Para tanto, é apresentado em estudo de caso o sistema informatizado da DaimlerChrysler do 
Brasil, cujo o objetivo é facilitar a tabulação, a análise e o gerenciamento do Sistema de 
Gestão de Pessoas por Competência e que esta contribuindo para satisfação dos 
trabalhadores, criando uma atmosfera harmoniosa no ambiente de trabalho 
Palavras-chave: Recursos Humanos, Competência, Gestão, Sistema Informatizado. 

1. Introdução 
Em virtude das mudanças que vêm ocorrendo no ambiente empresarial, surge um movimento 
de transformação e renovação, marcado por crises e rupturas. O setor de Recursos Humanos, 
que antes era preso a sua área específica, está migrando para todas as áreas da empresa. Em 
um cenário competitivo, marcado pelo estresse e grande velocidade de mudanças, os Recursos 
Humanos tornam-se fundamentais em uma organização. A capacidade, o talento e a 
determinação dos funcionários e empresários, antes esquecidos com a super valorização da 
análise de números, hoje ocupa lugar de destaque nas organizações. A forma de gerir pessoas 
tem se aprimorado lado a lado com as diversas práticas de gestão empresarial, surgindo assim 
um novo conceito dentro da Administração de Recursos Humanos – O Sistema de Gestão de 
Pessoas por Competências. 

A Gestão de Pessoas por Competências visa fornecer à empresa, ou seja, aos seus gestores, 
uma metodologia lógica para a condução da gestão de seus Recursos Humanos, metodologia 
esta que mantém o foco nas pessoas e no seu desempenho e consequentemente nos resultados 
empresariais. Tem também como objetivo alavancar resultados imediatos e garantir um 
desenvolvimento sustentável a longo prazo. 

Em busca dos resultados empresariais, tal gestão deve estar alinhada com os objetivos e metas 
da empresa bem como a sua missão, visão, valores e estratégias. 

2. Revisão de Literatura 

2.1 Deficiências dos sistemas de tradicionais de Administração de Recursos Humanos 
Os sistemas tradicionais constituem hoje a forma mais comum de Administração de Recursos 
Humanos encontrada nas empresas, embora venham sendo crescentemente questionados por 
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sua inflexibilidade e dificuldade de compatibilização com as novas ferramentas 
organizacionais e com a velocidade da organização do trabalho. 

Abaixo temos um comparativo entre as tradicionais práticas de Administração de Recursos 
Humanos e a Gestão de Pessoas por Competências. 

 
Recursos Humanos Tradicional Gestão de Pessoas por Competências 

Recrutamento baseado nos conhecimentos, 
formação e experiência. 
 

Avaliação do candidato tendo como base as 
competências essenciais para o cargo 
(conhecimentos, habilidades e comportamento). 

Tabela 1 - Recrutamento e Seleção 

 
Recursos Humanos Tradicional Gestão de Pessoas por Competências 

Levantamento das necessidades de treinamento 
baseados na descrição de função e requisitos para 
o cargo, elaborados pelos funcionários. 
Programas de treinamentos realizados sem a 
participação das áreas. 
Programas de treinamento genéricos. 

Identificação das competências essenciais para o 
cargo baseado no processo de cada área. 
Elaboração dos projetos de treinamento e 
desenvolvimento com base no GAP* de 
competência verificado e nas prioridades da área 
cliente. 
Programas de treinamentos específicos. 

Tabela 2 - Treinamento e desenvolvimento 
*GAP – é a diferença entre a competência atual do colaborador e a desejada. 

 
Recursos Humanos Tradicional Gestão de Pessoas por Competências 
Avaliação com foco no tempo e experiência. 
 
Ausência de critérios uniformes para todos os 
gestores. 
Avaliação unilateral da chefia.  

Avaliação com foco no desenvolvimento de 
competências. 
Avaliação com critérios bem definidos, de acordo 
com as competências essenciais. 
Avaliação com participação de Recursos Humanos 
e clientes internos. 

Tabela 3 - Avaliação de desempenho 

 
Recursos Humanos Tradicional Gestão de Pessoas por Competências 
Sucessão baseada no conhecimento da área em 
questão, sucessão de caráter “hereditário”. 

Plano de sucessão para a empresa baseado em 
critérios uniformes, atrelados às competências 
técnicas e comportamentais, bem como ao 
desempenho individual. 

Tabela 4 - Plano de Sucessão 
 

As tabelas apresentadas acima foram elaboradas pelos autores, após a pesquisa bibliográfica e 
a experiência pratica adquirida durante a implementação do sistema informatizado na empresa 
referente ao estudo de caso, evidenciando a evolução do conceito e a necessidade do Sistema 
de Gestão por Competência para a organização. 

2.2 Definição de competência 
Após estudar diversos autores verifica-se controvérsias também sobre termo “competências” 
na literatura. Existem propostas, das mais antigas às mais novas. Esta variedade, ao mesmo 
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tempo em que dificulta o estabelecimento de uma visão conceitual dominante que normalize 
as propostas e as permita comparar entre si, também suscita a criatividade na formulação de 
novas abordagens, partindo de visões mais amplas ou mais restritas, ou simplesmente, 
diferentes de competência, conforme descrito no quadro abaixo: 

 

AUTOR DATA COMPETÊNCIA 
FALCONI 
(1995:16) 

1995 “Habilidade é a capacidade de utilizar o conhecimento”. 
 

LEBOYER 
(Apud 

GRAMIGNA, 
2002:15) 

1997 
 

“Repertórios de comportamentos e capacitações que algumas pessoas ou 
organizações dominam melhor que outras, fazendo-as eficazes em uma 

determinada situação” 
 

NISEMBAUM 
(2000:91) 

 

2000 “Competência Individual é a integração sinérgica das habilidades, 
conhecimentos e comportamentos, manifestada pelo alto desempenho da 

pessoa, que contribui para os resultados da organização.” 
BECKER, 

HUSELID e 
ULRICH 

(2001:183) 

2001 
 

“A competência refere-se às características de um indivíduo, em termos de 
conhecimentos, habilidades, capacidades e personalidade, que afetem 

diretamente o respectivo desempenho no trabalho.” 
 

BOOG 
(2001:31) 

2001 
 

“Competências devem ser entendidas como sendo o conjunto de três tipos de 
qualificação: conhecimentos – as coisas que as pessoas precisam saber –, 

habilidades – as coisas que as pessoas precisam saber fazer –, e 
comportamentos – são as maneiras de portar das pessoas. Estas competências 
serão tanto voltadas a processos e tecnologia como voltadas à interação e ao 

relacionamento.” 

Tabela 5 : Definição de Competências 

Para o caso da DaimlerChrysler, foi escolhido a definição de Vasco Moretto, que sintetiza os 
conceitos acima, de uma maneira pragmática e clara. Conforme Vasco (1999) “a competência 
está associada a um conjunto de elementos que permitem a um sujeito abordar uma situação 
complexa e resolvê-la”, assim esta organização definiu: “Competência é a capacidade do 
sujeito mobilizar recursos (cognitivos) visando abordar uma situação complexa.” 

Segundo Vasco, “o conceito relaciona três aspectos importantes. O primeiro é entender a 
competência como uma capacidade do sujeito: “ser capaz de”. O segundo é ligado ao verbo 
mobilizar, que significa movimentar com força interior, o que é diferente de apenas deslocar, 
que seria transferir de um lado para o outro. O terceiro está ligado à palavra recursos. Os 
autores apresentam entre parênteses o termo “cognitivo”, porque em nossa interpretação, a 
competência exige além dos recursos da cognição, isto é, do conhecimento intelectual, 
recursos do domínio emocional. Por fim, o conceito de competência está ligado à sua 
finalidade: abordar (e resolver) situações complexas.” 

Os recursos de competência são cinco : 
• Conteúdos : São os conhecimentos técnicos e específicos necessários. 
• Habilidades : Associamos o termo habilidade ao “saber fazer”. 
• Linguagem : Para cada campo do saber, a comunicação se faz por meio de linguagens 

específicas. 
• Valores Culturais: São as crenças necessárias envolvidas no contexto empresa atividade. 
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• Emoções: É a capacidade de administrar suas emoções e comportamentos. 
3. Metodologia 
Confirma-se a estratégia da pesquisa como estudo exploratório sobre a implantação do 
Sistema de Gestão de Pessoas por Competência, e alinhar a implementação deste Sistema ao 
estudo de caso apresentado em empresa que atua no setor automobilístico, a DaimlerChrysler 
do Brasil. As informações necessárias para o desenvolvimento desta pesquisa foram obtidas 
da seguinte forma: 

-Pesquisa de abordagem: entrevistas com os envolvidos diretamente na implementação do 
sistema informatizado para facilitar a Gestão de Pessoas por Competência, e 

-Pesquisa Bibliográfica: consulta de apostilas, livros, artigos e paginas da web relacionadas ao 
tema em questão. 

4. Estudo de Caso: A DaimlerChrysler do Brasil 

4.1 Implantação da Gestão de Pessoas na Fábrica da DaimlerChrysler do Brasil - Juiz 
de Fora / MG 
Em 2003, o sistema de Gestão de Pessoas por Competências foi desenvolvido pela área de 
Recursos Humanos juntamente com as áreas da Fábrica, com o objetivo de fornecer aos 
gestores um sistema eficaz e dinâmico para a Gestão de Pessoas. 

Já neste ano, foram mapeadas as competências das funções administrativas como: comprador, 
analista financeiro, engenheiro, planejamento de produção, líder de produção, entre outros. 

Em 2004 a empresa desenvolveu um Programa de Treinamento baseado nos GAP`s 
identificados e nos objetivos estratégicos, foi realizado também um mapeamento dos 
colaboradores por Gerência para o Plano de Sucessão. 

Neste sentido, verifica-se na Fábrica de Juiz de Fora, uma transição do modelo tradicional de 
Administração de Recursos Humanos para o Sistema de Gestão de Pessoas por Competência 

Segue abaixo as etapas do processo: 

• Mapeamento dos Processos : O processo se inicia com o Mapeamento dos Processos da 
Fábrica como : compras, finanças, manutenção, planejamento, etc. 

• Elaboração dos Mapas de Competências : Para cada processo são identificas as 
Competências Essenciais: Conteúdos – Habilidades – Linguagem - Valores Culturais – 
Emoções.  

• Avaliação dos colaboradores : Os  Mapas de Competência vão propiciar o 
desenvolvimento de um sistema de avaliação dos colaboradores voltado para o 
desenvolvimento de competências. As Avaliações de Competência são realizadas por 
comitês formados pela chefia das áreas e Recursos Humanos 

• Identificação dos GAP´s de competências : Os resultados das avaliações são tabulados, 
assim é possível verificar o GAP de competência dos processos e colaboradores. 

• Elaboração da Proposta de Treinamento : Analisando os GAP’s e a Estratégia da área, 
são definidas as competências a serem desenvolvidas, e a Proposta de Treinamento 
individual. 

• Feedeback : Os colaboradores recebem o Feedback de suas avaliações de competências de 
seus respectivos supervisores, discutindo e consolidando a Proposta de Treinamento para o 
ano seguinte. 
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• Acordo de metas : Baseado nas competências de cada colaborador e a Estratégia da área, 
será realizado o Acordo de metas. 

• Plano de sucessão : Para a avaliação dos Potenciais de Liderança para o Plano de Sucessão, 
são realizadas análise das competências de liderança e desempenho. 

4.2 O Sistema Informatizado 
No escopo do projeto, foi desenvolvido um protótipo chamado de SGPC (Sistema de Gestão 
de Pessoas por Competências) com o objetivo de auxiliar gestão por competências e dar 
elementos de análise para uma futura integração de todos os sistemas da fábrica o qual é de 
interesse estratégico fornecer suporte informacional para uma gestão integrada dentro da 
DaimlerChrysler em Juiz de Fora. 

Desta forma, com o objetivo de analisar, gerenciar e tabular os todos os dados obtidos nos 
processos de avaliação e gestão de competências do ano de 2004, foi formalizada uma 
parceria entre a Área de Recursos Humanos, a área de Tecnologias de Informação e a 
Universidade Federal de Juiz de Fora que teve como tarefa desenvolver o protótipo SGPC. 

Para construir o protótipo foi formada uma equipe de trabalho com membros participantes 
tanto da área de Recursos Humanos da DaimlerChrysler como da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, conforme a Figura 1.  

A figura 1 apresenta o mapa do processo de Gestão por Competências, desenvolvido durante a 
etapa de análise. 

Figura 1 – Mapa do Processos de Gestão por Competência, DaimlerCrysler do Brasil 

 

4.3 Descrição Geral do Sistema 
O sistema é composto por diversos módulos que permitem ao usuário registrar e manipular 
informações relacionadas com o processo de gerir as competências dos colaboradores e 
programar os treinamentos considerados relevantes para atender os objetivos e metas da 
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empresa, bem como gerenciar e acompanhar as metas de cada colaborador. Os usuários do 
sistema −colaboradores, supervisores, analistas e gerentes− interagem através das diversas 
interfaces oferecidas pelo sistema com o objetivo de realizar as atividades previstas. As 
informações necessárias para o andamento do processo são obtidas de bases de dados 
corporativas nas quais se encontram armazenados diversos dados relativos aos colaboradores, 
processos e competências e onde, também, são registrados os novos dados originados durante 
o processo. Com tais informações é possível ao longo do processo obter vários tipos de 
relatório que são utilizados tanto para o gerenciamento dos recursos humanos quanto para a 
tomada de decisões estratégica da área. A figura 1 apresenta um esquema geral do sistema. 

O sistema realiza um conjunto de funções através dos diversos módulos. 

Tais funções fora agrupadas em módulos de forma a facilitar a interação com o usuário.  

Porém as ações estratégicas estão concentradas na avaliação e alocação de colaboradores nas 
ações de desenvolvimento. 

Este processo é realizado através de duas interfaces com o usuário que permitem a este ter 
uma visão ampla do processo. As duas interfaces mais importantes do sistema são: 

• Avaliação de Competências dos Colaboradores 

• Alocação de Colaboradores em Treinamento. 

 

Marcelo     Marcos     Luiz         João           Paula         Paulo      Marcela     José         M

 

Figura 2 – Tela de Avaliação de Competências: Sistema Informatizado, DaimlerChrysler do Brasil 

 

Na tela de avaliação de competências (ver figura 2) se encontram organizados de forma 
matricial os colaboradores da fábrica, selecionados por processo produtivo contra as 
competências essenciais para esse processo. Em cada célula da matriz aparece a avaliação 
para o colaborador na correspondente competência. A avaliação é feita primeiro, 
especificando o nível de desenvolvimento da mesma que pode ser entre I (menos 
desenvolvida) e IV (mais desenvolvida), e depois especificando o estágio do nível no qual o 
colaborado se encontra (Início, Meio ou Fim). Para facilitar o trabalho do avaliador, são 
apresentados também os critérios que devem ser utilizados como referência para a avaliação. 
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A seguir, pode-se verificar na figura 3 a tela de resultados da avaliação representado por um 
gráfico, assim podemos avaliar os resultados de cada colaborador. E na figura 4 estão os 
resultados de cada competência avaliada. 
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Figura 3 – Janela de Avaliação do Colaborador: Sistema Informatizado, DaimlerChrysler do Brasil 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Relatório de Avaliação do Colaborador 
Figura 3.a – Janela de Avaliação do Colaborador: Sistema Informatizado, DaimlerChrysler do Brasil 

 
Uma vez realizada a avaliação, os dados dos colaboradores permitem registrar através do 
sistema os treinamentos para o desenvolvimento de competências. Posteriormente, na tabela 
de alocação de colaboradores, é possível visualizar de uma forma organizada todos os 
colaboradores que potencialmente podem ser incluídos nestes treinamentos. 

A tabela de alocação de colaboradores (figura 4) possui um conjunto de informações que, para 
uma dada competência necessária para um processo de uma determinada área, permite 
relacionar todos os colaboradores ordenados em função da avaliação feita no processo antes 
descrito. 

Na parte inferior esquerda da interface são colocadas de forma automática todos os 
treinamentos especificadas para o desenvolvimento da competência em questão. Com estas 
informações, o gestor pode alocar um dado colaborador em um treinamento, em função da 
avaliação que obteve durante o processo anterior ou pode ser alocado por outras razões, sejam 
estas estratégicas ou operacionais. O resultado final desta fase é um documento de proposta de 
treinamento individual. 
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Figura 4 – Tabela de Alocação de Colaboradores: Sistema Informatizado – DaimlerChrysler do Brasil 

 

5. Conclusões 
As dificuldades de implantar o novo Sistema são rapidamente compensadas pelas diversas 
vantagens que ele traz, como por exemplo : uniformizar e agilizar as avaliações de 
desempenho, analisar graficamente e detalhar as avaliações no sistema, fornecer amplo 
material e roteiro para o Feedback, fundamentar a programação de treinamentos, 
disponibilizar informações, entre outros. 

Nesta pesquisa, verifica-se que o sistema aqui descrito, com sólida fundamentação teórica e 
intensa participação de todos os interessados na DaimlerChrysler, mostrou ser uma boa 
ferramenta de implantação da nova filosofia da Gestão de Recursos Humanos através da 
Gestão de Pessoas por Competências, levando as empresas a alcançarem seus objetivos e 
metas e vencer seus desafios. Observa-se também que este sistema contribuiu para a 
satisfação dos trabalhadores, criando uma atmosfera harmoniosa no ambiente de trabalho, 
através de um sistema justo de Gestão de Pessoas, uniformizando os critérios de avaliação e 
orientando os funcionários quanto às possibilidades de desenvolvimento e o que a empresa 
espera dele. 
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