
Gestão de Pessoas: Fases Evolutivas 
• Transição: de Operacional para Estratégico 

• Fischer (2002) – 4 fases – correntes teóricas: 
‒Departamento pessoal – até 20s – controle, eficiência, taylorismo, 

fordismo; 
‒Gestão do Comportamento Humano – até 70s – uso da psicologia, 

behaviorismo, pessoas têm necessidades a serem satisfeitas; 
‒Gestão Estratégica – 70/80 – vincular GP às estratégias, pessoas 

colaboram para o alcance dos objetivos; descentralização da função 
RH. 

‒Gestão por Competência e Vantagem Competitiva – a partir dos 90s 
– core competences, busca e vantagens competitivas, papel das 
pessoas na transição entre o estado atual das empresas e onde elas 
almejam estar no futuro. 



Evolução 

Pessoas como Recursos X Pessoas como parceiros 

GP Centralizada X GP Descentralizada 

GP é uma responsabilidade de Linha (do gestor do 
funcionário) e uma função de Staff (da área de GP). 

 



Diagnóstico 
de Gestão 
de Pessoas 
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GP no Serviço Público 
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• Livro ENAP - “Gestão de Pessoas: bases teóricas e experiências no setor público” 
‒ “[...] a forma como a gestão dos recursos humanos é realizada hoje se deve a um 

conjunto de características comuns à maioria das organizações públicas e que podem 
ser evitadas.” 

a) Rigidez imposta pela legislação, tornando difíceis as mudanças;  
b) Desvinculação da visão do cidadão como destinatário do serviço público; 
c) Pouca ênfase no desempenho; 
d) Mecanismos de remuneração que desvinculam os vencimentos do desempenho; 
e) Limites à postura inovativa; 
f) Poucos mecanismos de planejamento e pouca preocupação com a gestão; 

• Necessidades do contexto atual: 
‒ Aumento do nível de exigência dos cidadãos; 
‒ Transparência, prestação de contas; 
‒ Flexibilidade, agilidade; 
‒ Qualidade; 
‒ Etc. 



Necessidades modernas de Gestão de Pessoas 

• Como mudar o perfil mecanicista e operacional? 
‒Gestão Estratégica de Pessoas: foco nos resultados e nos 

cidadãos. 

• ENAP: substituição da Administração de Pessoal (modelo antigo) por 
uma verdadeira Gestão de Pessoas (visão moderna); 
‒Principais mecanismos e instrumentos da gestão estratégica de 

pessoas são:  
a) Planejamento de recursos humanos;  
b) Gestão de competências;  
c) Capacitação continuada com base em competências; 
d) Avaliação de desempenho e de competências. 



Gestão estratégica de pessoas 

• Tipo de gestão que se preocupa com os objetivos e metas da organização 
e com o desempenho e as formas de atuação mais adequados para 
concretizá-los, considerando-se o curto, o médio e o longo prazos.  
‒O foco é a definição dos resultados esperados, o planejamento e o 

monitoramento das ações para seu alcance. 
 



Necessidades modernas de Gestão de Pessoas 
• Definição de critérios para o recrutamento de pessoal, baseado nas 

competências necessárias à organização; 
• Estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento profissional e 

pessoal que possibilite o aprimoramento contínuo do quadro de pessoal; 
• Estruturação da avaliação do desempenho que permita, além da 

vinculação à progressão do funcionário, a identificação das necessidades 
de capacitação; 

• Definição de critérios para a criação de carreiras que estimulem o 
desenvolvimento profissional e o desempenho; 

• Estabelecimento de uma estratégia de realocação e de redistribuição de 
funcionários que seja compatível com os perfis e quantitativos 
necessários à organização. 



• CESPE 2015 
A propósito da gestão de pessoas no setor público, julgue o item 
subsequente.  
Os principais mecanismos e instrumentos da gestão estratégica de 
pessoas são os seguintes: planejamento de gastos com serviços; gestão 
de competências básicas; capacitação continuada de pessoal terceirizado; 
e avaliação de desempenho após estágio probatório. 
 

• CESPE 2013 
As organizações públicas que desenvolvem o empowerment com seus 
colaboradores designam tarefas aos seus servidores com a finalidade de 
estimular a sua participação e explorar, ao máximo, o seu potencial. 



• CESPE 2015 
Assim como ocorre nas organizações privadas, a busca por  
inovação e criatividade na gestão de pessoas é necessidade recente das 
organizações públicas 

• CESPE 2015  
As novas configurações dos sistemas de gestão de pessoas diferem-se das 
configurações de caráter instrumental por privilegiarem as iniciativas de 
trabalho que contribuem para a realização das diretrizes estratégicas 
organizacionais. 

• CESPE 2015 
A gestão estratégica de pessoas é fundamentada na noção de que os 
resultados da área dependem tanto do alinhamento vertical e sistêmico 
de suas políticas e práticas quanto da observação dos aspectos relativos à 
qualidade de vida e ao bem estar dos trabalhadores. 

• CESPE – 2015 
A gestão estratégica é um tipo de gestão voltada para os objetivos e as 
metas da organização em longo prazo. 



Gestão por Competências  
• Espaço ocupacional: correlação entre complexidade e entrega. 
‒Se uma pessoa agrega valor a medida que assume responsabilidades e 

atribuições mais complexas, não é necessário promovê-la para que 
possa agregar valor.  

‒ A pessoa pode ampliar o nível de 
complexidade de suas atribuições  
e responsabilidades sem mudar 
 de cargo ou posição na empresa.  

              
                           - Ampliação do  
      espaço ocupacional ocorre 
   em função de duas variáveis: 

10 



Gestão por Competências  

• É uma alternativa aos modelos tradicionais: 
 
 

 
 

 
• Competência tem relação com entrega, resultados e criação de 
valor ao longo do tempo. 
‒Capacidade de assumir iniciativas, ser responsável, dinâmico, ir além 

das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar as 
atuais e as novas situações no trabalho. 
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Modelo tradicional de GP: 
foco no controle, na 

qualificação do Cargo. 

Modelo moderno: Competência 
Foco no mercado, no negócio, no 

cliente e no desenvolvimento 
profissional (trajetória - carreira 

de longo prazo. 



Competências Individuais 

• V = Valor = conjunto de crenças da pessoa 
• E = Entrega = Resultados alcançados 
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CHA  +  V + E/R 

Conhecimentos 
(Saber) 

 
É a formação, o 

saber que a pessoa 
acumulou 

Habilidades 
(Saber fazer) 

 
 Aplicação 

produtiva do 
conhecimento 

Atitudes 
(Querer fazer) 

 
Comportamento 

diante das 
situações 



Processo de Gestão por Competências  
Etapa 1: 

Formulação 
da 

Estratégia 

Etapa 2: 
Mapeamento de Competências 

Etapa 3a: 
Captação de 

Competências 

Etapa 3b: 
Desenvolvimento 
de Competências 

Definir 
Missão, 
Visão e 

Objetivos 
Estratégicos 

Estabelecer 
Indicadores 

e Metas 

Identificar 
Competências 

Necessárias 

Identificar as 
Competências 

Existentes 

Mapear o GAP de 
Competências e 

Planejar a 
Captação ou o 

Desenvolvimento 

Selecionar 
Competências 

Externas: admitir, 
alocar e integrar 

Definir 
mecanismos: 

orientar o 
aproveitamento 

Etapa 4: 
Acompanhamento 

e Avaliação 

Acompanhar e 
apurar os 
resultados 
alcançados 

Etapa 5: 
Retribuição 

Premiar o bom 
desempenho e 
remunerar por 
competências 

Comparar com o 
resultado esperado 



CESPE – 2012  
O mapeamento de competências origina tanto lacunas de aprendizagem a  
serem desenvolvidas como insumos para a realização de avaliações de desempenho 
nas organizações, o que representa uma tendência da gestão de pessoas no setor 
público. 
 
CESPE - 2013 
A gestão por competências, que é uma nova tendência da gestão de pessoas no setor 
público, é caracterizada por estabelecer perfis de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessários aos desafios organizacionais, assim como, 
  a) novos instrumentos para a gestão do desenvolvimento dos servidores públicos. 
  b) novos padrões de desempenho para os servidores públicos. 
  c) novos níveis remuneratórios para as carreiras públicas. 
  d) novos meios de acesso aos cargos previstos no serviço público. 
  e) novos modelos de gestão da qualidade do trabalho nas organizações públicas. 
 
CESPE - 2014 
A gestão por competências complementa os modelos estratégicos de gestão de 
pessoas à medida que confere aos recursos humanos a responsabilidade pela 
consecução dos planos estratégicos das organizações. 
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CESPE 2014 
Estruturas organizacionais marcadas pelo excesso de cadeias 
hierárquicas, lentidão nos processos de comunicação e profusão de 
departamentos tendem a limitar as perspectivas de alinhamento horizontal e 
vertical do modelo da gestão por competências. 
 
CESPE 2014 
Gerir competências não implica somente em lidar com conhecimentos, 
habilidades e atitudes, mas também em criar condições de trabalho que 
estimulem e apoiem a mobilização dessas qualificações nos comportamentos e 
na produtividade humana. 
 
 CESPE 2014 
As seguintes etapas compõem, nessa ordem, o modelo de gestão por 
competências: mapeamento das competências individuais e grupais; definição 
de objetivos e metas organizacionais; identificação de lacunas de competências; 
e planejamento e implantação de práticas de administração de recursos 
humanos. 
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