
1 
 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

 

MÁRCIA VALÉRIA TADEU FACENDA VIANNA GUIMARÃES 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GESTÃO POR COMPETÊNCIA COMO ESTRATÉGIA NA GESTÃO 

DE PESSOAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



2 
 

MÁRCIA VALÉRIA TADEU FACENDA VIANNA GUIMARÃES  

 

 

 

 

 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

A GESTÃO POR COMPETÊNCIA COMO ESTRATÉGIA NA GESTÃO 

DE PESSOAS 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como 
requisito parcial à obtenção do título especialista em 
GESTÃO DE PESSOAS.  

Orientadora: DSc. Ana Paula Rodrigues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 

  



3 
 

A GESTÃO POR COMPETÊNCIA COMO ESTRATÉGIA NA GESTÃO DE 

PESSOAS 

 

Márcia Valéria Tadeu Facenda Vianna Guimarães 

 

 

RESUMO - A gestão por competência, de acordo com os estudos, tem se mostrado muito presente 

na iniciativa privada, como uma forma de conduzir pessoas para que desempenhem o seu melhor, e 
ao mesmo tempo fazer com que a instituição também ofereça suas melhores condições para 
crescimento do profissional e consequentemente bons resultados no cumprimento de metas e 
objetivos. Neste estudo, será analisado o impacto da gestão por competência na gestão de pessoas. 
O principal objetivo desta monografia é apresentar diretrizes para melhoria da gestão nas organizações, 
a partir da discussão a respeito da gestão por competências. Também visa observar dificuldades de 
líderes/gerentes para lidar com essa questão e inserir a mesma na gestão de pessoas, sendo 
especialmente válido para as empresas inseridas no mercado competitivo atual. No referencial teórico, 
é apresentado uma breve revisão sobre as principais características do líder e, também os elementos 
gerais relativos à gestão de recursos, tais como: liderança, motivação e comunicação na organização, 
para, então, elucidar a gestão por competências. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Pessoas. Gestão por Competência. Comunicação 

 
 

ABSTRACT - A by Competence Management, in accordance with studies, has shown itself to be 

very present in the Private Initiative, as a way to lead people to perform their best, and at the same pace 
to make an institution also offer its best conditions for growth to do and therefore, good results in 
achieving goals and objectives. In this study, the impact of human resources management will be 
analyzed. The main objective of this monograph is to present guidelines for the improvement of 
organizations in companies. It also aims at the difficulties of leadership / managers to deal with this issue 
and joins the same company, being especially important for companies entering the current market. In 
the theoretical reference, it is presented a brief review on the main characteristics of the leader also, the 
general elements related to resource management, such as: leadership, motivation and communication 
in the organization, for then elucidate the management skills. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Com o processo de globalização no qual mudanças são sempre assuntos de 

pauta, é fundamental que a instituição esteja preparada para lidar com situações 

diversas.  

A administração de empresas, de um modo geral, passou por diversos 

momentos, como pode ser verificado nas teorias da administração. Na evolução 

destas teorias levou-se muito tempo para que o capital humano fosse valorizado e que 

houvesse um departamento que cuidasse de suas especificidades.  

Neste novo cenário de competitividade, no qual saber lidar com a informação 

pode definir quem deterá a liderança de mercado e até mesmo os que deixarão de 

existir, as empresas começaram a investir mais em seu capital humano e a ter este, 

como o principal e mais valoroso recurso. A discussão acerca de um profissional 

qualificado, proativo, que saiba como agir na adversidade é cada vez mais frequente.  

A gestão por competência se apresenta como uma forma de conduzir pessoas 

para que desempenhem o seu melhor e ao mesmo tempo fazer com que a instituição 

também ofereça suas melhores condições para crescimento do profissional e 

consequentemente bons resultados no cumprimento de metas e objetivos. Para 

Galhano (2009), a verdadeira vantagem competitiva de uma organização está na 

capacidade enraizada por trás de seus produtos e serviços, sendo que esta 

competência organizacional é algo que fica oculto dentro da organização e, por isso, 

de difícil acesso. Essa condição é a que cria o diferencial nos produtos e serviços.  

O capital humano é, atualmente, o elemento estratégico mais importante das 

organizações, entretanto, para que seja possível se alocar as pessoas e organizações 

nos rumos da produtividade, lucro e resultado, é de extrema importância manter os 

colaboradores motivados incessantemente (ULRICH, 2002). 

Considerando a importância da gestão do conhecimento na liderança em 

gestão de pessoas nos dias atuais e, com o propósito de contribuir para uma reflexão 

sobre o tema, o presente estudo propôs a seguinte questão de pesquisa 

Dentro de um mundo coorporativo cada vez mais competitivo, onde tanto 

grandes quanto pequenas empresas necessitam potencializar a eficiência de seus 

recursos a fim de reduzir custos e elevar os lucros, como a Gestão por Competência 
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pode influenciar e ser utilizada com um papel estratégico e de diferencial dentro na 

gestão de pessoas destas companhias?  

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

A partir da leitura dos trabalhos relacionados ao tema e, tendo como base a 

questão de pesquisa, este estudo toma como base a taxonomia apresentada por 

Vergara (2011) quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva, com abordagem qualitativa. Vergara 

(2011) nos afirma que a abordagem qualitativo-descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, podendo, inclusive, 

estabelecer correlações entre variáveis.  

Quanto aos meios, bibliográfica. A pesquisa bibliográfica tem como principal 

característica o fato de que o campo onde será feita a coleta de dados é a própria 

bibliografia sobre o tema ou objeto que se pretende investigar. (TOZONI-REIS, 2010, 

p.42). [...] “é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em 

livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em 

geral” (VERGARA, 2011, p. 48). 

 

3- GESTÃO DE PESSOAS 

 

Pode-se definir gestão de pessoas em seu princípio base conforme aponta-nos 

GIL (2009): 

 

Gestão de Pessoas é a função gerencial que visa a cooperação das pessoas que 
atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto 
individuais. (GIL, 2009, p.17) 

 

Porém, nem sempre os objetivos das empresas foram estes. Antes do modelo 

atual de gestão de pessoas, outros permearam as organizações. Tal concepção é 

uma evolução do que no passado foi denominada administração de pessoal, relações 

industriais e administração de recursos humanos. 
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O termo Administração de Recursos Humanos é muito restrito, pois implica a 
concepção das pessoas que trabalham numa organização apenas como 
recursos ao lado dos recursos materiais e financeiros. (GIL, 2009, p.18).  

 

As palavras de Gil (2009, p.17) definem gestão de pessoas como sendo “uma 

função gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações 

para o alcance dos objetivos tanto organizacionais, quanto individuais”. 

A busca das empresas pela gestão de pessoas está crescendo a cada dia mais, 

isso porque, diferente do produto, os servicos sao itangiveis. Os dizeres de Kotler 

(1988) lecionam assim sobre o assunto: 

 

Serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer a 
outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de 
qualquer coisa. Sua produção pode estar ou não vinculada a um produto 
físico(KOTLER, 2007, P. 191). 

 

Não é necessário estudar por muito tempo ou vivenciar muitos anos para saber 

que lidar com pessoas é expressamente uma arte no mais real sentido da palavra, 

arte que leva-se a crer ser conhecida por muitos e tema central de inúmeros livros e 

teorias acadêmicas. Entretanto, se o processo de liderar indivíduos e conseguir 

gerenciar equipes fosse simples, seria possível aplicar uma regra para podermos 

compará-las com equações físicas ou matemáticas, ainda que complicadas, e uma 

vez que tudo se encaixasse nos moldes da equação, obteríamos um bom resultado. 

Mas esta realidade não pode ser aplicada em pessoas nem também na arte de 

conseguir liderar. Neste sentido, a liderança é inata ou pode ser aprendida? Antes de 

chegarmos a esta resposta, é preciso ainda perguntar do que se trata esta liderança, 

e ao buscarmos informações sobre esta definição a quantidade de resultados com as 

mais variadas definições que chegam causam espanto. Entretanto, um ponto muito 

interessante é o de Warren Bennis, que foi um dos profetas da liderança e ficou 

conhecido por conta de sua frase, "Os gestores fazem as coisas de forma certa. Os 

líderes fazem as coisas certas”. 

Na obra Leaders - The Strategies for Taking Charge, Bennis fez pesquisas 

sobre 90 líderes de variados ramos de atividade e pôde evidenciar quatro 

competências comuns, sendo estas a visão, a capacidade de comunicação, a 

respeitabilidade e o desejo de aprendizagem. A sua definição mais utilizada de 
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liderança é "A capacidade de criar uma visão inspiradora e de transformá-la em 

acepção". O mesmo autor efetua uma analogia no que diz respeito à definição do que 

é liderança, dizendo que a liderança é como o Abominável Homem das Neves: 

ninguém jamais o viu diretamente, somente podemos ver as pegadas que deixa em 

seu rastro. 

Sendo assim então, o que faz de um líder eficaz? Diversas definições apontam 

que um líder é capaz de comunicar sua visão de maneira extremamente clara e que 

ele é uma espécie de sonhador. Segundo a concepção de John Maxwell, liderança 

caracteriza-se meramente em ter a coragem de assumir riscos e influenciar. Liderança 

é a disposição de assumir riscos. Liderança é ser capaz de assumir responsabilidades 

no que diz respeito ao que os outros inventam justificativas. Liderança é ter a visão 

das possibilidades de uma situação enquanto outros só conseguem ver as 

dificuldades (MAXWELL, 2008). 

Se pensarmos neste sentido, a liderança então passa a ser uma habilidade e, 

desta maneira, quem não nasce com ela, é capaz de desenvolvê-la. Observando a 

palavra influência, relatada na citação anterior de MAXWELL, podemos averiguar o 

fenômeno da liderança. Influenciar pessoas engloba inúmeras táticas, podendo estas 

serem positivas ou negativas. O que irá definir em que lado o líder se encontra será a 

honestidade do propósito, uma vez que a influência somente consegue ser positiva 

caso exista uma transparência sobre sua intenção 

A globalização e o dinamismo causados pela velocidade com que as 

informações são adquiridas por todos, fez com que as empresas tendessem a se 

tornar cada vez mais ficarem parecidas. Neste sentido, os seres humanos passaram 

a ser considerados ativos dotados de dinamismo, possuindo a capacidade de agregar 

valor as organizações. Com esta alteração em sua filosofia organizacional a 

Administração de Recursos Humanos passou, desde os anos 1990, a ser conhecida 

como Gestão de Recursos Humanos.  

Desta forma as empresas, para que sejam capazes de alcançar as suas metas, 

com o objetivo de se manterem competitivas em um mercado cada vez mais dinâmico 

e exigente, necessitam estar preocupadas com o comprometimento dos funcionários. 

O capital humano é, atualmente, o elemento estratégico mais importante das 

organizações, entretanto, para que seja possível se alocar as pessoas e organizações 
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nos rumos da produtividade, lucro e resultado, é de extrema importância manter os 

colaboradores motivados incessantemente (ULRICH, 2002). 

O papel do líder neste contexto é, especialmente, aquele indivíduo com a 

capacidade de influenciar, motivar e capacitar outros a contribuir na direção da 

eficácia e do sucesso da organização. Diversas pesquisas direcionam para o fato de 

que o estilo da liderança pode influenciar as reações dos funcionários e a qualidade 

de seus serviços, sendo esta positiva ou negativamente. 

E é neste sentido que esta pesquisa apresenta como um dos objetivos 

averiguar a relação entre chefes e subordinados, com a intenção de se conhecer os 

mais variados tipos de líderes, tal como os seus conceitos e as suas habilidades. 

Desta forma, vamos também conceituar e analisar a motivação que os líderes 

possuem em administrar, já que este é um fator intrínseco ao sucesso de uma 

organização e possui inúmeras teorias e análises conceituais. A liderança é 

necessária para eficiência, sendo assim, esta pesquisa se mostra uma oportunidade 

de auxiliar a produção literária a respeito desta problemática. 

Considerando estas informações, podemos dizer que o líder é, principalmente, 

aquele com a capacidade de influenciar, motivar e capacitar outros a contribuir na 

direção da eficácia e do sucesso da organização.  

 

4- COMPETÊNCIA  

 

O conhecimento, a capacidade de articulação, pensamento crítico, visão ampla 

sobre a organização e o mercado como um todo são requisitos cada vez mais 

necessários em um colaborador para a sobrevivência de uma organização. Pode-se 

dizer então que o mercado de trabalho busca colaboradores competentes. Mas o que 

é um profissional competente? Como definir competência?  

FLEURY e FLEURY (2000) apud SILVA, SACOMANO e MENEGHETTI diz 

que: 

competência está associada a verbos como saber agir, mobilizar recursos, 
integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber se engajar, 
assumir responsabilidades, ter visão estratégica. As competências devem 
agregar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo 
(FLEURY E FLEURY APUD SILVA, SACOMANO E MENEGHETTI, 2000, 
p.21). 
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Zarifian (1996) faz referência à meta cognição e a atitudes relacionadas ao 

trabalho. Ele parte da premissa de que não é possível considerar o trabalho como um 

conjunto de tarefas ou atividades predefinidas e estáticas, pois o mercado é um 

ambiente dinâmico e competitivo. Sendo assim, competência é sinônimo de assumir 

responsabilidades frente a situações de trabalho complexas. Ainda sobre este autor, 

competência está relacionada ao fato de (Zarifian, 1996, p. 5), permitir ao profissional 

lidar com eventos inéditos, surpreendentes e de natureza singular. 

Sparrow e Bognanno (1994) apud Brandão e Guimarães (2001) se referem a 

um conjunto de atitudes que permitem ao profissional adaptar-se de forma rápida a 

situações cada vez menos estáveis e ter uma habilidade para a inovação e a 

aprendizagem constantes. Segundo estes autores, competências representam 

atitudes vistas como necessárias para o alcance de alto desempenho em um 

determinado trabalho ao longo de uma carreira profissional ou no contexto de uma 

estratégia corporativa.  

Há, entretanto, autores que definem competência não somente como um 

conjunto de qualificações que o indivíduo detém. Para eles, é necessário ainda pôr 

em prática o que se sabe, ou seja, analisar e executar tais qualificações em um 

contexto específico. Dutra, Hipólito e Silva (1998) apud Brandão e Guimarães (2001), 

por exemplo, conceituam competência como a capacidade de uma pessoa de gerar 

resultados dentro dos objetivos organizacionais. Ropé e Tanguy (1997), por sua vez, 

dizem que é fundamental que competência não seja entendida de forma disjunta da 

ação. Para que haja competência é necessário ter domínio da ação.  

Durand (1998) apud Brandão e Guimarães (2001) estabeleceu um conceito de 

competência baseado em três conceitos: conhecimentos, habilidades e atitudes. Sob 

esta ótica considera-se relevante não só questões técnicas, mas também cognitiva e 

as atitudes relacionadas ao trabalho. Portanto, competência diz respeito ao conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao alcance/conquista de 

determinado objetivo.  

Entende-se por competência a existência da capacidade de se realizar uma 

determinada tarefa, tarefa esta que exija uma atividade intelectual e também uma 

habilidade particular adquirida. Dessa forma, há de existir especialistas que têm a 

possibilidade de cumpri-las adequadamente, sendo claramente identificável a 
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diferença naqueles que não têm. No ambiente de maior competitividade e 

globalização, as empresas estão cada vez mais em busca da obtenção de vantagens 

competitivas.  

 

4.1- GESTÃO POR COMPETÊNCIA, CONHECIMENTO, HABILIDADE E ATITUDE - 

CHA 

 

Trabalhar com este enfoque é entender que a empresa, além de ser orientada 

para obtenção de resultados, também deve estar atenta e preocupada com os seres 

humanos que as compõe. Ao mesmo tempo em que ela cria condições para que o 

ambiente e as relações de trabalho sejam melhores, ela também está criando 

condições para que haja mais desempenho dos profissionais. Estes devem estar 

muito bem relacionados e satisfeitos em sua relação com o trabalho. 

Tendo visto o conceito de competência dado por diversos estudiosos sobre o 

assunto é relevante observar que vários autores chamam a atenção para o aspecto 

da importância de se compartilhar crenças a valores pela equipe de trabalho. Da 

necessidade de a competência ser vista não no âmbito individual, mas principalmente 

na visão macro da empresa, ou seja, no nível organizacional. 

O modelo de gestão de pessoas por competências considera a pessoa, seus 

conhecimentos, habilidades e sua capacidade de entrega como fatores essenciais, os 

quais agregam valor à organização. 

Segundo SILVA (2010, p.1), CHA - conhecimento, habilidade e atitude é uma 

nova filosofia para avaliação profissional. 

  

O governo federal tem exigido que seus órgãos comecem a pensar numa 
administração baseada em competências do servidor, algo bem utópico 
ainda, mas que eu acredito que deve ganhar força nos próximos anos. Eu 
vejo o CHA como uma ferramenta que pode ajudar na implantação da gestão 
por competência. (SILVA, 2010, p.01) 

 

Conhecimento, em geral, é tácito, presente apenas na mente do profissional. A 

transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito é um grande desafio 

para as organizações. O conhecimento deve fazer parte da estrutura da organização, 

estar disponível a todos, ser democratizado por toda a empresa. O conhecimento é 

vital para sobrevivência de uma organização. Na maioria das organizações, quem 
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planeja não executa, e o serviço executado é muito diferente do que foi pensado. Algo 

importante é uma maior aproximação da equipe que planeja com a equipe que executa 

e, uma vez que isso não acontece, torna-se um grave problema organizacional. Já a 

atitude está ligada a ação. De nada vale ter conhecimento e habilidade e não ter 

atitude. Atitude é o querer fazer. Muitos profissionais não estão dispostos a ter atitudes 

de mudança por medo das novas ideias. A atitude é necessária para ocorrer a 

mudança, para se mudar paradigmas. 

Conhecimento é, portanto, algo que se adquire estudando e habilidade vem 

com a prática. O grande problema é a falta de atitude, difícil de ser adquirido, difícil de 

ser aprendido, mas não impossível. 

 

5- CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS 

 

Neste capítulo iremos revisar sobre algumas características organizacionais 

que influem na forma de gerir as pessoas. Segundo Chiavenato (2009), o 

aproveitamento da capacidade das pessoas pensarem, reinventarem, transformarem, 

interpretarem, avaliarem, raciocinarem, agirem e reagirem é uma riqueza intangível e 

o meio sustentável de sobrevivência na era do conhecimento.  

Segundo especialistas no assunto, é desafiador para as organizações a 

retenção de talentos em tempos atuais, uma vez que se tem oferta de profissionais e 

escassez de qualificação. O conhecimento é um capital ilimitado que, quanto mais 

trabalhado, mais se desenvolve, principalmente na era digital em que vivenciamos e 

por isso, o conhecimento não pode ficar estagnado. Vale ressaltar também que, 

aquele que obtém o maior capital intelectual consegue se destacar e adquirir um maior 

valor no mercado. 

Na prática, a gestão do conhecimento é uma ferramenta, como por exemplo: 

em uma força de vendas composta por vinte vendedores, onde três estão vendendo 

acima dos objetivos, a gestão deve assegurar que estes três "transfiram" seus 

conhecimentos para o resto de seus colegas, de modo que o desempenho superior 

seja padronizado. Por vivermos em uma época de muitas transformações, 

presenciam-se mudanças em várias áreas, e o modelo de gestão das empresas não 
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foge a essa realidade. Hoje, as pessoas constituem uma parte importante dentro das 

organizações, passando de meros funcionários à parceiros delas.  

 

Com a globalização dos negócios, o desenvolvimento tecnológico, o forte 
impacto da mudança e o intenso movimento pela qualidade e produtividade, 
surge uma eloquente constatação na maioria das organizações: o grande 
diferencial, a principal vantagem competitiva das empresas, decorre das 
pessoas que nelas trabalham. São as pessoas que mantêm e conservam o 
status quo já existente e são elas - e apenas elas - que geram e fortalecem a 
inovação e o que deverá vir a ser. São as pessoas que produzem, vendem, 
servem ao cliente, tomam decisões, lideram, motivam, comunicam, 
supervisionam, gerenciam e dirigem os negócios das empresas. Dirigem 
inclusive outras pessoas, pois não pode haver organizações sem pessoas. E, 
no fundo, as organizações são conjuntos de pessoas. (CHIAVENATO, 1999, 
prefácio XXVII.). 

 

As organizações estão sendo impulsionadas a alterar suas práticas gerenciais 

para se manterem competitivas no mercado, e para isso faz-se necessário investir no 

colaborador.  

Segundo Chiavenato (2008, p. 4) "O contexto da gestão de pessoas é formado 

por pessoas e organizações". Onde cada uma das partes depende da outra, ou seja, 

existe uma relação de mútua dependência na qual há benefícios recíprocos. As 

organizações dependem das pessoas para alcançarem seus objetivos e realizar sua 

missão, e as pessoas dependem das organizações para atingir seus objetivos 

pessoais e individuais. 

Dutra (2009) define gestão de pessoas como: 

 

Um conjunto de estratégias, técnicas e procedimentos focados na 
mobilização de talentos, potenciais, experiências e competências do quadro 
de colaboradores de uma organização, bem como a gestão e a 
operacionalização das normas internas e legais incidentes. (DUTRA, 2009, 
p.21) 

 

Percebendo a importância dos colaboradores, não mais como meros 

empregados, verifica-se uma mudança na postura da empresa, onde se inicia a 

preocupação em não apenas buscar talentos, como também mantê-los. As empresas 

estão direcionando ações no sentido de conquistar a satisfação e o comprometimento 

de seus colaboradores. 

Chiavenato (2004, p. 05) enfatiza essa importância, na afirmação de que “as 

organizações funcionam por meio das pessoas, que delas fazem parte e que decidem 
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e agem em seu nome”, ou seja, são as pessoas que fazem os processos acontecerem 

e contribuem com o crescimento e desenvolvimento das organizações. 

 

6- CONCLUSÃO 

 

Foi concluído que a organização e o gerente/líder de equipes da mesma precisa 

seguir um processo de planejamento interno para obter sucesso. O planejamento é 

também estudado a partir de um ponto de vista global, e de um ponto de visão 

particular: Globalmente, o planejamento se refere à empresa como um todo; 

particularmente refere-se especificamente às funções empresariais, tais como 

finanças, produção, etc. 

Com a finalidade de elevar a produtividade nas organizações, a gestão de 

pessoas passou por mudanças de enfoque, mediante a gestão do talento humano 

com o intuito de potencializá-lo para obtenção de melhores resultados no processo de 

produção. 

Assim, é fundamental que a gestão de pessoas estabeleça estratégias capazes 

de identificar as habilidades do trabalhador e a partir delas definir que tipos de 

treinamento ele pode realizar para desenvolver mais sua capacidade de ação dentro 

do processo em que atua. 

Além disso, é fundamental que a gestão de pessoas saiba identificar as lacunas 

que os colaboradores apresentam no desempenho de suas atividades laborais e 

definir que tipo de treinamento ele pode estar fazendo para garantir o retorno do 

negócio. A gestão por competências, como vimos neste estudo de breve revisão 

literária acerca do assunto, tem grande potencial de adição e melhora ao tema da 

gestão de pessoas, contribuindo também com as organizações, que podem usar-se 

deste modelo para ampliar e aperfeiçoar seu modelo de gestão de pessoas e, 

consequentemente, seus negócios. 

 

 

 

 

 



14 
 

REFERÊNCIAS  

 

ARCHER, E. R. O mito da motivação. In: BERGAMINI, C., CODA; R. (Org.). 
Psicodinâmica da vida organizacional – Motivação e liderança. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1997. 

 

BOOGMAM, Ilzhak Min. Marketing de Relacionamento: estratégia de fidelização 
e suas implicações financeiras. São Paulo: Nobel, 2000. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. São 
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1997. 

 

CRAINER, Stuart. Grandes Pensadores da Administração. São Paulo: Futura,2000, 
299 p. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2ª Edição. Rio de 
Janeiro: Campus, 1999.  

 

CHIAVENATO, I. Recursos humanos. Ed. Compacta.2.ed. São Paulo: Atlas, 1992. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 6. ed. São Paulo. Atlas, 2000.  

 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7. ed. São Paulo. Atlas, 2002.  

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos 
humanos nas organizações. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.  

 

CLARO, Maria Marcela Fernández de. Gestão de pessoas. Centro Universitário 
Leonardo da Vinci. Grupo Uniasselvi. Indaial: Asselvi, 2009. 

 

DAVIS, Keith; NEWSTROM, John W. Comportamento humano no trabalho – Uma 
abordagem psicológica; São Paulo, editora Pioneira, 1992. 

 

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (org.). O planejamento da pesquisa 
qualitativa: teorias e abordagem. Porto Alegre: Artmed, 2000, p.1. 

 

DUTRA, J. S. Gestão de Pessoas: Modelo, Processos, Tendências e 
Perspectivas. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

DUTRA, Ademar. Curso de Especialização em Administração Pública. Gestão de 
pessoas na área pública. 2009. 

 

FOLHA DE SÃO PAULO - Reportagem: Falha na Comunicação entre Gestor e 
Colaboradores é responsável pela Falta de Objetivos. Edição: 26/06/2008 

 



15 
 

FIORELLI, José Osmir. Psicologia para Administradores: Integrando Teoria e 
Prática. São Paulo. Atlas, 2000. 

 

GIL, Antônio Carlos. Administração de Recursos Humanos: um enfoque 
profissional. São Paulo: Atlas, 1994.  

 

GIL, Antonio Carlos. Estudo de Caso. São Paulo: Atlas, 2009.148 p. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010 

HESSELBEIN, Francês. A organização do futuro. São Paulo: Futura, 2000. 

 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar 
mercados. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 2007.    

 

LONGENECKER, Justin G. Administração de pequenas empresas. São Paulo. 
Makron Books. 1997.  

 

LUZ et al. Gestão de pessoas e Competências no trajeto da estrada real: um 
estudo exploratório em Minas Gerais. ENCONTRO DA ENANPAD, 2009, São Paulo. 
Anais… São Paulo, 19 a 23 set. 2009. 

 

MARRAS, Jean Pierre. Administração da remuneração: remuneração tradicional 
e estratégica: elementos de estatística aplicada: normas legais: benefícios. São 
Paulo: Pioneiora Thomson Learning, 2002. 

 

MATOS, F. G. Fator QF – Ciclo de felicidade no trabalho. São Paulo: Makron Books, 
1997. 

 

PIRES, Alexandre Kalil et al. Gestão por competências em organizações de 
governo. Brasília, DF: ENAP, 2005. 100 p. 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 
5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 96 p. 
 

 

 

 

 

 


