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GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
Durante anos, tentamos de todas as formas achar 
o colaborador ideal, aquele grande parceiro que 
está sempre ao lado no momento das grandes 
dificuldades e nas grandes vitórias. Essa busca, 
quase que utópica, pelo colaborador que se 
adapta continuamente às novas realidades da 
empresa e que de forma integrada e motivada 
enfrenta os desafios agressivos do nosso 
segmento, é o segredo da potencialização da 
qualidade e, consequentemente, da maximização 
dos índices de satisfação.

Nos segmentos em constante mutação e expan-
são, deve-se buscar continuamente compreender 
o impacto das tendências mercadológicas nos 
modelos de gestão de equipes. A oferta está cada 
vez mais igualitária e isso praticamente “exige” 
que esses modelos sejam cada vez mais eficientes 
e eficazes. Ter uma equipe alinhada com o Dire-
cionamento Estratégico (missão, visão, valores, 
metas e objetivos) faz com que a engrenagem 
da entrega de serviço tenha fluência, tornando 
assim mais assertivas as chances de sucesso, 
pois todos estão focados no mesmo objetivo 
e motivados a gerar resultados. Geralmente as 
empresas encontram dificuldades em alinhar a 
competência de seus times de colaboradores. As 
competências são divididas em duas esferas:

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
São os conhecimentos técnicos e as 
habilidades que o profissional precisa 
ter para desempenhar sua função.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS
São as atitudes que o profissional 
precisa ter para colocar em prática as 
suas Competências Técnicas.

O conhecimento, as habilidades e atitude fazem 
parte do pilar que define o conceito de competência.

Com o crescimento constante da competitivida-
de mercadológica torna-se indispensável alinhar 
constantemente as competências (conhecimen-
tos, habilidades e atitudes) dos nossos colabora-
dores com as expectativas dos nossos clientes. 
E para isso acontecer devemos montar um am-
biente propício para que todos os integrantes da 
nossa equipe estejam realmente comprometidos 
com toda estrutura organizacional.

No segmento de academias ainda existe uma la-
cuna a ser preenchida, uma necessidade latente 
de estruturar, de forma mais seletiva, todos aque-
les que fazem parte da equipe, uma forma de en-
quadramento dinâmica que reconheça, através 
da meritocracia, o esforço individual frente às atri-
buições dadas.
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As pessoas precisam de estrutura para poder se desenvolver, 
e mais do que isso, elas devem entender quantos degraus 
existem na escada da sua evolução profissional frente a 
essa estrutura.

Se em todos os outros mercados, o modelo organizacional 
que estrutura todas as equipes de trabalho, propõem um 

enquadramento de competências dentro de uma escala de 
atribuições e de cargos, porque que no segmento de ativida-

des físicas e desportivas é diferente? Porque uma indústria 
de calçado estrutura o plano de carreira da sua equipe com 

diversas escalas evolutivas e em uma academia temos somente 
2 ou 3? Porque os outros segmentos já aderiram pela Gestão por 

Competências e as academias ainda engatinham nesse modelo?
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A potencialização da qualidade está ligada 
diretamente a estrutura organizacional evolutiva 
criada para suportar a engrenagem de trabalho 
que cada cargo irá realizar. Agora, a pergunta 
que não quer calar: Como se faz isso no nosso 
segmento onde o profissional entra como 
estagiário, 1 ano depois ascende para professor, 
2 anos mais tarde é promovido a coordenador, 
e daqui a 32 anos, quando ele estiver para se 
aposentar, ele ainda estará lá?

Tendo em vista esse pensamento, conclui-se que, 
para estar cada vez mais competitivo a empresa 
deve ter em seu escopo uma equipe integrada 
e motivada. Para isso acontecer precisamos de 
uma proposta de reestruturação organizacional 
que distribui as funções de acordo com as com-
petências exigidas por cargo. A partir dai, com 
todos os parâmetros definidos, pode-se imple-
mentar as variáveis que serão avaliadas para re-
munerar aqueles que se destacam frente as suas 
avaliações comportamentais e técnicas.

Essa convergência analítica que amplia o hori-
zonte daqueles que almejam um futuro no setor 
é o que desafiará atualmente a mente de todos 
aqueles que são responsáveis pelos pensamen-
tos estratégicos de suas corporações, e isso parte 
dos seguintes questionamentos: Se para avaliar 
e orientar as equipes preciso gerar base e criar 
enquadramentos, então devo mudar minha for-
ma de pensar? Se mudar minha forma de pensar 
impacta diretamente na quebra de modelo de 
trabalho, então será que vale a pena tirar todos 
da zona de conforto? Se a mudança da zona de 
conforto gera conflitos culturais, será que estou 
pronto para encarar esse desafio?

Desafio, uma simples palavra que resume todo o 
nosso relatório. Para mudar precisamos desafiar 
o ócio, precisamos desafiar a cultura, e principal-
mente precisamos desafiar a nós mesmos, gesto-
res, na remodelagem do nosso pensamento orga-
nizacional. Devemos desafiar os nossos medos de 
quebrar paradigmas e andar de encontro aquilo 
que durante décadas foi a verdade absoluta.

Como se motiva alguém que estará sempre 
no mesmo lugar?

Como distanciar aquele que realmente é 
estratégico para a corporação daquele que 

é operacional somente com 3 estágios?

Como subir e ascender em uma escada baixa 
que só tem 3 degraus?



O segmento não dá mais oportunidade para os 
crescimentos sem estruturação, a competitivida-
de não dá brechas para modelos antiquados, a 
remodelagem estrutural não permite que uma 
empresa tenha sucesso definitivo sem uma pro-
posta de evolução para todos os colaboradores.

Esse tipo de estruturação tem como objetivo 
conduzir os colaboradores ao alcance de metas 
e objetivos da organização, através do atingi-
mento dos seus próprios objetivos profissio-
nais. Como foi dito anteriormente, adotar um 
sistema de gestão por competências organiza 
todas as equipes envolvidas por intermédio das 
suas características.

Vale ressaltar também que todo processo de 
reestruturação organizacional deve estar an-
corado nos desejos e necessidades, não só dos 
colaboradores, mas principalmente dos clientes. 
Os clientes que “definem” o tipo de serviço que 
querem receber. A partir do momento que co-
nhecemos os desejos e necessidades dos nossos 
clientes, conseguimos modelar a empresa ideal 
para atender e principalmente superar essas 
expectativas. Isso quer dizer que os clientes “de-
finem” os departamentos necessários e as fun-
ções existentes em cada departamento, e que 
a engrenagem que será desenvolvida em cada 
uma dessas células é que entregará tudo aquilo 
que os mesmos estão procurando. 
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PARA ADOTAR O MODELO DE GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS NA SUA EMPRESA É PRECISO 
INICIAR PELO SEGUINTE CAMINHO:

Inicie o seu processo representando gra-
ficamente o seu organograma. Depois de 
entendermos o organograma, definimos 
quais são as competências necessárias para 
exercer as funções determinadas em sua 
plenitude. Como dissemos anteriormente, 
competência é um agrupamento de conhe-
cimentos, habilidades e atitudes correla-
cionadas, que afeta parte considerável da 
atividade de alguém, que se relaciona 
com seu desempenho, que pode ser me-
dido segundo padrões preestabelecidos e 
que pode ser melhorado por meio de trei-
namento e desenvolvimento. No quadro 
abaixo utilizamos um exemplo básico de 
organograma para ilustrar essa etapa.

1.

GINÁSTICA

MUSCULAÇÃO

NATAÇÃO

TÉCNICO

MARKETING

VENDAS

COMERCIAL
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2. Convoque os profissionais de cada área do seu organograma, pois agora você iniciará o processo de 
investigação, mapeando todas as competências técnicas (Conhecimentos e Habilidades) e competências 
comportamentais (atitudes) necessárias por função. Para isso você precisará construir uma ficha que 
conste os seguintes questionamentos:

Mapeamento das Atribuições, 
Conhecimentos e Habilidades

Competências Técnicas

O que devo fazer O que faço O que poderia fazer

O objetivo dessa atividade é fazer com que os colaboradores pensem nas suas reais atribuições, e conflitem as mesmas com os conhecimentos e habilidades 
que devem possuir para poder realizá-las.

O objetivo dessa atividade é fazer com que os colaboradores pensem nas atitudes dos profissionais da empresa e registrem nos campos acima uma análise de 
seus comportamentos.

Mapeamento das Atitudes
Competências comportamentais

Mapeamento das Atitudes
Competências comportamentais

Gosto Não gosto O ideal seria

Cada colaborador preencherá as fichas construídas na etapa anterior. Ao final do exercício você terá todas 
as atividades listadas por cargo e consequentemente todo o conhecimento e habilidades necessários para 
poder realizar cada uma dessas etapas e também todas atitudes que são fundamentais para conseguir 
realizá-las. Segue abaixo o exemplo de um quadro preenchido por um profissional de educação física 
que trabalha no setor de musculação:

3.

Mapeamento das Atribuições, 
Conhecimentos e Habilidades

Competências Técnicas

O que devo fazer O que faço O que poderia fazer

Montar escala de horários dos 
professores.

Divulgo a escala 
de horários.

Montar e divulgar a 
escala de horários.

Gosto Não gosto O ideal seria

Solucionar de forma rápida os 
problemas dos clientes.

Falta de auxílio com os colegas 
de trabalho.

Fosse mais pró-ativo.
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Enquadramento das Atribuições Vs Conhecimentos 
e Habilidades por Departamento

Competências Técnicas

Só serão enquadradas as atribuições 
marcadas como Muito Forte e Forte.

Ao final desse exercício você deverá filtrar tudo o que foi levantado pela sua equipe. Afinal de contas é 
preciso fazer uma pré-seleção de tudo que foi descrito. Para isso use a matriz abaixo e só leve em consi-
deração para o cargo os itens que ficarem marcados como muito forte e forte.

4.

PLANILHA DE ENQUADRAMENTO DE ATRIBUIÇÕES VS CONHECIMENTOS E HABILIDADES
PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO

 
Montagem da escala de horários

Divulgação da escala de horários

Muito Forte Forte Normal Não se aplica

Enquadramento das Atribuições Vs 
Atitudes por Departamento

Competências Técnicas

Só serão enquadradas as atribuições marcadas 
como MUITO FORTE e FORTE.

Ao final desse exercício você terá a listagem das competências técnicas e comportamentais por cargo. É com 
base nessa lista de características que conseguimos construir um formato de avaliação para remuneração 
por produtividade.

PLANILHA DE ENQUADRAMENTO DE ATRIBUIÇÕES VS ATITUDES
PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO

Muito Forte Forte Normal Não se aplica

Solucionar de forma rápida 
os problemas dos clientes

Ser cortês com os colegas de 
trabalho

Ser objetivo ao expor suas 
ideias

Mapeamento das 
Atribuições, Conhecimentos 

e Habilidades

Competências Técnicas

Listagem de Atribuições e Competências Técnicas do Professor de Musculação

Listagem de Competências Comportamentais do Professor de Musculação

Montagem da escala de horários dos professores.

Divulgação da escala de horários.

e etc...

Solucionar de forma rápida os problemas dos clientes.

Auxiliar os colegas de trabalho.

Ser pró-ativo.

Mapeamento das 
Atitudes

Competências comportamentais
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Se eu já conheço as características ideias para um colaborador, consigo criar um sistema de avaliação 
para medir a prática dessas características e remunerar/premiar aqueles que atendem e superam as 
minhas expectativas como colaborador. Agora é o momento de você avaliar a sua equipe frente as lista-
gens montadas. Não tenha medo de avaliar! Toda modificação de estrutura organizacional impacta dire-
tamente na sua cultura. Isso pode parecer assustador no início, mas quando feito de forma estruturada, 
é um grande alavancador do seu sistema de organização de pessoas.

5.

PLANILHA DE AVALIAÇÃO
Nome: João
Função: Professor Pleno
Avaliador: Joaquim
Função: Professor Master

Avaliação Técnica

Avaliando 360º

Planilha de Avaliação.
Nome: João
Função: Professor Pleno
Avaliador: Joaquim
Função: Professor Master

Avaliação dos 
colaboradores

Avaliação 
comportamental

Escala de pontos por Indicador
100%
80%
60%
40%
20%

0

5
4
3
2
1
0

Todas as vezes
Muitas vezes

Com frequência
Poucas vezes
Raramente

Nunca

Escala de pontos por Indicador
100%
80%
60%
40%
20%

0

5
4
3
2
1
0

Todas as vezes
Muitas vezes

Com frequência
Poucas vezes
Raramente

Nunca

Todas as vezes Muitas vezes Com frequência Poucas vezes Raramente Nunca

XMontagem da escala de 
horários dos professores

Divulgação da escala de 
horários

Avaliação Técnica

Todas as vezes Muitas vezes Com frequência Poucas vezes Raramente Nunca

X

X

X

Solucionar de forma 
rápida os problemas dos 

clientes

Auxiliar os colegas de 
trabalho

Ser pró-ativo

Avaliação Comportamental
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Com base nas avaliações, você construirá o seu plano de metas. Essa será a sua referência para poder 
premiar quem consegue atingir os objetivos listados. Defina metas de acordo com a capacidade de cada 
colaborador. Essa é uma das principais características de um bom plano de criação de desenvolvimento 
de metas. Cada um tem um desafio do seu tamanho e de acordo com as suas características pessoais. 
Obviamente este processo tem relação direta com a possibilidade real de adequação do perfil desse pro-
fissional com toda parte estratégica da empresa.

Com base nas avaliações da sua equipe, monte um programa de desenvolvimento para trabalhar os pon-
tos que apareceram como mais fracos. Lembre-se que é através da superação desses pontos que os seus 
colaboradores ficarão mais integrados com o propósito da empresa assim como estarão mais alinhados 
com o perfil dos seus clientes, já que o conceito matriz de gestão por competência leva essas duas princi-
pais esferas estratégicas em consideração.

Nesse momento aparecem os indicadores de desempenho que irão orientar a remuneração por produti-
vidade e a evolução de cada um frente a essa escadaria profissional. Isso quer dizer que os colaboradores 
serão impulsionados para cima por metas e que ao atingir um ponto determinado, esses colaboradores 
serão remunerados por isso e provavelmente subirão os degraus.

6.

Avaliação dos 
colaboradores

Avaliação 
comportamental

Descrição da Meta
Percentual de evasão da carteira de clientes

Prescrição de Treinamento VS Quantidade de alunos na carteira de cliente
Número de faltosos VS Quantidade de alunos na carteira de cliente

Resultado
11%
39%
12%

Meta
<9%

>33%
<15%

PLANILHA DE AVALIAÇÃO
Nome: João   Avaliador: Joaquim
Função: Professor Pleno  Função: Professor Master
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Lembre-se que antes de construir qualquer tipo de modelo de gestão por competência, 
devemos compreender o que o cliente busca. Essa compreensão nos trará para o seguinte 
questionamento: Será que a equipe da minha empresa está estruturada para atender 
às expectativas dos clientes? Para iniciar esse processo faça pesquisas constantes de 
satisfação. Entenda como o cliente quer ser tratado, o seu perfil e o que ele espera dos 
profissionais que o atendem. 

A partir do momento que conhecemos os desejos e necessidades dos nossos clientes 
conseguimos modelar a empresa ideal para atender e, preferencialmente, superar essas 
expectativas. Nessa modelagem definimos os departamentos necessários e as funções 
existentes em cada departamento. Lembre-se que ao criar o seu organograma, ele deve 
estar alinhado com a sua forma de entregar a sua proposta de valor.

Por mais que seja desafiante, não existe futuro organizacional no segmento fitness sem 
uma amarração estratégia das competências da sua equipe. Esse modelo de gestão 
chegará em breve e mudará a forma de se conduzir a empresas. Estejam atentos a isso: 
Melhore as amarrações na equipe, crie novos horizontes de crescimento e aumente a sua 
competitividade mercadológica. Somente assim estará se preparando para estar mais 
conectado com os seus clientes.

LEMBRETES 
IMPORTANTES


