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APRESENTAÇÃO 
 

Nos dias 28, 29 e 30 de março de 2017, na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), foi realizado sob a coordenação do Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Gestão de Pessoas – Região Sul (FORGEPE/ Sul), o Seminário de Gestão de Pessoas 

na perspectiva da Gestão por Competências - limites e possibilidades do Decreto nº 

5707/2006 nas Universidades Públicas Federais,  com o objetivo de discutir os limites e 

as possibilidades existentes para a implantação de um modelo de gestão de pessoas por 

competências. 

O Seminário, propiciou o compartilhamento de experiências na implementação 

dos princípios contidos no Decreto nº 5.707/2006, com vistas a refletir sobre os desafios 

da implantação.  

No dia 31 de março de 2017, ocorreu na Universidade Federal de Santa Catarina 

a  8ª Reunião Ordinária do FORGEPE/ANDIFES . 

Está publicação sintetiza as experiências compartilhadas, entre gestores de 

pessoas das Universidades Públicas Federais, presente no Evento, com vistas a 

materializar os desafios impostos pelo Decreto n. 5707/2006. 

Desejamos uma Boa Leitura. 

 

Coordenação FORGEPE/ANDIFES e FORGEPE/SUL 

 

      

Universidade Federal de Santa Catarina 

Florianópolis, Março, 2017. 
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PREFÁCIO 

 

O Seminário de Gestão de Pessoas na perspectiva da Gestão por Competências 

ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de março de 2017, na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), e teve como propósito discutir os limites e as possibilidades existentes 

para a implantação de um modelo de gestão de pessoas por competências. Foram 

apresentados no Seminário relatos de experiências de universidades públicas federais 

brasileiras, no que tange à implementação dos princípios contidos no Decreto no 

5.707/2006. Também foram apresentadas conferências que contribuíram para a reflexão 

da gestão por competências, sob os aspectos: histórico, teórico, jurídico, e na 

perspectiva da política pública. 

Convidamos o leitor para iniciar esta obra com o artigo Gestão por 

competência: a experiência do processo de implantação da Universidade Federal do 

Tocantins (UFT), no qual os autores Márcia Natalie Queiroz Barreto Cardoso, Érica 

Bertolossi Dantas, Eugislane Moreira Lima, Kaike Leonardo Alves Carneiro e Suely 

Pereira Lopes apresentam a implantação da primeira etapa da gestão por competências 

na Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio do mapeamento das 

competências de 105 servidores no segundo semestre de 2016. 

No artigo Mapeamento de competências institucionais da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN): método, resultados e produtos, os autores Bruno 

Leonardo Bezerra da Silva, Joatã Soares Coelho Alves e Raquel Alves Santos expõem o 

mapeamento das competências institucionais da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, que resultaram na construção de 11 competências relacionadas à área de gestão 

de pessoas e à estratégia organizacional. 

Por sua vez, o artigo Gestão por competência: ideias norteadoras, limites e 

possibilidades, o autor Narbal Silva nos convida a refletir sobre o modelo de gestão de 

pessoas por competências a partir das suas concepções norteadoras, limites e 

possibilidades, principalmente nas Universidades Públicas Federais do Brasil. 

Na sequência, o artigo Estruturação organizacional por competências na 

UFABC e seus respectivos desdobramentos, o autor Maurício Bianchi Wojslaw mostra 

a criação de um framework voltado à estruturação organizacional baseado em 
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competências individuais e organizacionais na Universidade Federal do ABC 

(UFABC). 

No artigo Mapeamento de competências da Universidade Federal do Pará 

(UFPA): 3º ciclo de desenvolvimento, os autores Cleide Raiol Nascimento, Larissa M. 

Matos e Rosana Augusto trazem a experiência dos ciclos de mapeamento de 

competências de servidores desenvolvidas na Universidade Federal do Pará (UFPA), a 

possibilidade da aplicação desta ferramenta em instituição pública de ensino superior e 

seus respectivos resultados. 

Na continuidade, o artigo O processo de gamificação do levantamento de 

necessidades de capacitação embasados pelas competências institucionais os autores 

Bruno Leonardo Bezerra da Silva e Raquel Alves Santos narram a gamificação do 

Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) como fonte de informação 

qualitativa e instrumento contribuinte à implementação da gestão por competências na 

Universidade Federal do Rio Grande do norte (UFRN).  

No artigo Relato de experiência de formação profissional em gestão por 

competência no setor público na UFBA: a relevância da abordagem metodológica e 

pedagógica do blended-learning, os autores Elizabeth Ribeiro, Márcia Rangel, Rosilda 

Arruda, Lorene Pinto e Gisélia Souza apresentam as bases da concepção do Programa 

de Formação Profissional Continuada em Gestão por Competências (nível 

Especialização) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

A obra prossegue com o artigo Relato de experiência: sensibilização de 

servidores docentes e técnico-administrativos em educação sobre possível implantação 

de um modelo de gestão de pessoas por competências, com autoria de Narbal Silva, 

Ivana da Silva Chodren, Ana Carla Bastos, José Paulo da Cunha e Fátima de Nazaré 

Toutonje Mitozo. Neste estudo, somos convidados a fazer uma reflexão sobre a ação de 

capacitação denominada Gestão de pessoas por competências nas organizações: uma 

introdução destinada aos servidores da UFSC, com propósito de sensibilização, 

compreensão e aumento das possibilidades de aplicação do tema na Universidade. 

A obra encerra com o artigo Modelo de avaliação baseado em competências 

aplicado nos cursos de capacitação a distância para os servidores da Universidade 

Federal de Santa Catarina, com autoria de Patric da SIlva Ribeiro. Neste artigo, o autor 
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apresenta o modelo de avaliação baseado em competências construído na Universidade 

Federal de Santa Catarina para os cursos de capacitação de servidores ofertados na 

modalidade a distância. 

Nesta obra, o leitor poderá transitar pelos artigos de acordo com seus interesses 

e caminhada investigativa, lembrando que o conteúdo dos artigos são de inteira 

responsabilidade de seus respectivos autores. 

Por fim, cabe ressaltar que, ao final do evento, com base nas apresentações e 

discussões ali realizadas, a Comissão Organizadora encaminhou uma Carta à 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 

solicitando o envio desta à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

e à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, com o propósito, se possível, de rever o Decreto, diante da sua não efetividade 

prática na área de gestão de pessoas, por meio da gestão por competências, nas 

Universidades Públicas Federais. 

O referido documento foi intitulado “Carta de Florianópolis” e encontra-se 

disponível para leitura no posfácio deste Livro. 

 

Desejamos uma leitura prazerosa e produtiva a todos! 

 

Monica Feitosa de Carvalho Pedrozo Gonçalves / UFSC 

Mônica Scóz Mendes / UFSC 

Rodolfo Amando Schmitz / UFSC 

 Integrantes da comissão organizadora do evento 
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ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL POR COMPETÊNCIAS NA 

UFABC E SEUS RESPECTIVOS DESDOBRAMENTOS 
 

WOJSLAW, Mauricio Bianchi1 
Universidade Federal do ABC - UFABC 

 

RESUMO: Este artigo sintetiza o trabalho realizado na UFABC para criação de um 
framework voltado à Estruturação Organizacional sob o escopo do modelo de Gestão 
por Competências. A UFABC foi criada de forma independente do desmembramento de 
outra instituição federal de ensino, com proposta de um projeto pedagógico diferenciado 
e sob um quadro de servidores reduzido e invertido, contando com número maior de 
docentes que TAEs. Tais caraterísticas trouxeram a demanda por uma estrutura 
organizacional que comportasse suas especificidades. Em face deste contexto, a 
UFABC reconheceu a oportunidade de inovar nas atividades administrativas, contando 
com o modelo de gestão por competências para além do desenvolvimento de servidores, 
mas também para sua estruturação organizacional. Partindo da hipótese de que 
excelência em gestão é resultado de processos próprios da organização, e inerente às 
características de sua arquitetura organizacional, esta metodologia sugere um framework 
baseado em competências individuais e organizacionais e em 4 dimensões da gestão, 
destinado a nortear uma estruturação organizacional estratégica baseada em GC em 
busca do aprimoramento e otimização da gestão institucional.  
 

Palavras-chaves: Organizações Públicas. Estruturação Organizacional. Gestão por 
Competências. 
 

Introdução 

 

Este artigo resumirá os trabalhos realizados pela Divisão de Apoio a 

Estruturação Organizacional da Superintendência de Gestão de Pessoas da UFABC com 

o objetivo de propor um framework voltado estruturação organizacional sob o escopo 

do modelo de Gestão por Competências. 

Com advento do Decreto nº 5.707/2006, as instituições públicas brasileiras tem 

discutido amplamente o tema Gestão por Competências, tanto academicamente como 

administrativamente, contudo, conforme 36 publicações estudadas que fazem parte do 

arcabouço teórico utilizado para o desenvolvimento da metodologia que aqui será 

apresentada, que abrangeram 13 instituições de ensino superior brasileiras e 8 

instituições internacionais, entre outros órgãos, nota-se que as experiências com o 

                                                           
1  Administrador na Universidade Federal do ABC (UFABC). Especialista em Gestão Empresarial. 
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão da Inovação (PPG-INV) UFABC.  
mauricio.wojslaw@ufabc.edu.br  

http://forgepe.ufsc.br/files/2017/04/Mesa-3-Relato-2-Estrutura%C3%A7%C3%A3o-Organizacional-por-Compet%C3%AAncias-UFABC.pdf
http://forgepe.ufsc.br/files/2017/04/Mesa-3-Relato-2-Estrutura%C3%A7%C3%A3o-Organizacional-por-Compet%C3%AAncias-UFABC.pdf
mailto:mauricio.wojslaw@ufabc.edu.br
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modelo de Gestão por Competências tem se concentrado nas áreas da capacitação e 

desenvolvimento, avaliação de desempenho e recrutamento e seleção. Ainda, conforme 

as publicações referentes às instituições brasileiras, o modelo tem se dedicado 

prioritariamente aos servidores efetivos de apoio técnico e administrativo, ou seja, há 

um gap na administração pública detectado pelo referencial teórico no tocante a 

utilização deste modelo em ações destinadas à gestão estratégica da estrutura 

organizacional das instituições públicas.  

Sobre esse gap, Mintzberg (1995) afirma que a estrutura organizacional é o 

ponto de partida para se alcançar novos padrões de eficiência e rapidez nos fluxos 

administrativos e um desempenho de qualidade. Neste mesmo aspecto, Silva et.al 

(2014) coloca que capacitação do capital intelectual nas instituições é uma medida 

eficaz, desde que sua estrutura organizacional esteja interligada com as pessoas e os 

processos.  

Com foco neste referencial este artigo dedica-se em apresentar o estudo de caso 

da UFABC sobre o processo de mapeamento de competências organizacionais e 

individuais no ambiente administrativo da universidade que resultou em um framework 

baseado em competências a ser sugerido à administração pública, em especial as IFES, 

com foco em um mecanismo de modernização, inovação e otimização de recursos 

humanos e administrativos, e também uma metodologia destinada a composição 

estratégica de suas estruturas organizacionais.  

 

As Competências Organizacionais e as 4 Dimensões da Gestão 

 

Conforme Fernandez (2007), o conceito de competências é geralmente analisado 

sob dois enfoques: organizacionais e individuais, sendo que, embora articuladas, é mais 

comum encontrar a primeira abordagem dentro do campo de estratégia e, a segunda, na 

literatura de recursos humanos.  

Vieira (2003) coloca que os modelos de estruturação organizacional adotados 

pelas IFES são comumente caracterizados pela expansão de unidades burocráticas e a 

consequente aplicação disfuncional de uma racionalidade formal instituída e ampliada 

constantemente pelas próprias unidades. Tal situação contrasta com o preceituado por 

Mintzberg (1995), que coloca a estrutura organizacional como ponto de partida para se 

alcançar novos padrões de eficiência e rapidez nos fluxos administrativos e um 

desempenho de qualidade. Oliveira e Silva (2006), afirmam que a estrutura 
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organizacional consiste no conjunto de unidades que interligadas por meio de relações 

funcionais e hierárquicas, integram todos os recursos da organização a fim de alcançar 

objetivos ou metas traçadas. 

A Universidade Federal do ABC (UFABC) começou do zero e, por 

consequência, com infinitas possibilidades de construir um novo modelo de ensino 

superior. Esse contexto demandou uma reorganização estrutural que contrasta com a 

matriz clássica das universidades brasileiras (Site UFABC, 2017). Todavia, esse degrau 

de liberdade colocou ao comitê encarregado de propor a estrutura da universidade o 

desafio de criar uma metodologia que associasse as competências estratégicas ou 

organizacionais, e as competências individuais ou gerencias às especificidades da 

universidade, criando assim uma metodologia estrutural eivada de critérios claros e 

objetivos. Com foco neste contexto, este artigo acolherá como metodologia o estudo de 

caso da UFABC no que diz respeito à proposição de sua estrutura organizacional com 

base em competências que permitisse atingir seus objetivos.  

Durante as fases de desenvolvimento do projeto, especificamente aquelas 

destinadas à consolidação da descrição de cargos e funções da organização, 4 dimensões 

da gestão foram apontadas pela alta administração como sendo prioritárias e aderentes 

ao contexto da UFABC. Neste tópico, além de conceituar competências sob a ótica do 

objeto aqui relatado, abordaremos os conceitos de nível decisório, de liderança, de 

complexidade e de perfil estratégico de funções que comporão as 4 dimensões utilizadas 

na composição do framework. 

 

Nível Decisório - De acordo com Stoner e Freeman (1995 apud JAMIL, 2006), 

o processo decisório envolve a identificação de um problema específico e a escolha de 

uma ação para resolvê-lo ou aproveitar uma oportunidade. Mañas (2002) defende a 

tomada de decisão de forma consciente em um curso de ação, entre as alternativas 

disponíveis, na busca do resultado que se deseja alcançar. Já Mintzberg afirma que a 

tomada de decisão sob condições de incerteza constitui-se em uma das habilidades mais 

importantes para um gerente (1973 apud MAXIMIANO, 1995, p. 83). LaValle et al 

(2011, p.22) coloca que organizações que decidem com base em análises rigorosas 

demonstram o dobro de desempenho e são melhores orientadas tanto para estratégias 

futuras quanto para as operações do dia-a-dia. Assim sendo, o Nível Decisório do cargo 

representa o poder de decisão concedido a um cargo/função para que seu agente cumpra 

com suas responsabilidades e atribuições de forma assertiva e alinhada com as 
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estratégias da organização, sendo então uma das dimensões consideradas de alto 

impacto na gestão. 

 

Liderança - Embora seja foco de muitos estudos, não há uma conclusão 

universal sobre o conceito de liderança assim como o comportamento e o estilo do líder. 

(BURNS, 1978; BOWDITCH e BUONO, 2002; ROBBINS, 2005). Para esta dimensão, 

com o objetivo de padronizar conceitos de forma a manter uma mesma linha de 

pensamento e critérios para o estudo, foi utilizado o conceito de “liderança” como a 

capacidade de um agente A interferir na escolha e opinião de um agente B. Em outras 

palavras, pode ser considerada como um processo de influência e confidência de uma 

pessoa sobre as ações de um indivíduo ou grupo de indivíduos na condução de seus 

esforços para estabelecer e atingir objetivos (Fairhurst, 2011). Neste contexto, levando 

em consideração a necessidade de simetria no alinhamento entre líderes e subordinados, 

e de que o de exercício de liderança demonstra o potencial de influência que cada nível 

hierárquico exerce sobre a organização à medida que ele controla os níveis 

administrativos operacional, tático ou estratégico, esta dimensão foi também apontada 

como de altíssimo impacto para a estruturação. 

 

Complexidade das atribuições – A complexidade das atribuições está 

diretamente relacionada ao nível de agregação de valor e a gestão do desenvolvimento 

baseado em competências (Dutra, 2016), representando então elemento fundamental 

para a estruturação organizacional. Lawrence e Lorsh (1973) abordaram a complexidade 

através do que eles chamaram de diferenciação, ou seja, diferenças nos estilos de 

trabalho e na estrutura de uma organização, que influenciam diretamente no grau de 

governança sobre suas atividades. Hall (1984) estabelece que a complexidade é 

representada por três elementos: a diferenciação ou especialização horizontal, a vertical 

e a dispersão espacial. A primeira consiste em subdividir em pequenas tarefas uma 

tarefa complexa – nesse caso, uma estruturação pode avaliar suas competências 

disponíveis e modelar suas estruturas conforme divisão ou aglutinação de tarefas. A 

segunda representa o número de níveis hierárquicos existentes na organização que 

dividem a alta administração dos níveis de apoio operacionais – esta variável então 

representa o tamanho e a complexidade da estruturação. Finalmente, o terceiro 

elemento, ou a dispersão espacial refere-se, segundo o autor, ao número de locais 
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espacialmente separados em que os membros da organização se empregam, constituindo 

assim elemento fundamental para arquitetura organizacional.  

 

Perfil estratégico das atribuições - De acordo com Anthony (1965), as 

“atribuições estratégicas” se concentram nos níveis tático e estratégico, e são aquelas 

demandantes de desempenho diferenciado. Estas extrapolam as atividades operacionais 

que caracterizam mera rotina. Em outras palavras, o perfil estratégico de um 

cargo/função é definido ao passo que suas atribuições são essencialmente destinadas a 

melhoria dos processos de gestão e/ou do desempenho geral da área.  

Os 3 níveis das atribuições segundo Antony:  Nível operacional – significa o uso eficaz 

e eficiente das instalações existentes e de todos os recursos para executar as operações. 

O controle operacional utiliza procedimentos e regras de decisões pré-estabelecidas, 

com procedimentos geralmente muito estáveis e suas ações geralmente resultam em 

uma resposta imediata; nível tático – engloba a aquisição genérica de recursos e as 

táticas para a aquisição, localização de projetos e novos produtos. São normalmente 

relacionadas com o controle administrativo. Neste nível são necessárias informações 

sobre o funcionamento planejado (normas, expectativas, pressupostos), suas variações e 

respectivas análises das possibilidades de decisão no curso das ações; nível estratégico 

– engloba a definição de objetivos, políticas e critérios gerais para planejar o curso da 

organização. As atividades deste nível não possuem um período com ciclo uniforme - 

alguns planos estratégicos se fazem dentro de planejamentos anuais ou em períodos pré-

estabelecidos. 

 

O estudo de caso da UFABC 

 

Ao encontro deste posicionamento, a UFABC buscou alternativas para sua 

estruturação sob o entendimento de que seria necessário um estudo e planejamento 

detalhado que conduzisse a administração na criação de um modelo organizacional 

atrelado às competências necessárias para que a universidade cumprisse seu papel 

institucional. Neste sentido, em 2010, usando de benchmarking junto à outras IFES, a 

administração propôs um Quadro Referencial de FGs e CDs para os Campi da UFABC. 

O Quadro foi apresentado para a administração da UFABC juntamente com os modelos 

de organogramas referenciais para as áreas se estruturarem. Porém, após um primeiro 

exercício, os resultados demonstraram grande dificuldade da administração em criar um 
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formato estrutural adequado à UFABC, ou ainda condizente com o quantitativo de 

cargos e funções comissionados à disposição da universidade. A principal razão 

detectada para essa dificuldade foi que a metodologia de benchmarking trouxe um 

universo estrutural padrão, porém distante das especificidades necessárias para o 

modelo desta universidade. 

Por esta razão, a Superintendência de Gestão de Pessoas propôs à administração 

da UFABC um trabalho voltado a aprimoramento da estruturação organizacional 

baseado no modelo de Gestão por Competências e com foco em 4 dimensões da gestão. 

Este trabalho, que foi realizado com a participação de todos os servidores envolvidos na 

administração da universidade, resultou em uma Matriz de Competências e Cargos. A 

Matriz foi elaborada após mapeamento de competências organizacionais, e também das 

competências técnicas e comportamentais individuais demandadas por todas as 355 

funções administrativas existentes na universidade, que foram então avaliadas sob o 

escopo de 4 dimensões da gestão identificadas institucionalmente como prioritárias para 

o desenvolvimento da boa governança institucional: nível decisório, liderança, 

complexidade e perfil estratégico.  

O resultado deste processo resultou em um framework baseado em competências 

a ser sugerido à administração pública, em especial as IFES, que sugere um mecanismo 

de modernização, inovação e otimização de recursos humanos e administrativos, e 

também uma metodologia destinada a composição estratégica a ser utilizada na 

arquitetura organizacional da universidade.  

 

O GTCEO - Um Grupo de Trabalho para o Mapeamento de Competências e 

Apoio a Estruturação Organizacional da UFABC– GTCEO foi constituído com o 

objetivo de tornar o processo de estruturação organizacional sob o escopo da gestão por 

competências mais participativo e legítimo, ao passo que a maior parte das atividades do 

processo seriam executadas pelos próprios atores da instituição. Este grupo foi 

constituído primeiramente por 21 TAEs indicados pelos dirigentes de todas as áreas da 

UFABC, chegando ao número de 50 servidores de acordo com o desenvolvimento do 

projeto. Ao longo do processo, cada etapa foi validada pela administração.  

 

O Planejamento Estratégico do Projeto - A Proposta de estruturação 

organizacional na UFABC sob o escopo do modelo de Gestão por Competências e 4 

dimensões da gestão foi parte do Planejamento Estratégico Situacional – PES da 
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UFABC, desdobrado de outros dois grandes projetos: Realização do Mapeamento de 

Competências - este projeto foi constituído de diversas etapas e resultou em 

indicadores que comporiam as 4 dimensões da gestão e outros componentes estratégicos 

estruturais, e em um plano de desenvolvimento focado nos reais gaps de competências. 

Entre os principais resultados desta etapa estão o efetivo mapeamento das 355 funções 

administrativas de toda a universidade, incluindo CDs, FGs e apoio, e o levantamento 

do Rol de Competências Comportamentais Institucionais validados pelos dirigentes 

diretamente responsáveis. Institucionalização do Quadro Referencial de CDs e FGs - 

este projeto foi constituído de 3 etapas: a criação dos critérios de nivelamento, a 

definição dos indicadores de nivelamento e finalmente sua aplicação. Esta etapa 

resultou na própria Matriz UFABC de Competências de Cargos/Funções 

compatibilizada aos níveis de CDs, FGs e apoios. 

  

Critérios de Nivelamento de Cargos e Funções - Cada cargo em uma estrutura 

organizacional possui um nível hierárquico correspondente ao nível de influência que as 

competências que lhe são inerentes exercem sobre a organização. Nas Universidades 

Federais, os níveis dos cargos/funções chamados eletivos ou homologados, como Reitor 

e Vice-reitor, Pró-reitores e Diretores de Centros, já são convencionados, portanto, o 

objetivo desta metodologia é sugerir o posicionamento funcional/hierárquico adequado 

para os cargos/funções institucionalizados, ou seja, aqueles de sequência hierárquica 

subordinada aos convencionados e que foram criados de acordo com a necessidade e 

especificidade da organização. Os cargos convencionados foram mapeados 

exclusivamente para fins de validação da metodologia e referencial para atribuição dos 

níveis de responsabilidade dos cargos/funções estratégicos da universidade.  

Para subsidiar o posicionamento todos os cargos/funções da universidade, os 

descritivos funcionais mapeados pelo GTCEO e equipe das áreas foram primeiramente 

apreciados pelos próprios superiores durante uma fase de validação. Na Validação de 

Descritivos Funcionais, informações objetivas e claras acerca das atribuições de cada 

cargo/função foram detalhadamente avaliadas e consideradas na determinação do nível 

de influência que cada cargo/função impõe sobre a organização e a comunidade, e as 

condições e competências necessárias e disponíveis para que eles atinjam seus 

objetivos. Este nível de influência foi denominado para fins metodológicos como 

Quociente de Posicionamento de Cargo/Função, e foi instituído a partir de 4 indicadores 

sintetizados usando as principais dimensões da gestão, sob a ótica da UFABC, 
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determinantes do posicionamento funcional dentro da estrutura organizacional: 1 - IN 

por Nível Decisório; 2 - IN de Exercício de Liderança; 3 - IN por Nível de 

Complexidade de cada cargo/função; e 4 - IN por Perfil Estratégico das Atribuições. 

Destacar-se que a fase de organização e nivelamento das funções foi conduzida 

exclusivamente pela equipe da SUGEPE a fim de manter a padronização dos trabalhos, 

a convenção de conceitos e a preservação da imparcialidade em relação aos resultados. 

 

Indicadores de Nivelamento de cargo/função – IN por Nível Decisório: 

Durante o processo de validação foram convencionados junto às chefias os seguintes 

níveis decisórios (Leme, 2010): Prescritivo – O cargo/função não tem autonomia para 

decidir o seu trabalho. É controlado diretamente pelo superior. Rotineiro – As decisões 

do cargo/função correspondem às atividades de rotina. Recebe supervisão superior. 

Limitado – O cargo/função tem autonomia para decidir de acordo com normas e 

procedimentos da instituição. Recebe supervisão periódica do superior. Normativo – O 

cargo/função toma decisões que definem as normas e procedimentos de trabalho. Está 

limitado pelas políticas funcionais emanadas da direção superior da área. Funcional – O 

cargo/função toma decisões que determinam as Políticas Funcionais para a área. Está 

limitado pela Política Geral da Instituição, porém, pode também participar de sua 

definição. Genérico – O cargo toma decisões definindo os objetivos e estratégias finais 

da instituição. Formula a política geral e está limitado pelas decisões dos Conselhos 

Superiores. Livre – O cargo/função toma decisões com total liberdade, limitado apenas 

por prioridades da organização, normas e interesse público. 

O IN por Nível Decisório foi convertido em índices convencionados de 0 a 5 

sobre os níveis de cargo/função conforme Tabela 1.  
 

Tabela 1. Atribuição de valore ao IN por Nível Decisório. 
Nível Decisório IN por Nível Decisório 
PRESCRITIVO 0 

ROTINEIRO 0 
LIMITADO 1 

NORMATIVO 2 
FUNCIONAL 3 
GENÉRICO 4 

LIVRE 5 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

IN de Exercício de Liderança: O IN de exercício de liderança demonstra o 

potencial de influência que cada nível hierárquico exerce sobre a organização à medida 
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que ele controla os níveis administrativos operacional, tático ou estratégico. Portanto, o 

IN de Exercício de Liderança não se refere ao número de servidores liderados por cada 

função, mas sim, sobre o número de níveis hierárquicos sobre qual o cargo/função é 

responsável na instituição. Nesta etapa as denominações de cargos/funções não foram 

consideradas devido a sua “despadronização”, e os números de 1 a 4 níveis foram 

adotados pela tendência praticada pela UFABC em sua macroestrutura organizacional, 

ou seja, Reitor, Pró-reitor e Diretor de Centro, Coordenador, chefes de divisão, chefes 

de seção. 

 
Tabela 2. Atribuição de valores ao IN de Exercício de Liderança. 

Número de faixas de liderados IN de Exercício de Liderança 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

Fonte: Autor 
 

IN por Complexidade: Durante o processo de validação, este indicador foi o 

extraído a partir da análise dos níveis de Impacto e Dificuldade relacionados ao 

desempenho de cada cargo/função da universidade. Para fins equidade analítica, foram 

convencionadas as seguintes definições (Leme, 2010): Impacto do cargo/função – pode 

ser baixo, médio ou alto, e representa a influência que os “erros e acertos” no 

desempenho das atribuições funcionais acarretam sobre a organização e comunidade. 

Nesta etapa, os avaliadores foram orientados a sempre considerar uma cadeia direta de 

acontecimentos, ou seja, ações e consequências diretamente ligadas aos responsáveis e 

aos objetivos intencionados. Neste caso, na execução das atribuições se o impacto das 

ações se limita ao setor ou a imagem do servidor, ele é considerado BAIXO. Este é o 

típico caso de cargos/funções que necessariamente submetem todas as suas ações à 

apreciação superior, tendo como única instância avaliativa a atuação restrita a própria 

área; se o impacto das ações se limita à organização de forma interna, ele é considerado 

MÉDIO. Neste caso, o resultado das ações extrapola a própria área e atinge outras 

unidades da organização, mas sem repercussões externas. Na cadeia direta de 

acontecimentos, este é um nível de impacto típico, mas não exclusivo, de chefias; se o 

impacto das ações extrapola os portões da instituição, evidenciando diretamente sua 

imagem, ele é considerado ALTO. Geralmente vinculado a ações ligadas ao produto que 

a organização pretende fornecer à comunidade.      
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Dificuldade do cargo/função (Leme, 2010) – pode ser baixa, média ou alta, e 

representa a disponibilidade dos elementos necessários para que o servidor execute suas 

atribuições. Neste caso, na execução de suas atribuições: se os recursos ou 

procedimentos para que o servidor execute suas atribuições estão plenamente a seu 

alcance, o nível de dificuldade de seu cargo é considerado BAIXO. Este é o caso de 

atividades que envolvem procedimentos mecânicos ou automáticos, chamadas de 

atividades de rotina; se os recursos existem, porém, os procedimentos não estão à 

disposição do servidor, exigindo de sua parte a aplicação de suas competências na 

totalidade, o nível de dificuldade do cargo é considerado MÉDIO. Nível de dificuldade 

típico de atividades que exigem um processo de análise e elaboração por parte do 

agente; se os recursos e procedimentos não estão disponíveis, exigindo que o servidor 

utilize suas competências ao extremo, inclusive com a atribuição de quebrar e/ou 

implantar novos paradigmas na instituição, o nível de dificuldade do cargo é 

considerado ALTO. É típico de cargos com poder de decisão sobre assuntos de alto 

impacto na instituição. Foram convencionados índices de 1 a 5 (do menor ao maior) 

sobre a relação impacto X complexidade de cada atribuição, considerando a seguinte 

combinação: 
Tabela 3. Avaliação do nível de complexidade. 

Impacto Dificuldade Complexidade 
BAIXO BAIXO 1 
BAIXO MÉDIO 2 
MÉDIO MÉDIO 3 
MÉDIO ALTO 4 
ALTO ALTO 5 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

IN por Perfil Estratégico das Atribuições: Nível operacional – Características 

comuns de atribuições com nível de complexidade reduzido a 2 ou menor; Nível tático 

– Características comuns de atribuições com nível de complexidade intermediário, ou 

igual a 3; Nível estratégico – Características comuns de atribuições com nível de 

complexidade elevado a 4 ou maior. De fato, os níveis de impacto e/ou dificuldade das 

atribuições estratégicas elevam seus IN por Complexidade a 3, 4 ou 5, demonstrando 

gradativamente a elevação da tendência estratégica da função. Por outro lado, as 

atribuições com níveis de impacto e/ou dificuldade baixos, portanto com IN por 

Complexidade reduzidos a 1 ou 2, são consideradas atividades de nível administrativo 

operacional ou de mera rotina, sem tendência estratégica. Neste caso, os valores dos 
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indicadores do IN por Perfil Estratégico das atribuições demonstram a tendência 

estratégica do cargo/função e são dispostos conforme Tabela 4: 
Tabela 4. Atribuição de valores ao IN por Perfil Estratégico. 

Moda do nível de complexidade das 
atribuições do cargo/função IN por Perfil Estratégico das Atribuições 

1 0 
2 0 
3 1 
4 2 
5 3 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Aplicação dos Indicadores de Nivelamento - Constituição do Mapa de 

Competências Institucionais: durante o processo de validação dos descritivos, cada 

critério de posicionamento funcional foi mensurado em cada cargo/função existente na 

universidade, que então receberam os Indicadores de Nivelamento. Este processo 

constituiu o Mapa de Competências Institucionais; na sequência, cada cargo/função 

validado foi agrupado em seu respectivo nível hierárquico da então estrutura 

organizacional situacional; a partir do agrupamento, foi extraída a moda de cada um dos 

Indicadores de Nivelamento existente nos diferentes níveis hierárquicos; finalmente, o 

conjunto de modas de Indicadores de Nivelamento determinou o Nível de 

Responsabilidade do cargo/função respectivo a cada nível hierárquico da estrutura 

organizacional. A partir desta sequência foi possível a identificação da nota institucional 

equivalente a cada nível de CDs e FGs já praticados no órgão, de onde então foi 

elaborada uma Matriz UFABC de Competências e Cargos, que constituiu o panorama 

institucional de todas as funções e cargos da universidade, dispostos em cada nível de 

complexidade convencionados na organização.  

 

Resultados do processo 

Além da Criação do Mapa de Competências Institucionais e Matriz UFABC de 

Competências e Cargos, focos principais do trabalho, no decorrer do processo vários 

resultados secundários, porém esperados e de grande valia para a administração, foram 

observados. Destacam-se a reorganização, institucionalização e padronização de cargos 

e funções, ajustes de desvios em comissionamentos, aglutinação ou extinção de funções 

duplicadas ou desnecessárias (355 funções iniciais foram reduzidas a 290),  delegações 

e delimitação de competências, otimização das atividades a partir da divisão e 

redistribuição do trabalho, identificação de gaps para desenvolvimentos de planos de 
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capacitação, um banco de talentos a partir do levantamento do nível de competência do 

servidor para função e para organização, e a própria estruturação das áreas, elementos 

inexistentes ou invisíveis até então na universidade. O processo também produziu 

elementos e indicadores para estudos futuros voltados a um modelo de avaliação de 

desempenho baseado em competências organizacionais, técnicas e comportamentais e 

também de um modelo de dimensionamento interno para organização. 

 

Conclusão 

 

Uma vez finalizado o processo conclui-se que, apesar de demandar constantes 

atualizações em função do dinamismo da instituição, a Matriz UFABC de 

Competências e Cargos possibilita à administração referenciar ações para o 

reposicionamento funcional de cada cargo/função dentro da estrutura organizacional das 

áreas de forma dinâmica e contínua, assim como fornece critérios satisfatoriamente 

claros e objetivos para eventual criação, extinção ou modificação de novos postos de 

trabalho, e para atribuições de cargos e funções comissionadas. No tocante aos 

ocupantes dos cargos, após mapeamento das funções e associação ao perfil dos 

servidores foi possível estipular seus níveis de competência para exercício de sua 

função, e também para a organização, além de subsidiar planos de desenvolvimento a 

partir dos gaps de competências encontrados. Todavia, o processo mostrou que o 

sucesso deste framework está diretamente ligado à sustentação por instâncias superiores 

da administração do órgão, e da desmistificação conceitual de que cargos e funções 

comissionadas são ferramentas destinadas à gestão política das instituições. 
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RESUMO: Este relato apresenta dados de pesquisa aplicada na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) para realizar a implantação do sistema de gestão por 
competências. Teve como objetivo apresentar um caminho inicial, o mapeamento de 
competências institucionais da instituição, que foi desenvolvido por um grupo de 
trabalho (GT) multiprofissional composto por membros da Diretoria de 
Desenvolvimento de Pessoas (DDP/PROGESP). A pesquisa foi conduzida por meio de 
cinco etapas: capacitação do grupo de estudos sobre a temática para uniformizar o 
entendimento teórico, análise documental dos principais documentos da UFRN, a 
definição das competências e suas descrições, validação e publicação. Como resultado 
do emprego dos supracitados métodos de investigação/produção, foram construídas 
onze competências institucionais que subsidiam o planejamento e os subsistemas da 
área de gestão de pessoas (seleção, movimentação, avaliação de desempenho e 
formação) e a consecução da estratégia organizacional. 
 

Palavras-chave: Gestão de competências. Competências organizacionais. Mapeamento 
de competências. 

 
Introdução 
 

Um dos grandes desafios atuais das instituições de trabalho, sejam elas 

públicas ou privadas, é a realização de um diagnóstico baseado em competências que se 

alinhem às estratégias e objetivos globais de cada organização. Em observância ao 

estabelecido, no contexto das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), a Gestão 

por Competências foi legalmente estabelecida em 2006, por meio da Política Nacional de 
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Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), instituída pelo Decreto nº 5.707, de 23/02/2006. Para 

este decreto, a adequação das competências necessárias ao alcance dos objetivos e 

resultados pretendidos pelas instituições deve ocorrer por meio da adoção do modelo de 

Gestão por Competência. Em conjunto com esse decreto, temos o Relatório de 

Governança e Gestão de Pessoas do TCU de 2016 e, no âmbito da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), há o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

o Plano de Gestão 2011-2015 da UFRN, que instituíram políticas permanentes de 

modernização e qualificação da gestão.  

Para atender às determinações dos documentos acima mencionados, surgiu a 

necessidade de reestruturar as práticas de governança pública na UFRN, tornando a 

gestão de pessoas mais estratégica, qualificada, e capaz de dominar os modernos 

instrumentos de planejamento e gestão. 

 Nessa perspectiva, um sistema organizacional moderno imprime grande 

complexidade à gestão de pessoas universitária, exigindo a implementação de novos 

modelos de gestão, esforço e preparo permanente para operacionalizar as políticas 

institucionais implementadas em um ambiente que mobiliza grande diversidade e 

abrangência de recursos humanos e condições materiais para a realização das atividades 

meio e fim.  

Sob esse viés, o modelo de gestão baseado em competências tem sido descrito 

como uma alternativa moderna, atual e eficaz em substituição aos instrumentos 

tradicionais de gestão utilizados nas organizações (Brandão; Guimarães, 2001). A 

implementação deste modelo é feita gradualmente, e a etapa de mapeamento de 

competências é de fundamental importância, pois, segundo Brandão e Bahry (2005), 

dela decorrem as ações de captação e desenvolvimento de competências, avaliação e 

retribuição. É nessa fase em que se faz o estudo dos objetivos estratégicos da instituição 

e, em seguida, definem-se as competências necessárias para atingir esses resultados. 

 A literatura específica no campo da administração e da psicologia organizacional 

e do trabalho vem destacando que a utilização de estratégias voltadas à aquisição e 

expressão de competências em situação de trabalho tem se apresentado um importante 

diferencial na busca pelo aprimoramento dos desempenhos humano e organizacional. 

Ressaltam ainda o mapeamento dessas competências como ferramentas hábeis para 

subsidiar o planejamento e os subsistemas da área de gestão de pessoas, bem como a 

consecução da estratégia organizacional institucional. Considera-se que a fase de 

mapeamento de competências é primordial, tendo em vista que nela identificam-se pré-
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requisitos necessários ao desempenho competente de determinada atribuição. 

Evidencia-se, desta forma, de essencial importância desenvolver, de modo científico, 

métodos e técnicas necessárias ao aprimoramento da gestão por competências, 

especialmente à fase de mapeamento, como forma de agregar vantagem competitiva e 

qualitativa à organização. 

Diante dessa conjuntura e considerando que a moderna gestão de pessoas está 

baseada na qualificação intensiva das equipes de trabalho, incluindo a gestão por 

competências, a UFRN configura-se como um excelente laboratório natural e ambiente 

produtivo para a investigação, a pesquisa, o estudo e a operacionalização do 

mapeamento das competências institucionais, tendo em vista que, nesse ambiente, 

podemos perceber um sistema mais amplo de gestão, o excesso de burocracia, entraves 

para a inovação e o empreendedorismo dificultando a adoção de novas práticas de 

governança e modernização dos processos. 

Desta forma, o presente relato descreve a primeira etapa da Implantação do 

modelo de Gestão por Competências na UFRN: o mapeamento de competências 

institucionais, com o objetivo de atender a demanda da organização no desenvolvimento 

de uma metodologia de Mapeamento de Competências condizente com a realidade, 

necessidades e características da Administração Pública. 

 

1.1 O conceito de competências  
 

Considerando a temática competências no trabalho e nas organizações, Brandão 

(2007) aponta como uma das categorias de estudos em comportamento organizacional 

de maior interesse por parte de teóricos, organizações e pesquisadores. Com a 

perspectiva de implementação da gestão por competências nas organizações, ampla 

discussão tem sido feita em torno da noção de competências (Brandão; Guimarães, 

2001). 

Face ao exposto, para garantir uma melhor compreensão do objeto de estudo e 

estabelecer o embasamento teórico para o mapeamento das competências institucionais, 

foi importante abordar diferentes conceitos definidos pela literatura e pela legislação 

vigente no âmbito das IFES. 

 Inicialmente foi necessário retomar o conceito de gestão por competências 

introduzido formalmente na Administração Pública Federal pela PNDP. A política tem 

como um dos seus objetivos: a melhoria da qualidade, eficiência e eficácia dos serviços 
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públicos prestados à sociedade através do permanente desenvolvimento dos servidores 

públicos. Para tanto, a adequação das competências individuais requeridas dos 

servidores deve estar alinhada aos objetivos institucionais, através de ações de 

capacitação.  

A capacitação, na PNDP, é entendida como um processo de aprendizagem, que 

ocorre de forma permanente e deliberada, com o intuito de desenvolver competências 

institucionais através do desenvolvimento de competências individuais. E a gestão por 

competência, uma gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição. Esta definição é corroborada 

por Mascarenhas (2008), que define gestão por competência como um sistema amplo de 

administração que integra o desempenho das pessoas, grupos e áreas funcionais aos 

objetivos e metas empresariais.  

Entretanto, a PNDP não faz menção ao conceito de competências, que em sua 

definição é mais amplo e anterior ao de gestão por competências. Nesse sentido, foi 

necessário recorrer a uma revisão da literatura sobre a temática, de forma a orientar a 

pesquisa. Os principais resultados dessa revisão serão apresentados a seguir. 

Segundo Bahry e Tolfo (2004), o termo competência tem assumido significados 

variados no cenário de trabalho, e alguns deles estão mais voltados para as pessoas, 

levando em consideração os conhecimentos, habilidades e atitudes, e outros para as 

tarefas, que frisam os resultados. De acordo com Brandão (2008), e Mascarenhas 

(2008), competência pode ser compreendida como o conjunto dinâmico de 

conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas em diversas situações e passíveis 

de serem mobilizadas em situações específicas de trabalho, sendo uma espécie de 

responsabilidade pessoal do trabalhador diante de situações produtivas, de engajamento 

e de comprometimento. Conforme Bruno-Faria e Brandão (2003), com a evolução das 

teorias administrativas, o termo competência passou a ser utilizado para designar a 

capacidade da pessoa de realizar apropriadamente determinado trabalho. Dutra, Hipólito 

e Silva (1998) conceituam competência como a capacidade de uma pessoa de gerar 

resultado dentro dos objetivos organizacionais. Assim, e de acordo com o que postula 

Dutra (2004), as competências devem ser consideradas apenas quando associadas à 

entrega ou contribuição efetiva do trabalhador para a organização, posto que seja a 

inteligência prática orientada para um agir dentro da organização que é reconhecido 

pelos demais atores institucionais. Portanto, essa dinâmica se apoiaria, para esses 
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autores, em 3 eixos: (1) pessoal; (2) Experiência Profissional; (3) Experiência 

educacional.  

Segundo Brandão e Guimarães (2001), a frequente utilização do termo 

competência no campo da gestão organizacional fez com que este adquirisse variadas 

conotações. As competências individuais (sobre as quais versa Decreto nº 5.707) seriam 

a qualificação para o posto de trabalho. (Mascarenhas, 2008). As competências 

organizacionais seriam as articulações entre os recursos organizacionais, se constituindo 

como um saber-fazer coletivo e completo, com coordenação de diversas habilidades de 

produção (Mascarenhas, 2008). As últimas são definidas por Paz (2009) como o 

conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias, sistemas físicos e gerenciais 

inerentes a uma organização.  

Segundo Fleury e Fleury (2011) existem quatro níveis de competências 

organizacionais, estes denominados: competências essenciais, competências distintivas, 

competências organizacionais e competências individuais. Destes, conforme 

especificado na tabela abaixo, três são referentes à empresa e uma está relacionada ao 

indivíduo. 

 
Tabela 1 – Níveis de competências organizacionais 

Competências essenciais 
 

Competências e atividades mais elevadas, no nível 
corporativo, que são chave para a sobrevivência da 
empresa e centrais para sua estratégia. 

Competências distintivas 
 

Competências e atividades que os clientes 
reconhecem como diferenciadores de seus 
concorrentes e que provêm vantagens competitivas. 
 

Competências organizacionais Competências coletivas associadas às atividades 
meios e às atividades fins. 

Competências individuais 
 

Saber agir responsável e reconhecido, que implica 
mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 
recursos, habilidades, que agreguem valor econômico 
à organização e valor social ao indivíduo. 

Fonte: Fleury e Fleury, 2011, p. 34. 
 

Sob a ótica do indivíduo como ator em determinada função, Fleury e Fleury 

(2011) afirmam que quando o indivíduo passa a ser cobrado sobre sua efetiva 

contribuição para o alcance dos objetivos organizacionais, ele precisa dispor de 

respostas rápidas diante das demandas impostas à organização. Para isso, o 

desenvolvimento humano, especificamente, relativo às competências individuais, passa 

a ser utilizado como ferramenta, que dá condições aos indivíduos para responderem às 

exigências neste contexto. Deste modo, o conceito de competência se revela através de 

elementos-chaves: a ação, o contexto profissional e suas dimensões, podendo ser 
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identificada a partir da análise de comportamentos dos indivíduos em situações 

profissionais. 

 

 

1.2 Mapeamento de competências 
 

 

De acordo com Brandão (2008, p.25), “o diagnóstico ou mapeamento de 

competências tem como propósito identificar o gap ou lacuna de competências, ou 

melhor, a discrepância entre as competências supostamente necessárias para concretizar 

a estratégia organizacional e as competências internas existentes na empresa”. A etapa 

inicial desse procedimento constitui-se em identificar as competências organizacionais e 

individuais necessárias à instituição para que cumpra suas estratégias e atinja suas metas 

e objetivos (Brandão, 2008).  Nessa perspectiva, o mapeamento de competências, 

segundo o autor possibilita a criação de ações estratégicas para a gestão de pessoas de 

acordo com as competências definidas e identificadas para atuação eficiente, efetiva e 

eficaz dos colaboradores de cada unidade.  

Desta forma, Brandão e Guimarães (2001), sugerem que antes da etapa inicial 

do processo de mapeamento, deva haver análise documental em relação à estratégia da 

organização, sua missão, visão de futuro, seus objetivos estratégicos, indicadores e 

metas, bem como suas competências organizacionais. Uma vez levantada a estratégia 

organizacional, de acordo com Brandão (2008), torna-se possível realizar o mapeamento 

de competências, alinhado às competências necessárias para concretizar a estratégia 

formulada e às competências internas já disponíveis na organização. 

Sob essa ótica, segundo Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2005), conforme 

figura 1, a área de gestão de pessoas, a partir da estratégia organizacional, pode orientar 

suas políticas e ações, integrando seus principais subsistemas (seleção, movimentação, 

avaliação de desempenho e formação) em torno da aquisição de competências 

necessárias ao atingimento dos objetivos organizacionais. Deste modo, tais subsistemas 

integram-se a lógica das competências, seja promovendo o desenvolvimento delas, seja 

induzindo este processo. 
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 Figura 1. Alinhando a gestão de pessoas à estratégia organizacional. 
 Fonte: Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2005, p.71), com adaptações. 

 

Neste processo, a etapa de diagnóstico ou mapeamento de competências é 

considerada de fundamental importância, pois, a partir dela, decorrem as ações de 

captação e desenvolvimento de competências. Assim segundo, Carbone, Brandão, Leite 

e Vilhena (2005), o passo inicial para o mapeamento deve ser a identificação de 

competências, em geral realizada por pesquisa documental, que inclui a análise da 

estratégia organizacional e de outros documentos relativos à população pesquisada. 

Após, realiza-se a coleta de dados com pessoas chave da organização, com o intuito de 

que esses dados sejam confrontados com a análise documental, conforme proposto por 

Bruno-Faria e Brandão (2003). É possível utilizar, também, outros métodos e técnicas 

de pesquisa, como por exemplo, grupos focais, observação, entrevistas e questionários 

estruturados, como propõem Brandão e Guimarães (2001). 

 

Desenvolvimento 
 

Para realizar a implementação do sistema de gestão por competências na 

UFRN, foi necessário um caminho inicial, o mapeamento de competências 

institucionais, que foi desenvolvido por um grupo de trabalho (GT) multiprofissional 
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composto por membros da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP/PROGESP). 

A primeira etapa consistiu na composição e capacitação de um grupo de estudos com os 

participantes do GT, visando aprofundar os conhecimentos e uniformizar o 

entendimento teórico sobre Gestão por Competências, além de fornecer subsídios para a 

elaboração das estratégias utilizadas no mapeamento das competências. A capacitação 

foi realizada por cursos oferecidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela ENAP, 

bem como por meio de grupos de estudos feitos ao longo de 2016. 

A segunda etapa consistiu na análise dos principais documentos orientadores da 

instituição, quais foram:  

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI - 2010-2019): plano 

estratégico que define os rumos da instituição universitária em termos 

de seu desenvolvimento e suas metas. O Plano explicita a missão da 

Universidade, os objetivos institucionais e o projeto pedagógico 

institucional orientador da política para a UFRN, visando melhorar o 

desempenho; 

 Plano de Gestão 2015-2019: conjunto de propostas, constituído por seis 

Programas Estruturantes, que tem como prioridade aprimorar a política 

de desenvolvimento institucional da universidade, inovando e 

expandindo com qualidade acadêmica a interiorização, a 

internacionalização e a inclusão social; 

 Resultados de avaliação institucional feitas pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA-UFRN); e 

 Avaliação de Governança e Gestão de Pessoas realizada pelo TCU 

2015-2106. 

A técnica utilizada foi a análise documental, que segundo Ludke e André (1986) 

consiste num exame rico e confiável de informações, haja vista que é realizada com 

base na utilização de dados já estruturados. Para tanto, foi feita leitura, discussão e 

fichamento do material, buscando destacar as informações centrais contidas em cada 

documento (missão, visão, valores, objetivos, metas, propostas, políticas, etc.). 

Posteriormente, tais informações foram categorizadas em blocos organizativos criados 

pelo GT: cidadania, comunicação, ensino, ética, extensão, gestão, gestão da informação, 

gestão de pessoas, gestão do conhecimento, inovação, interiorização e 
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internacionalização, pesquisa, sustentabilidade e tecnologia. A partir desses blocos 

surgiram as competências institucionais. 

A definição das competências e suas descrições, no contexto das fontes 

documentais, foram realizadas na terceira etapa. Para isso, o GT, com apoio da 

bibliografia definida na primeira fase, analisou em conjunto e de forma detalhada cada 

categoria, buscando focar nos elementos que demonstrassem relevância global e que 

repercutissem na UFRN como um todo. A partir dessa análise, foi descrita pelo menos 

uma competência para cada bloco organizativo, gerando um total de onze competências 

institucionais da UFRN. Buscou-se contemplar nessa conceituação das competências 

institucionais os aspectos contidos nos documentos orientadores.  

A quarta etapa da pesquisa foi a validação das competências que ocorreu através 

de reunião realizada por equipe composta pela Reitora e de todos os Pró-Reitores da 

UFRN. Os participantes dessa equipe fazem parte da alta administração da instituição e 

possuem visão sistêmica e aprofundado conhecimento institucional. 

A validação das competências institucionais pela referida equipe foi estruturada 

para abordar os seguintes aspectos: a) Embasamento teórico sobre gestão por 

competência, detalhando o que são competências institucionais e mostrando exemplos; 

b) Procedimentos realizados para o mapeamento c) Pontos centrais dos documentos 

relacionados aos eixos temáticos; d) Objetivo do grupo; e e) Pergunta norteadora para 

conduzir a validação. 

Após a referida validação, o documento resultante contendo as competências 

institucionais subsidia o planejamento e os subsistemas da área de gestão de pessoas 

(seleção, movimentação, avaliação de desempenho e formação) e a consecução da 

estratégia organizacional institucional. Para tanto, as competências institucionais foram 

institucionalizadas por meio da resolução que criou o Programa de Capacitação e 

Qualificação da UFRN, no Conselho de Administração (CONSAD). 

 

Conclusão 
 

Como produto do emprego dos supracitados métodos de investigação/produção, 

foram determinadas as seguintes competências institucionais, acompanhadas de suas 

descrições: 
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Tabela 2 – Competências Institucionais 

Competência Descrição 

Cidadania e 

Responsabilidade social 

Capacidade de fomentar uma cultura democrática, com respeito ao pluralismo, 

à diversidade, à acessibilidade e aos direitos humanos, através de mecanismos 

políticos, acadêmicos, sociais e assistenciais, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável da região; 

Ensino 

 

Capacidade de construir, atualizar e aplicar conhecimentos que integrem 

diferentes áreas, níveis e modalidades de ensino, garantindo o suporte ao 

desenvolvimento humano e profissional de discentes e egressos. 

 

Promover programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, de 

forma ética, inclusiva e empreendedora considerando as demandas da 

sociedade e favorecendo uma educação crítica e consciente para a atuação 

profissional e exercício da cidadania. 

Ética Atuação de forma ética, responsável, transparente, impessoal e democrática 

em relação ao trabalho realizado no ambiente organizacional; 

Extensão Promover o diálogo e o intercâmbio de saberes entre todas as instâncias da 

universidade e os diversos segmentos sociais, fortalecendo o compromisso 

social e proporcionando um processo de formação profissional cidadã.  

Gestão Estratégica Capacidade de planejar, acompanhar e avaliar estratégias, processos, projetos 

e riscos para o alcance de resultados, utilizando ferramentas gerenciais e 

considerando a relação participativa e a interdependência entre as unidades da 

instituição. 

Gestão de Pessoas Capacidade de implementar políticas de gestão de pessoas por competências, 

garantindo a excelência na prestação de serviços e promovendo o bem-estar 

no ambiente de trabalho. 

Inovação e Tecnologia Capacidade de criar, incorporar e empreender soluções tecnológicas e 

e ações inovadoras que contribuam com os processos de trabalho e com o 

desenvolvimento sustentável da instituição e da sociedade; 

Interiorização e 

Internacionalização 

Expandir a atuação da instituição, com qualidade, a partir de ações voltadas à 

interiorização e internacionalização; 

Pesquisa Produzir, desenvolver e divulgar conhecimentos científicos através da 

pesquisa qualificada, com uma atuação inovadora, crítica e ética que promova 

o desenvolvimento acadêmico, social, econômico e cultural da sociedade e 

contribua com a sustentabilidade socioambiental. 

Sustentabilidade Capacidade de gerenciar recursos financeiros, tecnológicos e estruturais, 

garantindo o cumprimento dos objetivos institucionais e promovendo a 

sustentabilidade sócio ambiental. 

Fonte: elaborado pelos autores 
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 Finalizado o mapeamento das competências institucionais, para seguirmos com a 

implementação do sistema de gestão por competências na UFRN, como próximos 

passos serão realizados: o mapeamento das competências individuais (técnicos, 

docentes e gestores) e das unidades da IFE, com foco nos processos de trabalho da 

organização, pretendendo-se garantir que as atividades e os projetos de melhoria que 

tomam parte no dia-a-dia das equipes de trabalho estejam sempre alinhados ao 

desempenho institucional.  
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RESUMO: O Programa Gestão por Competências (PGC) da Universidade Federal do 
Tocantins (UFT) objetiva fundamentalmente implantar um novo modelo de gestão de 
pessoas, em consonância com a PNDP (Decreto 5.707, de 26 de fevereiro de 2006), por 
meio do mapeamento, avaliação e desenvolvimento das suas competências 
(administrativas, gerenciais, pessoais e específicas), contribuindo diretamente para o 
alcance dos seus objetivos estratégicos e melhoria da eficiência e eficácia das atividades 
e responsabilidades dos seus servidores. Assim, a Pró-reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas – PRODEGEP. em cooperação Técnica com a 
Universidade Federal do Pará - UFPA, iniciou em 2016 a implantação da gestão por 
competências, por meio de grupos focais, mapeando as competências e identificando as 
lacunas de 89 (oitenta e nove) servidores técnico-administrativos e 16 (dezesseis) 
servidores da alta gestão (vice-reitor, pró-reitores e diretores de campus etc.). As 
competências mapeadas até o primeiro semestre de 2017 serviram de base para a 
elaboração do Plano de Formação e Desenvolvimento dos técnico-administrativos 2017-
2018.  
 

Palavras Chave: Gestão por Competências.  Mapeamento de competências. Lacunas 
(gaps) individuais. 
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Introdução 

 

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) é a mais importante instituição 

pública de ensino superior do Estado do Tocantins, em termos de dimensão e 

contribuição para o desenvolvimento social da região, a mesma possui uma estrutura 

multicampi e conta com sete campi, com um total de aproximadamente 854 servidores 

técnico - administrativos e 1.100 docentes sendo 16 em função de alta gestão (reitor, 

vice-reitor, pró-reitores e diretores de campus). 

A UFT possui o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2020) que é 

um documento institucional construído na perspectiva de ser instrumento norteador de 

toda ação instituída na Universidade e serve de base, dentre outros, para a construção 

dos Planos Anuais de Trabalho (PAT) de cada Unidade Gestora (Pró- Reitorias e órgãos 

complementares) (PALMAS, 2015). Assim, um dos objetivos institucionais descritos no 

referido PDI, relacionado à área de Gestão de Pessoas, é a implantação do modelo de 

Gestão por competências na UFT em consonância com a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal (PNDP). Ressalta-se que a gestão por competências se 

tornou essencial no serviço público por meio do Decreto nº 5.707, de 26 de fevereiro de 

2006, quando instituiu a PNDP na esfera da administração pública federal, direta, 

autárquica e Funcional. 

O referido modelo de gestão tem sido implantado por inúmeras organizações 

com o objetivo de planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos seus diferentes níveis, 

competências imprescindíveis para a obtenção das metas organizacionais (RAMOS & 

COSTA et al, 2012). Objetivando operacionalizar a referida legislação no âmbito da 

UFT a PRODEGEP em cooperação Técnica com a Universidade Federal do Pará - 

UFPA, iniciou em 2016 o mapeamento das competências das funções existentes na 

universidade e, concomitante a este processo, também está identificando o grau de 

lacuna de todos os servidores efetivos (técnico-administrativos e docentes em função de 

gestão). 

O presente trabalho visa descrever a experiência da primeira etapa da 

implantação do modelo de gestão por competências da UFT, mais precisamente o 

processo de mapeamento das competências (administrativas, pessoais, gerenciais e 

específicas), de 89 (oitenta e nove) servidores técnico-administrativos e 16 (dezesseis) 

servidores da alta gestão (vice-reitor, pró-reitores e diretores de câmpus etc) no decurso 

de 2016 a 2017/1. 
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As competências mapeadas até o primeiro semestre de 2017 serviram de base 

para a elaboração do Plano de Formação e Desenvolvimento dos técnico-

administrativos 2017-2018. 

 

Sistema de gestão por competências 

 

Acompanhando as mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais por que 

passam as sociedades contemporâneas oriundas dos avanços científico e tecnológicos, o 

presente artigo adentra a temática gestão por competência voltada aos serviços públicos. 

Para tanto, apresenta-se o processo de implantação desta estratégia de gerenciamento no 

ambiente organizacional dos servidores da UFT.  

O conceito de Gestão por Competência foi introduzido no serviço público por 

meio da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), formalmente 

instituída pelo Decreto 5.707/2006. Este Decreto tem como objetivo a melhoria da 

qualidade, eficiência e eficácia dos serviços públicos prestados à sociedade através do 

permanente desenvolvimento dos servidores públicos. Desta forma a adequação das 

competências individuais almejada devem estar atreladas aos objetivos institucionais, 

que ocorrem por meio da capacitação/formação. 

De acordo com Dutra, Hipólito e Silva (2000) o sistema de gestão por 

competências vem despontando como alternativa real aos métodos tradicionais de se 

estruturarem as ações de recursos humanos. Deste modo, os referenciais sobre 

competências assumem papel central na discussão sobre as práticas de desenvolvimento 

de pessoas na Administração Pública, destacando-se o seu caráter de modernização dos 

modelos de gestão de pessoas, numa perspectiva mais estratégica desses modelos no 

contexto das organizações (BRASIL, 2012). 

Para Albuquerque e Oliveira (2001), existem inúmeras formas para desenvolver 

um modelo de gestão por competências; todos, porém, estão baseados na descoberta, 

haja vista que as competências não são uniformes. Desta forma, cada instituição, tanto 

pública quanto privada, deve escolher os parâmetros para a implantação da gestão por 

competências que mais se adeque a sua realidade. 

Brandão e Bahry (2005), por sua vez, evidenciam que o modelo de gestão por 

competências propõe-se a identificar e a gerenciar as lacunas de competências, ou seja, 

busca reduzir a discrepância entre as competências imprescindíveis à consecução dos 

objetivos institucionais e aquelas disponíveis na organização. Ainda segundo estes 
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autores, a gestão por competências propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, 

desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual, setorial e 

organizacional), as competências necessárias à consecução de seus objetivos 

estratégicos. 

Assim, os referidos autores ratificam que esse modelo de gestão é um processo 

contínuo, haja vista que a complexidade do ambiente no qual as organizações estão 

inseridas faz com que sejam exigidas continuamente novas competências. Por isso, é 

fundamental realizar periodicamente o mapeamento, desenvolvimento e a avaliação de 

competências. 

 

Competências humanas 

 

Observa-se na literatura que não há um conceito único e acabado do termo 

competência, na verdade o que existe é uma rica polissemia a respeito deste verbete. 

Desta forma, concorda-se com o pensamento que designa as competências humanas 

como “combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo 

desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, que agregam 

valor às pessoas e organizações” (CARBONE 2009, p. 43). 

Contextualizando esta definição para o serviço público federal, o conceito de 

competências refere-se ao “conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) 

necessários ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos 

objetivos da instituição” (BRASÍLIA, 2006). 

Ramos et al (2012) destacam, em concordância com a definição supracitada, que 

as competências são expressas a partir do desempenho dos servidores e, portanto, de seu 

comportamento no ambiente de trabalho. Ainda segundo estes autores, têm sido 

frequente, na literatura da área, a descrição de competências pouco claras, seguidas de 

múltiplos comportamentos e/ou complementos, com especificação de verbos que não 

exprimem ações concretas e/ou comportamentos observáveis. Desta forma, uma 

descrição inadequada pode gerar impactos tanto na compreensão de quem as detêm ou 

às necessita, quanto no planejamento das ações de desenvolvimento (RAMOS et al 

,2016). Assim, uma descrição clara e objetiva das competências individuais determinará 

de forma precisa quais os comportamentos que deverão ser aprendidos ou aperfeiçoados 

a partir das ações de capacitação. 
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Portanto, observa-se que o conceito de competência está sempre ligado aos 

verbos saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber 

aprender, saber engajar - se, assumir responsabilidades e ter visão estratégica (FLEURY 

& FLEURY, 2001). 

Para Carbone (2009), as competências podem ser classificadas em humanas, 

também denominadas de individuais ou profissionais, e competências organizacionais. 

Sendo a primeira definição relacionada aos indivíduos e a segunda referente aos 

atributos ou capacidades da organização em sua totalidade. Em complementação, Fleury 

e Sarsur (2007), apontam que nutrir as competências individuais, com múltiplos e 

diferentes conhecimentos, habilidades e atitudes, pressupõe uma dimensão que atinge o 

“ser” e não apenas um novo “fazer”, possibilitando às pessoas, uma revisão de posturas 

e valores no contexto ao qual estão inseridas. 

Carbone (2009) também detalha que as competências humanas ou individuais, 

em razão da natureza do papel ocupacional desempenhado pelas pessoas dentro de uma 

organização, podem ser subdivididas em técnicas ou gerenciais. As competências 

técnicas são um conjunto de competências individuais pertencentes a todos os membros 

de uma equipe ou de uma unidade setorial enquanto as competências as gerenciais são 

aquelas individuais pertencentes somente aos gestores de uma equipe de uma unidade 

setorial. 

Sobre a temática das competências gerenciais, Ruas et al, (2016) salientam que 

as mesmas têm ganhado destaque e estão diretamente relacionadas com a atuação 

estratégica, demonstrando que há uma influência entre ambas quando desenvolvidas 

juntas no dia-a-dia.  

Contribuindo com o assunto supracitado Campos et al (2008), observam que o 

sucesso de uma instituição está diretamente relacionado ao desempenho eficiente dos 

indivíduos que têm o compromisso de liderar os diversos grupos que compõem a 

estrutura universitária. Deste modo, o desenvolvimento de competências gerenciais 

possibilitará que as práticas organizacionais, atuais e futuras, sejam direcionadas para 

uma gestão mais efetiva, cujo resultado reflete-se em melhorias nos processos 

organizacionais. 

 

Metodologia 

 

Participantes 
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Participaram do mapeamento de competências uma amostra de 105 servidores, 

com representantes de todos os sete (07) câmpus da instituição, incluindo técnico-

administrativos e docentes. Os servidores selecionados foram convidados a participar 

das oficinas por meio de memorando (em anexo) enviado no e-mail institucional que 

explicava o objetivo e a importância do mapeamento de competências para a instituição. 

No mesmo continha um link de inscrição e o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade. 

Esta amostra foi definida para representar todas as funções ocupadas pelos 

servidores técnico-administrativos e docentes em função de gestão da UFT. Ressalta-se 

que os servidores foram selecionados/ convidados, pela PRODEGEP, por serem 

considerados detentores de conhecimentos e habilidades a respeito de suas rotinas e 

atividades laborais. 

 

Procedimento 

As oficinas de mapeamento de competências foram divididas em duas etapas. 

Na etapa (A) realizou-se uma oficina para os 89 (oitenta e nove) servidores técnico-

administrativos, composta de 03 (três) fases (com carga horária total de 60h (sessenta) 

horas. Na etapa (B) foi realizada uma oficina para 16 (dezesseis) servidores da alta 

gestão composta somente de 02 (duas) fases com carga horária total de 30h (trinta). 

• Fase 1 (Etapa A e B) – Definição das competências; 

• Definição do grau de importância da competência para a unidade; 

• Confecção dos questionários estruturados de autoavaliação e avaliação da 

chefia imediata; 

• Fase 2 (Etapa A e B) – Aplicação dos questionários para a definição do grau de 

lacuna (gap) das competências mapeadas; 

• Definição e avaliação das competências com maior grau de lacuna; 

 

As competências foram descritas pelos participantes da Fase 1 e 2 seguindo a 

sequência Verbo/ Objeto de ação/ Condição/ Critério. Uma competência só é descrita de 

maneira clara e objetiva quando se faz uso da utilização de um verbo somado a um 

objeto de ação, seguidos de uma condição e um critério. O critério assinala um padrão 

de qualidade da atividade exercida pelos indivíduos para desempenhá-la de forma 

competente e satisfatória. A condição é a forma ou situação em que este desempenho 

adequado deve ocorrer (COSTA & JÚNIOR, 2013 e CARBONE, 2009). 
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Resultados 

O processo de mapeamento das competências dos 86 servidores técnico-

administrativos resultou na identificação de 32 (trinta e duas) competências individuais 

transversais subdivididas em Administrativa, gerencial, pessoal (Tabela 1) e o 

mapeamento com os 16 servidores docentes em função de alta gestão identificou 16 

competências gerenciais transversais (Tabela 2). 

 
Tabela 1: Competências individuais transversais dos servidores técnico-administrativos da UFT. 

Competências administrativa s : 1- Análise de Documentos :Analisar diferentes tipos de processos e 

documentos, identificando falhas e subsidiando decisões ; 2- Arquivar Documentos : Arquivar 

documentos possibilitando sua fácil localização e conservação, de acordo com a legislação vigente ; 
3-Assessoramento de Reuniões : Preparar e acompanhar as reuniões, elaborando as pautas e 

redigindo as atas com as decisões ; 4-Atualização de Informações e Dados: Inserir, excluir e/ou 

atualizar dados e informações de servidores e/ou institucionais nos sistemas e bancos de dados 

pertinentes; 5- Comunicação Escrita: Comunicar-se de maneira escrita, identificando corretamente a 

solicitação e respondendo-a objetivamente, em linguagem apropriada ao interlocutor, sem erros de 

português ; 6- Editor de Apresentações Avançado ; Utilizar programa de edição de apresentações de 

slides, com seus devidos recursos de animação, multimídia, e modelos ; 7-Editor de Apresentações 
Básico : Utilizar programa de edição de apresentações de slides, com seus devidos recursos de 

formatação e inserção de figuras, gráficos e tabelas, em acordo com as necessidades da instituição; 8-
Editor de Planilhas Avançado: Utilizar programa de edição de planilhas, incluindo fórmulas lógicas 

(Se, E, Não, Ou, etc.), estatísticas e financeiras, recursos de banco de dados e/ou macros ; 9-Editor de 
Planilhas Básico : Utilizar programa de edição de planilhas, inserindo, organizando e formatando 

tabelas, fórmulas básicas (Média, auto soma etc.) e gráficos ; 10-Editor de Textos Avançado : Utilizar 

programa de edição de textos, incluindo recursos de mala direta, estilos, formulários, modelos, marca 

d'água e/ou macros ; 11-Editor de Textos Básico : Utilizar programa de edição de textos, incluindo 

recursos de formatação, revisão textual, figuras, gráficos e tabelas ; 12-Fluxos de Processos : Analisar 

fluxos de processos (atividades, rotinas de trabalho), propondo simplificações e melhorias, de acordo 

com a legislação ; 13-Recursos Materiais e Patrimoniais : Identificar necessidades e solicitar recursos 

materiais permanentes e de consumo para a unidade, a fim de garantir o funcionamento da mesma ; 
14-Redação Oficial : Formular documentos oficiais, de acordo com o manual de Redação Oficial da 

Presidência da República ; 15-Tramitar Documentos e Processos : Receber, encaminhar e/ou 

acompanhar diferentes modalidades de documentos e/ou processos para os setores competentes, de 

acordo com a sua natureza e com a legislação pertinente .Competências Gerenciais : 16-Avaliação 
com Foco em Resultado: Monitorar e avaliar a qualidade das ações e soluções executadas e seu 

impacto para o alcance dos objetivos definidos pelo Planejamento Estratégico da unidade e da 

instituição ; 17-Decisões Estratégicas: Tomar decisões com base em uma visão estratégica e sistêmica, 

assumindo as responsabilidades decorrentes das mesmas, visando atender as prioridades e 

necessidades do trabalho. 18-Delegar Tarefas: Delegar tarefas de acordo com as características e 

atribuições dos membros da equipe. 19-Gestão de Conflitos: Mediar conflitos, considerando as partes 

envolvidas e propondo soluções de acordo com os interesses institucionais ; 20-Oferecer Devolutiva 
(feedback): Oferecer ao servidor informações a respeito de seu desempenho, apontando pontos 

positivos e pontos a melhorar ; 21-Planejamento: Definir objetivos, investimentos, ações e resultados 

alinhados aos objetivos do Planejamento Estratégico da Unidade e da instituição ; 22-Supervisão de 
Atividades: Supervisionar, controlar e avaliar as atividades realizadas pelos servidores e unidades 

subordinadas, a fim de garantir o alcance dos objetivos da Instituição . Competências Pessoais : 23- 
Atendimento ao Público Interno e/ou Externo : Atender as demandas do público, de forma apropriada 

a cada situação e grupo, com agilidade, cortesia e atenção ;24-Autogerenciamento : Organizar 

tarefas, estabelecendo prioridades e prevendo o tempo necessário para sua realização ; 25- 
Comunicação Interna : Compartilhar informações necessárias ao andamento das atividades, 

internamente, de forma fidedigna, empregando mecanismos próprios da instituição ; 26-Conservação 
do Patrimônio Público : Conservar a integridade e a funcionalidade dos bens públicos, de acordo com 
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a legislação vigente ; 27-Flexibilidade : Aceitar e assumir opiniões, ideias e pensamentos de outras 

pessoas, revendo posições e mostrando-se aberto ao feedback (devolutiva) ; 28-Iniciativa: Agir, sem a 

necessidade de orientação prévia do gestor, em acordo com normas e legislação pertinentes ; 29-
Inovação : Propor inovações teóricas, procedimentais e/ou tecnológicas para incremento dos serviços 

prestados pela instituição ; 30-Probidade Administrativa : Agir no exercício de sua função e fora dele, 

de acordo com as normas e princípios institucionais, e o Código de Ética do servidor ; 31-Trabalho 
em Equipe: Contribuir com o trabalho do grupo, de acordo com sua expertise, aproveitando opiniões 

e experiências dos demais membros ; 32- Libras: Comunicar-se na Língua Brasileira de Sinais . 
Fonte: elaborado pelos autores 

De acordo com a tabela 1, percebe-se que as competências descritas como 

administrativas e pessoais são transversais a todas as funções dos técnico-

administrativos, independentemente dos cargos que ocupam na instituição. Estes dados 

são divergentes dos encontrados por Costa & Junior (2013), pois uma única 

competência (Atendimento ao público) foi identificada como comum a todos os 

servidores com o cargo de assistente em administração da UFPA. 

Infere-se que este resultado adveio em função da lista de sugestão de 

competências, disponibilizadas pela equipe que conduziu as oficinas de mapeamento da 

UFT. A referida lista foi disponibilizada objetivando exemplificar a forma correta para 

se descrever as competências individuais na universidade e foi retirada do banco de 

competências da supracitada equipe. A construção da mesma ocorreu ao longo dos anos 

de experiência na implantação desse modelo de gestão em instituições públicas federais. 

Todas as competências presentes nesta lista foram descritas sob a forma de referenciais 

de desempenho, ou seja, de comportamentos objetivos, passíveis de observação e 

mensuração no ambiente de trabalho (RAMOS et al, 2016). Observa-se que, por 

exemplo, a competência de nº 23- Atendimento ao Público: Atender as demandas do 

público, de forma apropriada a cada situação e grupo, com agilidade, cortesia e atenção 

(tabela 1), está descrita, em conformidade às regras defendidas por Carbone (2009), 

representando um desempenho esperado e que indica um comportamento que o servidor 

seja capaz de fazer no exercício de sua função.  

Ressalta-se que além destas competências descritas na tabela 1, foram 

identificadas várias competências específicas relacionadas somente a determinadas 

funções da universidade. Deste modo, foram identificadas, competências específicas às 

funções dos laboratórios de TI dessemelhantes das competências específicas das 

coordenações de curso, secretarias acadêmicas etc.  
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Tabela 2: competências individuais gerenciais transversais da Alta Gestão da UFT. 
1-Análise de Risco; 2-Tomada de Decisão; 3-Inovação; 4-Empreendedorismo Governamental; 5-
Trabalho em Equipe Gerencial; 5-Trabalho em Equipe Gerencial; 6-Avaliação com foco em Resultado; 
7- Decisões -Estratégicas; 8-Delegar Tarefas; 9-Gestão de Conflitos; 10-Oferecer Devolutiva 
(feedback); 11-Planejamento; 12-Supervisão de Atividades; 13-Assertividade; 15-Resiliência; 16-
Empatia  

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Durante a análise das competências gerenciais da tabela 2 verificou-se que há 

uma correlação entre as mesmas, mais precisamente as de número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 

as competências gerenciais de número 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da tabela 1. 

Demonstrando que as competências gerenciais: avaliação com foco em resultado, 

decisões estratégicas, delegar tarefas, gestão de conflitos, oferecer devolutiva 

(feedabck), planejamento e supervisão de atividades são transversais a todas as funções 

de gestão da universidade independentemente do cargo dos servidores mapeados. 

As cinco principais lacunas identificadas dos técnico-administrativos foram: 

editor de planilhas avançado, comunicação escrita, redação oficial, autogerenciamento e 

inovação. A identificação das lacunas da alta gestão está em andamento e sua 

finalização trará mais exatidão e objetividade quanto às competências gerenciais que 

precisam ser desenvolvidas na universidade. 

 

Conclusão 

Este trabalho objetivou explicitar a experiência da primeira etapa da implantação 

da gestão por competências na UFT, por meio do mapeamento das competências dos 

técnico-administrativos e docentes em função de Alta gestão, que teve início no 

segundo semestre de 2016. 

O referido mapeamento, mesmo em andamento, permitiu que a instituição 

elaborasse parte do seu Plano de Formação e desenvolvimento dos técnico-

administrativos para o biênio 2017/2018 com base nas lacunas de competências 

identificadas. A finalização de todo o processo de mapeamento de competências da 

UFT influenciará positivamente no desenvolvimento das ações de capacitação, 

avaliação de desempenho, redimensionamento de pessoal, formação de banco de 

talentos, além de operacionalizar a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

(Decreto 5.707/2006). 

 

 



43 
 

Referências 

 

ALBUQUERQUE, L. G., & OLIVEIRA, P. M. (2001). Competências ou Cargos: uma 
análise das tendências das bases para o instrumental de recursos humanos. Caderno de 
Pesquisas em Administração, 8 (4), 14-25. 
https://www.researchgate.net/profile/Lindolfo_Albuquerque/publication/237648029_Co 
mpetencias_ou_cargos_Uma_analise_das_tendencias_das_bases_para_o_instrumental_ 
de_recursos_humanos/links/543be0780cf24a6ddb97b83e/Competencias-ou-cargos-Um 
a-analise-das-tendencias-das-bases-para-o-instrumental-de-recursos-humanos.pdf 
.Acesso em: 01 jul. 2017. 
 
BRASÍLIA (Distrito Federal). Decreto 5.707, de 23 de Fevereiro de 2006. Institui a 
Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei no8.112, de 
11 de dezembro de 1990. Disponível em: www. planalto .gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Decreto/D5707.htm. Acesso em: 01 jul. 2017. 
 
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Guia da Gestão da 
Capacitação por Competências. 2012. Disponível em: 
http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/guia-gestao-da-capacitacao 
-por-competencias_2.pdf . Acesso em: 04 de março de. 2017. 
 
BRANDÃO, Hugo Pena & BAHRY, Carla Patrícia. Gestão por Competências: 
métodos e técnicas para mapeamento de competências. Revista do Serviço Público 
Brasília 56 (2): 179-194 Abr/Jun 2005. Disponível em: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B71waai79v2fWU93ZzZTQnA1cm8 . Acesso 
em 09 de junho de 2017.  
 
COSTA, Thiago Dias & JUNIOR, João Cauby de Almeida. Mapeamento de 
competências individuais dos servidores técnico - administrativos da universidade 
federal do Pará. Painel 05/017. Modelo de Gestão da Capacitação por Competências: 
sua implementação em diferentes tipologias de competências e instituições do setor 
público brasileiro. Centro de Convenções Ulysses Guimarães Brasília/DF – 16, 17 e 18 
de abril de 2013 
 
CARBONE, Pedro Paulo. Gestão por Competências e gestão do conhecimento. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 
 
CAMPOS, Daniela Cristina da Silveira, SOUSA, Norma Barboza de, CAMPOS, André 
Bernardo, CUNHA, Nina Rosa da Silveira, Elenice Maria de Magalhães, Rosa Maria 
Miranda Armond Carvalho. Competências Gerenciais Necessárias aos Professores-
Gerentes que Atuam em Pró-Reitorias: o caso de uma Instituição Federal de Ensino 
Superior de Minas Gerais. XXXII Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro /RJ- 6 a 10 de 
setembro de 2008. Disponível em: http://www.anpad.org.br/admin/pdf/GPR-A2302.pdf. 
Acesso em 23 de março de 2017. 
 
DUTRA, Joel Souza; HIPOLITO, José Antonio Monteiro e SILVA, Cassiano Machado. 
Gestão de pessoas por competências: o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 
2016-2020. Palmas, TO, 2015. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Lindolfo_Albuquerque/publication/237648029_Co
http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/guia-gestao-da-capacitacao


44 
 

http://docs.uft.edu.br/share/s/Bu0fAqZjT66B-rTgwt53LQ . Acaso de uma empresa do 
setor de telecomunicações. Rev. adm. contemp. [online]. 2000, vol.4, n.1, pp.161-176. 
ISSN 1982-7849. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1415-
65552000000100009. Acesso em 06 de junho de 2017. 
 
FLEURY, Maria Tereza. Leme & FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de 
competência. Rev. adm. contemp. [online]. 2001, vol.5, n.spe, pp.183-196. ISSN 1982-
7849. http://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010.Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552001000500010 
 
PALMAS (Tocantins). Universidade Federal do Tocantins. Acesso em: 08 de agosto 
de 2017. 
 
RAMOS, Camila Carvalho; COSTA, Thiago Dias; BORBA, Aécio; ASSIS, Grauben 
José Alves. Desenvolvimento de Metodologia para Avaliar Competências de 
Servidores Públicos Federais. Amazônia, Organizações e Sustentabilidade- AOS, 
Brasil, v. 3, n.2, jul./dez. 2012, p. 25-4125 
 
RUAS, Roberto Lima; CASSOL, Alessandra; CINTRA, Renato Fabiano; BASSANI, 
Daiane. .Revista da Micro e Pequena Empresa, Campo Limpo Paulista, v.10, n.3, 
2016, p. 49-68, ISSN 1982-2537. Disponível em: 
http://www.spell.org.br/documentos/ver/43389/evidenciacao-das-competencias-
gerenciais-e-a-influencia-na-atuacao-estrategica-das-micro-e-pequenas-empresas-de-
santa-catarina . Acesso em: 09 de agosto de 2017. 
 
RUAS, R., Ghedine, T., DUTRA, J. S., BECKER, G. V., & DIAS, G. B. (2005). O 
conceito de competência de A a Z: análise e revisão nas principais publicações 
nacionais entre 2000 e 2004 [Resumo]. In Associação Nacional de Pós-graduação e 
Pesquisa em Administração (Org.), XXIX Encontro da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-graduação em Administração . Resumos (p. 459). Brasília: Autor. 
Disponível 
em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S1413-
294X200700020000700035&lng=pt . Acesso em: 25 de junho de 2017. 
 
FLEURY, Maria Tereza. Leme & SARSUR, Amyra Moyzes. O quadro- Negro como 
Tela: o uso do filme Nenhum a menos como recurso de aprendizagem em gestão 
por competências. Cadernos EBAP. BR, v. 5, nº 1, Mar. 2007.Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/cebape/v5n1/v5n1a04.pdf . Acesso em: 01 de julho de 2017. 
 
RAMOS, Camila Carvalho; COSTA, Thiago Dias; BORBA, Aécio; BARROS, Romariz 
da Silva. Uma abordagem comportamental para a descrição de competências em uma 
instituição pública federal. Revista Perspectivas. vol.07, n°, 2016. p.133-146. 
Disponível em: <http://http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pac/v7n1/v7n1a10.pdf. Acesso em: 
07 de fevereiro de 2017. 
 

 

 

  



45 
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NORTEADORAS, LIMITES E POSSIBILIDADES 
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RESUMO: A denominada era conhecimento ou revolução pós industrial, intensificada 
a partir da segunda metade do século XX, e na atualidade denominada de 4ª revolução, 
com foco na inteligência artificial, entre outros impactos, passou a exigir das 
organizações, públicas, privadas e não governamentais, renovados modelos de gestão, 
em especial, no que se refere a “cuidar das pessoas” nos âmbitos intelectual, social e 
psicológico. Na esteira disto, no setor público foi instituído no Brasil, por meio do 
Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, a política nacional de desenvolvimento de 
pessoal na administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Um suposto 
essencial de tal Decreto é a construção de um modelo de gestão de pessoas orientado 
por competências. O que, por sua vez, incide em renovar ou ressignificar, modos de 
pensar, sentir e de gerir pessoas. Por conseguinte, requer renovados modos de 
organização e de gestão do trabalho, impactando no que as pessoas pensam, sentem e, 
sobretudo como agem nos espaços objetivos e reais da vida organizacional. Contudo, há 
que se levar em conta os limites e as possibilidades preconizadas no referido Decreto, 
de modo que se possam fazer escolhas, tomar decisões e propor curso de ação, visando 
a efetividade da implementação de um modelo de gestão de pessoas por competências 
no âmbito da Universidades Públicas Federais. Considerando isto, o propósito central 
deste capitulo é o de apresentar as ideias centrais que orientam o escopo de um Modelo 
de Gestão de Pessoas por Competência, sempre levando em conta, suas concepções 
norteadoras, limites e possibilidades, sobretudo, nas Universidades Públicas Federais do 
Brasil. 
 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Competências. Universidade Pública Federal. 
 

Um mundo repleto de novidades e de renovadas exigências  

 

A denominada era do conhecimento (sociedade da informação), intensificada a 

partir da segunda metade do século XX trouxe novas e emergentes exigências à vida das 

organizações (gestores e demais trabalhadores), sejam elas públicas, privadas ou não 

governamentais (TOFLER, 1990). De um modelo rígido, mecânico, inflexível e avesso 

às mudanças, o cenário contemporâneo tem exigido flexibilidade, organicidade e 

adaptação contínua às metamorfoses que tem sido impostas ao mundo do trabalho 
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(MORGAN, 2002). Entre outras dúvidas, tem-se questionado modelos de gestão, de 

perspectivas unilaterais, que requerem lealdade da comunidade organizacional, mas que 

não são recíprocos em termos de qualidade de vida, bem estar e felicidade (BERGER; 

LUCKMANN, 2004). 

No que se refere as pessoas, as exigências têm sido endereçadas à necessidade 

de desenvolvimento do capital humano/intelectual, social e psicológico positivo. O 

capital humano/intelectual se refere ao que o ser humano sabe, aliado às suas 

habilidades e atitudes. O capital social significa a rede de relacionamentos e de suporte 

social angariada pelas pessoas em suas trajetórias de vida. Por fim, o capital psicológico 

se defini como um fator psicológico de positividade, sendo composto pela integração de 

diversas capacidades psicológicas positivas (LUTHANS et al., 2007). Tais capacidades 

constitutivas do capital psicológico positivo são as seguintes: Auto eficácia (acreditar e 

reconhecer qualidades e virtudes), otimismo (enxergar oportunidades e privilegiar o que 

a vida tem de bom para ofertar), esperança (ter expectativas positivas em relação ao 

futuro) e resiliência (enfrentar com positividade e assertividade, os problemas 

humanos). 

No caso de organizações universitárias públicas, constitui pressuposto 

inquestionável, que tais comunidades são realidades socialmente construídas por meio 

de interações/relações, e que por isso são formadas com base nos pensamentos, 

sentimentos e ações dos seres humanos (BERGER e LUCKMANN, 1983). Ou seja, tais 

organizações se constroem a partir “das pessoas” que as habitam e interagem, com o 

intuito de fazer coletivamente, o que seria inviável no plano individual. Tal preceito 

vem ao encontro da ideia, de que somos seres humanos gregários por excelência, 

contudo limitados, que nos completamos por meio das relações que estabelecemos com 

os outros (MASLOW, 1954). Portanto, tais entidades não se caracterizam como 

abstratas metáforas destituídas dos seres humanos que nas mesmas convivem (SCHEIN, 

1982). 

Nesta ótica de compreensão, também de base humanista, os modelos de gestão 

de pessoas norteiam e são endereçados para modos considerados certos de atrair, 

desenvolver, reter e avaliar performances humanas nas dinâmicas e não raro, complexas 

situações de trabalho (CAMÕES; PANTOJA; BERGUE, 2010; FISCHER, 2002). No 

caso da gestão de pessoas por competências, a expectativa é de que, os comportamentos 

das pessoas sejam orientados por valores alinhados com a missão e a visão das 

organizações. De acordo com esta premissa, o desenvolvimento de competências 
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ocorrerá, tanto a partir das disposições, necessidades e aspirações das pessoas, quanto 

das estruturas de ação orientadas para aprendizagem, além das práticas de 

reconhecimento e de avaliação sistemática construtiva e endereçada para políticas e 

práticas de valorização e desenvolvimento dos seres humanos. Conforme tal lógica, a 

construção da realidade social por meio de competências, estabelecida na relação das 

pessoas com as estruturas e processos organizacionais (PARENTE, 2008), tem 

característica estratégica, pois na mesma reside o suposto de que o desenvolvimento de 

competências que agregam valor, impactam positivamente a qualidade do desempenho 

das pessoas, gerando deste modo, consequências benéficas/construtivas aos resultados 

organizacionais (BRANDÃO E BAHRY, 2005). O que contribui sobremaneira à 

construção de organizações saudáveis, nas quais reside o princípio fundamental de 

busca contínua do equilíbrio e de alinhamento da equação, qualidade de vida, bem estar 

e felicidade e produtividade, qualidade e rentabilidade (SILVA; BOEHS; CUGNIER, 

2017; CSIKSZENTMIHALYI, 2004). 

No caso das universidades públicas federais brasileiras, a exigência de um 

modelo de gestão de pessoas por competências se deu como resposta ao decreto nº 

5.707 de 2006, o qual tem como propósito instituir as políticas e as diretrizes para o 

desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. Em virtude disso, parece relevante compreender os limites e as 

possibilidades de implantação exitosa desse modelo. Ao considerarmos a relevância da 

questão por último posta, temos como propósito neste texto, apresentar ideias 

norteadoras fundamentais do modelo, além de refletir sobre os limites e as 

possibilidades de implantação de um modelo de gestão de pessoal por competência nas 

Universidades Públicas Federais Brasileiras. Também constitui propósito refletir sobre 

possíveis relações entre crenças conscientes, pensamentos, sentimentos decorrentes, e 

êxito da consolidação de processos de mudança, que tem como suposto, a migração de 

um modelo burocrático tradicional, para um modelo orgânico de gestão de pessoas por 

competências em universidades públicas federais no Brasil. 

 

A instituição do Modelo de Gestão de Pessoas por Competências por meio do 

Decreto 

 

Conforme já comentado, por meio de Decreto Federal foi instituída no Brasil, no 

ano de 2006, a política nacional de desenvolvimento de pessoal na administração 
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pública federal direta, autárquica e fundacional. Um pressuposto fundamental de tal 

Decreto é a construção de um modelo de gestão de pessoas orientado por competências. 

Em tal documento, o conceito de competências é definido como “conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição” (artigo 2º inciso II). A 

definição do que venha ser competência no Decreto encontra ressonância na literatura 

que versa sobre o assunto. Na mesma, o conceito de competências amplamente 

compartilhado é o de conexão entre conhecimentos (saber), habilidades (saber fazer) e 

atitudes (saber ser) - (CHAs) – os quais necessitam ser mobilizados para que as pessoas 

possam ajudar na construção da missão e da visão das organizações (ABBAD E 

BORGES-ANDRADE (2004); GODOY, ANTONELLO, BIDO e SILVA (2009); 

CARBONE, BRANDÃO, LEITE e VILHENA (2006). A respeito dos componentes que 

estão na base do conceito de competências está escrito no Decreto que cada um deles 

deverá ser expresso por meio de comportamentos no desempenho das funções dos 

servidores (mobilização), para que sejam alcançados os objetivos da organização 

(propósito). O que significa a gestão por meio de competências ser compreendida no 

Decreto como “capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição” (Art. 2º, inciso II). 

É importante alertar para o fato de que, conforme já referido, o modelo de gestão 

de pessoas por competências estabelecido no Decreto, ao nosso ver, se configura como 

limitante, uma vez que, se encontra muito vinculado ao conceito de capacitação (em 

muitos casos tratado como sinônimo). Ainda no Decreto, o modelo é definido como 

processos permanentes e deliberados de aprendizagem, com o propósito de contribuir 

para o desenvolvimento de competências organizacionais via desenvolvimento de 

competências individuais (Art. 2º, inciso I). Nessa perspectiva, as capacitações são 

consideradas ações que contribuem para o desenvolvimento do servidor e que deverá 

atender, as necessidades e expectativas da administração pública. A guisa de ilustração, 

são exemplos de eventos de capacitação, cursos presenciais e à distância, aprendizagens 

no ambiente de trabalho, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários 

e congressos. Contudo, numa perspectiva mais ampla, que transpassa os níveis 

individual e de grupos e se endereça à dimensão organizacional, o referido modelo tem 

como propósitos fins, a geração de efetividade, produtividade e qualidade, por meio de 

“entregas humanas”, sejam elas expressas por meio da confecção de produtos ou da 
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prestação de serviços, ambos reiteradamente revestidos de alta performance e 

excelência (GUIMARÃES, 2000). 

A construção e o desenvolvimento de competências se encontra no núcleo desse 

modelo de gestão, visto que é a partir de lacunas (gaps) de competências identificadas, a 

diferença entre o que é esperado (ideal) do desempenho do trabalhador e o que ele de 

fato (real) desempenha, é que as ações voltadas à aprendizagem por meio da construção 

de “trilhas” de aprendizagens serão construídas. O que tem sido denominado na 

literatura orientada para o assunto, como um estado de tensão criativa (FRITZ, 1997). 

Ou seja, a necessidade e a expectativa existente de diminuir a distância/tensão entre o 

“existente” e aquilo que é “desejado”. Por meio de políticas e práticas de gestão de 

pessoas, o proposito deverá residir no estreitamento entre competências internas atuais e 

competências internas desejadas, enquanto visão positiva de futuro (BRANDÃO, 

GUIMARÃES, 2002). 

Embora a ação de desenvolver competências tenha sido explicitada no Decreto, 

e vista por acadêmicos e gestores como imprescindível num modelo de gestão dessa 

natureza, também são enfatizados, sobretudo na literatura, a importância estratégica de 

inserção de outros componentes, vistos como sistêmicos, e portanto inter-relacionados, 

como por exemplo, os processos de recrutamento e de seleção, práticas de 

reconhecimento orientadas pelo mérito, avaliação de performance, políticas e práticas 

de remuneração de equipes, como também no plano individual (CARBONE, 

BRANDÃO, LEITE E VILHENA, 2006). Além destes, também são relevantes, 

perspectivas de carreira (crescimento profissional), alocação de pessoas conforme suas 

potencialidades, elaboração de “banco de talentos”, planejamento da sucessão, 

sensibilização à diversidade, processo de socialização de novos membros e orientação 

para o pós-carreira (FARINA, 2016) são vitais à sobrevivência e ao desenvolvimento 

(expansão qualitativa) das organizações na contemporaneidade.  

Cabe, portanto, evidenciar que, de modo explícito no Decreto, a interface entre 

capacitação (alinhamento entre competências individuais e institucionais) e Promoção 

Funcional (resultado das ações de capacitação e a mensuração do desempenho do 

servidor) se encontram formalmente escritas (DECRETO nº 5.707, de 23 de Fevereiro 

de 2006). Em que pese no Decreto, tais ações serem contempladas de modo superficial e 

secundário, adquirindo tons “cosméticos”, a sinalização a priori, da necessidade de um 

novo perfil de servidor, dotado de conhecimentos, habilidades e atitudes condizentes 

com o papel exercido e requerido no serviço público, parece representar avanço 
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importante, enquanto fonte de inspiração à construção de políticas e de práticas de 

gestão de pessoas nas organizações públicas, em especial nas Universidades Públicas 

Brasileiras. Aliado a isso, a premissa de que tais competências podem ser aprendidas e 

socialmente construídas (não representam algo estático, definitivo, fatalístico e 

herdado), parece constituir fonte importante de impulso às possibilidades de efetivo 

crescimento pessoal e profissional dos trabalhadores de tais organizações. Ou seja, o 

suposto básico é o de que, tais competências, sejam elas, conceituais, técnicas ou 

atitudinais, poderão ser aprendidas. 

Além disto, o foco na capacitação, tem potencial de caracterizar, o ponto de 

partida para a construção de outros componentes. Ou seja, tal direcionamento poderá 

funcionar como núcleo gerador da construção e do aprimoramento de outros 

componentes relacionados e não menos relevantes. Entre eles se pode elencar, os 

processos de seleção, as práticas de reconhecimento variável nos níveis individual e de 

grupo, e a avaliação 360º do desempenho humano no trabalho. Dessa forma, os 

mesmos, ao serem combinados com o componente treinamento, desenvolvimento e 

educação continuada, se caracterizariam como o “quarteto sistêmico” de um modelo de 

gestão por competências nas universidades públicas federais brasileiras. Cabe ressaltar 

que, pequenas mudanças em “micro mundos” trazem consigo a propriedade inerente de 

criar um “efeito bola de neve”. Uma vez que, as organizações, além de não serem 

abstrações, conforme já dito, se constituem como sistemas dinâmicos, complexos e 

evolucionários (SENGE, 1999; SCHEIN, 1982). 

Além disso, o acréscimo de novos conhecimentos (saber), habilidades (saber 

fazer) e atitudes (saber ser) na força de trabalho, por si só, pode representar mudanças 

substanciais nas escolhas que o trabalhador faz tanto no espaço de vida pessoal quanto 

no âmbito profissional (PRAHALAD; HAMEL, 1990). O aprimoramento do intelecto e 

dos sentimentos tende construir pessoas com atitudes reflexivas anteriores e posteriores 

ao fazer, como também uma tendência de pro atividade em suas ações cotidianas 

(SILVA; BOEHS; CUGNIER, 2017). O que as credencia para lidar de modo 

competente com a incerteza e a descontinuidade, que caracterizam o ambiente das 

organizações na atualidade. Um modelo de gestão orientado por premissas que 

enderecem para o além de como fazer, contemplando também o “por que” e o “para 

que”, além do foco autêntico na preservação do meio ambiente, como também nas 

questões sociais, ultrapassam em muito, as práticas de gestão tradicionais, cuja 
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concepção dominante, é da organização enquanto um sistema fechado, ou seja, “de 

costas” para o seu entorno (SEAGAL; HORNE, 2004). 

Todavia, para que as competências desenvolvidas se tornem efetivas, é crucial, 

conforme prescrito no Decreto, que os gestores atuem como facilitares, tanto do 

desenvolvimento das competências requeridas, quanto da mobilização e espaço para 

expressão das mesmas no cenário físico e psicossocial das organizações. Lugares 

percebidos como de excelência para trabalhar, entre outros dois fatores (sentido do 

trabalho e relações saudáveis com colegas) também se caracterizam por atitudes de 

confiança dos demais trabalhadores nos seus gestores. Nesta ótica, os gestores são 

percebidos como íntegros e autênticos em seus pensamentos, sentimentos e 

comportamentos. Por exemplo, fazem o que falam e cumprem o que prometem. Além 

disto fornecem suporte material, psíquico e social, dentro de limites e possibilidades, 

sempre exercitado genuínas relações de ajuda. Neste caso, gestão é construída por meio 

de exemplos ou princípios (BURCHEL; ROBIN, 2012). Tudo isto baseado na premissa 

de que, os demais trabalhadores, via de regra farão muito mais o que os gestores fazem, 

do que, o que falam, mas se contradizem no fazer. Dentro desta concepção de 

alinhamento e integralidade, o que tendem prevalecer são estados de consonância 

cognitiva e afetiva (FESTINGER, 1975). 

No caso das universidades, enquanto espaços de produção e de disseminação de 

saberes, as mesmas têm o potencial inerente, para que competências consideradas 

essenciais possam ser agregadas as estruturas e aos processos organizacionais. Enquanto 

organizações que tem como instituição fundamental a educação (ensino, produção e 

aplicação do conhecimento), poderão gerar condições propícias para que a Gestão de 

Pessoas por Competências seja construída e desenvolvida. Em especial, no que diz 

respeito a edificação de competências e de espaços organizacionais efetivos, que 

permitam refletir sobre as consequências, sejam elas positivas ou negativas, referentes 

ao trabalho realizado. O que, como decorrência possibilitará compreender situações ou 

problemas e respectivas mobilizações de repertórios cognitivos e afetivos necessários à 

superação dos mesmos. 

A estratégia de oferecer capacitações com temáticas sobre o modelo de gestão de 

pessoas por competências, com intuitos de sensibilização e de concretização, além da 

criação de um comitê gestor (força tarefa) para pensar a implantação do Modelo, vem 

ao encontro de uma das orientações do Decreto. Ou seja, a de sensibilizar os servidores 

para essa importante mudança no modelo de gestão de pessoas da Universidade e criar 
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estratégias de implantação para as mudanças. E é a respeito do processo de mudança 

para um modelo de gestão de pessoas por competências, e respectivas implicações, que 

abordaremos na seção que segue. 

 

Gestão de Pessoas por Competências enquanto processo de mudança profunda nas 

organizações 

 

Conforme reiteradamente mencionado neste texto, a práxis da gestão de pessoas 

por competências tem como suposto mudanças nos modos de pensar, sentir, agir e gerir 

pessoas, o que implica em renovadas atitudes e comportamentos, tanto dos gestores, 

quanto dos demais trabalhadores no cotidiano de suas vidas nas organizações. As 

informações claras e objetivos, orientadas por princípios de transparência contribuem a 

formação de convicções, pautadas em pensamentos e sentimentos de legitimidade. Isso 

se, as percepções e os sentimentos a elas relacionados forem de que, o modelo proposto 

irá melhorar a qualidade de vida das pessoas e a efetividade organizacional. É o que 

BECK (1999) concebe como um necessário processo de redefinição cognitiva, condição 

onde, conceitos são revistos, intercorrendo, por conseguinte, em mudanças de 

sentimentos, atitudes e de comportamentos. 

Tal condição se apresenta porque, implementar um modelo de gestão de pessoas 

por competências pressupõe romper com modelos tradicionais, arcaicos e obsoletos de 

gestão. A realidade social contemporânea tem se caracterizado pela globalização de 

mercados e intensificação de mudanças tecnológicas, o que urge ter pessoas com 

competências condizentes com a complexidade de situações de trabalho imprevisíveis. 

(LE BOTERF, 2007). A construção e o desenvolvimento de competências requerem 

interação humana compartilhada (trabalho em equipe), uma vez que o trabalhador 

contemporâneo deve saber lidar com o imprevisto e o caos, situações que não 

contemplam a prescrição do seu papel, o que requer “completar-se continuamente no 

outro e vice versa”. Como consequência, tais imperativos exigem processos 

permanentes de aprendizagem, cujas consequências é a de produzir seres pensantes, não 

trabalhadores passivos, vistos como meras peças que compõem uma engrenagem. 

A aquisição de competências tem como suposto, a mobilização, de modo que as 

pessoas possam ampliar suas chances de condições de controle e de adaptação, por meio 

de assertivas respostas, diante de situações complexas e incertas. Os componentes 

essenciais que poderão constituir um modelo de gestão por competências são os 
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seguintes: mapeamento das competências essenciais requeridas, recrutamento e seleção, 

treinamento, desenvolvimento, educação continuada, avaliação, práticas de 

reconhecimento. Tudo isto, alinhado com valores, missão e visão. 

Tais competências, enquanto fontes de valor, tanto para os gestores como para 

os demais trabalhadores, se encontram orientadas por meio dos seguintes 

comportamentos/expressões objetivas na realidade organizacional: saber agir, saber 

mobilizar, saber transferir, saber se engajar, ter visão estratégica e assumir 

responsabilidades (FLEURY, 2000). Nesta direção, os desenvolvimentos de 

competências se dão via processos de construção da realidade social, e tem como função 

essencial, a solução de problemas decorrentes da imprevisibilidade de eventos no 

ambiente de trabalho, além de proatividade criativa, uma vez que, não raro, decisões 

urgem serem tomadas em tempo real (CARBONE, ET AL, 2006). Nesse modelo de 

gestão dos trabalhadores são requeridos comportamentos interdisciplinares, 

multiprofissionais, além de combinações que interfaceiam generalização e 

especialização. O que também implicam e exigem respostas de cidadania 

organizacional, as quais consistem em fazer de modo voluntário, além do que se 

encontram prescritos no papel a ser desempenhado nas organizações, os quais são 

inerentemente restritos (SIQUEIRA, 2003). Convém lembrar que os comportamentos de 

cidadania organizacional proliferam de modos mais vigorosos, em terrenos físicos e 

psicossociais revestidos e incentivadores de percepções e sentimentos de justiça e 

meritocracia (MUCHINSKY, 2004). Aliado a isto, as seguintes questões, enquanto 

propulsoras de motivação e de engajamento se tornam imprescindíveis: 1. Se eu me 

esforçar ao máximo serei reconhecido por isto na minha avaliação? 2. Se eu obtiver uma 

excelente avaliação, receberei recompensas organizacionais? 3. Caso positivo, elas 

serão atraentes? (VROOM, 1964). Isto porque, na essência, os seres humanos têm 

expectativas de tratamentos justos e adequados, além da necessidade de autoestima 

(MASLOW, 1954; ADAMS, 1963). 

Ao se ter como propósito a mudança, a intenção é a de promover 

ressignificações cognitivas de crenças não favoráveis à construção de um modelo de 

gestão de pessoas por competências no âmbito das entidades públicas (SCHEIN, 2009; 

WIND, CROOK e GUNTHER, 2005). Tal espaço de aprendizagem, se caracteriza 

como essencialmente dialógico e democrático, e tem como intuito fundamental 

esclarecer e criar atitudes favoráveis à geração de um modelo de gestão de pessoas por 

meio de competências, pautado na flexibilidade, crescimento pessoal e profissional. 
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Por isto, a mudança de uma gestão de pessoas tradicional e mecanicista, para 

outra, do tipo orgânica e dinâmica, tem como suposto básico, a construção de uma 

concepção mental de pensar e sentir, flexível, aberta, confiante, humilde e dialógica, 

sempre aguçada pelas necessidade de auto atualização e de realização (se tornar aquilo 

que se deseja tornar ser) (MASLOW, 1954). Nesta concepção se faz necessário refletir 

sobre as possibilidades de aplicação de novas práticas de gestão de pessoas, o que 

requer ou pressupõe, a construção de espaços organizacionais físicos e psicossociais 

propícios ao desenvolvimento (florescimento) e expressão de competências conceituais, 

técnicas e atitudinais condizentes com a nova ordem proposta.  

Também são necessárias a compreensão e a legitimidade conferida ou chancela 

dos gestores e dos demais trabalhadores, ao modelo de gestão de pessoas por meio de 

competências proposto. Dos gestores, a expectativa é a de que criem condições, 

sobretudo por meio dos seus comportamentos à construção e consolidação do modelo. 

Dos trabalhadores, o esperado é que agreguem conhecimentos, habilidades e atitudes 

condizentes com os papéis que desempenham na organização, os quais deverão estar 

alinhados com valores, missão e visão.  

A qualidade e a intensidade da reciprocidade do contrato psicológico gerado 

entre as partes (gestores e demais trabalhadores) repercutirá na motivação, no 

engajamento e no comprometimento com a mudança, na direção de um modelo de 

gestão de pessoas por competências que é desejado pela comunidade organizacional 

(MUCHINSKY, 2004). Nesta ótica, as organizações são vistas/concebidas como 

jardins, portanto orgânicas, onde os gestores desempenham papeis de jardineiros, os 

quais “cuidam do desenvolvimentos/florescimento das arvores e das plantas”, ou seja, 

dos demais trabalhadores, de modos que os mesmos possam se tornar aquilo que 

desejam ser.  

Em síntese, a recomendação é a seguinte: cuide das pessoas como se fossem 

“jardins” (WEBBER, A.; SENGE, P., 1999). As organizações são micro sociedades 

estruturadas que se caracterizam como fenômenos coletivos. Na perspectiva de 

biólogos, se pode descrevê-las como construções artificiais, porque são “construções 

humanas”, mas também naturais, uma vez que resultam da composição, nem sempre 

previsível de um conjunto de seres humanos. Assim, a partir da imagem de um 

organismo vivo, se caracteriza como um sistema dinâmico, complexo e aberto. 

Apresenta de modo concomitante, variáveis de estabilidade e de imprevisibilidade, que 
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tanto as tornam propícias às mudanças, com também resistentes a elas (LE GALL, 

2008). 

Portanto, o estabelecimento de contratos psicológicos pertinentes e endereçados 

as crenças e aos sentimentos que podem facilitar ou dificultar a integração de novas 

informações, constitui procedimento estratégico de grande relevância (WEISS, 2002). 

Em estudo de Freitas e Borges-Andrade (2004), a respeito da construção e validação de 

escala de crenças sobre o sistema treinamento, os autores depreenderam que “é 

fundamental para as organizações desenvolverem instrumentos que possibilitem 

identificar as crenças existentes sobre determinado fenômeno” (p. 481).  

No caso de possíveis mudanças, a crença consciente de que a vida pessoal e 

profissional das pessoas irá melhorar a partir da implantação do modelo de gestão de 

pessoas por competências é pressuposto importante para o sucesso dessa nova forma de 

gestão. Nesta direção, o ser humano/trabalhador é posto no centro do modelo, com base 

no argumento de que, por meio das pessoas reside a possibilidade de melhoria da 

produtividade e da qualidade nas organizações. A otimização da qualidade de vida no 

trabalho, do bem estar, da felicidade e da efetividade organizacional também depende 

das avaliações mentais que as pessoas fazem das mudanças nos modos de gerir pessoas. 

A crença consciente de que a mudança vai ser positiva, produz sentimentos de excitação 

e de felicidade (ALMEIDA; FERREIRA, 2010). Já as crenças de que a mudança poderá 

ser negativa, tende ocasionar sentimentos de raiva, medo e resistências. As respostas 

emocionais de resistência costumam ocorrer quando as crenças prévias não entram em 

consonância com as informações referentes à mudança. Portanto, para que as pessoas 

diminuam seus comportamentos defensivos é essencial que percebam claramente, o 

novo modelo proposto de modo positivo. Ao conferirem crédito ao novo modelo, 

aderindo ao que é recomendado por meio de uma cultura de aprendizagem positiva, as 

pessoas ampliam suas capacidades de entrega à missão e a visão da organização. Um 

dos desdobramentos consequentes é a melhoria da performance e da imagem da 

organização no contexto onde opera, aliado ao aumento da autoestima, tanto dos 

gestores, quanto dos demais trabalhadores. Ao considerarmos a importância de tais 

consequências para os resultados organizacionais, identificar de modo prévio o que 

ajuda e o que atrapalha no planejamento da mudança nos modos de gerir pessoas, torna-

se ação estratégica substancial. O que pode resultar em marco divisório entre mudanças 

planejadas exitosas e aquelas que não vingam ou “naufragam”. Ou seja, constitui 
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diferença fundamental entre o fracasso e o sucesso. É a respeito disso que procuraremos 

discorrer na seção que segue. 

 

A relevância da adoção de uma perspectiva construtiva e positiva visando a 

identificação de fatores facilitadores e restritivos à mudança 

 

As organizações enquanto construções humanas, portanto, construídas, habitadas 

e vividas, bem ou mal, pelos mesmos, como eles, crescem, mudam e necessitam de 

contínua adaptação. Neste raciocínio ou compreensão, uma organização é um 

organismo vivo, que por isto, necessita continuamente “trocar de pele”, reinventando-se 

e se adaptando. Como na vida cotidiana, a reinvenção nas das organizações, supõe 

transcender as fronteiras limitantes dos nossos mapas mentais (O LIVRO DOS 

NEGÓCIOS, 2014). Conforme visto na comédia dramática, “A Fuga das Galinhas”, no 

galinheiro de uma fazenda inglesa dos anos 1950, galinhas cumprem sua função e 

vivem pacatamente sonhando com uma vida melhor. Uma delas, Ginger, sonha com a 

liberdade e planeja sair voando dali junto com suas companheiras. Para ela, pior que a 

cerca objetiva e alta, que circunda o galinheiro, e impede as galinhas de voar, são as 

cercas mentais que existem dentro de nós, e que nos limitam e impedem, que possamos 

nos tornar aquilo que de fato desejamos ser (A FUGA DAS GALINHAS, 2000). 

Os significados conferidos as crenças, também expressos em certezas conscientes 

sobre prós (positividade) e contras (medos), a respeito da proposição de um modelo de 

gestão de pessoas por competências fornece repertório à construção de ações, cujas 

consequências possam eliminar ou dirimir resistências. Isso porque, um modelo de 

gestão de pessoas emergente e diferente do habitual pode ser significado como ameaça 

ao status quo das pessoas ou visto como não viável. Portanto, é essencial, embora não 

comum nessas circunstâncias, identificar possíveis ameaças, bem como oportunidades, 

antes de deflagrar, gradativamente, o processo de mudança almejado.  

A importância de descobrir crenças prévias e de modo antecipado, referentes ao 

processo de mudança foi objeto de pesquisa realizada por Souza, Vasconcelos e Borges-

Andrade (2009). O objetivo do estudo era analisar a produção empírica no Brasil com 

foco nas percepções e crenças de membros das organizações sobre mudança 

organizacional, no período de 1996 a 2007. Os resultados demonstraram que os 
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artigos11 analisados apresentam relevância em compreender a relação entre mudança 

organizacional e algum aspecto individual (comportamentos, crenças, resistências, 

percepções). Todavia, a descoberta de crenças facilitadoras e obstrutivas se deu na 

maior parte dos casos pós-início da mudança. O que fere a lógica e constitui ação de 

eficácia, no mínimo duvidosa. Em razão disso, os autores recomendaram que a coleta de 

informações a respeito de crenças prévias a mudança seja realizada antes da mudança 

ser engendrada. A função básica deste tipo de postura é criar ações voltadas à 

manutenção de crenças favoráveis à mudança e reconfiguração via enfraquecimento de 

crenças consideradas desfavoráveis (FREITAS; BORGES-ANDRADE, 2004). 

A identificação proativa de crenças possibilita conhecer previamente medos e 

resistências às mudanças. Contudo, em que pese haver consenso na literatura a respeito 

da importância das pessoas compreenderem e legitimarem a mudança, tal prática 

parece, ainda ser muito incipiente nas organizações da atualidade (SOUZA ET AL, 

2009). O que tem sido relativamente comum ocorrer é a identificação de possíveis 

resistências durante o processo de mudança. Também há casos em que o diagnóstico das 

resistências se dá após a mudança posta. Por fim, também não incomum é professar a 

mudança do tipo “de cima para baixo”, sem qualquer tipo de preocupação de identificar 

resistências antes, durante ou depois da mudança. A repercussão desses tipos de 

comportamentos diante de mudanças é a piora do ambiente psicossocial, queda na 

produtividade e na qualidade, adoecimento físico e psíquico, entre outros prejuízos. 

Para dar conta deste equívoco no planejamento da mudança, as resistências podem 

ser minimizadas por meio do compartilhamento de crenças sobre o processo antes do 

mesmo ser implementado. A construção de uma “visão comum” a respeito da gestão de 

pessoas por competências deve refletir a realidade percebida pelas pessoas que serão 

afetadas (DUTRA, 2004). A partir da maneira de agir e explicar a realidade, é que os 

trabalhadores aceitarão ou não os conceitos e a nova prática de gestão de pessoas. O 

alinhamento entre o que existe de fato na realidade social das organizações e as crenças 

que as pessoas nutrem sobre o processo de mudança, caso predominem percepções 

positivas ou otimistas, tendem trazer benefícios que facilitam a consolidação das 

mudanças que são desejadas por gestores e demais trabalhadores nas organizações. O 

inverso também é rigorosamente verdadeiro. 

                                                           
11 Artigos publicados em periódicos com classificação A ou B, nacional ou internacional, conforme 
critérios CAPES. 
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Finalmente e relacionado ao que foi posto anteriormente, primar pela coerência e 

consistência entre políticas e práticas de gestão de pessoas, o que significa consistência, 

autenticidade e integridade, na equação intenção e prática (GUIMARÃES, 2000). 

 

Considerações e recomendações não definitivas 

 

Os desafios impostos à mudança de um modelo de gestão tradicional para um 

modelo de gestão de pessoas por meio de competências na administração pública, em 

especial nas universidades federais do Brasil extrapolam em muito, ações meramente de 

capacitação permanente e contínua do trabalhador, sobretudo aquelas que se revestem 

de natureza meramente instrucional. A multiplicidade e a complexidade de 

componentes, como por exemplo, carreira e práticas de reconhecimento individual e 

coletivo, avaliação 360º de mérito, planejamento de sucessão, entre outros, demonstram 

a atenção necessária que deve ser conferida ao desafio de pensar a gestão de pessoas por 

meio de competências de modo sistêmico, holográfico e sinergético. O que supõe 

conceber os diversos componentes de uma política de gestão de pessoas por meio de 

competências conectadas e alinhadas sistemicamente, de modo que um componente 

confira suporte ao outro e vice-versa. O que propomos é que se “enxergue” o modelo 

como resultante do somatório de seus componentes, em espiral e ciclo contínuo, na 

figura de uma teia coerente, e consistente e estética, cuidadosamente tecida por uma 

aranha. 

Uma das limitações impostas pelo Decreto, conforme já nos referimos, institui a 

gestão de pessoas por competências no serviço público federal, conferindo ênfase 

exacerbada na capacitação do trabalhador, ao mesmo tempo em que é conferida pouca 

visibilidade, sobretudo, dos pontos de vistas estratégico e operacional, aos demais 

componentes. Aliado a isso, a descontinuidade na gestão do serviço público, não raro 

também tem contribuído à produção de dificuldades históricas de implementação e de 

consolidação de novas práticas de gerir pessoas. Portanto é preciso romper com a 

prática perversa de desqualificar ou “apagar da memória”, de modo estúpido, 

intempestivo, e porque não dizer, ingrato, a realidade social, em especial a benéfica, que 

existia antes. O que deverá prevalecer, cada vez mais, não é o “isto ou aquilo”, mas o 

“isto e aquilo”. Os esforços deverão sempre se dirigir à construção de uma cultura de 

inclusão, não o contrário, em que pese discursos hipócritas, os quais se auto intitulam 
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como “politicamente corretos”, mas que anulam e subestimam sobremaneira, a riqueza 

do potencial humano (SILVA; NICOLAZZI, 2011). 

Também cabe esclarecer que, a iniciativa de gerir pessoas por meio de 

competências em órgãos do governo federal, inclusive as que são sinalizadas no 

Decreto, direcionam para a importância de se desenvolver competências no servidor 

público, sempre condizentes com as atuais demandas sociais e ambientais requeridas às 

universidades públicas na atualidade. O que também aponta para a existência de 

preocupação com os resultados quantitativos e qualitativos das tarefas que estão sendo 

entregues por essas organizações à sociedade. 

Considerando isto, e, em síntese, nos arriscamos fazer as seguintes 

recomendações com o propósito de construir paulatinamente, um modelo de gestão de 

pessoas orientado pelas seguintes competências, sempre calcadas nos princípios de 

revestido de proatividade, felicidade, produtividade e qualidade: primar pela 

produtividade, qualidade e rentabilidade, sempre alinhadas com qualidade de vida, bem 

estar e felicidade; formar gestores autênticos e íntegros, orientados pelos pressupostos 

da gestão de pessoas por meio de competências; ampliar objetivamente na práxis, o 

escopo do decreto, além da capacitação e da progressão na carreira; aprimorar e tornar o 

Decreto, uma política de Estado, não de Governo, de modo a evitar descontinuidades 

administrativas e de gestão; angariar apoio efetivo em nível federal, sobretudo, no que 

se refere a orientação e consultoria para implantação e consolidação do modelo. 

Aliado a isto, enquanto condicionantes fundamentais com o intuito de construir 

um modelo de gestão de pessoas orientados por competências, os seguintes 

aspectos/requisitos se tornam essenciais: estabelecer valores, missão e visão, de modo 

claro, objetivo e percebidos como legítimos; construir ambiente físico e psicossocial 

salubres, livres de toxinas, e que incentivem o pensamento estratégico, a criatividade, a 

inovação e o empoderamento; dotar os gestores e os demais trabalhadores, sempre 

levando em conta, a relevância de desenvolver sua maturidades no trabalho (disposição 

e competências), de autonomia e de responsabilidade, mesmo que as mesmas possam 

ser relativas; criar condições à construção de equipes de alta performance e incentivar a 

existência de espaços de diálogo, onde os gestores e os demais trabalhadores, orientados 

pelos princípios do respeito, empatia e assertividade, possam expressar o que pensam e 

sentem, a respeito de si mesmos, como também das suas vivências/experiências na 

realidade social da organização. 
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CHAGAS, Rosana Augusto14 
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RESUMO: Na forma de pesquisa participativa, com exploração documental e 
bibliográfica é descrito o processo de desenvolvimento da ferramenta de mapeamento 
de competências, aplicada há seis anos, em uma universidade pública e, assim, 
contribuindo para a aprendizagem organizacional. A experiência construída ao longo 
desses anos teve enquanto propósito colocar em prática e desmistificar o estabelecido no 
Decreto nº 5.707/06 e, posteriormente, permitiu compartilhar, junto aos órgãos públicos 
federais, de que forma a operacionalização e o registro das etapas do mapeamento de 
competência podem contribuir na implantação e/ou implementação da gestão por 
competências nas Organizações.  
 
Palavras-chave: Mapeamento de competências. Organizações públicas. Ciclos de 
desenvolvimento. 
 

Introdução 

 

A partir da constituição de 88, as práticas de funcionamento das ações de 

organizações públicas estão, em sua maior parte, previstas em lei, isto porque, a 

constituição consagra em seu texto a exigência de observância pela Administração 

Pública, em todos os níveis (federal, estadual e municipal), seja direta ou indireta, dos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade E, ainda mais 

recente, o texto constitucional atualiza-se, por meio da Emenda Constitucional nº 19/98, 

inserindo o princípio da eficiência (BRASIL, 1988). 

Nesse sentido, em seu art. 5º. Inciso II, o texto constitucional ratifica que "ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" e assim, a 

legalidade se torna o elemento norteador de todas as ações dos servidores públicos 

resultando em prestação de serviços para sociedade. Isto significa afirmar que a 

                                                           
12 Especialista em gestão educacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC 
Minas), vinculada à Universidade Federal do Pará – UFPA - raiolcleide@ufpa.br  
13 Mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal do Pará – UFPA - larissamelo@ufpa.br  
14 Doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Fernando Pessoa – UFP -  rachagas@ufpa.br  
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legalidade, enquanto princípio da administração pública regula toda a atividade 

funcional do servidor público, totalmente sujeito aos mandamentos da lei e às 

exigências do bem comum, não lhe cabendo afastamento, desvio ou alegação de 

desconhecimento, sob pena de responder por seus atos, de acordo com cada caso. Logo, 

correspondem a esse mesmo princípio todas as atividades de órgãos públicos federais 

assim como também, toda a forma de desenvolvimento do seu quadro de pessoal, desde 

2006, regulada por meio do Decreto nº 5.707/2006 de 23/02/2006 que institui a Política 

e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

Aliada a obrigatoriedade legal, o Tribunal de Contas da União – TCU realizou em 

2013, estudos para avaliar a situação da governança e da gestão de pessoas na 

Administração Pública Federal, resultando no Acórdão 3.023/2013-TCU-Plenário que 

trouxe a discussão sobre a previsão normativa similar e os diferentes resultados diante 

do mesmo ambiente político, jurídico, econômico e social. Diante destas diferenças, há 

onze anos, as organizações públicas federais intentam a utilização dos instrumentos 

dispostos no Decreto nº 5.707, que são o: plano anual de capacitação; relatório de 

execução do plano anual de capacitação; e sistema de gestão por competência. 

Neste contexto, a Universidade Federal do Pará (UFPA), já realizou três ciclos de 

mapeamento de competências (MAPEC): 1º ciclo de mapeamento (2011 a 2013), 

2ºciclo de mapeamento (2014 a 2015); 3º ciclo de mapeamento (2015 a 2017). O 

processo de aprendizagem organizacional na utilização da ferramenta de mapeamento 

de competências durante estes três ciclos é relatado neste artigo com ênfase nos 

principais resultados. 

 

Metodologia 

 

Será apresentado, com ênfase na forma descritiva (Vergara 2000), o processo de  

desenvolvimento da aprendizagem organizacional utilizando a ferramenta de gestão por 

competências onde os pesquisadores compartilham a vivência dos sujeitos pesquisados 

de forma sistemática e permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das suas atividades, 

onde os autores/pesquisadores interagiram em todas as situações e acompanharam todas 

as ações praticadas no processo que será descrito caracterizando a pesquisa como 

participante (Severino, 2007). 
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O artigo também tem exploração documental, por tratar-se da primeira etapa do 

processo de mapeamento de competências: o momento onde são analisados os 

documentos formais como Regimento, estatuto e Plano de Desenvolvimento da 

Organização (PDI), bem como os Planos de Desenvolvimento das Unidades (PDUs) e, a 

metodologia bibliográfica uma vez que os artigos e estudos sobre os ciclos do MAPEC 

foram utilizados neste artigo. 

 

A Universidade Federal do Pará (UFPA) 

 

A Universidade do Pará foi criada pela Lei nº 3.191, de 2 de julho de 1957, 

congregou as sete faculdades federais, estaduais e privadas existentes em Belém: 

Medicina, Direito, Farmácia, Engenharia, Odontologia, Filosofia, Ciências e Letras e 

Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais. Atualmente, na altura de seus 60 anos, a 

UFPA é constituída por 14 institutos, sete núcleos, 36 bibliotecas universitárias, 02 

hospitais universitários, uma escola de aplicação situadas na cidade de Belém e 11 

campi no estado do Pará com as seguintes distâncias da sede em Belém: 

Abaetetuba - 121 Km ; Altamira - 816 Km; Ananindeua - 19,2 Km; Bragança -214 

Km; Breves - 310 Km; Cametá - 655 Km; Capanema - 164 Km; Castanhal - 90,9 Km; 

Salinas - 165 Km; Soure - 158 Km e Tucuruí – 469 Km. 

De acordo com o Centro de Informações e Registros Escolares (CIAC) no ano de 

2016 foram registrados 53.890 mil estudantes; sendo 38.806 de graduação, 3.896 

distribuídos em 744 cursos; 3.896 de especialização contando com 240 especializações, 

2.472 de mestrado com 57 cursos, 1.549 alunos de doutorado em 29 cursos e 7.167 

Professores da região norte que participam do Programa de Formação de Professores 

(Parfor).  

As atividades de ensino são conduzidas por 2.775 docentes nas categorias de: 

Magistério superior = 2.288; Magistério superior substituto = 193; Magistério superior 

temporário = 02; Magistério superior visitante = 03; Magistério superior cedido = 29; 

De 1º e 2º graus = 03; Ensino básico técnico tecnológico = 244; Ensino básico técnico e 

tecnológico substituto = 13 e as atividades administrativas são desempenhadas na 

estrutura de 120 cargos diferenciados e totalizam 2.460 servidores da carreira de 

técnico-administrativos em educação (TAEs). 
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Os ciclos de mapeamento de competências da UFPA 

 

1º Ciclo do Mapeamento 

A parceria entre a Pró Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP) 

e a Faculdade de Psicologia (FAPSI) teve o Projeto de Mapeamento de Competências 

dos servidores técnico administrativos em educação - TAEs, aprovado em março de 

2011 e iniciado em agosto do mesmo ano, resultado da seleção de programas para 

fomento a projetos de desenvolvimento e gestão de pessoas, promovida em 2010 pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por meio da Secretaria de 

Recursos Humanos. 

De acordo com Costa e Almeida (2013), o 1º ciclo de mapeamento de competências 

na UFPA foi realizado em cinco fases: 

 

Fase 1. Treinamento da Equipe de Mapeamento. 

Fase 2. Delimitação de competências organizacionais. 

Fase 3. Identificação das competências individuais. 

Fase 4. Avaliação das competências profissionais. 

Fase 5. Avaliação das lacunas. 

 

Neste ciclo foi possível verificar a possibilidade de utilizar a ferramenta de 

mapeamento de competências em um órgão público com aproximadamente cinco mil 

servidores sendo a atividade fim desenvolvida por docentes de ensino superior e 

atividade meio por técnico- administrativos em educação (TAE), sendo estes 

distribuídos há época em setenta e oito cargos. 

A metodologia deste ciclo foi de entrevistas individuais, aplicadas a 2.309 (dois mil 

trezentos e nove) aproximadamente trinta e seis por cento da totalidade dos servidores 

técnico-administrativos da UFPA. É válido ressaltar que os 2.522 (dois quinhentos e 

vinte e dois) professores, incluindo efetivos do ensino superior, efetivos do ensino 

básico, substitutos e visitantes não foram contemplados neste primeiro ciclo. 

 

2º Ciclo do mapeamento 

Iniciou com a primeira oficina de levantamento das necessidades de capacitação 

por competências (OFLNCC), inaugurando uma nova metodologia para o mapeamento. 

Realizada em novembro de 2014, foi promovida pela parceria da Coordenadoria de 
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Capacitação (CAPACIT) da PROGEP e o Laboratório de Gestão do Comportamento 

Organizacional (GESTCOM) da Faculdade de Psicologia, originário a partir da 

expertise desenvolvida no mapeamento de competências em diversos órgãos públicos. 

Este ciclo foi idealizado em duas etapas: 1ª etapa, a realização da Oficina com as 

Unidades da UFPA para identificar as competências organizacionais, e 2ª etapa, 

aplicação de questionários individuais aos servidores técnico-administrativos e docentes 

ocupantes de função gerencial utilizando a ferramenta online Survey monkey.  

 

3º Ciclo do mapeamento 

Iniciado no 2º semestre de 2015 foi dividido em duas etapas: 

1ª etapa: oficinas com as Unidades para validarem as competências transversais e 

incluírem a descrição de suas competências específicas, caso identificassem necessário. 

Os representantes receberam um formulário e as orientações de como descrever em 

forma de competências suas atividades específicas. 

2ª etapa: mapeamento individual dos servidores técnico-administrativos e docentes 

que ocupam cargos gerenciais através do sistema de informação denominado 

GESTCOM. O cálculo da Lacuna foi realizado utilizando a matriz Gravidade, Urgência 

e Tendência (GUT) para especificar a importância da competência tanto para as 

Unidades (1ª etapa do mapeamento), quanto para os respondentes individuais (2ª etapa 

do mapeamento), conforme Figura 1. 

 

 
Figura 1 

Fonte: Relatório MAPEC 3º Ciclo. 
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Ressalta-se que o cálculo da Lacuna definido no MAPEC foi feito com base na 

matriz GUT, porém o sistema GESTCOM oferece as duas possibilidades de cálculo da 

lacuna, tanto a GUT, como a importância. Outra possibilidade do sistema é a de realizar 

o cálculo da Necessidade de Capacitação utilizando apenas a Auto Avaliação ou a 

Avaliação do Gestor. 

 

Resultados 

 

Os resultados são apresentados na ordem cronológica de cada ciclo de mapeamento 

de competências. 

 

1º Ciclo do mapeamento 

Foram identificadas 32 competências individuais em um universo de 2.309 

servidores foram entrevistados 832 técnicos-administrativos. 

 

Quadro 1 - Resultados 1º ciclo Mapeamento de Competências 

 
Fonte: artigo Costa e Almeida, 2013 

 

2º Ciclo do mapeamento 

Em uma segunda etapa de experiência com o mapeamento de competências na 

organização, a partir do banco de competências do GESTCOM, foram acrescidas às 32 

competências, resultantes do 1º ciclo, setenta e quatro competências que foram descritas 

em outros órgãos públicos, perfazendo um total de 106 competências. 

O referido trabalho possibilitou identificar a Lacuna de Competências de 22 (vinte e 

duas) Unidades do total das 60 (sessenta) Unidades da UFPA e ainda obter 651 

(seiscentas e cinquenta e uma) respostas de necessidade de capacitação no Universo de 

2.576 (dois mil quinhentos e setenta e seis servidores) que representou o público alvo de 

2.405 (dois mil quatrocentos e cinco) técnicos administrativos e 171 (cento e setenta e 

um) docentes ocupantes de cargos de chefia. 
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O ciclo resultou no cálculo das lacunas de 106 (cento e seis) competências que 

foram transformadas em eventos de capacitação resultando: 

 

Quadro 2 - Resultados 2º ciclo Mapeamento de Competências 

 
Fonte: Oficina de Levantamento das Necessidades de Capacitação 2014 

 

3º Ciclo do mapeamento 

Nesse terceiro momento de experiência com o mapeamento, o público alvo do 3º 

ciclo MAPEC foi: 

 

 1ª etapa os representantes das 60 Unidades da UFPA, tendo enviado 

participantes para as oficinas 45 Unidades. 

 2ª etapa: os Técnico-Administrativos em Educação (TAEs) e Docentes 

ocupantes de cargo de gestão o público alvo correspondente a 2.891 aptos a responder 

ao questionário individual do MAPEC, 1.935 foram respondidos integralmente, e 36 

parcialmente (Não enviados – Rascunho salvo). Isso corresponde a 66% de participação 

dos servidores. 
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Quadro 2 - Resultados 3º ciclo do mapeamento de competências 

 
Fonte: relatório MAPEC 2017 

 

Conclusões 

As conclusões do estudo são listadas em forma de tópicos: 

 Uma consultoria na área de gestão por competências não garante a continuidade 

do processo na organização, portanto, os servidores da área de gestão de pessoas devem 

ter competências desenvolvidas (conhecimentos, habilidades e atitudes) em gestão por 

competências e seu primeiro processo: o mapeamento de competências; 

 A utilização de diversos sistemas informatizados gera conflito de informações 

ou lapso na atualização dos mesmos conforme dinâmica da organização: 

1 – Sistema de avaliação de desempenho; 

2 – Sistema de mapeamento de competências; 

3 – Sistema Integrado de Gestão- SIGRH 



71 
 

 O envolvimento de servidores comprometidos e detentores de competências 

desenvolvidas nas ações de gestão são os elementos chave para implantação/ 

implementação da metodologia. 

 A gestão máxima do órgão deve compreender, apoiar e oficializar a equipe 

responsável pelo mapeamento de competências. 

 

Estudos futuros 

Para trabalhar a Gestão de Desempenho por Competências de forma sistêmica, 

objetivamos utilizar no futuro um único instrumento que é a avaliação de desempenho 

por competências. 
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MODELO DE AVALIAÇÃO BASEADO EM COMPETÊNCIAS 

APLICADO NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA PARA 

OS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 
 

RIBEIRO, Patric da Silva15 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

 
RESUMO: Este presente artigo tem como objetivo apresentar o modelo de avaliação 
baseado em competências construído pela Coordenadoria de Capacitação de Pessoas 
(CCP/DDP/PRODEGESP) da Universidade Federal de Santa Catarina para os cursos 
ofertados na modalidade a distância. O modelo estabelece uma relação entre as 
competências que precisam ser atingidas em um curso com a avaliação destacando os 
conhecimentos, as habilidades e as atitudes vinculados a cada atividade proposta. 
Através da abordagem adotada apresenta-se um modelo construído vinculado ao 
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle através do recurso de rubricas. 

Palavra-chave: Competência. Avaliação. Moodle. 

 

Considerações Iniciais 

 

A Coordenadoria de Capacitação de Pessoas realizou em 2014 uma 

retrospectiva e uma reflexão que permitiram analisar e discutir o cenário da época e 

futuro, frente às reais demandas de capacitação para os servidores dos Campi 

localizados fora de Florianópolis, visto que a Universidade Federal de Santa Catarina 

estava ampliando com campi em Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville. Desta 

forma, tendo como pano de fundo as especificidades de dispersão geográfica, as 

distâncias e a necessidade de integração desses Campi que deixam de estar inseridos no 

contexto da totalidade era fundamental refletir para a criação de estratégias, ações e 

tomada de decisões voltadas para a expansão da capacitação sistematizada e 

direcionada, a fim de que todos tenham oportunidade de capacitar-se e de crescer 

pessoal e profissionalmente. 

                                                           
15 Mestre em Computação, Especialista em Tecnologia da Informação da Comunicação Aplicada da 
Educação, Coordenador de Capacitação de Pessoas na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC - 
patric.ribeiro@ufsc.br  
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Consequentemente a educação a distância (EAD) tinha tomado um novo 

impulso que favorecia a disseminação do acesso à educação em diferentes níveis e 

formas de interação e aprendizagens. Os processos estavam, cada vez mais, se 

articulando através dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs). Desta forma, 

optou-se pela ampliação do catálogo de cursos de capacitação desta modalidade, porém 

fazia necessário realizar um estudo pedagógicos principalmente centrado em como seria 

a avaliação da aprendizagem. 

Durante o ano de 2015 realizou uma série de Oficina Pedagógicas no sentido de 

estudar e desenvolver uma metodologia para uma avaliação mais eficaz nos cursos, e 

assim investigar: 

● se os objetivos pedagógicos dos eventos de capacitação eram atingidos; 

● se os conhecimentos, habilidades e atitudes trabalhados eram alcançados; 

● se os eventos de capacitação modificavam as práticas cotidianas, 

aprimorando os processos de trabalho, demonstrando, de forma geral, se os benefícios 

alcançados compensavam os custos envolvidos nas capacitações. 

Levantou-se a seguinte questão: “Como realizar uma avaliação por 

competência dentro de um curso na modalidade a distância?”. Desta forma, a equipe da 

CCP, a partir do estudo realizado criou modelo na qual implementado no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem - Moodle, utilizado desde 2016 nos cursos ofertados na 

modalidade a distância pela UFSC. 

 

Coordenadoria de Capacitação de Pessoas  

 

A Coordenadoria Capacitação de Pessoas possui a seguinte estrutura: Divisão 

de Afastamento e Apoio à Capacitação – DAAC responsável pelo gerenciamento das 

ações voltadas ao afastamento e ao apoio à capacitação para os servidores docentes e 

técnico-administrativos da UFSC e a Divisão de Capacitação Continuada – DICC, 

responsável pelo planejamento e execução de eventos de capacitação (cursos, oficinas, 

palestras, etc.), direcionados aos Servidores da UFSC. 

A CCP é uma unidade administrativa vinculada ao Departamento de 

Desenvolvimento de Pessoas – DDP e à Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas – PRODEGESP responsável por coordenar, planejar, executar e avaliar as 

ações de capacitação na UFSC. O trabalho ocorre no âmbito de toda a Universidade, 

sendo responsável pela promoção de cursos de aperfeiçoamento na modalidade 
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presencial, semipresencial e a distância e buscando facilitar o acesso dos servidores da 

UFSC a ações de qualificação e de aperfeiçoamento dentro e fora instituição, 

estimulando-os a estar em um processo de constante desenvolvimento intelectual. 

A CCP é formada por uma equipe multidisciplinar de profissionais que atua de 

forma articulada com seus objetivos e com suas metas, estabelecendo o fluxo e a inter-

relação das ações. Em 2016, neste novo contexto com a troca da Administração Central, 

onde  área de gestão de pessoas retorna-se ao status, em nível de Pró-Reitoria, a CCP 

tem suas diretrizes redimensionadas, marcadas, principalmente, por um novo modelo 

conceitual centrado na tônica do desenvolvimento dos servidores docentes e técnico-

administrativos em educação, para o exercício de suas atividades institucionais. 

 

Avaliação por competência 

 

A política nacional de desenvolvimento de pessoas da administração pública 

federal, estabelece nas diretrizes prevista no art. 3º do decreto 5707/2016: “I -

 capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de 

contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do 

desenvolvimento de competências individuais;” 

São instrumentos desta política: o plano anual de capacitação, relatório de 

execução do plano anual de capacitação e o sistema de gestão por competência (Art. 5º, 

decreto 5707/2016). Assim, busca incentivar um processo estruturado e organizado para 

o desenvolvimento de competências nas instituições públicas federais, porém não 

apresenta de que maneira deve ser implantado. Desta forma, a CCP realizou um estudo 

para verificar qual seria a melhor forma de avaliar os eventos de capacitação e como 

implementar a avaliação por competências. 

 

O modelo de avaliação baseado em competências 

 

Os eventos de capacitação podem ser incrementados em três níveis de 

avaliações sistemáticas, conforme a Tabela 1: 
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Nível Questões 

1. Reação e ação 

planejada 

Quais as reações dos participantes a ação? 

O que planejam fazer com o que aprenderam? 

2. Aprendizagem Que habilidades, conhecimentos ou atitudes foram mudadas? Em 

que proporção? 

3. Comportamento – 

aprendizado aplicado ao 

trabalho e impactos 

Os participantes aplicaram o que aprenderam no trabalho? 

Os novos comportamentos são aplicados no trabalho? 

Tabela 1 - Níveis de avaliações 
Fonte: ABBAD; GAMA; BORGES-ANDRADE, 2000 

 

A CCP estava realizando a avaliação apenas no nível 1,  a avaliação reação é 

realizada pelos participantes dos cursos ofertados na modalidade presencial, 

semipresencial e a distância ao término de cada ação onde avaliam os principais pontos: 

material didático, os instrutores, a CCP, e etc. 

Para avaliação da aprendizagem buscou-se um alinhamento com as diretrizes 

da política nacional de desenvolvimento de pessoas tentando identificar se as 

habilidades, conhecimentos ou atitudes estavam sendo atingidos em cada proposta de 

capacitação. Para tanto, foi construído um modelo de avaliação seguindo as seguintes 

etapas: 

1º Alteração do Plano Instrucional: Os resultados esperados da aprendizagem 

são previamente definidos e apontados nos Planos Instrucionais, caracterizados com 

indicadores que demonstrem quais as competências (CHA) serão desenvolvidas para o 

perfil do participante de uma determinada ação de capacitação (Figura 1). 
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Figura 1 - Plano Instrucional: Critérios de Avaliação 

 

2º Criação de forma de mensurar se as competências foram atingidas: 

adotou-se rubricas para diferentes tipos de atividades orientadas pelas dimensões CHA. 

Inicialmente, realizou uma análise das atividades do Moodle e montou-se alguns 

exemplos de rubricas que poderiam ser modificadas pelos instrutores de acordo com os 

resultados esperados na realização da atividade. Na figura 2 e 3, temos exemplos 

rubricas para atividade de Fórum e Glossário para cursos na modalidade EaD. 

 

 

Figura 2 - Exemplo de atividade de Fórum para curso EaD 
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Figura 3 - Exemplo de atividade de Fórum para curso EaD 

3º Transposição do modelo para o AVA- Moodle: Ao estudar o ambiente 

descobrimos que o Moodle apresenta a rubricas como ferramenta na construção de 

métricas de avaliação mais transparentes e eficazes. O uso de rubricas possibilita que o 

professor desenvolva e sistematize critérios e indicadores de avaliação, buscando assim 

reduzir a subjetividade do processo. São ferramentas que servem para auxiliar o 

professor a construir critérios avaliativos mais transparentes e coerentes em relação a 

objetivos de aprendizagem determinados. Funcionam, portanto, como um instrumento 

de avaliação formativa, permitindo ainda o envolvimento dos alunos no processo de 

aprendizagem e avaliação (BAYA’A; et al,  2009) 

Os critérios e as dimensões foram transpostos para o ambiente com utilização 

das rubricas, conforme pode ser visualizado na Figura 4.  

 
Figura 4 -  Exemplo de rubrica num AVA-Moodle. 
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Considerações Finais 

 

A avaliação da experiência foi positiva, pois trouxe mais transparência nas 

avaliações de aprendizagem: 

● o aluno tem de informação sobre a qualidade do seu trabalho. 

● o aluno tem sugestões construtivas de como melhorar seu desempenho. 

● adesão está sendo favorável dos instrutores da modalidade a distância ao 

modelo, no presencial ainda precisa ser aperfeiçoado, de forma não ser um processo 

oneroso aos instrutores. 

Este modelo de avaliação de aprendizagem está em constante aprimoramento e 

o próximo desafio a avaliação no nível de impacto. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA - PROCESSO DE GAMIFICAÇÃO DO 

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO 

EMBASADOS PELAS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 
 

SILVA, Bruno Leonardo Bezerra da16 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

SANTOS, Raquel Alves17 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 

RESUMO:  Este relato apresenta dados do projeto de gamificação do Levantamento de 
Necessidades de Capacitação (LNC) aplicado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(PROGESP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O projeto teve 
origem no Escritório de Ideias (EI) e veio atender a demanda institucional, com o 
objetivo de alinhar o LNC com as competências institucionais mapeadas e aperfeiçoar o 
instrumento. Para tanto, foi formada uma equipe multidisciplinar que planejou e 
executou o processo de gamificação (ZICHERMANN E CUNNINGHAM, 2011 E 
WERBACH E HUNTER, 2012) em consonância com o Design Centrado no Usuário 
(LOWDERMILK, 2013). O projeto teve como resultado a construção do LNC 
gamificado que obteve um crescimento quantitativo articulado ao incremento 
qualitativo dos dados fornecidos pelo instrumento, contribuindo para a implementação 
da gestão por competência na UFRN. 
 

Palavras-chave: Gamificação. Levantamento de Necessidades de Capacitação. Gestão 
por Competências. 

 

I. INTRODUÇÃO 
 

No cenário da ampla discussão existente sobre os processos de formação inicial 

e continuada do servidor público e as condições pelas quais esses profissionais 

ingressam e se desenvolvem na carreira, emergem reflexões sob os diferentes enfoques 

e paradigmas relativos às competências necessárias para mobilizar o desenvolvimento 

individual e institucional de forma articulada. 

No âmbito da administração pública federal, o Decreto n° 5.707/2006, que 

institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, estabelece em seu art. 1º as seguintes 

finalidades: melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados 

ao cidadão; desenvolvimento permanente do servidor público; adequação das 
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competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como 

referência o plano plurianual; divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 

racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. O decreto supracitado 

determina, em seu art. 5º, três instrumentos a serem utilizados em conformidade com as 

finalidades da Política, são eles: plano anual de capacitação; relatório de execução do 

plano anual de capacitação; e sistema de gestão por competência.  

O Decreto n° 5.707/2006 traz no art. 2º a definição de dois conceitos 

fundamentais relacionados aos instrumentos: 

 
I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, 
com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 
competências institucionais por meio do desenvolvimento de 
competências individuais; 
II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o 
desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, 
visando ao alcance dos objetivos da instituição. 
 

Ao analisarmos as definições legais em consonância com a realidade 

institucional ao qual estamos inseridos, entendemos que tais instrumentos devem 

possuir uma articulação harmônica e sistemática entre si, desde os aspectos teóricos e 

metodológicos que os fundamentam em suas concepções e planejamentos, até nas 

execuções, acompanhamentos e avaliações realizadas que, caso seja necessário, poderão 

retroalimentá-los em possíveis aperfeiçoamentos e adequações. Todavia, dentre os três 

instrumentos elencados, a implementação de um sistema de gestão por competência 

ainda configura, mesmo após mais de dez anos da publicação do decreto, como sendo o 

maior desafio das instituições públicas federais no que concerne ao desenvolvimento de 

pessoas.  

Nesse sentido, considerando as finalidades e conceitos expostos, vislumbramos a 

relevância de se ter uma articulação do sistema de gestão por competências e das ações 

institucionais de capacitação e qualificação destinadas aos servidores com os objetivos 

institucionais das organizações, para que, assim sendo, tornem-se estruturantes e 

essenciais para promoção do desenvolvimento organizacional. Desse modo, configura-

se como basilar que a organização identifique claramente quais são as suas 

competências e respectivas lacunas que necessitam ser desenvolvidas por intermédio de 

ações de capacitação e qualificação profissional.  

Diante desse contexto, a PROGESP da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) aplica, anualmente (desde 2012) e de forma eletrônica, no Sistema 
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Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), um instrumento de Levantamento 

de Necessidades de Capacitação (LNC). Com foco no papel ocupacional do servidor, o 

instrumento objetiva identificar as lacunas de competências que possam gerar atividades 

de capacitação e qualificação por meio da análise da importância e domínio das 

competências técnicas (conhecimentos e habilidades) e competências comportamentais 

(atitudes) dos servidores. Além disso, permite que o servidor efetue solicitações de 

cursos de educação formal (graduação e pós-graduação) e de cursos de capacitação. 

Todas essas informações, após validação pela chefia, constituem os planos anuais de 

capacitação de cada servidor, categoria e unidade da UFRN, subsidiando de forma 

majoritária o planejamento e a execução das ações de capacitação e qualificação. 

O instrumento foi concebido inicialmente com base na gestão por competência 

(conforme orientação do Decreto n° 5.707/2006) e nos ensinamentos e estudos de 

Borges-Andrade (2006). Após 03 (três) anos de aplicação do LNC, a PROGESP 

constatou um reduzido quantitativo de respondentes, com baixo engajamento dos 

servidores e pouco aproveitamento qualitativo e quantitativo dos dados obtidos do 

instrumento no planejamento e na execução das ações formativas. Os principais motivos 

que provocaram tais constatações foram: instrumento pouco intuitivo; preenchimento 

complexo e competências não mapeadas. Dessa forma, no afã de aprimorar o 

instrumento do LNC, a PROGESP, em parceria com a Superintendência de Informática 

(SINFO) e Secretaria de Educação à Distância (SEDIS) da UFRN, iniciou em 2015 o 

projeto de gamificação do LNC com o objetivo de mitigar os problemas supracitados.  

 

II. DESENVOLVIMENTO 
 

O projeto em apreço transcorreu num período de sete meses no ano de 2015, 

passando pelas etapas seguir descritas. 

a. Construção do Projeto 

 

O projeto de gamificação do LNC teve a sua origem a partir do Escritório de 

Ideias (EI) e foi conduzido pela Coordenadoria de Capacitação e Educação Profissional 

(CCEP) da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP – PROGESP). O EI tem 

como propósito estimular, captar, selecionar e gerir ideias de toda a comunidade 

universitária para transformá-las em projetos inovadores e que promovam a melhoria 
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das ações da UFRN. Qualquer pessoa ligada à universidade – servidores técnico-

administrativos e docentes, sejam ativos ou aposentados, e a comunidade discente – 

pode sugerir ideias, de forma individual ou coletiva. As propostas são analisadas por 

comissões de trabalho especializadas, que fazem estudos de viabilidade e encaminham 

os projetos aprovados para o setor vinculado ao seu conteúdo. Os responsáveis pela 

ideia têm a autoria do projeto registrada formalmente e são reconhecidos pela instituição 

com prêmios não-financeiros, ligados à promoção do bem-estar e do estímulo ao 

desenvolvimento criativo. O EI está ligado à PROGESP da UFRN e busca incentivar a 

participação de todos que integram a comunidade universitária, contribuindo, assim, 

com o aprimoramento contínuo da prestação do serviço público. 

Por ter sido derivado de uma ideia submetida ao IE, o projeto de gamificação do 

LNC contou, para elaboração do Termo de Abertura de Projeto (TAP) e do 

planejamento detalhado, com o apoio da CT de Projetos do EI (Comissão de Trabalho 

de Projetos formada por membros da Assessoria Técnica da PROGESP), com uma 

equipe de especialistas em gamificação, além dos profissionais da SINFO (responsáveis 

pelo planejamento, desenvolvimento, documentação e manutenção dos sistemas de 

informação da UFRN). Assim, constituiu-se uma equipe multidisciplinar formada por 

profissionais (docentes, técnicos e alunos da UFRN) das áreas de design, computação, 

gestão de pessoas e educação que, em conjunto, e utilizando uma metodologia 

colaborativa, elaborou o plano detalhado do projeto no formato CANVAS18, contendo, 

dentre outros elementos, as justificativas, etapas, benefícios, requisitos, riscos, prazos e 

equipe responsável.  

                                                           
18 Modelo visual utilizado no gerenciamento de projetos. 
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Figura. 1 – CANVAS do LNC 

 
2.2 Mapa de empatia 

 

Após a constituição do detalhamento do projeto, conforme figura acima, a 

equipe sentiu a necessidade de construir um mapa de empatia dos usuários do LNC. Tal 

estratégia teve a finalidade de estruturar um diagnóstico coerente acerca das impressões 

e experiências que os técnicos-administrativos, docentes e gestores tinham a dispor do 

LNC, conhecendo e construindo em profundidade, desse modo, necessidades, hipóteses 

e empatias dos usuários do instrumento. Assim sendo, foram realizadas entrevistas com 

os servidores da UFRN que subsidiaram a construção três mapas de empatia, um para 

cada categoria. Para ilustrar, segue abaixo o mapa de empatia do servidor técnico-

administrativo. 
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Figura. 2 – Mapa de Empatia do servidor técnico-administrativo 

 

2.3 Testes de usabilidade do LNC antigo 

 

 No afã de ampliar, confrontar e validar as informações contidas nos mapas de 

empatia, em consonância com o Design Centrado no Usuário (LOWDERMILK, 2013), 

foram realizados testes de usabilidade e reuniões com servidores convidados para 

análise do LNC anterior.  

 Foram convidados servidores pertencentes a cada categoria (técnico, docente e 

gestor) para responder o instrumento antigo e, logo em seguida, participar de uma 

discussão com a equipe do projeto sobre as suas impressões da experiência vivenciada. 

Os momentos foram gravados em vídeos para possibilitar uma análise detalhada sobre 

cada passo realizado no preenchimento do LNC. 

 Após análise acurada dos dados coletados, constataram-se diversos elementos do 

LNC que necessitavam ser aperfeiçoados no que concerne à usabilidade, clareza e 

empatia com os respondentes. Comprovamos, assim, a hipótese da necessidade de 

gamificar o instrumento. 
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2.4 Gamificação alinhada as competências institucionais  

 

Gamificação é um fenômeno emergente que consiste na utilização de elementos 

contidos em jogos em diversos ambientes que não são jogos propriamente ditos, 

fazendo uso de suas capacidades de motivar a ação, solucionar problemas e 

potencializar a interação dos indivíduos com alguma atividade. Werbach e Hunter 

(2012) trazem alguns elementos do processo de gamificação que foram utilizados no 

projeto em apreço, são eles:  

 
Elementos Definição 
Avatar Representação visual do personagem do usuário 
Conquistas Recompensa que o usuário recebe por realizar um conjunto de 

atividades  
Conteúdos desbloqueáveis A possibilidade de acessar certos conteúdos na atividade se 

determinados pré-requisitos forem preenchidos.  
Emblemas/medalhas Representação visual de realizações dentro do jogo 
Missão/Desafios É uma noção de que o usuário deve executar algumas 

atividades que são especificamente definidas dentro da 
estrutura do ambiente Podem ser os objetivos da atividade. 

Níveis/Progressão/Feedback 
 

Representação da evolução do usuário. Sensação de avançar 
dentro da atividade. 

Narrativa Estrutura que torna a atividade coerente, explicativa e 
atrativa. 

Emoções Possiblidade de provocar diferentes tipos de emoções, 
especialmente a diversão. 

Quadro 1 – Elementos da Gamificação utilizados no LNC 
Fonte: Werbach e Hunter (2012) 

 

Utilizando-se de tais elementos e seguindo os princípios do Design Centrado no 

Usuário, a equipe do projeto construiu um protótipo do LNC gamificado, com a 

finalidade de possibilitar uma visualização do que seria o produto final e de realizar 

testes de usabilidade da nova versão, estabelecendo comparativos com a versão anterior 

e identificando possíveis ajustes na usabilidade do instrumento. 

Portanto, embasados em Zichermann e Cunningham (2011) e Werbach e Hunter 

(2012), a equipe do projeto, após estudos e discussões, construiu de forma colaborativa 

a nova proposta para o LNC, inserindo elementos de jogos com a finalidade de torná-lo 

mais lúdico, interativo e atrativo para os servidores, com o objetivo de gerar maior 

engajamento, envolvimento e comprometimento dos servidores no processo de 

identificação das competências individuais que precisam ser desenvolvidas pelo 

servidor no afã de aprimorar as competências institucionais.  

Aliado intrinsicamente ao processo de gamificação, o resultado do mapeamento 

das competências institucionais da UFRN realizado pela (DDP/PROGESP), subsidiou 
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de forma conceitual e operacional o instrumento do LNC, pois, partimos da premissa 

que, em se tratando de um instrumento de levantamento de necessidade de capacitação, 

o embasamento em competências institucionais configura-se como um fator essencial 

para o alcance dos objetivos organizacionais pretendidos, pois, só assim, é que podemos 

obter informações concretas acerca das lacunas de competências que precisam, de forma 

real e articulada com os objetivos, missão, cultura e valores institucionais, serem 

desenvolvidas pelos servidores. Ademais, a fundamentação da gamificação do LNC 

com as competências institucionais mapeadas possibilita a aproximação do instrumento 

com a realidade vivenciada pelos usuários (servidores), acarretando, desse modo, numa 

empatia com o instrumento proposto. 

 

III. CONCLUSÃO 
 

Para contemplar de forma as especificidades dos servidores, o instrumento ficou 

dividido em três categorias: Técnico-Administrativo (sem função gerencial e por 

ambientes organizacionais), Docente (sem função gerencial) e Gestor, todos 

fundamentados com as competências institucionais mapeadas.  

Abaixo, algumas telas do LNC dentro do SIGRH que demonstram os elementos 

da gamificação. 

 
Figura 03 – Banner contido na página inicial do SIGRH 

 

Na figura acima, buscou-se estabelecer uma comunicação estreita com os 

usuários para que eles se sentissem motivados a cumprir a missão a eles propostas. 
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Figura 04 – Primeira tela do LNC  

 
 

Na figura 04 é possível observar elementos de interação e ludicida intrínsecas ao 

processo de gamificação. A comunicação e a divisão em fases propõem que o usuário 

interaja com mais empatia e engajamento com o instrumento, possibilitando a noção de 

progressão e conquistas no decorrer do preenchimento. Já o mapa facilita o respondente 

a visualizar com clareza as etapas restantes e fase que ele está cumprindo. 

A primeira fase do LNC tem o objetivo de identificar a lacuna de competência 

por meio da diferença (gap)  entre a importância e o domínio das competências técnicas 

(conhecimentos e habilidades). No mesmo sentido, a segunda fase objetiva identificar as 

lacunas das competências comportamentais (atitudes). A terceira fase permite que o 

servidor realize solicitações de cursos de educação formal (graduação e pós-graduação) 

e de cursos de capacitação. A chefia de cada unidade tem a possibilidade de validar a 

terceira fase de todos os servidores que são hierarquicamente subordinados a ela, 

podendo propor cursos que o servidor não solicitou e/ou para aqueles que não 

preencheram o LNC. 
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Figura 05 – Explicação da primeira fase do LNC 

 
 

 
Figura 06 – Primeira fase do LNC 

 
Nas figuras 05 e 06 percebe-se fortemente o elemento da narrativa da 

gamificação, buscando, desta forma, estabelecer uma aproximação profícua com o 

respondente. É importante ressaltar que nas duas primeiras fases o resultado do 

mapeamento das competências institucionais foi essencial para a formulação das 

competências técnicas e comportamentais dispostas no LNC. Contudo, devido à 

dinamicidade da temática e atendendo aos princípios teóricos e metodológicos que 

nortearam o projeto em apreço, o instrumento possibilita ao respondente adicionar 

competências que não estão dispostas textualmente no instrumento proposto. Sendo 
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assim, o LNC abarca um caráter ainda mais interativo e de atualização constante e 

colaborativa. 

Após a primeira aplicação do LNC gamificado, comparando com os anos 

anteriores, houve um acréscimo de 1229 respondentes. O gráfico abaixo retrata o 

crescimento do quantitativo. 

 
Gráfico. 1 - Quantitativo de respondente por ano. 

Fonte: Relatórios LNC (2014, 2015 e 2016) 

E para além do quantitativo em si, o LNC gamificado permitiu o mapeamento 

das lacunas de competências de forma mais real, tendo em vista que foram embasadas 

pelo mapeamento das competências institucionais. Portanto, com o quantitativo maior e 

com mais qualidade, os dados do instrumento possibilitaram que o planejamento e a 

execução das ações de capacitação fossem realizados de forma mais articulada com as 

necessidades institucionais da UFRN, colaborando para o atingimento dos 

direcionamentos estratégicos da organização. 

Outrossim, com as ações sendo subsidiadas pelo LNC gamificado e embasado 

nas competências institucionais, contatou-se o aumento significativo do número de 

servidores participantes nas ações de capacitações, assim como uma melhoria nos 

resultados das avaliações de reação e impacto realizadas. 

 
 
 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016
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RESUMO:  O artigo tem como objetivo apresentar as bases da concepção do Programa 
de Formação Profissional Continuada em Gestão por Competências da UFBA, em nível 
de Especialização, que vem sendo desenvolvido desde 2013, através da ampla parceria 
intrainstitucional e interinstitucional que envolve, internamente, a colaboração da Pró-
Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, através da Coordenação de Desenvolvimento 
Humano, da Escola de Administração e da Superintendência de Educação a Distância 
da UFBA, contando ainda com o apoio do Laboratório de Gestão do Comportamento 
Organizacional (GETCOM da UFPA). A proposta pedagógica e metodológica adotada 
admite a concepção de EaD com ênfase na abordagem Blended-Learning que valoriza 
as atividades presenciais como essenciais para a formação. O perfil do egresso prioriza 
servidores e gestores públicos, mas acolhe gestores sociais que interatuam com o poder 
público. Os resultados preliminares evidenciam elevado nível de comprometimento dos 
alunos possibilitado pelo desenho de uma formação teórico-prática e pela introdução do 
Projeto de Desenvolvimento Organizacional, produto final dos alunos dirigido para 
desenvolver capacidades práticas em Gestão por Competências no Setor Público.  

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Gestão por Competências. Educação a Distância. 
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1. Considerações Iniciais 

 

A concepção da gestão pública no Brasil, a partir dos anos de 1990, passou a ser 

referenciada pelos princípios orientadores do Paradigma Gerencial e da Reforma do 

Estado, base central da ideologia e práticas inovadoras da Administração Pública 

contemporânea. Nesse contexto, emergem conceitos e metodologias que irão 

fundamentar novos temas, como: governança, governabilidade, gestão por 

competências, avaliação de desempenho, entre outras abordagens correlatas. Essa nova 

realidade institucional, organizacional e administrativa passa a exigir investimentos na 

contratação e, especialmente, na formação/capacitação profissional continuada dos 

servidores e gestores públicos.   

Não há dúvida que, desde 1988, um dos maiores desafios que o Estado e a 

sociedade brasileira tem enfrentado, para dar conta desse novo momento sócio histórico 

de ressignificação e reconstrução das bases que fundamentam as relações complexas 

entre Estado-Sociedade é, justamente, investir na concepção de novas bases 

institucionais, organizacionais, administrativas e sociais, que garantam as 

transformações necessárias do papel relevante que a Administração Pública e os agentes 

públicos passaram a assumir. Outro elemento fundamental desse movimento de 

mudança é o investimento na capacidade operacional e técnica dos servidores, gestores 

públicos e demais atores sociais, para que seja possível, assim, produzir as inovações 

necessárias, em conformidade com as exigências legais e institucionais consagradas.  

Ao observar a dinâmica institucional, organizacional e administrativa de 

transformações ocorridas na Administração Pública brasileira, a partir dos anos de 1995, 

momento em que o Paradigma Gerencialista e a Reforma do Estado ganham densidade, 

não se identificam mudanças significativas na cultura organizacional, especialmente no 

que se refere à captura de novos servidores e gestores públicos, bem como em relação às 

ações de formação/capacitação profissional continuada e a implantação de instrumentos 

efetivos para promover a avaliação de desempenho. Somente a partir de 2003, assiste-se 

a um movimento mais assertivo, dirigido para integrar concepções inovadoras de gestão 

de pessoas na Administração Pública brasileira, defendidas pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e outras agências multilaterais, 

baseadas na concepção da Gestão por Competências.   

Nessa direção observa-se o esforço assumido pelo governo federal, através das 

ações estratégicas assumidas pelo Poder Executivo, mediante a promulgação do Decreto 
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Nº 5.707/2006, que institui o Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) e 

do Decreto Nº 7.133/2010, que institui as políticas de Avaliação de Desempenho no 

Setor Público. Assim como ganham relevância as ações adotadas pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), mediante a definição e imposição da implantação pelas 

organizações públicas federais de metodologias de Governança Pública com ênfase na 

Gestão por Competências e na Avaliação de Desempenho.  

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar as bases teóricas e 

metodológicas que orientaram a concepção do Programa de Formação Profissional 

Continuada em Gestão de Pessoas com ênfase em Gestão por Competências da UFBA, 

em nível de Especialização, que vem sendo desenvolvido, desde 2013, através de uma 

ampla e importante parceria intrainstitucional e interinstitucional que envolve, 

internamente, a colaboração da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas 

(PRODEP), através da Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH), da Escola de 

Administração e da Superintendência de Educação a Distância (SEAD) da UFBA e, 

externamente, conta com o apoio do Laboratório de Gestão do Comportamento 

Organizacional (GETCOM) da UFPA.    

 

2. Síntese da Concepção Teórica e do Desenho Metodológico e Pedagógico do 

Programa  

 

2. 1. Referenciando o conceito de gestão por competências 

 

O conceito de competência vem sendo utilizado em diversas áreas de 

conhecimento, tais como a Psicologia, a Educação, entre outros. Porém, no contexto 

deste trabalho estamos inserindo-o no campo da gestão organizacional.  Merece 

destacar, portanto, que essa abordagem da gestão de pessoas vem se tornando relevante, 

nos últimos anos, nos debates acadêmicos e organizacionais e, como ressalta Fleury e 

Fleury (2001), o termo “competência” tem sido associado a diversas formas de 

compreensão: em nível do indivíduo, das organizações, bem como dos sistemas 

educacionais. 

Em estudo produzido pelos citados autores, no qual investiga as origens do 

conceito de competência, sinalizam que, a partir dos anos de 1970, surgem duas 

perspectivas centrais: uma primeira, formulada por autores americanos como 

McClelland, na década de 1970, e Richard Boyatzis, na década de 1980, que 
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identificavam competência como “um conjunto de características e traços que, em sua 

opinião, definem um desempenho superior” (FLEURY E FLEURY, 2001, p. 185). 

Esses estudos marcaram os trabalhos de pesquisadores americanos que trabalhavam 

sobre o tema competência, com destaque para os estudos de Spencer e Spencer, 1993; 

McLagan, 1996; Mirabile, 1997.  

Desde uma perspectiva mais ampla, podemos afirmar que o conceito de 

competência, segundo os parâmetros indicados acima, era tratado    

 
[...] como conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto 
de capacidades humanas) que justificam um alto desempenho, acreditando-se 
que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e 
personalidade das pessoas. Em outras palavras, a competência é percebida 
como estoque de recursos, que o indivíduo detém (FLEURY E FLEURY, 
2001, p. 186). 

 

Apesar desse foco no indivíduo e em suas capacidades, os pesquisadores que 

propunham esse tipo de abordagem, no entanto, não desconsideravam a necessidade de 

que as competências individuais deveriam estar articuladas às necessidades dos cargos a 

serem desempenhados nas organizações. Nesse contexto teórico, a referência principal 

estava focada na tarefa ou no conjunto de tarefas a serem desempenhadas pelos 

indivíduos com ênfase nas atividades que exigiriam determinadas competências.   

Diversas críticas foram formuladas a essa perspectiva funcionalista por 

relacionarem as competências e habilidades individuais apenas às necessidades das 

tarefas a serem desempenhadas. Essas críticas partiam da afirmação de que esse tipo de 

perspectiva não atenderia às demandas das organizações contemporâneas, 

caracterizadas pela flexibilidade, complexidade e mutabilidade diante do contexto da 

globalização (FLEURY E FLEURY, 2001). 

Essas análises, formuladas por autores europeus, principalmente franceses, que 

debatiam sobre a necessidade de desenvolver pessoas com capacidades complexas para 

atender às mudanças das organizações frente aos processos de reestruturação produtiva, 

fizeram surgir, segundo os citados autores, a emergência de uma nova perspectiva sobre 

o conceito de competência.   

Com base nessa nova perspectiva, o trabalho deixa de ser tratado apenas como 

um conjunto de tarefas que definem um determinado cargo e passa a ser percebido 

como situações profissionais cotidianas com as quais o trabalhador terá que lidar e que 

são cada vez mais mutáveis, flexíveis e complexas. Nesse contexto, destaca-se a 
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perspectiva francesa que incorpora um elemento importante ao conceito de 

competência, ao se referir às relações entre conhecimentos, habilidades e atitudes como 

condição para a mobilização das capacidades dos indivíduos (ALMEIDA, 2007). Com 

base nessa nova abordagem, competência passa a ser entendida como a capacidade do 

indivíduo de “assumir iniciativas, de ir além das atividades prescritas, de ser capaz de 

compreender e dominar novas situações no trabalho, em síntese, ser responsável e ser 

reconhecido por isso” (ZARIFIAN, 1994, p. 111). 

Entre os estudiosos brasileiros sobre o tema, segundo ressalta Fleury e Fleury 

(2001), as influências iniciais se sustentaram em autores americanos e competência era 

vista como algo que o indivíduo possui e que deve atender às necessidades do cargo que 

ocupa. A partir do final dos anos de 1990, a utilização de pesquisadores franceses como 

referência ampliou e enriqueceu o debate trazendo perspectivas e enfoques 

diferenciados. Dentre os estudiosos brasileiros que tem influenciado esse debate 

merecem destacar Fleury e Fleury (2000, 2001) que definem competência como saber 

agir de forma responsável e ser reconhecido por isso, o que implica saber mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agregam, por um lado, 

valor econômico à organização e, por outro, reconhece o valor social ao indivíduo 

(FLEURY e FLEURY, 2001).  

Outros autores têm procurado avançar nessa discussão, entre eles podemos 

destacar Dutra (2001) que apresenta novos aspectos para o debate ao propor que, dentre 

os elementos a serem considerados no conceito de competência é necessário inserir a 

possibilidade de entrega do indivíduo à organização. Essa proposição enriquece a 

definição de competência ao incluir a capacidade de entrega como um fator que 

condiciona a efetiva aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes individuais, 

para a realização dos fins organizacionais. Esse é um aspecto que amplia o conceito de 

competência e traz a questão da motivação, da valorização, do reconhecimento 

profissional, como aspectos relevantes a serem considerados, tendo em vista que, 

dificilmente, a entrega acontecerá sem que a organização invista e reconheça o trabalho 

de seus profissionais.  

Com base nesse conjunto de definições é possível conceituar competência como 

a integração e articulação de conhecimentos (saber), habilidades (saber fazer) e atitudes 

(saber ser) que um indivíduo possui ou desenvolve e que decide entregar à organização 

na qual trabalha com a intenção de alcançar os objetivos organizacionais, bem como 

para obter reconhecimento e valorização. Os elementos que compõem esse conceito de 
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competência têm sido reconhecidos por diversos autores e envolve várias dimensões do 

trabalho destacando as seguintes: cognitiva, psicomotora e afetiva; bem como por 

articular a competência ao desempenho, tendo como referência o ambiente 

organizacional (CARBONE, BRANDÃO e LEITE, 2005) 

Outro aspecto relevante nessa discussão é a necessidade de considerar a 

articulação entre as competências individuais e as competências das equipes de trabalho 

ou das organizações, o que nos leva a classificar, segundo terminologia de Brandão e 

Guimarães (2001), as competências como humanas (ou profissionais) e organizacionais. 

Partindo desse conceito de competência, podemos propor que a gestão por competências 

poderia ser caracterizada, como nos diz Brandão e Guimarães (2001), como um modelo 

de gestão que propõe organizar esforços com o objetivo de planejar, captar, desenvolver 

e avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual, grupal e organizacional), as 

competências necessárias à consecução de seus objetivos.  

Ainda segundo esses autores, a gestão por competências se caracteriza como um 

processo contínuo que tem como finalidade garantir a formulação das estratégias 

organizacionais que levem ao seu desenvolvimento. A gestão por competências teria 

como pressuposto central a necessidade de garantir a adequação do perfil do quadro de 

profissionais às necessidades da organização em termos dos conhecimentos, habilidades 

e atitudes, que devem convergir para a realização dos fins organizacionais. 

Um dos passos da gestão por competências mais discutidos por Carbone, 

Brandão e Leite (2005) é a descrição das competências humanas necessárias para a 

organização. Nesse aspecto, recomendam a descrição das competências sob a forma de 

referenciais de desempenho, ou seja, de comportamentos possíveis de serem observados 

no trabalho. Dessa forma, a descrição de uma competência corresponderia a um 

desempenho ou comportamento esperado, indicando o que o profissional deve ser capaz 

de fazer.  

Para além dos elementos indicados, que destacam a relação entre as 

competências individuais e os objetivos organizacionais, consideramos que um aspecto 

deve ser tratado com bastante atenção nesse processo. Trata-se da forma como as 

expectativas das pessoas serão consideradas. Não atentar para essa questão, poderá 

comprometer a legitimidade e a credibilidade da gestão por competência, pois nesse 

modelo de gestão, agregar valor tanto para a organização como um todo, quanto para as 

pessoas que nela trabalham deve ser pensado como um aspecto fundamental. Nesse 

sentido, considerar as expectativas das pessoas, deve ser um dos aspectos mais bem 
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cuidados na gestão por competências, principalmente quando se tratam de instituições 

públicas que possuem especificidades em suas formas de gestão, historicamente 

constituídas.  Caso contrário, a gestão por competências pode vir a se constituir apenas 

como um modelo de gestão em que o aperfeiçoamento do controle dos processos de 

trabalho, com suas formas eficazes de avaliação do desempenho individual, pode se 

traduzir em pressão sobre os resultados e o desempenho pessoal, o que, ao invés de 

legitimidade, poderá colher resistências tão comuns no serviço público.  

Perceber essa lógica que certamente está na base da criação do modelo de gestão 

por competência, que é própria do setor privado, e buscar possibilidades de aplicação do 

modelo no setor público, que possui outra lógica e outras finalidades, é um dos grandes 

desafios para a gestão de pessoas nessas instituições. 

O Programa de formação continuada que vem sendo concebido e implementado 

pela UFBA, cujos aspectos centrais estão sendo relatados nesse capítulo, ao colocar os 

gestores e os próprios profissionais que atuam nas organizações públicas no centro do 

processo de reflexão e produção de novas metodologias na área de gestão de pessoas, 

com certeza, poderá vir a ser um caminho que, possivelmente, trará excelentes 

resultados para a melhoria da qualidade da gestão pública, especialmente se for 

replicado em outras instituições estatais.  

 

2.2. Bases teórico-metodológicas do Programa 

  

Uma das novidades desse Programa de formação é a concepção de Educação a 

Distância com ênfase na abordagem B-Learning o que significa que se buscou integrar 

as facilidades que o ensino a distância traz para, assim, ampliar o atendimento de um 

público maior, sem perder de vista, contudo, a necessidade de motivar, orientar e 

acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes presencialmente. Com essa 

proposta metodológica e pedagógica, tem sido possível não apenas garantir a qualidade 

e comprometimento dos alunos, como também tem sido admissível proporcionar 

integração e interação entre os egressos, com vistas à conformação como resultado 

desse Programa de uma Rede de Inovação em Gestão por Competências no Setor 

Público para facilitar a implementação e/ou consolidação das políticas de 

formação/capacitação continuada de servidores públicos nessa e em outras áreas 

correlatas. 
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A abordagem Blended-Learning (B-Learning) valoriza as articulações entre 

atividades presenciais e a distância como essenciais para a formação aspirada. Com base 

nos conceitos de Aprendizagem Organizacional 24  e Aprendizagem Sócio Prática 25 

(devido aos limites desse texto esses conceitos não serão discutidos, mas podem ser 

melhor compreendidos nas notas de pé indicadas) e B-Learning foram definidas as 

metodologias e tecnologias educacionais orientadoras da concepção e execução do 

Programa que foram desenvolvidas em dois planos articulados: (a) O plano da 

transmissão de conhecimentos formais; e (b) O plano da interação sistemática entre os 

participantes para aplicação dos conhecimentos (formais e também os resultantes de 

suas experiências profissionais) nos processos organizacionais. As características dessa 

proposta foram fundamentais, pois garantiu atender aos objetivos e competências 

esperados pelos egressos, visto que possibilitaria a interação sistemática entre alunos, 

docentes, tutores e orientadores para a produção colaborativa de conhecimentos – 

estruturadas com base no conceito de redes de cooperação inter e intraorganizacionais.      

Com esse suporte metodológico e tecnológico os estudantes tem sido 

capacitados para desenvolver competências em mapeamento ou identificação de 

competências, elaborar planos ou programas de gestão de capacitação por competências 

(com ênfase no conceito de trilhas de aprendizagem), desenhar ou analisar instrumentos 

de avaliação de desempenho, propor percursos metodológicos em pesquisa de clima 

organizacional, em desenvolvimento de potencial de liderança e em roteiros de ações 

para potencializar a qualidade de vida no trabalho. Uma das bases orientadoras do 

desenvolvimento dessas capacidades práticas, além dos conteúdos das disciplinas, é a 

elaboração do PDO, produto central da avaliação final da formação (correspondente ao 

TCC). Esse esforço pode possibilitar aos profissionais egressos assumir o papel de 

multiplicadores de um conhecimento teórico-prático em gestão por competências no 

setor público.  

                                                           
24  O conceito de aprendizagem organizacional está associado, segundo Peter Senge  
(1990), a um processo de interação contínua no ambiente organizacional, a fim de 
melhor compreender as necessidades ambientais e, consequentemente, satisfazê-las. 
25   O conceito de aprendizagem sócio prática está associado à transmissão do 
conhecimento através das práticas profissionais, mediante a integração de elementos 
subjetivos e formais de conhecimento com o contexto no qual o aluno-aprendiz está 
inserido. Segundo Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (1997, 2008), o conhecimento 
produzido no ambiente organizacional é definido como sócio relacional, prático, tácito 

e explícito. 
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Com base nessa escolha, a expectativa é de que os estudantes, ao final da 

formação, sejam capazes de: (a) identificar a gestão por competências como ferramenta 

eficaz para concretizar os objetivos estratégicos das organizações públicas; (b) analisar 

a gestão por competências como instrumento promotor de capacidades de inovação, 

novas aprendizagens, promover o desenvolvimento dos indivíduos e das equipes; (c) 

discutir as diretrizes de planos de carreira com enfoque da gestão por competências; (d) 

identificar os desafios e oportunidades do gestor de pessoas na Administração Pública; 

(e) especificar o papel dos servidores, gestores públicos e outros atores sociais 

interessados na formação e/ou na criação dos valores públicos; (f) adotar atitudes que 

facilitem o clima organizacional; (g) identificar a importância do indivíduo nas equipes 

de trabalho; (h) reconhecer a importância da criação de um ambiente motivador; (i) 

distinguir elementos da comunicação eficaz; (j) aplicar estratégias de negociação na 

gestão de conflitos; (l) usar técnicas de estruturação, planejamento, condução e 

avaliação no processo de negociação, dentre outras capacidades correlatas. 

Para dar conta dessas metas o Programa foi estruturado em três Eixos de 

Aprendizagem, integrados e articulados entre si: o Eixo de Aprendizagem 1, que aborda 

temas sobre as Tendências e Desafios da Administração Pública Contemporânea; o Eixo 

de Aprendizagem 2 que prioriza o domínio dos Novos Processos e Instrumentos de 

Gestão de Pessoas do Setor Público; e o Eixo de Aprendizagem 3 voltado para o 

Desenvolvimento de Competências em Gestão de Pessoas.  Para atender a esse percurso 

formativo (teórico, prático e experimental) foram definidos os seguintes temas 

prioritários: responsabilização na administração pública e de seus agentes; gestão do 

conhecimento e governança no setor público; cultura, comportamento organizacional 

com ênfase em pesquisa de clima organizacional; gestão estratégica de pessoas; 

conceitos e práticas da gestão por competências no setor público; gestão da capacitação 

por competências; avaliação de desempenho; qualidade de vida no trabalho, 

desenvolvimento do potencial de liderança; produção de textos acadêmicos e projeto de 

desenvolvimento organizacional. Além dessas abordagens foi facultado espaços 

flexíveis para a introdução de abordagens atuais sobre temas transversais da 

administração pública e de gestão de pessoas.  
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3.2. Análise dos resultados preliminares da experiência da UFBA 

  

Os resultados preliminares desse esforço que vem sendo realizado pela UFBA 

evidenciam o alcance de elevado nível de comprometimento dos alunos, expresso no 

índice médio de 95% de participação efetiva no Programa. Índices aumentados pelo 

significante nível de empenho de consolidação de uma formação teórico-prática 

garantida mediante a introdução do Projeto de Desenvolvimento Organizacional (PDO) 

que possibilita aos alunos, docentes e tutores desenharem percursos de aprendizagens 

práticos dirigidos para implantar e/ou consolidar a gestão por competências no setor 

público.  

Visto tratar-se de uma proposta pedagógica e tecnológica inovadora, considera-

se que é possível destacar alguns resultados mais relevantes, conforme destaca-se a 

seguir: os desafios da concepção e definição das responsabilidades intrainstitucionais; a 

escolha metodológica, pedagógica e tecnológica que daria suporte ao Programa; a 

produção do conteúdo didático, que contou com a contribuição fundamental da equipe 

do GETCOM-UFPA; a execução do curso, com ênfase no desenho e elaboração dos 

Projetos de Desenvolvimento Organizacional (PDOs), conforme já destacado. 

No âmbito da concepção do Programa, que envolveu diversos órgãos internos da 

UFBA, merece destacar o comprometimento assumido pela Reitoria e, especialmente 

pela PRODEP, através da CDH, em articulação com a equipe de docentes da Escola de 

Administração da UFBA, unidade de ensino que aceitou o desafio de construir, de 

forma colaborativa, um Programa de formação profissional continuada que tomasse 

como referência as determinações do Decreto Nº 5.707/2006 e do Decreto Nº 

7.133/2010, considerando, ainda, as determinadas do TCU, no que se refere à 

implantação pelos órgãos do governo federal da gestão por competências e da avaliação 

por desempenho.  

O esforço foi realizado sem desconsiderar os limites da cultura organizacional da 

UFBA, que ainda não reconhecia, à época do início da concepção do Programa, a gestão 

por competências como uma política necessária para a transformação da gestão de 

pessoas e qualificação da gestão da Universidade. Para superar esses limites 

institucionais, organizacionais e administrativos, a PRODEP considerou que investir 

recursos na formação especializada em gestão por competências representaria uma ação 

estratégica, visto que poderia contribuir para uma mudança cultural progressiva sobre a 

nova gestão de competências. Nesse sentido, observa-se que, entre 2013 e 2017, os dois 
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Reitores – representados pela professora Dora Leal e pelo professor João Sales – e seus 

respectivos Pró-Reitores de Desenvolvimento de Pessoas – Eduardo Portela, Rosilda 

Arruda, Márcia Rangel e Lorene Pinto - mantiveram essa intenção firme, o que garantiu 

a continuidade dos investimentos feitos e possibilitou à Universidade dispor hoje de um 

Programa de Formação que pode ser replicado internamente e junto a outras 

organizações públicas.  

No que diz respeito à escolha metodológica do Programa, a opção foi tomar 

como referência a experiência de ‘Mapeamento de Competências’ que estava sendo 

desenvolvido, em 2013, pela CDH-UFBA, em parceria com o GETCOM-UFPA através 

da coordenação do Professor Thiago Dias Costa. Foi, portanto, essa experiência prática 

(ainda que não tenha sido possível completar todo o ciclo do mapeamento) que 

despertou o interesse da equipe de Gestão da PRODEP para a oportunidade e 

necessidade de ampliar a colaboração com o GETCOM para a construção colaborativa 

do material didático que daria base para o Programa. Essa decisão estratégica garantiu, 

portanto, que a UFBA tenha investido na concepção e elaboração de um produto 

diferenciado, baseado não apenas nos estudos teóricos sobre a gestão por competências, 

mas focado, essencialmente, no desenvolvimento de capacidades práticas dos servidores 

públicos.   

Outro diferencial do Programa foi a escolha de construir uma proposta de forma 

colaborativa, o que possibilitou articular tanto os compromissos pedagógicos formais da 

formação pós-graduada, em nível de especialização, sob a responsabilidade da Escola 

de Administração, como também atendeu às demandas e orientações da PRODEP-CDH 

de investir em uma formação especializada, de caráter prático, que contou com a 

fundamental contribuição de diversos professores e servidores da UFBA e de outros 

professores convidados, com destaque para os docentes e pesquisadores vinculados ao 

GETCOM-UFPA. Essa concepção e produção didática colaborativa carregam consigo o 

sentido e aplicação dos conceitos de Aprendizagem Sócio Prática e B-Learning, base 

metodológica que orientou o desenho e guia a execução do Programa.  

Como desdobramentos dos esforços institucionais e do desenho pedagógico, 

ganharam relevo, também, os empenhos metodológicos e tecnológicos empreendidos 

pela parceria firmada entre a PRODEP-CDH e a Escola de Administração com a 

Superintendência de Educação a Distância da UFBA (SEAD). Mesmo considerando que 

a ferramenta da EaD já esteja relativamente popularizada no Brasil, é importante 

reconhecer que esse tema e experiências carecem de investimentos e reconhecimento 
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institucional como fonte relevante para atender a um número maior de servidores e 

outros atores interessados na formação pós-graduada, no Brasil. Nesse sentido, a equipe 

da PRODEP-CDH, da Escola de Administração e da SEAD decidiram se articular para 

investir em um desenho metodológico e tecnológico que garantisse o esforço da UFBA 

de ampliar as ações estratégicas da Educação à Distância. Merece destacar os 

investimentos fundamentais desenvolvidos para atender as seguintes ações/metas: 

produção de conteúdo didático, formação de equipes, implantação de laboratórios 

tecnológicos e educacionais especializados com capacidade para oferecer suporte para: 

produção de designer educacionais, revisão dos textos, midiatização dos e-books, edição 

das vídeos-aulas, concepção do Ambiente Virtual de Aprendizagem, entre outras 

atividades. Nesse sentido, considera-se que o Programa resultou em ações proativas 

para que a UFBA pudesse ampliar as atividades de EaD, de modo a colocá-la como uma 

instituição pioneira na concepção e implantação de um curso de especialização 

concebido e produzido pela Universidade para atender a demandas internas e externa 

por formação em gestão por competências.  

Outra inovação pedagógica e tecnológica foi à introdução da modalidade B-

Learning que garantiu integrar à metodologia da educação à distância à participação 

ativa dos alunos em aulas e oficinas presenciais. Um dos principais resultados 

alcançados pelas atividades presenciais foi a oportunidade que os professores e tutores 

tem tido para apoiar os estudantes a desenvolverem hábitos de auto estudo, 

fundamentais para que possam avançar na autodisciplina exigida para enfrentar os 

desafios da EaD. Outro aspecto relevante que o B-Learning trouxe foi o espaço que os 

estudantes tiveram para interatuar com outros colegas servidores vinculados a outros 

setores, o que contribuiu para que tivessem oportunidade de conhecer e discutir sobre 

diferentes (e complementares) olhares sobre a realidade (e problemas organizacionais), 

à luz dos desafios e perspectivas para a formação e implantação da gestão por 

competências.  

Por fim, cabe destacar outra novidade relacionada à concepção e elaboração dos 

Projetos de Desenvolvimento Organizacional (PDOs) 26 . Certamente, essa foi a 

atividade mais desafiadora do Programa e merecem ser destacados aqui os principais 
                                                           
26 Vale destacar os temas definidos para que os alunos desenvolvessem os PDOs: gestão 
por competências, gestão de capacitação por competências, avaliação de desempenho, 
pesquisa de clima organizacional, desenvolvimento do potencial de liderança e 
qualidade de vida no trabalho. 
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resultados dessa atividade formativa, realizada em duas etapas articuladas e integradas: 

a etapa individual, voltada para preparar os estudantes para o desenvolvimento de 

competências em elaboração de projetos de pesquisa; e a segunda etapa, dirigida para o 

desenvolvimento do PDO, em grupo.  Ainda que seja importante reconhecer as 

dificuldades que a maioria dos estudantes apresentaram para o desenvolvimento dos 

projetos científicos (base introdutória da formação aplicada), o que evidencia a 

necessidade de investimentos metodológicos nas próximas turmas para superar esse 

entrave, foi na etapa subsequente, referente a produção coletiva que se observaram os 

maiores desafios. O primeiro reto foi estimular a colaboração em torno de um tema 

comum, pois cada um queria defender sua escolha inicial. O segundo, mas não menos 

importante foi o de definir as bases de orientações à distância, especialmente as 

lideradas por orientadores que viviam em outro estado. Era um grande risco que o 

Programa teria que assumir, pois os custos elevados com deslocamentos dos 

orientadores externos inviabilizavam a orientação presencial. Para vencer esse desafio, a 

coordenação conseguiu desenhar recursos pedagógicos que viabilizassem encontros 

virtuais, garantindo não apenas a qualidade das orientações, como também preservando 

um ganho de qualidade diferenciado quando comparado aos resultados de outros grupos 

que foram acompanhados por orientadores presenciais. Merece destacar que em 

algumas das experiências onde orientadores e orientandos residem em um mesmo 

território, observou-se uma redução acentuada do uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem como espaço para interação. A maioria dos encontros virtuais foi 

substituída por reuniões presenciais.  

Considerando que a concepção metodológica do curso admite tanto as atividades 

virtuais como o B-Learning, os encontros presenciais não foram julgados como algo 

fora do padrão. Mas, chamou a atenção da coordenação o fato de que alguns grupos 

optaram pela alternativa presencial, utilizando o AVA apenas para fazer as postagens 

obrigatórias. Como indicativo para reorientar próximas turmas do Programa, sugere-se 

observar quais aspectos positivos foram mais acentuados pelos grupos orientados a 

distância, de modo que sirvam para reconsiderar as atividades de orientações futuras.  

 

4. Considerações Finais  

 

Buscou-se enfatizar, neste texto, a concepção teórica, metodológica e 

pedagógica do Programa de Formação Profissional Continuada em Gestão por 
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Competências, concebido pela UFBA. Merece destacar essa experiência tem revelado 

não apenas compromisso em promover inovação para qualificar servidores, mas 

também evidencia também o potencial de replicação que esse Programa tem podendo, 

pois, contribuir para a formação de servidores de diversas organizações públicas do 

país. Nesse sentido, admite-se que a Universidade e, por extensão, o poder público tem 

hoje à sua disposição um produto sistematizado e experimentado de formação pós-

graduada em gestão por competências, disponibilizado na Plataforma EaD da UFBA, 

que pode contribuir para modernizar e qualificar a Administração Pública no Brasil, de 

forma geral, e nas IES, em particular. Considera-se que o desenho teórico e prático do 

Programa reflete alinhamento tanto às diretrizes definidas pelo Decreto Nº 5.707/2006 e 

pelo Decreto Nº Decreto Nº 7.133/2010, como também está conformado para ampliar 

esses instrumentos na medida em que foram integrados diversos conteúdos teóricos, 

estratégicos e práticos considerados fundamentais para qualificar a formação continuada 

dos servidores públicos, conforme destacado no corpo do texto.  
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RESUMO: A ação de capacitação construída por meio de curso na modalidade 
presencial, denominada de Gestão de Pessoas por Competências nas Organizações: 

uma Introdução está ancorada fundamentalmente nas seguintes áreas de conhecimento: 
Administração, Psicologia das Organizações e do Trabalho, Sociologia, Antropologia e 
Pedagogia. Tal ação se encontra orientada pelo Decreto nº 5.707/2006 e endereçada à 
Servidores Docentes e Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). A referida capacitação tem dois propósitos essenciais: 
sensibilizar os Servidores da UFSC em geral, para a relevância de compreender o 
conceito de “Competência” e de “Gestão de Pessoas por Competências”; e ajudá-los na 
tomada de consciência sobre as múltiplas possibilidades de aplicar o conceito de 
“Competência”, tanto no trabalho, como em outros espaços de suas vidas. 

Palavras-Chaves: Sensibilização. Competência. Gestão de Pessoas. 

O contexto - A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

 

A UFSC, autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, é 

uma Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa, com sede no Campus Universitário 

Reitor João David Ferreira Lima, em Florianópolis, Capital do Estado de Santa 

                                                           
27 Este Relato de Experiência foi parcialmente publicado em forma de artigo. Fonte: SILVA, N.; 
NICOLAZZI, E. M. S. Modelo de Gestão de Pessoas por Competências: uma perspectiva de mudança nas 
Universidades Brasileiras. In: LEOPOLD, L.; FAGÚNDEZ, D.; SOBRERA, N. (Editores). Psicología y 
Organizacíon del Trabajo XII. Investigaciones e Intervenciones en el Campo de la Psicología de las 
Organizaciones y el Trabajo: el estado del arte. Montevideo - Uruguay: Psicolibros Universitario, 2011. 
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Catarina. É regida pela legislação federal que lhe for pertinente, pelo seu Estatuto, pelo 

Regimento Geral, pelos Regimentos dos órgãos da Administração Superior e das 

unidades universitárias e pelas Resoluções de seus órgãos (UFSC, 1982). Tais preceitos 

no conjunto lhe conferem autonomia administrativa, didático-científica, de gestão 

financeira e disciplinar. 

A UFSC tem como missão “produzir, sistematizar e socializar o saber 

filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do 

ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e 

internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e na 

defesa da qualidade da vida” (UFSC, 1982, Art. 3°§).  

Em seu quadro futuro, com base no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) (UFSC, 2015), reside a visão positiva de se tornar cada vez mais uma 

Universidade pautada pela excelência em todas as suas ações meios ou fins (ensino, 

pesquisa e extensão). Isso significa que, por meio de seus servidores docentes e técnico-

administrativos em educação, na UFSC se tem como propósito, o reconhecimento como 

um centro de excelência acadêmica no cenário regional, nacional e internacional, de 

modo a contribuir cada vez mais, à construção de uma sociedade justa, democrática e 

revestida de qualidade de vida.  

Tal visão positiva de futuro se encontra norteada pelos valores constantes no 

PDI (UFSC, 2015, p. 22):  

 
Acadêmica e de Qualidade, por meio da busca contínua de patamares de 
excelência acadêmica, em todas as suas áreas de atuação, em especial no 
ensino, pesquisa e extensão; Inovadora, por ser capaz de identificar e optar 
por novos caminhos e de criar novas oportunidades, carreiras e práticas em 
conformidade com uma visão inovadora; Atuante, por ter capacidade de 
opinar, influenciar e propor soluções para grandes temas, tais como: acesso 
ao conhecimento e à cidadania, desenvolvimento científico e tecnológico, 
violência urbana, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento humano e 
social; Inclusiva, compromissada com a democratização do acesso ao ensino 
superior público, gratuito e de qualidade, e com o intuito de superar as 
desigualdades regionais do Estado de Santa Catarina, mantendo a concepção 
de uma universidade verdadeiramente pública e compromissada com a 
sociedade catarinense e brasileira; Internacionalizada, por meio da 
intensificação de parcerias e convênios com instituições internacionais, 
contribuindo para o seu desenvolvimento, o do Brasil e o de outras nações; 
Livre e Responsável, com Servidores Docentes e Técnico-Administrativos 
em Educação e estudantes livres responsáveis para desenvolver suas 
convicções e suas vocações no ensino, na pesquisa e na extensão; 
Autônoma, uma Instituição capaz de decidir sobre seus próprios rumos, 
dentro de suas competências; Democrática e Plural, pois assegura o 
reconhecimento pleno de sua diversidade acadêmica; Bem Administrada e 
Planejada por meio de estratégias eficientes e efetivas de gestão e de busca 
dos recursos para a realização de suas metas; Transparente, que presta 
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contas de suas ações e decisões à comunidade; e, Ética, orientada para a 
responsabilidade ética, social e ambiental.  

 

A relevância da sensibilização/conscientização 

 

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), instituída a partir 

do Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, tem como eixo central a implantação de 

um Modelo de Gestão de Pessoas por Competências. O objetivo principal é “o 

desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da 

instituição” (Artigo 2º, inciso II). 

O alinhamento entre competências dos servidores, missão e visão das 

Universidades Públicas Federais constitui uma das finalidades essenciais da PNDP. Tal 

propósito gera condições para a substituição de um modelo de gestão de recursos 

humanos burocrático, mecanicista e estático, por um modelo de gestão de pessoas 

orgânico, flexível e dinâmico, calcado em práticas de gerir pessoas por meio de 

competências requeridas que agreguem valor à missão e à visão das Universidade 

Públicas Federais. O que requer desconstruir hábitos arraigados de gerir pessoas 

orientados principalmente pela administração de pessoal (rodar folha de pagamento e 

promover por tempo de serviço) e construir um novo modo de pensar e gerir pessoas 

(CARVALHO ET AL, 2009). Como consequência, implica em renovados modos de 

pensar e de organizar o trabalho, que por sua vez, enquanto “efeito colateral” trazem 

pensamentos e sentimentos, inquietantes e desafiantes, os quais invariavelmente causam 

desconforto, angustia, culpa e ansiedade (SCHEIN, 2009). Isto porque, as pessoas 

constroem ao longo do tempo “zonas de conforto”, sempre ancoradas em costumes e 

hábitos, que são historicamente construídos, mas que são progressivamente 

“naturalizados” (BLANCHARD, 2002). 

As mudanças em modos de gerir pessoas, por mais claras que possam ser para 

a comunidade organizacional e percebidas como legítimas, invariavelmente, sempre 

suscitarão algum tipo de dúvida, receio ou resistência. Ou seja, todo processo, por mais 

legitimo e claro, que possa ser percebido pelos membros de uma comunidade 

organizacional, sempre suscitará algum tipo de resistência. Portanto, é recomendável 

construir estratégias que sensibilizem as pessoas potencialmente impactadas pelas 

mudanças. Ajudá-las a tomar consciência dos possíveis benefícios para a vida pessoal e 

no trabalho são relevantes para “desarmar “possíveis resistências” (SHEIN, 2009). 
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Além de compreenderem as mudanças propostas, as pessoas necessitam legitima-las 

porque acreditam que elas “melhoram”. A crença e os sentimentos decorrentes dos 

Servidores Docentes e Técnico-Administrativos em Educação de que a vida pessoal e 

profissional melhora a partir do modelo de gestão de pessoas por competências é 

pressuposto importante para o sucesso dessa nova forma de gestão. Também é relevante 

mostrar os possíveis malefícios oriundos de hábitos arraigados que, ao serem expressos 

por meio de comportamentos, produzem consequências não benéficas tanto para quem 

as geram, quanto para as pessoas que são afetadas pelas mesmas. É o que comumente 

vem sendo denominado de momento de desconfirmação.  

Aliado a isto, é necessário mostrar e refletir junto aos gestores e demais 

trabalhadores, as características fundamentais do Modelo de Gestão de Pessoas por 

Competências proposto. O que também requer construir infraestrutura condizente à 

construção de espaços organizacionais físicos e psicossociais voltados para o 

desenvolvimento e expressão de tais competências. Por fim, também cabe explicitar, 

que suporte técnico e psicológico se tornam imprescindíveis (SCHEIN, 2009). 

Logo, o processo de sensibilização tem como pressuposto que, a compreensão 

e a legitimidade conferidas pelos gestores e demais trabalhadores ao Modelo de Gestão 

de Pessoas por Competências é de crucial importância. Dos gestores, a expectativa é a 

de que criem condições à construção e consolidação do modelo. Dos trabalhadores, o 

esperado é que agreguem conhecimentos, habilidades e atitudes condizentes com os 

papéis que desempenham na organização. A qualidade e intensidade da reciprocidade 

do contrato psicológico gerado entre as partes (gestores e demais trabalhadores) incidirá 

na motivação e no comprometimento com a mudança na direção de um modelo de 

gestão de pessoas por competências (SCHEIN, 1982; MUCHINSKY, 2004). 

Ao levarmos em conta os argumentos até aqui apresentados e visando atender 

ao que dispõe o Decreto nº 5.707, artigo 7º, inciso III - referente à disseminação da 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal junto aos Servidores Públicos 

Federais, cujo eixo central é o Modelo de Gestão de Pessoas por Competências no 

Serviço Público Federal - foi planejada e executada, a partir de 2009, uma ação de 

capacitação na forma de curso, na modalidade presencial. O objetivo de tal ação foi 

sensibilizar os Servidores Docentes e Técnico-Administrativos em Educação para a 

importância da implementação de um Modelo de Gestão de Pessoas por Competências 

na UFSC. 
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A relevância deste tipo de ação reside em ajudar os Servidores Docentes e 

Técnico-Administrativos em Educação na tomada de consciência, sobretudo positiva, 

das possíveis consequências geradas por meio da construção de um Modelo de Gestão 

de Pessoas por Competências. Nesse espaço de aprendizagem, orientado por exposições 

dialogadas reflexivas e técnicas vivenciais, são mostrados os desafios e oportunidades 

para o crescimento pessoal e profissional, sempre se levando em conta a natureza 

pública da Universidade, o que implica ser regulamentada por legislação específica.  

A intenção é promover a ressignificação de crenças não favoráveis e fortalecer 

aquelas compreendidas como relevantes à construção de um modelo de gestão de 

pessoas por competências no âmbito das entidades públicas, em especial as 

universidades públicas federais (SCHEIN, 2009; WIND, CROOK e GUNTHER, 2005). 

O que também pode ser compreendido como redefinição cognitiva. Um procedimento 

psicoterápico, visando corrigir crenças equivocadas ou distorcidas, de modo a 

minimizar reações exageradas e obstaculizantes (BECK, 1999). Tal espaço de 

aprendizagem, que se caracterizou como essencialmente dialógico e conceitual 

aplicado, teve como intuito fundamental esclarecer, minimizar ansiedades e criar 

atitudes favoráveis/positivas à geração de um Modelo de Gestão de Pessoas por 

Competências, conforme instituído pelo Decreto nº 5.707/2006. 

 

Objetivos 

 

Constituem objetivos da ação de capacitação construída em formato de curso 

na modalidade presencial e destinada aos Servidores Docentes e Técnico-

Administrativos em Educação da UFSC: 

A) Sensibilizar os servidores da UFSC para a importância da compreensão do 

conceito de “Competência” e de “Gestão de Pessoas por Competências”;  

B) Propiciar aos participantes a tomada de consciência sobre as múltiplas 

possibilidades existentes de conferir sentido aplicado, por meio de ações 

efetivas, ao conceito de competência, tanto no trabalho, quanto em outros 

espaços de vida; 

C) Esclarecer as implicações e desafios a serem enfrentados com a implantação de 

um Modelo de Gestão de Pessoas por Competências, ao considerarmos a 

natureza pública da Universidade que é regulamentada por legislação específica; 
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D) Contribuir à ressignificação (desconstrução) de pensamentos e de sentimentos 

(crenças) não favoráveis à construção de um Modelo de Gestão de Pessoas por 

Competências na Universidade;  

E) Ajudar a promover (construir) atitudes positivas referentes ao Modelo de Gestão 

de Pessoas por Competências a ser implantado na Universidade; 

F) Intensificar nos participantes do Curso atitudes favoráveis à participação em 

ações de capacitação com finalidade técnica, comportamental, gerencial e 

estratégica;  

G) Colaborar com a consolidação de uma cultura de aprendizagem junto aos 

Servidores Docentes e Técnico-Administrativos em Educação da UFSC 

 

Método (Procedimentos) 

 

O curso de capacitação foi planejado pelo Ministrante Professor Narbal Silva e 

pelos Técnicos em Assuntos Educacionais da Divisão de Capacitação e Afastamento 

para Formação (DCAF) da UFSC, por meio de reuniões formais e informais. O 

propósito central das reuniões foi o de direcionar, o máximo possível, os conteúdos de 

natureza conceitual e aplicada às necessidades de aprendizagens dos participantes, 

aliada à finalidade de explicitar (mostrar) e refletir junto aos mesmos, as relações entre 

o Decreto n° 5.707/2006, de 23 de fevereiro de 2006, a PNDP e as consequências da 

implantação de um Modelo de Gestão de Pessoas por Competências na UFSC. Nesta 

perspectiva, o foco foi adequar as explicações de conceitos e compartilhamento de 

experiências, ao repertório linguístico dos participantes. Os encontros também serviram 

para definir a carga horária do curso - estabelecida em 28 horas, distribuídas em sete 

encontros semanais de quatro horas. Também foi definido o número considerado ótimo 

de participantes, que ficou estabelecido em trinta (30) por turma, levando-se em conta, 

as dimensões do espaço físico disponível. 

Do ponto de vista epistemológico, o Curso teve como referenciais, o 

construcionismo social, o cognitivismo e o humanismo, áreas de conhecimentos e 

perspectivas teóricas, que alicerçam os pressupostos básicos da psicologia positiva, em 

especial, nas organizações e no trabalho (SILVA, N.; BOEHS, S. T. M, 2017). Nesta 

ótica, se buscou, sempre por meio presencial estabelecer relações de ensino e de 

aprendizagem, com o propósito de favorecer a construção e a reconstrução (redefinição 

cognitiva e afetiva) de conhecimentos, habilidades e atitudes (competências). Nos 
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encontros também se visou incentivar reflexões individuais e coletivas a respeito das 

múltiplas possibilidades de aplicação dos conhecimentos e de experiências 

apresentadas, tanto na vida pessoal quanto no trabalho de cada um dos participantes. 

As técnicas eleitas para orientar as relações de ensino e aprendizagem foram as 

que seguem: a) exposição dialogada dos conteúdos; b) apresentação de estudos de caso; 

c) exercícios de dinâmicas de grupo; d) projeção de filmes (na íntegra e/ou trechos 

significativos); d) atividades escritas; e) leituras dirigidas; f) seminários. 

Por fim, os recursos materiais existentes para conferir suporte às relações de 

ensino e de aprendizagem foram os seguintes: lousa branca, marcador para quadro 

branco, computador, internet, data show, caixa de som, textos impressos e diversos 

tipos de materiais (cartolina, jornais, revistas, tesoura, cola, etc.), estes últimos 

utilizados nos exercícios de dinâmica de grupo. 

 

Do plano à ação 

 

Após o planejamento da ação de capacitação no formato de curso presencial 

denominado Gestão de pessoas por competências nas organizações: uma 

introdução, o mesmo passou a ser ofertado no primeiro semestre do ano de 2009, 

integrando o Plano Anual de Capacitação da UFSC. Uma vez disponibilizado o curso 

no Sistema Gestor de Capacitação para receber inscrições via web, foram 

disponibilizadas cinco turmas (de 2009/1 até 2011/1), uma por semestre até o final do 

primeiro semestre de 2011, somando um total de 150 vagas oportunizadas aos 

servidores interessados no Curso. Observe-se que o número total de inscrições 

evidenciou a necessidade da realização de um processo seletivo para definir a ocupação 

das vagas oferecidas. Estas turmas foram compostas por servidores ocupantes de vários 

cargos e funções, bem como de diferentes níveis de escolaridade, o que contribuiu para 

o compartilhamento de experiências profissionais e pessoais diversificadas. O número 

efetivo de servidores que participaram do curso e obtiveram frequência mínima 

necessária à obtenção de certificado de conclusão foi de 113 participantes. Levando-se 

em conta que este Curso teve como propósito sensibilizar os servidores para a mudança 

no modelo de gestão de pessoas da Universidade - o que repercutirá no fazer das 

pessoas, em suas atitudes e comportamentos, consideramos o número de participantes 

inscritos e concluintes bastante significativo. 
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A exposição dos conteúdos previstos em cada um dos encontros ocorria 

invariavelmente do seguinte modo. Na primeira parte do mesmo, o ministrante efetuava 

uma exposição conceitual do assunto previsto para aquele dia. Para tal eram utilizados 

slides que eram projetados por meio de datashow. Na confecção de tais slides, 

procurou-se primar pelo uso de imagens e um número reduzido de palavras, buscando-

se sempre relacionar as palavras, frases curtas ou expressões com a imagem 

apresentada. Também nos slides eram mostrados esquemas, gráficos e tabelas sempre 

que julgados pertinentes ao que estava sendo apresentado. Também eram 

disponibilizados pequenos textos para leitura complementar dos alunos (as). Um texto 

regularmente utilizado foi o referente ao Decreto n° 5.707/2006, de 23 de fevereiro de 

2006. Tal documento foi exaustivamente apreciado em todas as turmas em que o curso 

foi ministrado. 

Após a exposição conceitual dos temas previstos em cada um dos encontros, 

eram disponibilizados estudos de caso, apresentados filmes ou realizado algum tipo de 

exercício de dinâmica de grupo. O objetivo era o de estabelecer vinculações entre as 

exposições conceituais e os diversos tipos de exercícios individuais e em grupo feitos 

(conferir sentido aplicado). É o que denominamos como momento de tornar os 

conceitos objetivos e palpáveis por meio de reflexões que inevitavelmente remetiam aos 

seguintes tipos de questões: “quais as relações que se pode estabelecer entre o que está 

sendo dito ou explicado e a minha vida pessoal e no trabalho? Quais as minhas posições 

a respeito? Como posso expressar tais aprendizados por meio dos meus 

comportamentos? 

A ementa elaborada para a realização do Curso foi estabelecida por meio dos 

seguintes temas: 1. O trabalho no Setor Público. As mudanças no Serviço Público. O 

papel do Servidor Público. 2. Gestão de Pessoas no Serviço Público: dilemas e desafios. 

Aspectos jurídicos e legais referentes à implantação da Gestão de Pessoas por 

Competências. 3. Os conceitos de Competência. As dimensões do conceito de 

Competência. 4. A Gestão de Pessoas por Competências. A competência como forma de 

qualificação em um contexto de trabalho. As novas competências exigidas para o 

trabalho. 5. O desenvolvimento das Competências pessoais e organizacionais. Gestão 

integrada de pessoas orientada por competências. 6. Métodos de mapeamento das 

competências individuais, grupais e organizacionais. A construção de um Banco de 

Talentos. 7. Facilitadores e dificultadores à implantação da Gestão de Pessoas por 
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Competências nas organizações: em foco a cultura organizacional. 8. Exemplos de 

organizações que têm adotado o Modelo de Gestão de Pessoas por Competências. 

Por sua vez, o desdobramento da ementa em conteúdos ficou da seguinte 

forma: Encontro 1 - Apresentação do Plano de Ensino. Dinâmica de Integração dos 

Participantes. Os novos desafios da administração pública no Brasil. As mudanças no 

serviço público. A reinvenção do papel do Servidor Público. Encontro 2 - Gestão de 

pessoas no serviço público: problemas e desafios. Aspectos jurídicos e legais que 

fundamentam a Gestão de Pessoas por Competências no Serviço Público. Encontro 3 - 

Os diferentes conceitos de Competência. As múltiplas dimensões do conceito de 

competência. Encontro 4 - A Gestão de Pessoas por Competências. O conceito de 

competência como modo de capacitar pessoas em contextos de trabalho. As novas 

competências requeridas para o trabalho no Serviço Público. Encontro 5 - O 

desenvolvimento das Competências pessoais e organizacionais. A Gestão de Pessoas 

integrada e orientada por competências. Encontro 6 - Diferentes procedimentos de 

mapeamento das Competências Individuais, Grupais e Organizacionais. A construção 

de um Banco de Talentos como modo de aprendizado organizacional. Encontro 7 - 

Fatores que facilitam e que dificultam a implantação de um Modelo de Gestão de 

Pessoas por Competências nas organizações: em foco a cultura organizacional. 

Exemplos de organizações que têm adotado o Modelo de Gestão de Pessoas por 

Competências. 

Os conteúdos ministrados e os exercícios propostos sempre tiveram como 

suposto, a consistência, coerência e fluxo da estrutura e dos processos construídos para 

o Curso. Logo, os conteúdos foram ordenados de forma estruturada e processual por 

meio da construção de unidades temáticas, sempre distribuídas conforme o número de 

encontros previstos para o curso. Também procuramos levar em conta o repertório 

linguístico e de conhecimentos que os participantes apresentavam ao iniciar o curso 

(repertório de entrada). Por fim, procuramos garantir, por meio dos conteúdos 

ministrados, o desenvolvimento das competências pelos participantes (Compreensão do 

conceito de Competência e de Gestão de Pessoas por Competências; e Capacidade de 

levar em conta e aplicar tais conceitos nas múltiplas esferas de atuação da vida pessoal e 

no trabalho).  
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O que obtivemos 

 

Com o intuito de identificar os resultados alcançados pelo curso Gestão de 

Pessoas por Competências nas Organizações: uma Introdução, aplicou-se um 

instrumento avaliativo denominado “Avaliação de Reação”, cujo objetivo principal foi o 

de medir a satisfação dos participantes em relação ao curso por meio de suas 

percepções. Tal avaliação era aplicada após o término do Curso, em cada turma, sendo 

que a mesma era feita de modo espontâneo.  

Entre os motivos que justificam avaliar a reação dos participantes pode-se 

apontar os seguintes: 1º) esta forma de avaliação oferece informações importantes aos 

responsáveis pelos treinamentos, além de comentários e sugestões sobre como o 

programa pode ser melhorado; 2º) quando os participantes são convidados a avaliar o 

desempenho dos instrutores, ficam convencidos de que estes estão trabalhando 

realmente com o intuito de ajudá-los a desenvolver melhor suas atribuições e que suas 

opiniões são consideradas valiosas; 3º) a avaliação de reação provê dados quantitativos 

que os profissionais de treinamento podem mostrar a seus gestores e a outras pessoas 

envolvidas nos programas e que podem ser utilizadas como parâmetro de desempenho 

para futuros programas. (BORGHI, 2008) 

As percepções dos participantes do Curso, considerando uma amostra de 56 

respondentes (49,5%) num universo de 113 participantes, se encontram demonstradas 

nos quadros apresentados a seguir:  

 

 
Quadro 1: Percepção dos participantes sobre a organização do curso. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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As percepções a respeito da organização do Curso demonstram que, de modo 

predominante, a maior parte dos participantes (percentuais que variam entre 70% ou 

mais), consideraram o acompanhamento e suporte administrativo, o material didático, o 

horário (vespertino), a carga horária e as instalações físicas ótimos. Em relação ao 

acompanhamento e suporte administrativo, este Curso foi coordenado por um Técnico 

em Assuntos Educacionais que planejou em conjunto e sugeriu ao ministrante 

alternativas para problemas que eventualmente surgem. Cabia ao mesmo providenciar o 

material didático necessário às aulas. Também, conforme o que foi percebido 

(percepção do ministrante) o mesmo procurou se esforçar para mostrar acessibilidade e 

empatia para as necessidades e expectativas dos participantes. 

O Curso ocorreu nas dependências da Divisão de Capacitação e Afastamento 

para Formação. Tal ambiente compõe-se de salas de aula amplas, arejadas e com 

cadeiras confortáveis, com equipamentos de apoio didático-pedagógico (quadro branco, 

tela de projeção, data show, laptop, sonorização) que favoreceram o processo de ensino 

e de aprendizagem.  Além das salas de aula este ambiente conta também com 

laboratório de informática, secretaria administrativa, sala de reuniões, banheiros, copa e 

acesso para pessoas com deficiência, permitindo oferecer um atendimento acolhedor, o 

que contribui para uma maior satisfação dos participantes dos cursos regularmente 

oferecidos. 

Vale salientar que a existência de excelentes condições físicas para a realização 

desse tipo de atividade sinaliza para todos os envolvidos, o status conferido pela 

Universidade à sua política de capacitação dos Servidores Docentes e Técnico-

Administrativos em Educação. 
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Quadro 2: Percepção dos participantes sobre o conteúdo do curso. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
. 

Em relação ao conteúdo ministrado - sua relação com o cotidiano do 

participante (80%), se os objetivos foram ou não alcançados (em torno de 77%) e em 

que medida as expectativas foram atendidas (em torno de 76%) - as percepções dos 

participantes tenderam de modo predominante para o ótimo, o que significa um nível de 

excelência máximo. Observe-se que nenhum aluno avaliou o conteúdo do Curso como 

ruim ou regular. Tal resultado parece expressar o ambiente psicossocial das aulas que 

invariavelmente se caracterizou pelas relações amistosas, cordiais e pautadas por 

atitudes orientadas para o desejo de aprender (ministrante/alunos e alunos/alunos). 

Os resultados apresentados no quadro 2 demonstram que os servidores 

efetivamente entraram em sintonia com os conteúdos e práticas do Curso, uma vez que 

mais de 80% confirmaram existir uma conexão direta entre os objetivos/programa do 

curso e o trabalho cotidiano realizado pelos mesmos em suas respectivas unidades de 

lotação.  
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Quadro 3: Percepção dos participantes sobre a atuação do ministrante no curso. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

A atuação do ministrante, no que se refere à apresentação do programa e 

método didático-pedagógico (em torno de 90%), assiduidade e pontualidade (em torno 

de 85%), relacionamento com os alunos (em torno de 95%), a condução das aulas (em 

torno de 90%) e domínio do assunto (em torno de 93%), conforme a percepção dos 

participantes foi compreendida como ótima. Cabe ressaltar que não ocorreu qualquer 

tipo de indicação para os níveis ruim ou regular. Estes dados parecem indicar uma ótima 

performance do ministrante em todos os itens avaliados, sugerindo concluir que, neste 

caso, o agente facilitador do processo de ensino-aprendizagem desempenhou um papel 

importante e, consequentemente, sua atuação contribuiu de maneira significativa para 

que o Curso obtivesse resultados de excelência. 
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Quadro 4: Percepção dos participantes sobre o aprendizado e envolvimento dos participantes no curso. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

A auto percepção dos participantes sobre a capacidade de aplicar os 

aprendizados obtidos por meio do curso no local de trabalho (em torno de 63%), de ter 

se apropriado de novos conhecimentos (em torno de 70%) e demonstração de interesse 

nos assuntos discutidos (em torno de 75%) tendeu para ótima nesses quesitos. Também 

como nos três fatores avaliados anteriormente (organização do curso, conteúdo do curso 

e atuação do ministrante), nenhum dos alunos participantes da avaliação de reação 

considerou o seu aprendizado e motivação como ruim ou regular. Verifica-se pelos 

percentuais apresentados, que os participantes se mostraram altamente interessados no 

que tange aos temas discutidos no decorrer das aulas, o que propiciou um ambiente 

favorável para que os mesmos pudessem apropriar-se de novos conhecimentos e, assim, 

se sentissem motivados e capazes de colocar em prática os conteúdos abordados ao 

longo do curso. 

No que se refere às manifestações dos participantes a respeito de críticas e 

sugestões acerca do Curso, os mesmos expressaram de modo qualitativo, os seguintes 

aspectos: em relação às críticas, apontaram que o Curso deveria ser “estendido aos 

professores e gestores da Universidade”. Em relação a isso, observe-se que o mesmo foi 

disponibilizado, em princípio, para todos os servidores da UFSC, fossem os mesmos 

Docentes ou Técnico-Administrativos em Educação. Contudo, durante a realização dos 

cursos, cerca de 40 % dos participantes eram gestores de nível intermediário e nenhum 

docente. A participação de gestores de topo, em nível de pró-reitorias e direção de 

centros (quase a totalidade tem origem no corpo docente da Universidade) ainda 

constitui relevante desafio a ser vencido. 
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Os participantes consideraram também que deveria ocorrer uma segunda etapa 

do Curso com o propósito de aprofundar assuntos que foram abordados no primeiro. 

Conforme relatos “devia ter uma segunda etapa, um maior aprofundamento”. Em 

relação a isto, consideramos que os conteúdos referentes ao Mapeamento e Avaliação 

de Competências, numa segunda etapa, poderiam ser abordados de modo mais 

aprofundado. Contudo, em que pese considerarem a excelência do Curso ministrado por 

meio de manifestações que podem ser exemplificadas como: “ótimo curso”, “curso 

excelente, que provoca grande aprendizado”, e “excelente! obtive conhecimentos do 

conteúdo, termos técnicos, aprimoramentos para a vida profissional e pessoal”, entre 

outras nessa direção, os participantes também alertam para a importância da 

“...Universidade pôr em prática, ainda que paulatinamente a gestão por competências”. 

Em relação a esta última observação, vale lembrar que muitos aspectos referentes a 

componentes de um Modelo de Gestão de Pessoas por Competências, embora 

necessitem ser aprimorados, já se encontram implementados na Universidade. Exemplo 

disso é a ênfase dada à Política de Capacitação, que vem contribuindo para a 

consolidação de uma cultura de aprendizagem, em especial, junto aos Servidores 

Técnico-Administrativos em Educação nos últimos cinco anos. 

Quando interpelados a respeito das possíveis ações a serem engendradas em 

suas unidades de trabalho a partir dos conhecimentos obtidos por meio do Curso, como 

ilustração, os participantes responderam que poderiam “identificar as competências dos 

colegas de trabalho, valorizando-as”, “avaliar e questionar o comportamento dos 

gestores, bem como minha contribuição no processo”, “desenvolver melhor minhas 

competências, buscando minha satisfação pessoal e profissional”, e “multiplicar o 

decreto e seus objetivos e de que forma isso vem sendo aplicado na UFSC; como 

disseminar o conceito de servidor multifuncional”. Tais manifestações demonstram da 

parte dos participantes, consciência a respeito de conferir “sentido aplicado” aos 

conceitos aprendidos e experiências vivenciadas durante o Curso. Isso parece também 

revelar que para alguns participantes os aprendizados obtidos têm relevância imediata 

para suas vidas pessoais e no trabalho. Ou seja, não constituem realidades distintas a 

implantação de um Modelo de Gestão de Pessoas por Competências na UFSC e a 

possibilidade de expressar por meio de seus comportamentos, seja na vida pessoal ou no 

trabalho, os aprendizados adquiridos. 
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Considerações finais 

 

Os desafios colocados aos órgão públicos federais a partir da implementação da 

PNDP/2006 são inúmeros. No entanto, entendemos que o cerne destes desafios se 

encontra na mudança atitudinal e comportamental que este novo modo de gerir pessoas 

requer. 

A UFSC, antecipando-se ao Decreto nº 5.707/2006, criou no ano de 2004 a Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social (PRDHS) e, subordinado a esta, o 

Departamento de Desenvolvimento de Potencialização de Pessoas (DDPP) onde está 

inserida a Divisão de Capacitação e Afastamento para Formação, o Departamento de 

Desenvovimento de Administração de Pessoal (DDAP) e o Departamento de 

Desenvolvimento de Atenção Social e a Saúde (DDAS). A criação dessas estruturas e 

respectivos processos teve como desafio transformar o processo de gerenciamento de 

recursos humanos em um processo de desenvolvimento humano e social, com vistas à 

melhoria do nível de qualidade de vida no trabalho dos servidores.  

A partir desta política e do que estabelece o Decreto nº 5.707/2006, buscou-se 

com o curso “Gestão de Pessoas por Competências nas Organizações: uma Introdução”, 

além de outros objetivos, sensibilizar e conscientizar os gestores e demais servidores 

para um novo modelo de gestão com vistas ao alcance de benefícios para a vida pessoal 

e no trabalho. 

As avaliações desta experiência pautaram-se em um conjunto de indicadores 

formais e informais e, dentre eles, cabe destacar: avaliação formal de reação 

(participantes, ministrante e organizadores do curso); registros do Levantamento de 

Necessidades de Capacitação (LNC) e avaliações informais, como por exemplo, 

conversas entre participantes, ministrante e organizadores durante o “intervalo do 

lanche”. Tais instrumentos possibilitaram percepções sistêmicas do Curso, o que muito 

contribuiu para o seu aprimoramento contínuo. 

Além dos resultados positivos alcançados com as cinco turmas realizadas e já 

demonstrados neste relato de experiência, outro alcance importante a ser citado são as 

solicitações registradas no LNC, aplicado no final do ano de 2010, para que esta ação de 

capacitação fosse reeditada. A partir disto, inferimos que os conceitos de Competência e 

Gestão por Competências, gradativamente, se agregam ao repertório linguístico dos 

servidores e que, no mínimo, o tema desperta interesse. Contudo, há ainda  alguns 
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desafios a serem vencidos, tal como a capacitação dos gestores da administração central 

universitária, ou seja, Pró-Reitores e Diretores de Centros de Ensino, com vistas ao 

compartilhamento, a conscientização e a construção coletiva desta nova política 

institucional. 

Outro aspecto a ser mencionado, é que o Curso, ao longo das suas cinco 

edições, foi sendo reinventado e aprimorado continuamente. Os feedbacks formais e 

informais proporcionados pelos participantes serviram à adoção de novas práticas e 

conceitos vistos como importantes, todavia não percebidos como tais até então. 

Exemplo disso, numa perspectiva eminentemente construcionista da realidade social 

(BERGER e LUCKMANN, 1985), o Decreto que inicialmente não era trabalhado na 

íntegra (só eram apresentados seus aspectos mais essenciais por meio de slides), na 

quinta e mais recente edição do Curso, passou a ser disponibilizado na sua versão 

integral aos participantes para que fosse exaustivamente examinado e discutido. 

Cabe destacar que, por meio também deste Curso tem sido construída e 

fortalecida uma cultura de aprendizagem, em especial, junto aos Servidores Técnico-

Administrativos em Educação. O que, por conseguinte, a nosso ver, tem contribuído de 

modo substancial para a diminuição da distância entre Servidores Docentes e Técnico-

Administrativos em Educação no que se refere à consciência para a importância do 

saber e da mobilização do saber. Aliado a isto contribuiu para ressignificar a 

ideia/conceito (modelo mental) de que os professores devem aprender para poder 

ensinar e os demais focarem na execução de suas atividades, sem preocupação maior em 

desenvolver competências técnicas e interpessoais. Aspecto interessante também a ser 

ressaltado é que a denominação de Servidor Técnico-Administrativo em Educação vem 

contribuindo para a tomada de consciência dos trabalhadores que integram essa 

categoria, do seu papel de educador, o que por sua vez, parece ser positivo para o 

estreitamento das relações entre Docentes e demais servidores da Universidade. 

Entre outras decorrências, esta ação de capacitação deu origem a uma 

dissertação de mestrado, cujo objetivo foi o de verificar as crenças (pensamentos e 

sentimentos) dos servidores participantes do curso a respeito da implantação de um 

modelo de Gestão por Competências na UFSC. Outro desdobramento foi a apresentação 

e publicação desta experiência na XII Jornada em Psicologia Organizacional e do 

Trabalho a ser realizada na Universidad de La República em Montevidéu – Uruguai, nos 

dias 18 e 19/08/2011. A expectativa que temos é que os resultados oriundos destes 
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estudos possam contribuir para o aprimoramento das ações de capacitação e demais 

políticas de gestão de pessoas na Universidade Federal de Santa Catarina. 
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POSFÁCIO - CARTA DE FLORIANÓPOLIS 
 
 

SEMINÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS NA PERSPECTIVA DA 

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 
A Coordenação Nacional do FORGEPE – Fórum Nacional dos Pró-Reitores de 

Gestão de Pessoas da Andifes, convidou os membros do FORGEPE e as pessoas por 

eles indicados, para participarem do Seminário de Gestão de Pessoas, na Perspectiva da 

Gestão por Competências – limites e possibilidades do Decreto nº 5.707/2006 nas 

Universidades Públicas Federais. 

O Seminário ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de março de 2017, na Universidade 

Federal de Santa Catarina, com o objetivo de discutir os limites e as possibilidades 

existentes para a implantação de um modelo de gestão de pessoas por competências. 

Foram apresentados no Seminário os relatos de seis experiências de universidades 

públicas federais brasileiras, no que tange à implementação dos princípios contidos no 

Decreto 5.707/2006. Também foram apresentadas quatro conferências que contribuíram 

para a reflexão da gestão por competências, sob os seguintes aspectos: histórico, teórico, 

jurídico, e por fim, na perspectiva da política pública. 

Diante destas reflexões, foi apontado que o modelo de gestão por competência 

é relevante para o desenvolvimento Institucional, porém, existem desafios concretos 

quanto a sua implantação, em especial, no que se refere a área de gestão de pessoas, 

como por exemplo: admissão, capacitação e avaliação de desempenho, entre outros 

componentes correlatos. 

O compartilhamento das experiências realizadas no Seminário, serviu como 

arcabouço prático/teórico para refletir sobre a aplicabilidade do referido Decreto, após 

onze anos de sua publicação. As sínteses destes trabalhos foram apresentadas ao final do 

evento e serviram como base para a elaboração e a aprovação do presente documento, 

denominado, “Carta de Florianópolis”. 

As considerações fundamentais, oriundas das sínteses, construídas ao final do 

Seminário, foram as que seguem: 

1- A importância do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos 

em Educação (PCCTAE), no que se refere a sua implantação e definição das atribuições 

dos cargos. Entretanto, considera-se relevante discutir os limites e as possibilidades do 
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Plano, tendo em vista que algumas questões já não atendem a realidade. Ressaltou-se, a 

importância de resgatar a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação. 

2- A área de gestão de pessoas necessita estar conectada ao processo de 

formação. Todo gestor tem que adquirir consciência, se a mesma não existir, que 

sobretudo, deverá atuar como um gestor de pessoas. A formação dos gestores é o centro 

desta concepção. Para tanto, foi apresentada uma proposta que será discutida no 

FORGEPE Pleno, de uma formação em nível nacional para os Pró-Reitores e Diretores 

da área de Gestão de Pessoas.  

3- Faz-se necessário, ações que visem a compreensão da comunidade 

universitária sobre o que é a gestão por competências. Contudo, não basta, somente o 

gestor incorporar tal entendimento, ou seja, todos os servidores, sejam gestores ou não, 

precisam compreender e serem sensibilizados, quanto a relevância de se trabalhar por 

meio da gestão por competências.  

4- A institucionalização do Decreto 5.707/2006, teve sua face positiva, uma 

vez que impulsionou ações de capacitação/aprendizagens, em especial, junto ao 

servidores técnico administrativos em educação. O PCCTAE ajudou efetivamente na 

construção de um pilar, que compõe a razão de ser e de existir das universidades, que é 

o processo formativo/ensino, contribuindo desta forma, para reduzir de modo teórico e 

prático, as defasagens de conhecimentos, de habilidades e de atitudes, entre servidores 

técnicos administrativos em educação, e dos servidores docentes. 

5- O Decreto 5.707/2006, muito embora tenha potencializado ações de 

capacitação, apresenta limitações concretas para a sua operacionalidade para o 

desenvolvimento do servidor na carreira, no que se refere ao processo da admissão e da 

avaliação de desempenho.  Não somente por meio da política institucional, mas também 

pela política pública que não dá suporte para que as diretrizes do Decerto se 

materializem, essencialmente diante da limitação das atribuições dos cargos vigentes.  

6- Indicação da criação de um fórum de discussão no modelo de redes de 

aprendizagens, que possibilite uma permanente troca de experiências entre as 

universidades públicas federais.  

7- A manutenção de um banco de talentos, cuja essência seja a formação de 

consultores internos, com ênfase nas diretrizes institucionais, no que diz respeito a 

capacitação e a definição de políticas públicas, no que se refere a admissão, o 

desenvolvimento, e avaliação. 
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8- Proposta de elaboração de um manual de boas práticas, no intuito de 

materializar as conquistas alcançadas e as reflexões pertinentes aos desafios enfrentados 

quando da implantação de um modelo de gestão de pessoas por competências. 

9- Proposta de publicação de um livro, resultado das experiências relatadas 

e das concepções práticas/teóricas apresentadas no Seminário. 

10- Por fim, faz-se necessário a interlocução com o Ministério da Educação, 

com o objetivo de obter maior clareza e entendimento sobre os princípios e diretrizes 

para viabilizar uma política de gestão por competências nas universidades federais 

brasileiras.  

Para finalizar, ratificamos o compromisso de fortalecer uma política de gestão, 

conforme prevê o Decreto 5.707/2006. Isto posto, encaminhamos esta Carta à 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e 

solicitamos o envio desta à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

e à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, com o propósito, se possível, de rever o Decreto, diante da sua não efetividade 

prática na área de gestão de pessoas, por meio da gestão por competências, nas 

Universidades Públicas Federais. 

Em síntese, o Seminário, onde estavam presentes representantes expressivos 

das universidades públicas federais, indica e enaltece a relevância do comprometimento 

de todos(as) com a construção efetiva do desenvolvimento da área de gestão de pessoas, 

uma vez que se compartilha fortemente a ideia de que as Universidades Federais, 

Públicas e Brasileiras, são em essência, a combinação das milhares de pessoas que as 

compõem. 

 

 

Comissão Organizadora do Seminário de Gestão de Pessoas, na Perspectiva da 

Gestão por Competências – limites e possibilidades do Decreto nº 5.707/2006 nas 

Universidades Públicas Federais. 
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