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RESUMO 

 

A gestão de pessoas passou a ser vista pelas instituições públicas brasileiras, especialmente na 

última década, como elemento estratégico na busca por vantagem competitiva e na geração de 

resultados positivos. A administração estratégica dos recursos humanos é perpassada por 

práticas que, alinhadas aos objetivos estratégicos das organizações, criam um caminho firme 

para o crescimento, tanto das próprias organizações quanto dos indivíduos que as compõem. E 

uma das práticas mais fomentadas na administração pública é a Gestão por Competências, que 

se alia aos Planos de Desenvolvimento Institucionais, em favor do alcance dos objetivos 

governamentais. Por esse caminho, este trabalho tem o objetivo principal de analisar 

criticamente a relação entre a Gestão de Competências e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional em Instituições Federais de Ensino, a partir das percepções de gestores de três 

instituições – Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro e Colégio Pedro II. Os dados foram coletados por meio de entrevistas em profundidade e 

foram tratados pela técnica de análise de conteúdo. Espera-se que a pesquisa forneça subsídios 

para os estudos sobre a aplicação da Gestão de Competências e do aperfeiçoamento dos Planos 

de Desenvolvimento Institucionais das Instituições Federais de Ensino, temas direcionados e 

estimulados pelo Governo Federal por meio de legislação específica, com o propósito de 

melhorar a eficiência e a eficácia dessas instituições. Os resultados deste estudo demonstram 

que existem ligações entre as duas práticas – gestão por competências e planejamento –, como, 

por exemplo, na necessidade do desenvolvimento de competências para o alcance dos objetivos 

organizacionais. Porém, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que melhorias nos 

aspectos financeiros, políticos, culturais, integrativos e de desenvolvimento das organizações e 

dos servidores possam ser visíveis e geradores de efetividade junto à sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Pessoas. Gestão por Competências. Gestão Estratégica de 

Carreiras. Planejamento Estratégico. 

 



 

ABSTRACT 

 

People management was seen by brazilian public institutions, especially in the last decade, as a 

strategic element in the search for competitive advantage and inside the generation of positive 

results. The strategic management of human resources is permeated by practices that, when 

aligned to the strategic objectives of the organizations, create a firm path to growth, both 

organizations themselves as the individuals who compose them. And one of the most promoted 

practices in public administration is the competency management, which is allied to the 

Institutional Development Plans in favor of the achievement of government objectives. This 

work has the main objective to critically analyze the relationship between the competency 

management and  the Institutional Development Plan inside federal educational institutions, 

from the perceptions of managers from three institutions - Universidade Federal Fluminense, 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro and Colégio Pedro II. Data were collected 

through interviews and were treated using content analysis. It is expected that the research grant 

funding for studies on the application of competency management and improvement of 

Institutional Development Plans from education federal institutions, issues who are targeted and 

encouraged by the Federal Government through specific legislation, in order to improve the 

efficiency and effectiveness of these institutions. The results of this study show that there are 

links between the two practices – competency management and Institutional Development Plans 

- as, for example, the necessity to develop skills to achieve the organizational goals. But there is 

still a long way to go to see improvements in the financial, political, cultural, integrative and 

developmental aspects of organizations and public servers being visible and generate 

effectiveness in society. 

 
KEYWORDS: People Management.Competency Management. Strategic Career Management. 

Strategic Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As organizações, no contexto da sociedade, começaram a desenvolver suas práticas de 

gestão a partir de relações diretas entre os que detinham o poder, em detrimento da 

participação igualitária de todos os segmentos envolvidos nas organizações (MENEZES, 

2002, p. 216). O tempo e a experiência caminharam com os gestores, rumo ao entendimento 

de que o gerenciamento ideal de uma instituição perpassa pelo trabalho coletivo e 

colaborativo, com a divisão da administração em vertentes, que precisam ser trabalhadas 

individualmente, porém, em consonância com os demais setores, para que os resultados 

possam ser os melhores possíveis. E uma das áreas que mais cresce em importância no meio 

administrativo é a Gestão de Pessoas. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Uma das áreas mais emblemáticas da administração é a Gestão de Pessoas, pois, 

quando ela é compreendida como um conjunto de atividades que abrangem o gerenciamento 

das atividades das pessoas dentro do ambiente de trabalho, considerando como essa gestão 

causará impacto diretamente no comportamento dos funcionários (PIRES, 2011, p. 31), ela 

pode influenciar diretamente a estratégia da empresa, assim como o gerenciamento da 

estratégia influencia a gestão de pessoas das empresas. Além disso, uma eficiente gestão de 

pessoas se reflete diretamente sobre os resultados organizacionais, tanto em nível público 

quanto em nível privado. Por isso, o gestor precisa reconhecer que o esforço de cada ser 

humano é a força motriz que permite à organização alcançar seus objetivos. E, por mais que a 

tecnologia se desenvolva em uma velocidade assombrosa, levando a mudanças abruptas nos 

processos de trabalho, a organização – mesmo em um contexto desfavorável a esse tipo de 

pensamento -  não deveria prescindir das pessoas. 

A gestão de pessoas deve ser pensada como elemento estratégico das organizações, 

por meio do fortalecimento de seus planejamentos estratégicos, já que, em tempos passados, 

as instituições públicas brasileiras não eram habituadas às atividades de planejamento, devido 

à alta sensibilidade às políticas governamentais e à situação dos mercados (SILVA et. al., 

2013, p. 271). Dessa forma, a gestão estratégica de pessoas é perpassada por uma série de 

práticas que, direcionadas à promoção de um alinhamento efetivo com as estratégias 

institucionais e com a própria gestão dos recursos humanos (PIRES; FISCHER, 2014, p. 57), 
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criam um caminho firme para o desenvolvimento, tanto das próprias organizações quanto dos 

indivíduos que as compõem.  

Em meio às várias atividades desse segmento da gestão, uma das mais praticadas pelo 

setor público é a Gestão por Competências, tema que entrou há alguns anos na pauta de 

discussões acadêmicas e empresariais, em diferentes níveis de compreensão: no nível pessoal 

(competência individual), organizacional (competências centrais) e dos países (sitemas 

educacionais e formação de competências). (FLEURY, 2002, p. 53). O debate levou a Gestão 

por Competências a se disseminar pelos diversos níveis da organização. E, entre os vários 

conceitos de competência encontrados nas literaturas correntes, a explicação dada por 

Philippe Zarifian permite uma visão abrangente sobre o assunto: 

 

A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de 

experiências e comportamentos que se exercem em um contexto preciso. Ela é 

constatada quando de sua utilização em situação profissional a partir da qual é 

passível de avaliação. Compete então à empresa identificá-la, avaliá-la, validá-la e 

fazê-la evoluir. (ZARIFIAN, 2001, p. 66).  

 

Quando se pensa, a priori, nos conhecimentos, no saber-fazer – ou seja, nas 

habilidades técnicas – e nos comportamentos correlacionados, faz-se necessária a análise 

sobre as duas principais vertentes da Gestão por Competências. A primeira é a anglo-

saxônica, que surgiu nos anos 1970, e foca no alinhamento das competências do indivíduo ao 

cargo que ele ocupa. Um dos expoentes da vertente, Boyatzis (1982) apresenta as 

competências como elementos que têm relação de causa com a melhora do desempenho 

profissional, existindo motivos para que as características apresentadas no cargo levem a um 

desempenho superior; esta visão acaba por restringir a noção de competência às tarefas 

ligadas àquele cargo. Nessa perspectiva, o foco em treinamento e qualificação é fortalecido. 

Por outro lado, a escola francesa, que surgiu nos anos 1960, passou a direcionar o pensamento 

para as competências de cada indivíduo, aproximando o saber de cada pessoa ao que a 

empresa necessita. Isso leva a competência a “não mais ser enclausurada em definições 

prévias de tarefas a executar num posto de trabalho” (ZARIFIAN, 2001, p. 42), mas a ser o 

prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em face de uma situação 

profissional cada vez mais mutável e complexa (FLEURY; FLEURY, 2001).   
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1.2 PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 

A Gestão de Pessoas é considerada, nos dias atuais, fundamental para o planejamento 

estratégico das organizações, pois, por meio dela, se repensam os conceitos das ações 

estratégicas de recursos humanos, indo-se além da visão das pessoas e das organizações, mas 

enxergando-se, também, as ações relativas à competitividade (SILVA, 2002, p. 145). Além 

disso, são as pessoas os elementos vitais que permitirão a consecução da estratégia 

organizacional em sua excelência (VILAS BOAS; ANDRADE, 2009, p. 12). E, para que essa 

excelência possa ser atingida, a área de gestão de pessoas pode colaborar com a estratégia 

organizacional, segundo Ulrich (2000, p. 36), de quatro modos:  

a) pela formação de parcerias entre os gerentes seniores e os de produção, para que a 

estratégia seja executada;  

b) pela transformação da gestão de pessoas em especialista na organização e execução 

do trabalho;  

c) sendo defensora das causas dos funcionários; e 

d) sendo agente de mudança contínua. Este último adquire maior importância na 

gestão pública brasileira em função de ter sido ainda pouco explorada.  

 

A Gestão por Competências busca desenvolver o funcionário através do 

desenvolvimento de seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Ela ganhou notoriedade a 

partir do próprio Governo Federal, que a definiu como importante para o desenvolvimento do 

servidor público, provido de atribuições e tarefas de sua alçada, e como ser humano, 

especialmente a partir da publicação do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que 

instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) (BRASIL, 2006a). 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é outro importante instrumento da 

gestão estratégica, que começou a ser usado pelas instituições federais de ensino, em especial 

nos últimos dez anos. Nele, as instituições podem definir os seus direcionamentos para o 

alcance dos objetivos e, a partir de suas perspectivas, conduzir toda a organização em seu 

rumo, otimizando os recursos disponíveis (BRASIL, 2002a). Esse Plano se torna diretamente 

influenciado e influenciador da Gestão por Competências, em função de as estratégias 

organizacionais determinarem os rumos do desenvolvimento do conhecimento organizacional. 

A partir do momento em que as instituições públicas federais se viram imbuídas do 

dever de, não somente implantar a Gestão por Competências nas suas rotinas de trabalho, mas 

direcionar essa nova prática de gestão para o atendimento dos objetivos almejados por cada 
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unidade, de acordo com seus Planos de Desenvolvimento Institucionais, elas também 

precisaram disseminar as propostas a todos os seus setores, por meio de seus gestores, 

desdobrando os planos de ação em cada área. 

Diante do contexto apresentado, o trabalho se motiva a analisar a relação entre o 

modelo de Gestão por Competências que está sendo implantado nas Instituições Federais de 

Ensino (IFE) e os Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI), de acordo com os 

objetivos e metodologias propostos, buscando respostas para as seguintes questões: 

a) Quais são as percepções dos gestores das Instituições Federais de Ensino 

pesquisadas, no que tange à relação entre a Gestão por Competências e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional? 

b) Quais são os maiores desafios para a implantação da Gestão por Competências 

nessas instituições? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A partir da questão a ser investigada, que o problema de pesquisa explicita, é preciso 

indicar qual resultado se deseja alcançar a partir do que foi definido pelo objetivo geral e 

pelos específicos. (VERGARA, 2014, p. 25). Os objetivos a serem alcançados são 

importantes para o processo de desenvolvimento da gestão de pessoas, por traçarem um 

caminho para se obter respostas para problemáticas atuais no contexto da área da 

administração pública federal brasileira. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar como ocorre a relação entre 

a Gestão por Competências e o Plano de Desenvolvimento Institucional em Instituições 

Federais de Ensino, a partir das percepções de seus gestores. As Instituições em questão são: 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) e Colégio Pedro II (CP2). Nesse sentido, será realizada uma análise crítica do 

conteúdo pesquisado, visando colaborar para a melhoria da Gestão Estratégica de Pessoas das  

organizações, promovendo a reflexão sobre suas práticas atuais e sobre os caminhos possíveis 

para o seu desenvolvimento contínuo.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Apresentar histórico da gestão de pessoas nas instituições federais, desde o modelo 

burocrático até o seu reconhecimento como elemento estratégico para a consecução 

dos objetivos governamentais. 

b) Descrever as principais características da Gestão por Competências e suas 

vantagens para o gerenciamento organizacional. 

c) Analisar, por meio de referencial teórico, o papel da Gestão por Competências para 

a Gestão Estratégica de Pessoas das organizações. 

d) Explicar o que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, suas principais 

características e papel para a Gestão Estratégica das organizações públicas federais. 

e) Proceder a um levantamento de percepções de gestores de três instituições federais 

de ensino – Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Colégio Pedro II (CP2), no que tange à 

relação entre Plano de Desenvolvimento Institucional e Gestão por Competências. 

f) Descobrir quais são os maiores desafios para a implantação da Gestão por 

Competências nas instituições objeto desta pesquisa. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 O objeto do estudo é a análise da relação entre o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e a Gestão por Competências através do levantamento de percepções de 

seis gestores das Instituições Federais de Ensino pesquisadas, através de 

entrevistas,apresentando uma análise crítica dentro dos assuntos voltados ao PDI, à Gestão 

por Competências eaos Planos de Carreira em vigor nas instituições. 

O campo de pesquisa será constituído por três Instituições Federais de Ensino (IFEs): 

Universidade Federal Fluninense (UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) e Colégio Pedro II (CP2), por se tratarem de instituições regidas pelo mesmo plano 

de carreira e por possuírem as mesmas prerrogativas legais para a construção de um PDI e 

para a implantação da Gestão por Competências, sendo normatizadas pelo mesmo marco 

legal. Dos seis gestores entrevistados, três exercem suas funções na área de planejamento 

estratégico institucional e três na área de gestão de pessoas. 

A pesquisa se limitou a entrevistar gestores que participam ativa e decisivamente tanto 

das políticas de Gestão por Competências quanto da elaboração e monitoramento da execução 
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dos Planos de Desenvolvimento Institucional em seus respectivos órgãos, possuindo grande 

expertise nas áreas em questão.   

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O estudo tem o intuito de servir de subsídio para as análises e as práticas da Gestão 

por Competências tanto nas Instituições Federais de Ensino pesquisadas quanto nas demais 

instituições federais sob o mesmo marco regulatório. Mesmo que a Gestão por Competências 

ainda esteja sendo praticada de forma incipiente por grande parte dos órgãos federais, estes 

precisam se adequar às políticas de gestão determinadas pelo Governo Federal relativamente 

às práticas nas unidades organizacionais sob seu controle, estabelecidas através do Decreto nº 

5.707, de 23 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006a) e da Portaria nº 208/MP, de 25 de julho 

de 2006 (BRASIL, 2006b).  

A análise feita nas Instituições Federais de Ensino, no tocante à relação entre o Plano 

de Desenvolvimento Institucional e a Gestão por Competências, teve a intenção de colaborar 

para a melhoria da qualidade da gestão de pessoas, realçando o seu papel estratégico e 

aprofundando reflexões acerca dos temas. Além disso, este é um tema ainda pouco pesquisado 

no âmbito acadêmico, com um número reduzido de artigos e dissertações, especialmente por 

se tratar de áreas abordadas pela administração pública há pouco tempo, em comparação com 

a iniciativa privada. Isso torna mais importante a análise reflexiva sobre essas novas práticas 

de gestão no cotidiano da administração pública e os caminhos que se podem tomar, rumo ao 

desenvolvimento da gestão no setor público federal. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A busca por literatura é vital para o bom andamento de um trabalho de pesquisa, 

através da leitura de publicações sobre os temas principais do trabalho, do campo de pesquisa 

e da metodologia que se deseja fazer uso no estudo (FLICK, 2013, p. 42). Mesmo diante da 

dificuldade de se achar artigos em outras fontes, por serem temas recentes da área de gestão 

pública, foi possível desenvolver uma linha de pensamento que fundamentasse e justificasse a 

importância do trabalho de pesquisa apresentado. 

 

2.1 BIBLIOMETRIA 

 

 A bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística, que mede os níveis de produção 

e disseminação do conhecimento científico (ARAUJO, 2006, p. 12). Diante desse conceito, a 

pesquisa bibliométrica teve como objetivo principal buscar artigos relevantes nas áreas 

focadas pela dissertação, a partir do uso das palavras-chave expressas no resumo, 

direcionando a uma descoberta de artigos mais recentes sobre as temáticas abordadas. 

 Na primeira etapa do trabalho, foram feitas pesquisas em duas bases de busca 

acadêmica – Scopus e Periódicos Capes – utilizando-se as palavras-chave da dissertação: 

Gestão de Pessoas, Gestão por Competências, Gestão Estratégica de Carreiras e Planejamento 

Estratégico. Além disso, foram feitas buscas nas mesmas palavras-chave em língua inglesa: 

People Management, Competency Management, Strategic Career Management e Strategic 

Planning. 

 Na plataforma Scopus, na primeira pesquisa foram usadas as seguintes configurações: 

publicados a partir de 2011 até 2015, artigos como tipo de documento a ser buscado, em todas 

as áreas temáticas. A quantidade de artigos encontrados, tanto em português quanto em inglês, 

está relacionada no quadro 1. 

Quadro 1 – Artigos encontrados na base Scopus 

Português Inglês 

Palavras-chave Nº de Artigos Palavras-chave Nº de Artigos 

Gestão de Pessoas 5 People Management 116 

Gestão de Competências 3 Competency Management 36 

Gestão Estratégica de Carreiras 0 Strategic Career Management 0 

Planejamento Estratégico 14 Strategic Planning 3406 

Fonte:Scopus (2015). 
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 Em seguida, deu-se o refinamento da busca com a procura por artigos inseridos na área 

de ciências sociais e humanas (Social Sciences & Humanities), onde se encontram os artigos 

voltados à área de administração. Com isso, artigos que não tinham foco na área relacionada 

ao trabalho foram descartados. O resultado dessa pesquisa se encontra no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Artigos encontrados na base Scopus – Social Sciences & Humanities 

Português Inglês 

Palavras-chave Nº de Artigos Palavras-chave Nº de Artigos 

Gestão de Pessoas 3 People Management 90 

Gestão de Competências 3 Comptency Management 26 

Gestão Estratégica de Carreiras 0 StrategicCareer Management 0 

Planejamento Estratégico 11 Strategic Planning 1548 

Fonte:Scopus (2015). 

. 

Na plataforma Periódicos Capes, a primeira busca foi feita de acordo com as seguintes 

configurações: “Qualquer”, “é (exato)”, “últimos 5 anos” como data de publicação, artigos 

como tipo de material, em todas as áreas. Após a primeira descrição, foi refinado o ano de 

busca entre 2011 e 2015, devido ao motor de busca apresentar alguns artigos de 2010, o que 

não compunha a intenção da busca naquele momento. Outro ponto importante a ser frisado é 

o fato de que, diferente da base Scopus, não existe a possibilidade de refinar por área os 

artigos pesquisados na plataforma da Capes. A partir disso, a quantidade de artigos 

encontrados, em português e em inglês, está relacionada no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Registros encontrados na base Periódicos Capes 

Português Inglês 

Palavras-chave Nº de Artigos Palavras-chave Nº de Artigos 

Gestão de Pessoas 234 People Management 202 

Gestão de Competências 33 Competency Management 28 

Gestão Estratégica de Carreiras 0 StrategicCareer Management 1 

Planejamento Estratégico 345 Strategic Planning 6.634 

Fonte:Periódicos Capes (2015). 

 

 Devido à baixa incidência de artigos com a palavra-chave “Gestão Estratégica de 

Carreiras” (Strategic Career Management), foi realizada uma nova busca nas plataformas de 
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pesquisa anteriormente citadas usando a expressão “Gestão de Carreiras” (Career 

Management), em que foi possível obter resultados mais expressivos, conforme o quadro 4. 

 

Quadro 4 – Registros encontrados nas bases Scopus e Capes para Gestão de Carreiras (Career Management) 

Scopus Periódicos CAPES 

Palavra-chave Nº de Artigos Palavra-chave Nº de Artigos 

Gestão de Carreiras 0 Gestão de Carreiras 7 

Career Management 109 Career Management 238 

Fonte:Scopus e Periódicos Capes(2015). 

 

 

 A segunda etapa da pesquisa consistiu em fazer cruzamentos entre as palavras-chave 

da dissertação – com a substituição do termo “gestão estratégica de carreiras” por “gestão de 

carreiras” na pesquisa em português e inglês – para a descoberta de artigos com 

concomitância de temáticas, da seguinte forma:  

a) Scopus: Expressão AND Expressão e Expressão OR Expressão; 

b) Periódicos CAPES: “Qualquer”, “É (exato)”, Expressão AND “Qualquer”, “É 

(exato)”, Expressão e “Qualquer”, “É (exato)”, Expressão OR “Qualquer”, “É 

(exato)”, Expressão.  

 

Vale ressaltar que, enquanto o motor de busca da plataforma Scopus permite fazer 

cruzamentos com quantas palavras forem necessárias, a da plataforma Capes limita a duas 

expressões por busca. Ao todo, foram feitos 16 cruzamentos diferentes, entre duas, três ou 

quatro palavras-chave, dentro das duas bases que, somados às exclusões feitas devido a 

repetições nos resultados dos cruzamentos, e ao ranqueamento dos artigos por relevância, 

tempo de publicação (preferencialmente os mais recentes) e número de citações, geraram a 

seleção de dez artigos que traziam contribuições ao conteúdo bibliográfico pesquisado, 

conforme o quadro 5. 
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Quadro 5 – Artigos mais influentes no levantamento para a dissertação 

Título Autores Fonte Ano 
A Gestão por Competências e sua 

relação com ações de 

sustentabilidade 

Munck, L., Souza, 

R.B., Zagui, C. 
Revista Pretexto 2011 

A implantação da Gestão por 

Competências: práticas e resistências 

no setor público 

Silva, F.M., Mello, 

S.P.T. 

Revista Eletrônica 

de Administração e 

Turismo 

2013 

Gestão Pública da UFPI: uma análise 

do seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 

Melo, A.C., Sousa, 

D.M., Campelo Filho, 

E.G., Ferasso, M. 

Revista Gestão 

Universitária na 

América Latina 

2012 

Elaboração e avaliação de modelo de 

Gestão de Pessoas orientado por 

competências 

Maia, L.G., Moraes, 

M.M., Freitas, L.C.O. 

Perspectivas em 

Gestão & 

Conhecimento 

2011 

Contribuições do PDI e do 

Planejamento Estratégico na gestão 

das universidades federais 

Silva, J.E.O., Melo, 

P.A., Ramos, A.M., 

Amante, C.J., Silva, 

F.M. 

Revista Gestão 

Universitária na 

América Latina 

2013 

Does Strategic Planning Enhance or 

Impede Innovation and Firm 

Performance? 

Song, M., Im, S., Van 

der Bij, H., Song, L.Z. 

Journal of Product 

Innovation 

Management 

2011 

O alinhamento entre a estratégia e as 

competências organizacionais: o 

caso de uma empresa líder do 

segmento de revestimentos 

cerâmicos 

Brida, M., Santos, 

J.N. 

Revista de Ciências 

da Administração 
2011 

Gestão de Pessoas em um Instituto 

Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia 

Jacobsen, A.L., 

Cerqueira, R.L.B., 

Liotto, M., Almeida, 

S.M., Pereira, M., 

Silva, J.M. 

Revista Gestão 

Universitária na 

América Latina 

2012 

Gestão por Competências: a 

implantação de um programa de 

trainees tendo como ferramenta a 

análise SWOT 

Santos, G.S., Kossar 

Jr., M., Doln, L.M., 

Araújo, A.L., 

Bittencourt, J.V.M. 

Revista Espacios 2014 

Integração entre Gestão de Pessoas e 

estratégia de sustentabilidade: o caso 

Natura 

Pires, F.M., Fischer, 

A.L. 

Revista de Gestão 

Social e Ambiental 
2014 

Fonte:O autor, em pesquisa nas plataformas Scopus e Periódicos Capes(2015). 
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2.2 A GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO 

 

A Gestão de Pessoas é uma das vertentes da administração vitais nos tempos atuais. 

Sem ela, as empresas têm grandes chances de passar por dificuldades no que tange aos seus 

recursos humanos, pois haverá dificuldade em dar valor ao capital intelectual (funcionário) do 

ser humano. Esse novo ajuizamento de valores transforma o modo de ver as pessoas, 

deixando de ser vistas como simples instrumentos de trabalho e passando a ser consideradas o 

bem mais precisoso das organizações (JACOBSEN et. al., 2012, p. 133). 

Para o gestor, é fundamental entender a gestão de pessoas como uma área que está em 

voga, com investimento crescente, no intuito de definir e manter um quadro de funcionários 

de alto nível (JACOBSEN, 2006, p. 91), com a união de todas as partes envolvidas nos 

processos institucionais, levando-os ao conhecimento do papel de cada elemento, 

integradamente (MAIA; MORAES; FREITAS, 2011, p. 180). 

Todavia, os conceitos e práticas de gestão de pessoas, aos quais grande parte das 

empresas privadas aderiram, provêm de uma realidade histórica própria da administração 

pública brasileira, que, desde a década de 1930, vivia sob o regime da administração pública 

patrimonialista, do qual ainda se percebem alguns resquícios na gestão pública atual. Esse 

regime é herança do Estado absolutista europeu, em que: 

 

Na visão patrimonialista, a visão de que a gestão pública deveria servir a população 

para satisfazer ou dar condições para que suas necessidades fossem atendidas era 

antagônica, ou seja, entendia-se que o Estado era uma entidade que deveria ter suas 

necessidades satisfeitas por meio do trabalho dos seus governados. (SILVA, 2013, p. 

3) 

  

Contudo, o modelo, desgastado diante das pressões da sociedade, começou a ter sua 

primeira grande mudança a partir da criação do Conselho Federal do Serviço Público e do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) no ano de 1936 (PIRES et al., 

2005, p. 9), durante o governo do presidente Getúlio Vargas, em que ocorreram algumas 

alterações importantes no modo de trabalhar com a administração pública. As principais 

medidas tomadas, segundo Pires et al. (2005, p. 9) foram: 

a) Instituição de um órgão central para a política de Recursos Humanos; 

b) Criação de novas sistemáticas de classificação de cargos; 

c) Estruturação de quadros de pessoal; 

d) Estabelecimento de metas para a profissionalização dos servidores; 

e) Construção de um sistema de carreiras baseado no mérito profissional. 
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Dessa forma, a administração pública burocrática ganhou força, surgindo como um 

modo firme e contundente de combater a corrupção e o nepotismo, que ocorriam de forma 

frequente no patrimonialismo. Esse modelo de administração teve como inspiração as ideias 

de Max Weber relacionadas ao modelo burocrático, para tornar alguns de seus procedimentos 

mais práticos; como por exemplo, os controles rígidos e a priori dos processos. Segundo 

Bresser-Pereira (1995, p. 15), os princípios orientadores do desenvolvimento dessa política 

são: a profissionalização; a ideia de carreira; a hierarquia funcional; a impessoalidade; e o 

formalismo. 

Por conta disso, a aplicação do poder racional-legal do Estado, em seus controles e 

procedimentos, se tornava tão prioritário que o atendimento às necessidades das pessoas 

ficava em segundo plano. Diante dessa necessidade de mudança, a gestão de pessoas não 

tinha mais condições de se manter estática durante esse período de transições. Não se 

conseguia mais manter um setor de recursos humanos com o foco voltado para os processos e 

tarefas, sem o vínculo com os resultados e objetivos das instituições. Era preciso tornar a área 

de recursos humanos vinculada à estratégia organizacional, direcionada aos resultados que se 

desejava alcançar, tornando-se estratégica para as instituições (PEREIRA, 2014, p. 14-15). O 

ponto de partida dessa mudança de paradigma foi o Decreto-Lei nº 1.713, de 28 de outubro de 

1939 (BRASIL, 1939), que foi substituído, mais tarde, pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 

1952 (BRASIL, 1952), que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

Nesse documento, estão presentes as primeiras diretrizes voltadas ao provimento e à vacância 

de cargos, direitos, vantagens, deveres, responsabilidades, proibições e demais disposições 

disciplinares, além do fluxo que deviam tomar os processos administrativos naquele âmbito. 

Com a força do movimento de desenvolvimento, a administração pública caminhava 

em uma busca por modelos mais eficientes de gestão, iniciada durante a segunda metade do 

século XX, numa tentativa de cortar a maior quantidade possível de custos e de se inserir na 

velocidade de evolução que a tecnologia imprimia, com as informações e conhecimentos se 

multiplicando mais rapidamente a cada instante, forçando as organizações a, mesmo não 

sendo de caráter comercial, se inserir em relações de mercado (ROSALEM; SANTOS, 2010, 

p. 186). Essa somatória de fatores gerou o movimento de globalização, que, àquela época, 

dentro do contexto da gestão pública, deu origem à administração pública gerencial, que não 

se limitava apenas a focar o combate ao nepotismo e à corrupção – que continuavam a ser 

importantes batalhas – mas em “ser eficiente em prover bens públicos e semipúblicos, que 
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cabe ao Estado diretamente produzir ou, indiretamente, financiar” (BRESSER-PEREIRA, 

1996, p. 9).  

Seguindo a linha evolutiva da administração pública brasileira rumo à modernização 

de seus modelos e práticas de gerenciamento, destacam-se outras leis e decretos instituídos 

para colaborar no processo de desenvolvimento da gestão, como a Lei nº 3.780, de 12 de julho 

de 1960 (BRASIL, 1960), que organiza a classificação de cargos e salários, delimitando os 

quadros de funcionários, funções gratificadas e de confiança e o escopo de cada cargo. Porém, 

um dos grandes propulsores de mudança foi o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 

(BRASIL, 1967), que dispõe sobre a organização da administração pública federal e 

estabelece diretrizes para a reforma administrativa. O documento regulamentava que todas as 

atividades da administração pública seguiriam os princípios fundamentais de planejamento, 

coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Por esse meio, 

aconteceram as transferências de atividades para as autarquias, fundações, empresas públicas 

e sociedades de economia mista, a fim de elevar, por meio da descentralização funcional, o 

dinamismo operacional do governo (PIRES et al., 2005, p.19) 

Mais à frente, o Decreto nº 67.326, de 05 de outubro de 1970 (BRASIL, 1970a), 

instituiu o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) com o objetivo de 

otimizar os serviços ligados à administração de pessoal. Além disso, a Lei nº 5.645, de 10 de 

dezembro de 1970 (BRASIL, 1970b) instituiu uma nova classificação de cargos que culmina, 

mais de trinta anos depois, no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE) disposto 

pela Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006 (BRASIL, 2006c).  

Contudo, na década de 1980, a evolução da gestão de pessoas foi ainda mais visível 

perante o aumento das demandas no serviço público, o que levou a extensos estudos, que 

resultaram na criação do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), 

instituído pelo Decreto nº 99.328, de 19 de junho de 1990 (BRASIL, 1990), eque tem como 

uma das funções principais, segundo consta na própria lei, agrupar-se ao SIPEC, sendo 

“instrumento de modernização da administração de recursos humanos e de viabilização da 

integração sistêmica nessa área” (BRASIL, 1990). No mesmo ano, é instituída a Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, porém, entrando em vigor somente em abril de 1991 (BRASIL, 

1991), que estipula o novo regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais, e que vigora até os dias atuais, com suas 

respectivas alterações. 

Desde a segunda metade da década de 1990, a administração pública brasileira tem 

buscado “dar à gestão pública as características da gestão contemporânea – de excelência ou 
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de classe mundial – sem, contudo, ferir sua essência pública” (LIMA, 2009, p. 2). Mesmo 

diante de imensos desafios, a gestão de pessoas – que, com essa nova nomenclatura, toma 

uma forma mais abrangente do que a administração de recursos humanos – assume uma outra 

vertente, que é a responsabilidade sobre o capital humano das organizações. Com isso, a 

administração de recursos humanos é englobada pela metodologia de gerir pessoas, sendo 

uma vertente deste todo – remunerar pessoas. A gestão de pessoas consegue se fazer presente, 

quando se pensa em um novo modelo de gestão pública, que vai além do gerencial, que 

“supõe uma significativa mudança de perspectiva sobre a maneira de alcançar resultados no 

âmbito público, servindo como celeiro de orientações, métodos e diversas técnicas” (SILVA, 

2013, p. 6).  

 A nova gestão pública dá abertura maior à participação e ao monitoramento popular 

das atividades das instituições. Além disso, o crescimento do número de servidores públicos e 

da população brasileira gera um grande aumento da demanda, tanto internamente quanto 

externamente. Esse aumento tem gerado inúmeros problemas referentes à eficiência e à 

eficácia do próprio serviço, o que leva “a administração pública a buscar soluções para esses 

problemas, trazendo o cidadão para o centro de suas atenções e preocupações” (MATIAS-

PEREIRA, 2012, p. 69). Coutinho (2000, p. 68-69) postula 15 passos para uma organização 

que deseja implantar um programa de administração pública voltado para o cidadão. Dentre 

esses pontos, se destacam os seguintes: 

a) Incentivar a formação de uma cultura administrativa focada no cidadão; 

b) Criar parcerias baseadas na unificação de objetivos, igualdade de influência sobre 

as decisões, divisão equânime do reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e 

nivelamento das políticas de recursos humanos; 

c) Estabelecer padrões de qualidade no atendimento com base nas expectativas dos 

cidadãos, e compará-los com a eficiência e eficácia dos serviços já oferecidos; 

d) medir a satisfação e percepções dos cidadãos, promovendo feedbacks por meio de 

maior variedade de instrumentos de consulta, e tendo alguém formalmente 

responsável e treinado em metodologia de pesquisa; 

e) comunicar os resultados obtidos à sociedade, às organizações e a outros 

departamentos do governo. 

  

A nova gestão pública visa incrementar seus padrões de qualidade, com novos padrões 

de desempenho, mais próximos do ideal para o atendimento ao cidadão, de modo a garantir 

excelência na atividade exercida. Por isso, a gestão de pessoas no serviço público começou a 
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ser entendida não mais como uma vertente acessória da administração, mas como fator 

estratégico, vital para o alcance dos objetivos institucionais, transformando-a em um modelo 

que abrange “estratégias, políticas, práticas e filosofias de gestão de pessoas, vinculadas aos 

objetivos e metas organizacionais e não apenas a questões administrativas e burocráticas” 

(VENTURA; LEITE, 2014, p. 14). 

 

2.3 A GESTÃO DE PESSOAS COMO FATOR ESTRATÉGICO 

  

A estratégia da organização, definida em longo prazo pelas instâncias superiores das 

empresas, “refere-se ao comportamento global e integrado da empresa em relação ao 

ambiente que a circunda” (VILAS BOAS; ANDRADE, 2009, p. 8). Ela é um procedimento 

para auxiliar na definição de objetivos gerais, específicos, de longo ou curto prazo, e gerar 

alternativas cabíveis dentro da estratégia, para o seu alcance (SONG; VAN DER BIJ; SONG, 

2011, p. 505). 

O planejamento organizacional se desdobra em três níveis: estratégico, tático e 

operacional, cada um em sua linha de atuação e nível organizacional, e é utilizado em prol do 

crescimento das instituições. Contudo, o planejamento estratégico é o que precisa ser 

primeiramente trabalhado, “pois possibilita o planejamento e o desenvolvimento das 

mudanças organizacionais” (FELIX; FELIX; TIMOTEO, 2011, p. 53). No fluxo dessas 

mudanças, está a mudança de atitude no modo de se gerir as pessoas, que implica o 

reconhecimento, pelos gestores, da gestão de pessoas como elemento fundamental para o 

alcance dos objetivos institucionais, a partir de uma parceria estratégica, aliando as 

necessidades de produção e geração de lucro com o cuidado com seu material humano. Sobre 

isso, Dave Ulrich diz que: 

 

Os profissionais da área se tornam parceiros estratégicos quando participam do 

processo de definição da estratégia empresarial, quando fazem perguntas que 

convertem a estratégia em ação e quando concebem práticas de RH que se ajustam à 

estratégia empresarial. Como parceiros estratégicos, os profissionais de RH devem 

ser capazes de identificar as práticas que fazem com que a estratégia aconteça. 

(ULRICH, 2003, p. 43) 

 

A mudança de pensamento sobre a gestão de pessoas foi altamente favorável para o 

seu reconhecimento como fator estratégico, em uma nova etapa: a reforma gerencial, iniciada 

a partir de 1995, quando Luiz Carlos Bresser Pereira, então nomeado Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado, instituiu o Plano Diretor da Reforma do 
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Aparelho do Estado (PDRAE), tendo em vista “a ausência de uma política de recursos 

humanos coerente com as necessidades do aparelho do Estado” (BRESSER-PEREIRA, 1995, 

p. 27). O documento apontava a necessidade de mudanças na área de recursos humanos das 

instituições públicas e colaborava com a aproximação dos modelos de gestão das iniciativas 

pública e privada (GIUDICE, 2012, p. 39). Com isso, houve uma mudança de paradigma do 

planejamento estratégico, pois, além de colaborar com o Estado nas atividades já definidas, 

era preciso intervir em novas áreas que começavam a surgir no contexto da administração 

pública, em um processo de “inventar o futuro” (MORAES, 2004, p. 171), ou seja, 

empreender positivamente em novas práticas que se fizessem necessárias. 

 A necessidade de acompanhar a velocidade de evolução das políticas e tecnologias 

transformou o modo como os gestores enxergam e atuam sobre os processos gerenciais pelos 

quais são responsáveis e aqueles que influenciam diretamente ou indiretamente as atividades 

sob seus cuidados. Os gestores precisam ser “capazes de compreender exatamente como as 

pessoas criam valor e como medir o processo de criação de valor” (BECKER; HUSELID; 

ULRICH, 2001, p. 19). E o primeiro grande passo para a criação de um novo paradigma de 

valores na área de pessoas, desde a Lei nº 8.112 (BRASIL, 1991), deu-se pelo Decreto nº 

5.707, de 23 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006a), que instituiu a política e as diretrizes 

para o desenvolvimento de pessoal no serviço público federal.  

 O Decreto de 2006 permitiu uma nova compreensão sobre desenvolvimento de 

pessoal, o que, até então, era entendido pela administração pública como somente algo 

vinculado à capacitação dos servidores – tanto que foi publicado, em anos anteriores ao 

estabelecimento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), o Decreto nº 

2.794, de 1º de outubro de 1998 (BRASIL, 1998), em que era instituída a Política Nacional de 

Capacitação dos Servidores Federais (que foi revogada pela PNDP). O novo Decreto 

estabelece as seguintes finalidades: 

a) melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao 

cidadão; 

b) desenvolvimento permanente do servidor público; 

c) adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das 

instituições, tendo como referência o Plano Plurianual; 

d) divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 

e) racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 
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Pela primeira vez, a compreensão sobre o desenvolvimento humano na organização 

ultrapassava a barreira da capacidade técnica, ou seja, a noção de que o funcionário só poderia 

evoluir em seu ofício se participasse de ações de capacitação estritamente voltadas para suas 

tarefas cotidianas. Assim, passou-se a percebê-lo como alguém possuidor de padrões de 

comportamento que alteravam nitidamente o resultado final do trabalho, tornando a gestão de 

pessoas fundamental, fomentando a necessidade de mantê-la integrada aos processos 

sistêmicos e à gestão estratégica. De acordo com Bittencourt (2010), a administração pública 

deve:  

 

[...] deixar de pensar apenas nas questões administrativas e operacionais, ou seja, na 

rotina de prestar serviços internos, preocupando-se também em vincular essas 

atividades às políticas e estratégias organizacionais, passando a ajustar as políticas e 

práticas de gestão de pessoas às estratégias organizacionais e aos resultados 

desejados. (BITTENCOURT, 2010, p. 81). 

  

A nova lógica organizacional da gestão pública de pessoas, que vislumbra o 

desenvolvimento para além da capacitação, como o desempenho humano na instituição, está 

levando os órgãos públicos a repensar suas políticas, de modo a se obter maior engajamento 

dos funcionários no alcance dos objetivos organizacionais, enquanto colaboram na satisfação 

de necessidades físicas e psicológicas (MARRAS, 2011, p. 116). Essa reflexão, trazida pela 

PNDP, conduz a uma grande transformação conceitual, renovando alguns conceitos que já 

eram presentes na legislação, como a moralidade, já prevista na Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988) e outros, que surgem como novidade. Quatro qualidades que foram 

destacadas no documento merecem destaque: eficiência, eficácia, qualidade e 

desenvolvimento de pessoal. 

 

2.3.1 Eficiência e eficácia no serviço público 

 

A primeira novidade a ser destacada dentre as finalidades da PNDP é o valor dado ao 

desenvolvimento da eficiência e eficácia no serviço prestado. Torres (2004) aborda esses 

conceitos, já inseridos no contexto público, da seguinte forma: 

 

Eficácia: basicamente a preocupação maior que o conceito revela se relaciona 

simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por determinada ação 

estatal, pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para atingir tais 

objetivos. Eficiência: aqui, mais importante que o simples alcance dos objetivos 

estabelecidos é deixar explícito como esses foram conseguidos. Existe claramente a 

preocupação com os mecanismos utilizados para a obtenção do êxito da ação estatal, 

ou seja, é preciso buscar os meios mais econômicos e viáveis, utilizando a 
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racionalidade econômica que busca maximizar os resultados e minimizar os custos, 

ou seja, fazer o melhor com menores custos, gastando com inteligência os recursos 

pagos pelo contribuinte (TORRES, 2004, p. 175). 

  

A eficiência já aparecia como um dos princípios da Constituição Federal Brasileira, de 

5 de outubro de 1988, em seu artigo 37, inserido pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de 

junho de 1998, destacando o interesse em tornar o serviço público, segundo Hely Lopes 

Meirelles (2002, p 98-99), mais satisfatório, tanto no que tange à qualidade, quanto à 

quantidade de serviço prestado. O próprio Meirelles coloca como um dos três principais 

deveres do administrador público o dever da eficiência, o qual não basta se fixar apenas na 

legalidade, mas, muito mais do que isso: deve-se ter resultados que atendam às necessidades 

da sociedade que se atende e da instituição em que se atua (MEIRELLES, 2002, p. 98-99). 

Iniciava-se, assim, uma importante mudança de paradigmas rumo à modernização da 

administração pública. A gestão meramente burocrática das pessoas nas organizações já não 

atendia aos seus anseios, nem aos resultados esperados pelas organizações, pois apenas o foco 

no controle do trabalho não satisfazia as necessidades e expectativas de pessoas e 

organizações, tornando a relação entre esses dois lados extremamente distante. Dessa forma, a 

administração gerencial, pautada nos conceitos de eficiência e eficácia, toma fôlego, em 

especial com a introdução do princípio da eficiência na prática do setor público. Essa 

eficiência representou uma direção a ser tomada, pois se viu a necessidade de não mais se 

utilizar cegamente o controle, mas visualizar e se importar com os resultados (CASTRO, 

2006, p. 8), e as pessoas são fundamentais para o seu alcance. 

 

2.3.2 Qualidade do serviço público e desenvolvimento de pessoas 

 

Outra contribuição da PNDP é representada pela importância estratégica dada à 

qualidade dos serviços prestados aos clientes e usuários – internos e externos à organização. 

Quando a qualidade é vista como elemento que atua para a melhoria dos processos internos, 

ela colabora com a redução de desperdícios, aumento de produtividade e ausência de defeitos. 

E quando é observada de modo a vislumbrar o produto ou serviço que se entrega à sociedade, 

ela colabora para a conquista e manutenção de clientes (MAINARDES; LOURENÇO; 

TONTINI, 2010, p. 282). Reeves e Bednar (1994, p. 420-423) analisaram o conceito de 

qualidade e chegaram a algumas diferentes vertentes: qualidade como excelência, qualidade 

como valor, qualidade como conformação das especificações, e qualidade como atendimento 

e/ou superação das expectativas dos clientes. Quando bem trabalhadas dentro do 
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gerenciamento da qualidade, em consonância com a valorização das pessoas que trabalham na 

instituição, essas diferenciações colaboram para o atendimento das exigências da sociedade 

por um serviço mais eficiente, efetivo e de qualidade na administração pública (SILVA; 

MELLO, 2013, p. 123). 

A análise dos conceitos e as experiências levaram ao que é chamado de Gestão pela 

Qualidade Total (TQM – do inglês Total Quality Management), consolidando a prática de 

uma gestão que coloca a qualidade dos produtos e serviços oferecidos no foco principal de 

todas as atividades organizacionais (COLTRO, 1996, p. 04). Damazio (1998) estabeleceu 

nove princípios para o estabelecimento da TQM, demonstrados no quadro 6. 

 

Quadro 6 – Princípios da TQM (Total Quality Management) 

 Total satisfação dos clientes  Gerência participativa 

 Desenvolvimento dos recursos humanos  Constância dos propósitos 

 Melhoria contínua  Gerência de processos 

 Delegação de poderes  Garantia de qualidade 

 Gerência da informação e comunicação 

Fonte: Damazio (1998). 

 

 A partir do momento em que o governo orienta que todas as suas instituições se 

voltem com mais afinco em direção ao alcance da qualidade desejada, isso significa que, além 

de precisarem controlar e desenvolver o uso dos meios ideais em busca do que é proposto 

(eficiência) e alcançar os objetivos definidos (eficácia), devem unir essas práticas em busca 

do “defeito zero”, ou seja, gerar resultados com o menor número possível de falhas. Essa 

busca não deve se limitar somente a um desafio aceito pelas áreas de produção, mas deve 

envolver todas as áreas das organizações (MAINARDES; LOURENÇO; TONTINI, 2010, p. 

286), incluindo a gestão de pessoas. 

 Para isso, é importante estimular os processos de desenvolvimento de pessoal, para 

que atuem estrategicamente na evolução profissional dos funcionários com as capacidades 

necessárias à obtenção de melhores resultados para a organização (SCHUSTER; DIAS, 2012, 

p. 5). E, dentre as várias práticas existentes para desenvolver pessoas, a PNDP determinou a 

criação de um sistema de gestão por competências (artigo 5º, inciso I)(BRASIL, 2006a), 

caminhando de acordo com o objetivo explícito do decreto, de criar, no Governo Federal, uma 

política que oriente a capacitação por competências (CAMÕES, 2013, p. 85). O instrumento 

também orienta o trabalho para a adequação das competências aos objetivos institucionais, em 

consonância ao Plano Plurianual (art. 1º, inciso III)(BRASIL,2006a). 
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2.4 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

 O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2004) define 

competência como “qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver determinado assunto, 

fazer determinada coisa; capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade”. Porém, os primeiros 

entendimentos sobre competência foram observados na área jurídica, ao final da Idade Média, 

conceituada simplesmente como a faculdade atribuída a uma instituição para apreciar e julgar 

certas questões (BITTENCOURT, 2010, p. 176), ou seja, a responsabilidade concedida a 

alguém para decidir contendas e demais situações em áreas específicas. Essa definição foi o 

ponto de partida para uma reflexão profunda e teve sua primeira grande mudança a partir da 

Revolução Industrial, a qual, em meio ao crescimento da demanda, promoveu o 

desenvolvimento da especialização pela divisão horizontal do trabalho em lugar do processo 

artesanal. Isso levou ao embrião do que hoje se entende por linha de produção (GURGEL; 

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, 2014, p. 3), gerando a necessidade de os trabalhadores 

adquirirem conhecimentos mais específicos, de acordo com a tarefa de cada um. Além disso, 

nessa época iniciavam-se as primeiras organizações de operários, as chamadas trade unions, 

embriões do que são os sindicatos, atualmente. 

 Edith Penrose, em seu famoso livro The theory of growth of the firm (A teoria do 

crescimento da firma, em português) já indicava uma visão diferenciada sobre o que é 

empresa, entendida como: 

 

[...] essencialmente, um conjunto de recursos cuja utilização é organizada por um 

quadro de referência administrativo. Em certo sentido, os produtos finais produzidos 

pela empresa em um dado momento representam apenas uma das múltiplas 

possibilidades pelas quais a empresa poderia estar utilizando seus recursos, um 

incidente no desenvolvimento de suas potencialidades básicas (PENROSE, 1959,p. 

150). 

  

Penrose (1959) já sugeria que os recursos das empresas fossem classificados como 

físicos e humanos, subentendendo que as pessoas precisam ser consideradas recursos 

singulares dentro das organizações, ao contrário da ideia de que o ser humano precisa ser 

considerado uma máquina. Em vez disso, deve-se considerá-lo como um elemento que, sendo 

entendido e bem combinado com os demais recursos existentes, pode criar vantagem 

competitiva e gerar valor superior (FERNANDES, 2013, p. 16). 

McClelland (1973), Boyatzis (1982) e Spencer e Spencer (1993) foram os principais 

pesquisadores que iniciaram a discussão sobre o termo competências no âmbito da 
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administração moderna, olhando-o como uma mescla de comportamento e resultado. 

McClelland (1973, p. 13) pensou competência como uma característica de quem se 

comprometesse com uma performance de alto nível, em uma determinada tarefa ou situação 

(FLEURY, 2002, p. 53). Porém, foi Boyatzis o primeiro autor a popularizar o conceito de 

competências, definindo-o como “aspectos verdadeiros ligados à natureza humana. São 

comportamentos observáveis que determinam, em grande parte, o retorno da organização” 

(BOYATZIS, 1982, p. 23). Já se reconhecia, nesse conceito, o valor da formação técnica e da 

análise comportamental das pessoas, porém, sem deixar de focar na direção dos resultados 

desejados, por meio da adoção de uma estratégia coerente para tal e da identificação e 

desenvolvimento, nos colaboradores da organização, das competências necessárias para o 

alcance dos objetivos propostos (SANTOS et al., 2014, p. 14). 

Em 1990, Prahalad e Hamel inseriram o termo “core competences” (competências 

essenciais) mais fortemente no estudo das competências, a partir de seu artigo The core 

competence of the corporation, em que definem as competências essenciais em três 

características: dificuldade de serem imitadas pelos concorrentes; serem os pontos chaves para 

a diferenciação de seus produtos ou serviços dentro do mercado; e ajudarem as organizações a 

explorar diferentes mercados (PRAHALAD; HAMEL, 1990, p. 83). Elas se vinculam a todas 

as áreas da empresa e, para seu desenvolvimento em longo prazo, necessitam de um processo 

contínuo de aprendizagem e inovação organizacional (FLEURY; FLEURY, 2003, p. 133).  

Mais à frente, Spencer Júnior e Spencer afirmaram que competências “são 

características intrínsecas ao indivíduo, que influenciam e servem de referencial para seu 

desempenho no ambiente de trabalho” (SPENCER JÚNIOR; SPENCER, 1993, p. 9), 

continuando, assim, a manter o raciocínio de que competências e desempenho profissional 

possuem um elo inquebrável. Porém, Parry (1996) desenvolveu uma das definições mais 

usadas até hoje, na literatura. Para ele, competências são: 

 

Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados, que 

afeta parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com o 

desempenho, que pode ser medido através de padrões preestabelecidos e que pode 

ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento (PARRY, 1996, p. 48). 

  

Esse conceito foi o primeiro passo rumo a dois direcionamentos que perduram até 

hoje, quando o assunto é competências. O primeiro é a compreensão das competências como 

um conjunto interligado e dinâmico de conhecimentos, habilidades e atitudes–também 
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conhecido como “CHA” –, abrangendo as características técnicas e comportamentais dos 

indivíduos dentro desses três espaços, conforme demonstrado no quadro 7. 

 

Quadro 7 – O “CHA” das Competências 

CHA 

Conhecimentos Habilidades Atitudes 

Ter o saber Saber fazer Querer fazer 

Fonte: Fernandes (2011). 

 

 O segundo direcionamento a que se deve dar atenção é a afirmação de que as 

competências podem ser mensuradas conforme padrões estabelecidos anteriormente, o que as 

tira, para uma boa parte dos gestores, de um campo abstrato-teórico, trazendo-as diretamente 

para a área prática e visível, pois sua medição auxilia na captação, desenvolvimento e 

avaliação das competências necessárias para o alcance dos objetivos da organização, através 

da tomada de decisões estratégicas (VILAS BOAS; ANDRADE, 2009, p. 186). Zabala e 

Arnau (2007, p. 43) também consideram as competências pelo mesmo prisma do alcance dos 

resultados, definindo o termo como “a capacidade ou habilidade de efetuar tarefas ou fazer 

frente a situações diversas de forma eficaz”. 

Guy Le Boterf analisou a competência não como uma constante, mas uma variável, 

que oscila de acordo com a situação em que intervém (LE BOTERF, 2003, p. 52), ou seja, ela 

é ativada nos infindáveis cenários da vida pessoal e profissional, quando o indivíduo assume o 

que lhe cabe e aprende e evolui em seu cotidiano. Segundo o autor, para poder assumir essas 

responsabilidades complexas, é necessário que o indivíduo possua alguns tipos de saberes 

(2003, p. 92): 

a) saber agir e reagir com pertinência; 

b) saber combinar recursos e mobilizá-los em um contexto; 

c) saber transpôr (experiências, esquemas, situações, etc.); 

d) saber aprender e aprender a aprender; 

e) saber envolver-se. 

 

 

 

 



35 

 

Contudo, indo além disso: 

 

[...] o que de fato irá diferenciar a competência de uma empresa ou de uma unidade 

(divisão, departamento, serviço) não é a competência de seus membros. O 

diferencial não depende tanto de seus elementos, mas da qualidade da combinação 

ou articulação entre seus elementos. (LE BOTERF, 1997, p. 22) 

 

Ou seja, a competência depende de uma ação conjunta e sequenciada de “mobilização 

e combinação de recursos, conexão entre situações, aprendizado e envolvimento com soluções 

e resultados para os problemas organizacionais” (BRITO; BRAGA, 2010, p.29). 

Na mesma linha de pensamento, que considera a formação do indivíduo como 

geradora de resultado, o fator mensuração das competências se torna importante, levando os 

gestores a pensar no mapeamento dos resultados esperados (output) e no conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o alcance desses resultados (input). 

Dessa forma, é preciso que os gestores mensurem as competências através de níveis definidos 

por um mapeamento, para a descoberta dos gaps, ou seja, as lacunas que acontecem entre os 

outputs e inputs. Com essa descoberta, eles podem tomar ações para a eliminação desses gaps 

através do desenvolvimento das pessoas e das competências organizacionais essenciais 

(BRIDA; SANTOS, 2011, p. 239). As lacunas são identificadas conforme o gráfico 1. 

 

 

 

Gráfico 1 – A lacuna (gap) das competências 

 

Fonte: Adaptado de Ienaga (1998, p. 13). 

 

 Zarifian (2001) é outro autor que segue uma linha de pensamento semelhante à de Le 

Boterf, expressando que: 
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A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de 

experiências e comportamentos que se exerce em um contexto preciso. Ela é 

constatada quando de sua utilização em situação profissional a partir da qual é 

passível de avaliação. Compete, então, à empresa identificá-la, avaliá-la, validá-la e 

fazê-la evoluir. (ZARIFIAN, 2001, p. 66). 

  

A partir desses dois autores franceses, as competências não foram mais vistas somente 

como algo que surge do ambiente e é absorvido pela pessoa (input), afetando o desempenho 

do funcionário, mas também como algo vindo da pessoa e que se reflete no ambiente de 

trabalho, no alcance e na superação de resultados esperados em seu trabalho (output) 

(LOCHA; ASHLEY, 2008, p. 12-13). Com a entrada da chamada Escola Francesa, fazendo 

um contraponto à Escola Americana das competências, alguns autores se esforçaram para unir 

os dois pensamentos em conceitos únicos. Fleury e Fleury (2004, p. 55) definiram 

competência como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, 

transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem valor econômico à organização 

e valor social ao indivíduo”. Carbone et al. (2006) também definiram competências à luz das 

duas escolas de pensamento: 

 

[...] não apenas como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários para exercer determinada atividade, mas também como o desempenho 

expresso pela pessoa em determinado contexto, em termos de comprometimento e 

realizações decorrentes da mobilização e aplicação de conhecimentos, habilidades e 

atitudes no trabalho (CARBONE et al., 2006, p. 43). 

  

As definições mais modernas, a partir da Escola Francesa, são aceitas de forma 

ampliada, saindo de uma aprovação do meio acadêmico e se inserindo com maior praticidade 

nos ambientes organizacionais, já que consideram várias dimensões do trabalho (cognitiva, 

psicomotora e afetiva). Existe uma mudança de foco – das competências do cargo para as 

competências dos indivíduos –, sem deixar de lado as competências coletivas. Estas, antes 

subexploradas, tornaram-se muito bem quistas, por auxiliarem na melhoria do desempenho 

coletivo dentro e entre os grupos de trabalho, aumentando a capacidade de resolução de 

problemas (RETOUR; KROHMER, 2011, p. 54-55). Além disso, as competências coletivas 

favorecem a associação da competência ao desempenho, no contexto estratégico, ligando o 

que a organização deseja e planeja às condutas individuais, em suas atividades (DUARTE; 

FERREIRA; LOPES, 2009, p. 106). E essa união – da valorização do ser humano como 

elemento de mudança positiva e da instituição como um elemento que recebe, trata e 

desenvolve essas mudanças – pode ser validada por um modelo aplicável e eficiente de gestão 

por competências (MUNCK; SOUZA; ZAGUI, 2011, p. 66). 
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No caso do setor estatal brasileiro, no entanto, o Governo Federal identificou-se com 

uma abordagem clássica das competências, definindo a Gestão por Competências, dentro da 

PNDP, como a “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” (BRASIL, 2006a, p. 1). Assim, descobriu-se, 

nesse modelo, um modo de fazer os gestores compreenderem, na teoria e na prática, que os 

sistemas de Recursos Humanos precisam estar alinhados com a estratégia da organização, na 

implementação e mensuração da qualidade desse alinhamento, ou seja, o objetivo é poder 

visualizar, da melhor maneira possível, como as pessoas criam valor, e saber como mensurar 

o processo de criação desse valor (BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001, p. 17-19). 

Os valores são códigos morais e estruturais pelos quais as organizações definem sua 

conduta e representam o cerne filosófico da instituição, formando senso de direção, norteando 

os comportamentos necessários para o alcance dos objetivos (MORAES, 2004, p. 128). Sem 

eles, a plena compreensão dos indivíduos sobre sua importância dentro da instituição se torna 

muito difícil. E quando o Governo compreende a importância das pessoas nas organizações 

públicas, e o valor que pode ser gerado por elas, ele estabelece diretrizes orientadoras para o 

seu desenvolvimento, alinhadas às legislações vigentes, atualizando e ratificando pontos já 

existentes. No entanto, essas orientações precisam reconhecer as estratégias de gestão de 

pessoas – mais especificamente, neste caso, a Gestão por Competências – e acrescentá-las aos 

seus Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI) como fator vital para o desenvolvimento 

da estratégia das instituições. 

 

2.5 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) NAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE ENSINO 

 

 A área educacional teve a sua primeira documentação legal, que remete a um plano 

estratégico, com a Constituição Federal promulgada no ano de 1934, cujo artigo 150 

determina que “compete à União [...] fixar o Plano Nacional de Educação (PNE), 

compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e 

fiscalizar sua execução em todo o território do país” (BRASIL, 1934). Mas foi somente em 

1962, atendendo ao solicitado no artigo 92, § 5º da primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

aprovada em 1961 (BRASIL, 1961), que o Conselho Federal de Educação criou um Plano de 

Educação referente a cada fundo – educação básica, média e superior. O texto estabelece, 
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nesse primeiro momento, tanto as novas diretrizes quanto a alocação de fundos do Governo 

para esse fim, sem grandes ligações com os planejamentos superiores.  

O processo evolutivo começou a se destacar em 1987, com o Decreto nº 94.664 de 23 

de julho (BRASIL, 1987), que estabeleceu o primeiro Plano Único de Classificação e 

Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE) das Instituições Federais de Ensino (IFEs), 

além de normativas para os técnico-administrativos e docentes que trabalhavam nas IFEs, de 

acordo com as diretrizes do Governo, aliadas às demandas das categorias. Um ano depois, a 

elaboração do segundo PNE surgiu em consonância com o artigo 214 da nova Constituição 

Federal de 1988, determinando que: 

 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo 

de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação, para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas [...] (BRASIL, 1988). 

  

Dessa forma, esta foi a primeira vez em que surgiu uma diretriz legal determinando 

que a área de educação fosse integrada ao planejamento global de Governo, não se limitando 

ao viés econômico, somente. O pensamento foi evoluindo e, pela Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabeleceu a nova LDB (BRASIL, 1996), reafirmou-se a necessidade 

de integrar as políticas e planos educacionais, de trabalho e de carreira da União, dos estados 

e municípios. Porém, era preciso um instrumento que avaliasse mais detalhadamente como as 

IFEs estavam se desenvolvendo em direção dos seus objetivos e aos objetivos superiores. 

Nesse sentido, foi estabelecido o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), definido pela 

primeira vez através do Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001 (BRASIL, 2001a), que dispõe 

sobre a avaliação de cursos superiores e que adotou o PDI como um dos elementos a serem 

considerados e usados para a avaliação dos cursos e instituições de ensino superior.  

Ainda em 2001, o Parecer CNE/CES nº 1.366 destacou a importância fundamental do 

Plano, “que determina a missão de cada instituição e as estratégias que as mesmas livremente 

elegem para atingir metas e objetivos” (BRASIL, 2001b, p. 3). Além disso, o mesmo parecer 

ordena que as instituições de ensino superior elaborem seus PDIs e define o documento como 

“elemento fundamental da política do Ensino Superior brasileira” (BRASIL, 2001b, p. 3).  

Em 2002, uma diretriz de orientação para elaboração do PDI o define da seguinte 

maneira: 
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O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de 

cinco anos, é o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no 

que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes 

pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades 

acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver (BRASIL, 2002a, p. 2). 

  

Também em 2002, a Resolução CNE nº 10, em seu artigo 7º, ampliou a importância 

do PDI para as instituições (BRASIL, 2002b), incluindo a mudança de discurso nos 

documentos oficiais e o aumento significativo de instituições que precisariam construir seus 

PDIs (SEGENREICH, 2005, p. 152) citando que: 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional, que se constitui em compromisso da 

instituição com o MEC, é requisito aos atos de credenciamento e recredenciamento 

das instituições de ensino superior e poderá ser exigido também no âmbito das ações 

de supervisão realizadas pelo SESu/MEC, devendo sofrer aditamento no caso de sua 

modificação, conforme previsto no §7º, do art. 6º desta Resolução (BRASIL, 2002b, 

p. 3). 

 

O documento continuou a ter sua importância cada vez mais destacada pelo Ministério 

da Educação (MEC) a partir da instituição do Sistema Nacional da Educação Superior, pela 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, em que uma das dimensões consideradas para a 

avaliação das IFEs é a missão aliada ao seu PDI (BRASIL, 2004). Pouco depois, no ano de 

2005, houve a publicação do novo Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação (PCCTAE), que já prevê, em seu artigo 24, um plano de desenvolvimento dos 

integrantes do Plano de Carreira no âmbito do PDI de cada instituição (BRASIL, 2005). 

Esse valor foi ainda mais elevado a partir da publicação do Decreto nº 5.773, de 9 de 

maio de 2006 (BRASIL, 2006d), que, dentre os meios de regulação, supervisão e avaliação 

das IFEs, impôs definitivamente, a todas as instituições, que entregassem seus PDIs dentre os 

documentos obrigatórios para credenciamento e recredenciamento dos cursos, o que fez os 

gestores estudarem e conhecerem ainda mais os métodos de construção e as diretrizes que a 

confecção do documento deveria seguir. 

 Fernandes (2013, p. 114) informa que, mesmo que possam ocorrer variações em cada 

instituição, devido aos seus fatores conjunturais, uma estrutura ideal de PDI, que atenda aos 

objetivos e necessidades primordiais da organização, deve responder a algumas perguntas de 

forma clara e direta, para que o documento tenha consistência. Estas perguntas são listadas no 

quadro 8. 
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Quadro 8 – Requisitos para um PDI consistente 

Há consenso entre as áreas da instituição? 
Quem vai atuar no processo de 

desenvolvimento? 

O que se pretende desenvolver? Quanto custará esse processo? 

Por que desenvolver os pontos pretendidos? 
Quais serão os indicadores a serem usados na 

mensuração do desenvolvimento? 

Como desenvolver os pontos pretendidos? Quais são os prazos definidos? 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2013, p. 114). 

 

 O processo de pensar o planejamento institucional de maneira conjunta, ligando os 

objetivos dos setores aos das suas respectivas instituições e, por conseguinte, aos objetivos 

governamentais, tornou-se um marco, pois, além de ser um meio consistente para a 

construção de indicadores que os gestores possam usar para tomar decisões mais precisas, ele 

ajuda a gerar respostas rápidas ao segmento educacional brasileiro, enfatizando seus aspectos 

quantitativos e qualitativos (FRANCISCO et. al., 2012, p. 89). 

Para orientar as instituições na criação de seus Planos, o Governo Federal, pelo mesmo 

Decreto nº 5.773/2006, em seu artigo 16, especificou os requisitos mínimos para o PDI 

(BRASIL, 2006d), ou seja, delimitou quais os pontos que deveriam estar, obrigatoriamente, 

inseridos no Plano, tendo em vista uma visão mais unificada do documento. Os requisitos, 

quando organizados de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Processos das 

Instituições de Ensino Superior (SAPIEnS), foram organizados e desdobrados em alguns 

eixos temáticos, para auxiliar o norteamento do Plano. Os eixos temáticos e os pontos 

abordados nos eixos estão listados no quadro 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Quadro 9 – Requisitos mínimos para um PDI, segundo o Governo 

Eixos temáticos Pontos abordados 

1) Perfil institucional 

 Breve histórico da instituição 

 Missão 

 Objetivos (com descrição e quantificação das metas, 

com cronograma) 

 Áreas de atuação acadêmica 

2) Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

 Inserção regional 

 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais 

que norteiam as práticas acadêmicas da instituição 

 Organização didático-pedagógica da instituição 

 Políticas de ensino 

 Políticas de extensão 

 Políticas de pesquisa 

 Políticas de gestão 

 Responsabilidade social da IFES 

3) Cronograma de implantação e 

desenvolvimento da instituição e dos 

cursos (presencial e à distância) 

 Graduação 

 Sequenciais 

 Programas especiais de formação pedagógica 

 Pós-graduação Lato Sensu 

 Pós-graduação Stricto Sensu 

Polos de EAD 

 Campi e cursos fora da sede 

4) Perfil do corpo docente 

 Composição 

 Plano de carreira 

 Critérios para seleção e contratação 

 Procedimentos para substituição (definitiva e eventual) 

dos professores do quadro 

 Cronograma e plano de expansão do corpo docente 

5) Organização administrativa da IFE 

 Estrutura organizacional 

 Instâncias de decisão 

 Organograma institucional e acadêmico 

 Órgãos colegiados 

 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

6) Políticas de atendimento aos discentes 

(alunos) 

 Programas de apoio pedagógico e financeiro 

 Estímulos à permanência 

 Organização estudantil 

 Acompanhamento dos egressos 

7) Infraestrutura 

 Infraestrutura física 

 Recursos tecnológicos e de audiovisual 

 Plano de acessibilidade e atendimento diferenciado a 

portadores de necessidades especiais 

 Cronograma de expansão da infraestrutura para o 

período de vigência do PDI 

8) Avaliação e acompanhamento do 

desenvolvimento institucional 
 Procedimentos de acordo com a Lei nº 10.861/2004 

9) Aspectos financeiros e orçamentários 
Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo 

os programas de expansão previstos no PDI 

10) Anexos 
 Projeto pedagógico do(s) curso(s) solicitado(s) para 

primeiro ano de vigência do PDI 

Fontes: O autor, com base em Brasil (2006d) e adaptado de <www2.mec.gov.br/sapiens/pdi.html>. 
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Em 2008, quando foi instituída a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro (BRASIL, 2008), foram inseridos, em 

seu artigo 14, prazos para os Reitores das instituições encaminharem ao Ministério da 

Educação proposta de PDI dos seus respectivos institutos, sob as mesmas diretrizes das 

instituições superiores e regidos pelo mesmo Plano de Carreira, no caso dos cursos técnico-

administrativos, em um esforço do Governo para manter a coesão do planejamento 

estratégico. As delimitações do que era necessário apresentar ao Governo, aliadas a um 

contexto extremamente dinâmico das organizações, nas quais as imprevisibilidades e 

incertezas do ambiente externo, somadas à má articulação em uma estrutura onde as 

atividades essenciais são feitas por especialistas, mostram que não é mais possível estar em 

um ambiente educacional onde a estratégia se limita a apenas um documento formal, que 

ocorre somente com a chegada de um novo Reitor ou de uma nova administração (MEYER 

JÚNIOR; PASCUCCI; MANGOLIN, 2012, p. 53).  

 Para isso, as instituições iniciaram um grande processo de profissionalização da 

gestão, compreendendo que a educação não pode ser comparada, pensada ou estrategizada em 

todo o seu percurso de desenvolvimento como uma uma indústria comum, mas, somente pelo 

viés em que se pensa em organização interna e alocação de recursos, pois há uma 

complexidade toda própria da gestão educacional (PICCHIAI, 2012, p. 29). Assim, os 

gestores se tornaram elementos mais importantes do que já eram nesse esquema, pois 

necessitam entender que devem alinhar as atividades dos setores que comandam com o que o 

Plano de Desenvolvimento Institucional direciona. Mesmo em meio a uma cultura e um 

contexto que têm dificuldades de perceber de que maneira práticas como a Gestão por 

Competências contribuem para o melhor desempenho dos funcionários (TANURE; EVANS; 

PUCKI, 2007, p. 19), a gestão de pessoas esclarece quais são suas percepções sobre essas 

ferramentas e práticas, em prol de um auxílio mais apurado no seu uso, no cotidiano 

organizacional.  

 

2.6 CONTEXTO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS DAS 

INSTITUIÇÕES PESQUISADAS 

 

 As três instituições pesquisadas, a exemplo das demais instituições federais de ensino 

no Brasil, evoluem na gestão pública de pessoas, com o objetivo de amadurecerem, cada vez 

mais, as suas práticas e pensamentos. Nessa trilha, os seus Planos de Desenvolvimento 

Institucionais são elementos-chave para a consecução de um planejamento estratégico 
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adequado, sistematizando os seus objetivos em longo prazo e, havendo problemas nos 

ambientes interno e externo, sugerirem alternativas que garantam a excelência das atividades 

(MELO et al., 2012, p. 18). Nas seções a seguir, relata-se como cada uma das três instituições 

criou seu PDI. 

 

2.6.1 O PDI da Universidade Federal Fluminense 

 

 A Universidade Federal Fluminense (UFF) foi criada pela Lei nº 3.848, de 18 de 

dezembro de 1960, a partir da junção de cinco faculdades federais já sediadas em Niterói, 

além de outras instituições estaduais que se uniram, com o nome de Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro. (UFERJ). Quatro anos depois, o atual Hospital Universitário 

Antônio Pedro se uniu ao grupo de instituições pertencentes à Universidade, saindo da gestão 

municipal (UFF, 2015). O nome atual veio a partir da Lei nº 4.831, de 05 de novembro de 

1965 (BRASIL, 1965). 

Desenvolveu seu primeiro Plano de Desenvolvimento Institucional em 2003, com a 

comunidade universitária dividida em quatro áreas consideradas estratégicas, para discussão – 

graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, planejamento e gestão, e recursos humanos. 

Nesse sentido, a instituição pensou as suas diretrizes estratégicas a partir de três eixos 

considerados fundamentais: “transformar a instituição numa universidade de excelência para 

contribuir para a solução das questões que a comunidade enfrenta”; “traduzir o conhecimento 

produzido em benefício de uma sociedade solidária e mais justa”; e “permitir que a produção 

do conhecimento acompanhe criticamente as transformações da sociedade” (PELUSO; 

MONTEIRO, 2003, p. 6). 

 Depois de quase dez anos, a UFF, em seu PDI vigente, que vai do ano de 2013 a 2017, 

mostra a necessidade de os seus servidores e processos de trabalho estarem alinhados com a 

estratégia da Instituição, definindo seus objetivos estratégicos e fomentando o movimento de 

“melhoria contínua e de inovação da administração pública, constituindo um ferramental 

decisivo e crucial para a geração de valor e maximização da qualidade percebida pela 

sociedade” (UFF, 2012, p. 9).  

Para isso acontecer, a sua base metodológica mudou, com o intuito de atender aos 

novos direcionamentos que se desejava dar ao PDI, e se baseou em quatro pilares. O primeiro 

deles é o Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que, conforme mostrado na seção anterior, 

delimitava o modelo que os Planos deveriam seguir, além de limitar algumas benesses e 

concessões à criação e aplicação do que é descrito no Plano (BRASIL, 2006d).  
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O segundo é o uso da ferramenta Balanced Scorecard (BSC) na criação do 

planejamento estratégico. Ela foi criada na década de 1990, por Kaplan e Norton, de modo a 

ser um sistema de avaliação de desempenho de estratégia empresarial, que põe a estratégia 

como foco central do processo de gestão, colaborando para uma estrutura mais embasada e 

balanceada para a implementação da estratégia nas organizações (LIMA; SOARES; LIMA, 

2011, p. 187). O BSC é baseado em quatro perspectivas: financeira; clientes; processos 

internos; aprendizado e crescimento. Todavia, os processos internos e o aprendizado e 

crescimento são elementos que dão sustentação aos demais, por criarem condições de 

identificação dos processos críticos de trabalho, pois são necessários níveis de excelência na 

consecução daquelas atividades, assim como é necessário identificar as estruturas ideais ao 

crescimento e à melhoria em longo prazo, e uma das principais fontes de conhecimento e 

aprendizado dos processos de trabalho são as pessoas (SILVA, 2003, p. 67). Os criadores da 

técnica, Kaplan e Norton (1997, p. 9 e 11), definiram que o BSC é mais do que um sistema de 

medidas que atende aos níveis tático e operacional, sendo utilizado para viabilizar processos 

gerenciais críticos, que são: 

a) esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; 

b) comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas;  

c) planejar, estabelecer metas e alinhar medidas estratégicas; 

d) melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. 

 

O terceiro pilar do PDI da UFF é o uso do ciclo PDCA, pelo fato de a gestão entender 

que a melhoria da instituição é um processo contínuo. O PDCA é um método de gerenciar 

processos ou sistemas criado e desenvolvido por Walter A. Shewhart e se tornou popular por 

W. Edwards Deming, após aplicar essa metodologia em trabalhos ligados à qualidade em 

empresas japonesas (ANDRADE, 2003, p. 9). Essa técnica se baseia em quatro etapas – 

Planejar (Plan), Fazer (Do), Checar (Check) e Agir Corretivamente (Act) – objetivando a 

garantia de uma melhoria contínua e sistemática, colaborando com a padronização dos 

processos nas organizações (FELTRACO et. al., 2012, p. 46).  

 O último pilar consiste em dados recolhidos das avaliações feitas pela Comissão 

Permanente de Avaliação, avaliações de desempenho dos servidores técnico-administrativos, 

das Pró-reitorias, Superintendências, unidades administrativas e acadêmicas da UFF, além de 

sugestões e críticas feitas pela comunidade acadêmica, a partir da disponibilização do mapa 

estratégico na página virtual da UFF, em local específico para apresentação dos discursos. 
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Com isso, todas as vertentes possíveis tiveram a chance de oferecer subsídios para a criação 

de um Plano mais participativo. 

 A partir dos subsídios das bases metodológicas, a construção do Plano se deu em 

algumas etapas, com a preocupação de observar a história, vocações e tendências do ambiente 

onde a instituição se encontra, para que se criassem condições para o planejamento do futuro 

da universidade (UFF, 2012, p. 10). A primeira das etapas foi a análise do ambiente 

organizacional interno e externo, através da técnica de análise SWOT, construída por Kenneth 

Andrews e Roland Christensen, dois professores da Harvard Business School. Essa 

ferramenta busca identificar as forças e fraquezas do interior da organização, além das 

oportunidades possíveis de serem aproveitadas para a melhoria do desempenho e as ameaças 

que podem afetar esse mesmo desempenho (FUSCALDI; MARCELINO, 2008, p. 7). 

Marcelino (2004, p. 74) define as quatro variáveis da análise SWOT da seguinte forma: 

a) forças (strength): características internas, atuais ou potenciais, que auxiliam 

substancialmente e por longo tempo o cumprimento da missão e/ou objetivos da 

organização; 

b) fraquezas(weaknesses): características ou deficiências internas, atuais ou 

potenciais, que prejudicam ou dificultam, substancialmente, e por longo tempo, o 

cumprimento da missão e/ou objetivos estratégicos da organização. 

c) oportunidades(opportunities): fenômenos ou condições externas, atuais ou 

potenciais, capazes de contribuir, substancialmente e por longo tempo, para o êxito 

da missão e/ou objetivos estratégicos da organização. 

d) ameaças(threats): fenômenos ou condições externas, atuais ou potenciais, capazes 

de prejudicar ou dificultar substancialmente e por longo tempo, a missão e/ou 

objetivos estratégicos da organização. 

 

           Buscando uma melhor compreensão do que acontece dentro e no entorno da 

instituição, a UFF (2012, p. 11) definiu a seguinte sequência de tarefas para essa primeira 

etapa: 

a) comunicação e mobilização dos gestores; 

b) levantamento, coleta e tabulação dos dados existentes na UFF, incluindo 

avaliações internas (dados da Comissão Permanente de Avaliação – CPA), das 

Pró-reitorias, superintendências e outros setores administrativos e acadêmicos; 

c) análise dos dados e geração dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e 

oportunidades; 
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d) validação dos pontos gerados junto aos gestores. 

 

A segunda etapa da metodologia é a análise estratégica dos dados referentes às forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças, para a construção de alguns subsídios importantes para a 

comunidade universitária, em especial os gestores. O primeiro subsídio gerado é uma matriz 

de avaliação estratégica, que mostra, de acordo com as potencialidades do cenário interno, as 

forças que mais atuam e fraquezas que mais debilitam, e o diagnóstico externo é feito pela 

identificação das oportunidades mais acessíveis e das ameaças que mais infligirão impacto 

(BANZATO et al., 2012, p. 04). Com essa visão mais clara e objetiva do posicionamento da 

instituição, os gestores conseguem montar estratégias que visam a vantagem competitiva e 

melhoria do desempenho organizacional (SILVA et al., 2011, p. 3).  

No quadro 10, pode ser observado um exemplo de uma matriz de avaliação 

estratégica. 

 

Quadro 10 – Matriz de Avaliação Estratégica 

  
Pontos Positivos Pontos Negativos 

A
m

b
ie

n
te

 

In
te

rn
o
 

Forças Fraquezas 

E
x
te

rn
o
 

Oportunidades Ameaças 

Fonte: Adaptado de Romeiro Filho (2011). 

 

 

Com a matriz gerada, encaminhou-se a definição dos critérios de avaliação utilizados 

na matriz, a partir de cruzamentos, da seguinte forma (UFF, 2012, p. 11): 

a) Forças X Oportunidades: qual a relevância de cada ponto forte para a 

maximização e melhor aproveitamento das oportunidades? (Potencialidades) 

b) Forças X Ameaças: qual a relevância de cada ponto forte para minimização e 

controle das ameaças? (Pontos de Defesa) 

c) Fraquezas X Ameaças: qual a relevância de cada ponto fraco em relação às 

ameaças, podendo configurar os fatores de risco para que a organização alcance os 

seus objetivos? (Vulnerabilidades) 
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d) Fraquezas X Oportunidades: qual a relevância de cada ponto fraco que podem 

comprometer o aproveitamento das oportunidades? (Debilidades) 

 

A partir dos critérios de avaliação já definidos, a matriz estratégica é enviada a todas 

as pessoas que precisem preenchê-la, usando níveis de graduação, para definir o quão 

relevante é cada ponto da matriz, entre não ter opinião (em branco) até muito significante (3). 

Todos os dados coletados são tabulados e, a partir dessa tabulação, sãodefinidas as 

perspectivas de desenvolvimento da Universidade, que são (UFF, 2012, p. 11 e 12): 

a) Resultados Institucionais: macro-objetivos que visam o alcance da missão e visão da 

UFF nos próximos cinco anos; 

b) Processos Internos: definção dos processos-chave em que a UFF precisa alcançar a 

excelência e viabilizar os resultados institucionais; 

c) Tecnologia e Infraestrutura: definição dos objetivos relacionados às atividades-meio 

da UFF, buscando dar suporte aos processos internos; 

d) Pessoas: objetivos ligados à gestão de pessoas e capacitação pessoal e profissional dos 

professores e servidores técnico-administrativos da UFF; 

e) Orçamento: objetivos que buscam garantir os recursos necessários para o 

desenvolvimento do PDI da UFF. 

 

 Com as perspectivas definidas, houve a criação, pela equipe que construía o PDI, da 

Comissão Mista de Orçamento e Metas, que teve como sua primeira atribuição a definição 

dos objetivos estratégicos, considerando os critérios que se apresentaram mais relevantes na 

tabulação (com média igual ou superior a 2,5), agrupando esses critérios com as perspectivas 

previamente definidas.  

Logo após, foi definido o Mapa Estratégico da UFF (Anexo A), com o intuito de 

facilitar e simplificar o entendimento da estratégia da UFF, além de disseminar e ampliar o 

conhecimento sobre os objetivos estratégicos da gestão nos próximos cinco anos. Os objetivos 

estratégicos da UFF se encontram delineados no quadro 11. 
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Quadro 11 – Objetivos estratégicos da UFF 

Resultados 

Institucionais 

Tecnologia e 

Infraestrutura 
Processos Internos Pessoas 

Ampliar áreas de 

excelência e o 

impacto social da 

produção e difusão 

do conhecimento 

científico, 

tecnológico, artístico 

e cultural. 

Fortalecer programas de 

manutenção da 

infraestrutura. 

Ampliar a produção 

científica por meio 

da pesquisa e 

extensão. 

Desenvolver políticas 

de retenção do 

quadro de 

servidores. 

Aumentar a qualidade 

e a quantidade de 

cidadãos formados, 

que estejam ética e 

tecnicamente 

preparados para os 

desafios em 

sociedade. 

Desenvolver políticas de 

consolidação do 

REUNI e 

modernização da 

infraestrutura física, 

dos recursos materiais 

e tecnológicos, pós-

expansão universitária. 

Ampliar a 

participação 

institucional nos 

programas de 

mobilidade 

internacionais. 

Aprimorar políticas de 

qualificação/capaci-

tação do quadro de 

servidores. 

  

Desenvolver políticas 

institucionais de apoio 

à criação e 

modernização de 

laboratórios 

preferencialmente 

multiusuários. 

Aplicar conceitos de 

sustentabilidade na 

gestão acadêmica e 

administrativa da 

UFF. 

Consolidar o modelo 

de gestão por 

competências. 

  

Implementar um sistema 

de gestão eletrônica de 

documentos. 

Desenvolver 

políticas 

institucionais de 

redução da 

retenção e evasão 

dos estudantes. 

Implantar políticas de 

distribuição da força 

de trabalho técnico-

administrativa e 

docente. 

  

Ampliar o acervo 

bibliográfico, 

preferencialmente 

digital. 

Racionalizar a 

estrutura 

administrativa das 

Unidades 

Acadêmicas. 

Desenvolver 

servidores para 

ações de 

planejamento, 

programação e 

controle. 

  

Promover a produção, 

utilização e divulgação 

de novas tecnologias 

educacionais. 

Racionalizar a grade 

curricular no que 

tange à carga 

horária, turnos e 

pré-requisitos. 

  

  

Implementar um sistema 

integrado de 

informações 

institucionais. 

Melhorar os 

processos internos 

de planejamento, 

execução e 

controle. 

  

Fonte: O autor, adaptado de UFF (2012). 

 

 Em seguida, foram definidos, em cada perspectiva e objetivo, os seus indicadores de 

desempenho (Key Performance Indicator-KPI) e de sucesso (Key  Success Indicator-KSI), 
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decidindo-se, a partir de consulta aos órgãos administrativos e acadêmicos, quais seriam os 

indicadores e metas de desempenho para cada objetivo estratégico definido, dentro dos cinco 

anos de vigência do PDI. Segundo Kezner (2006), os KPI e KSI são fundamentais para a 

mensuração da qualidade dos processos, que culminam nos resultados finais, através de 

critérios de sucesso previamente definidos. Isso viabiliza o controle e o monitoramento de 

como a estratégia está progredindo dentro da instituição. No quadro 12, pode-se observar um 

exemplo de objetivo estratégico, indicador e metas, retirado do próprio PDI da UFF, da 

perspectiva “Pessoas” (2012, p. 17): 

 

Quadro 12 – Objetivo, Indicador e Metas da Perspectiva Pessoas 

Objetivo Estratégico Indicador Metas 

Desenvolver servidores 

para ações de 

planejamento, 

programação e controle. 

Nº de eventos voltados ao 

desenvolvimento de 

servidores para ações de 

planejamento, programação e 

controle. 

2013 2014 2015 2016 2017 

5 10 15 10 5 

Fonte: Adaptado de Universidade Federal Fluminense (2012). 

 

Com as devidas relações estabelecidas entre objetivos estratégicos, indicadores e 

metas, a universidade utiliza-se de projetos criados pelas Pró-reitorias, superintendências e 

demais unidades administrativas da instituição para o alcance do que é descrito no Plano. Os 

projetos são submetidos a um edital, organizado pela Comissão Mista de Orçamento e Metas, 

que tem como objetivo “prover apoio financeiro aos setores da UFF responsáveis pelo 

desenvolvimento de políticas que favoreçam o atingimento das metas estabelecidas nos 

objetivos institucionais definidos em seu PDI, assegurando a otimização e a racionalização 

dos recursos utilizados” (UFF, 2014, p. 1).  

Esse apoio financeiro vem de uma parcela do orçamento anual da universidade, que é 

devidamente separada para o fomento de tais projetos. Para a candidatura a uma parcela 

desses recursos, os interessados precisam descrever qual o relacionamento que determinado 

projeto possui com os objetivos estratégicos definidos e as metas que esperam alcançar com a 

execução do projeto, relacionando-o com as metas e indicadores definidos para o próprio PDI. 

Com isso, a coerência entre a estratégia e a execução está assegurada. 

A cada ciclo semestral, as áreas responsáveis pelos projetos que recebem os repasses 

de verba são acompanhadas pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), para garantir 

que as metas propostas em cada projeto sejam cumpridas. Com isso, as áreas precisam 
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monitorar constantemente os seus projetos, com o intuito de garantir o alcance das metas e 

indicadores que estão ligados ao projeto sob sua alçada. 

A Comissão Mista de Orçamento e Metas divide os projetos em dois tipos de 

programas: o primeiro se refere aos programas destacados, sugeridos pela própria Comissão, 

que possuem caráter estruturante e transversal, ou seja, são programas que auxiliam na 

construção de novas estruturas físicas ou administrativas e também incidem em várias áreas 

da universidade ao mesmo tempo. O outro tipo são os programas apresentados pelos 

proponentes, em que os órgãos apresentam seus projetos, que devem ser de “caráter 

estruturante, que viabilizem a racionalidade técnico-administrativa e as condições de 

excelência acadêmica, de modo a produzir impacto nas metas e objetivos institucionais 

estabelecidos pelo PDI” (UFF, 2014, p. 2). Os valores constantes do PDI vigente (de 2013 a 

2017) estão da seguinte forma, até o ano de 2015: 

 

Quadro 13 – Recursos distribuídos pelo PDI 2013-2017 da UFF (até 2015) 

 
2013 2014 2015 

Recursos disponíveis R$ 20.000.000 R$ 23.000.000 R$ 26.000.000 

Programas destacados R$ 4.440.000 R$ 5.750.000 R$ 7.000.000 

Programas definidos pelos 

proponentes 
R$ 15.560.000 R$ 17.250.000 R$ 19.000.000 

Fonte: Adaptado de Universidade Federal Fluminense (2012, 2014, 2015). 

 

2.6.2 O PDI da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  

 

 A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), que nasceu a partir da 

Lei nº 6.655, de 05 de junho de 1979, transformando a Federação das Escolas Isoladas do 

Estado do Rio de Janeiro em universidade (BRASIL, 1979), e que teve seu nome alterado 

para o atual pela Lei nº 10.750, de 24 de outubro de 2003 (BRASIL, 2003), teve o seu 

primeiro Plano de Desenvolvimento Institucional no ano de 2006, que começou a ser 

desenvolvido em 2004, com a preocupação de pensar e fazer o documento coletivamente, 

como fator primordial para a construção da universidade como desejavam (UNIRIO, 2006, p. 

9).  

 O primeiro PDI da UNIRIO vigorou por seis anos, até o ano de 2011. Porém, durante 

a análise dos resultados do plano que se findava, outro começava a ser elaborado, mantendo o 

caráter participativo da construção das políticas institucionais, fortalecendo o caráter gerencial 

da instituição, em prol de uma melhoria contínua para alcance dos resultados fixados de forma 
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clara no Plano de Desenvolvimento Institucional (UNIRIO, 2012, p. 11-15). Esse trabalho 

resultou no novo PDI, que começou a vigorar no ano de 2012 e findará no ano de 2016. 

 As bases do plano atual procuram reler o PDI anterior, trabalhando no alinhamento 

dos objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas da instituição com as metas e estratégias 

do Plano Nacional de Educação, Plano Plurianual (PPA), Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) e do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) que estejam vigentes 

(UNIRIO, 2012, p. 25). Essa construção tem o objetivo de possibilitar a convergência de 

ações nos vários âmbitos da instituição, potencializando e melhorando os resultados 

apresentados (BAENA, 2012, p. 49), com a ampliação do relacionamento entre instituição e 

Governo, a partir do momento em que o pensamento das instâncias superiores é alinhado com 

as ações institucionais. 

 O processo de criação do PDI teve, como sua primeira etapa, a confecção de um 

diagnóstico estratégico, para a verificação da situação atual da instituição, antes da definição 

do planejamento estratégico, através da construção de um Mapa Estratégico (Anexo B). E 

para levantar os dados necessários, foi feita uma análise ambiental, com levantamento de 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que contou com a ajuda informacional da 

avaliação institucional realizada na Unirio pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), entre os anos de 2010 e 2011, para que a instituição pudesse ser 

recredenciada no Ministério da Educação. Essa avaliação possuía 41 indicadores, que foram 

avaliados de acordo com o comparativo entre os documentos de autoavaliação da instituição, 

o seu PDI vigente e a análise da realidade da instituição, tanto nas modalidades presencial 

quanto à distância (BRASIL, 2010, p. 3). Os indicadores estão inseridos em dez dimensões, 

que são graduadas a partir de verificação e análise dos conceitos atribuídos aos indicadores, 

conforme apresentados no quadro 14 

 

Quadro 14 – Conceitos dados às dimensões na avaliação institucional do SINAES 

Conceito Descrição 

1 
Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um quadro 

MUITO AQUÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade. 

2 
Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um quadro 

AQUÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade. 

3 
Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um quadro 

SIMILAR ao que expressa o referencial mínimo de qualidade. 

4 
Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um quadro 

ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade. 

5 
Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um quadro 

MUITO ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade. 

Fonte: O autor, com base nas informações de Brasil (2010). 
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 Os conceitos são dados às dimensões, e o resultado final é calculado conforme pesos 

dados a cada uma dessas dimensões. Elas e seus respectivos pesos estão descritos no quadro 

15. 

Quadro 15 – Dimensões e seus pesos na avaliação institucional do SINAES 

Dimensão 
Quantidade de 

Indicadores 
Pesos 

1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional. 2 5 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas normas de operacionalização, 

incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades. 

7 35 

3. A responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à 

inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural. 

4 5 

4. A comunicação com a sociedade. 3 5 

5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

6 20 

6. Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios. 

4 5 

7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação. 
5 10 

8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 
3 5 

9. Políticas de atendimento aos estudantes. 4 5 

10. Sustenabilidade financeira, tendo em vista o significado 

social da contiuidade dos compromissos na oferta da educação 

superior. 

3 5 

Fonte: O autor, com base nas informações de Brasil (2010). 

 

 Com as informações reunidas, aliadas à noção dada do que se precisaria desenvolver 

mais e quais dimensões deveriam manter o padrão alto de qualidade, pela avaliação 

institucional, a UNIRIO começou a elaborar o seu PDI seguindo um processo misto, que foi 

nominado “de dentro para fora” e “de fora para dentro” (UNIRIO, 2012, p. 30). O que se 

conhece como “de fora para dentro” relaciona-se ao procedimento de reunir as ações e as 

metas das unidades organizacionais, através de um formulário eletrônico, que funcionou entre 

28 de junho de 2011 e 30 de setembro de 2011. Nesse documento inserido em ambiente 



53 

 

virtual, as 21 unidades subordinadas diretamente à Reitoria elaboraram e formularam os seus 

planos de ação para os anos seguintes, com ações próprias e ações alinhadas, em especial, a 

duas das 20 metas definidas no Plano Nacional de Educação vigente, que vai de 2011 a 2020, 

que são: 

a) Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público. 

b) Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação 

básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) 

profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino (BRASIL, 2014, p. 41 e 51). 

 

A partir do que foi enviado pela plataforma, todas as ações propostas foram 

compiladas pela Comissão de Elaboração do PDI da UNIRIO. Mas não somente essa 

comissão teve a responsabilidade de elaborar o documento, outros órgãos também tiveram 

responsabilidades definidas a partir de uma matriz de responsabilidades, elaborada pela Pró-

Reitoria de Planejamento da instituição, conforme quadro 16. 

 

Quadro 16 – Matriz de responsabilidades da elaboração do PDI 

Órgão Responsabilidades 

Conselhos Superiores 

Art. 11 do Estatuto da UNIRIO: Compete aos Conselhos 

Superiores deliberar, conjuntamente sobre: II - Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

Administração 

Central e Unidades 

Organizacionais 

Estabelecem objetivos, metas, iniciativas e ações, de 

forma participativa e em consonância com os interesses da 

UNIRIO e da sociedade. 

Comissão de 

Elaboração do PDI 

Produz os documentos técnicos, publica as informações e 

presta suporte às atividades de elaboração. 

Pró-Reitoria de 

Planejamento 

Coordena o processo de elaboração, apoiando com a 

metodologia e com a sistematização e consolidação dos 

documentos produzidos. 

Fonte: O autor, com base nas informações de UNIRIO (2012). 

 

 Após algumas reuniões, foram definidas três perspectivas estratégicas, já conhecidas 

no contexto de planejamento estratégico da área pública: 

a) Pessoas e Recursos: infraestrutura e orçamento necessários para o cumprimento da 

missão; 
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b) Processos Internos: identificação dos recursos e das capacidades necessárias para 

elevar o nível interno de qualidade; 

c)  Resultados Institucionais: quais são as entregas para a sociedade do conhecimento 

produzido, apontando para a visão de futuro da instituição (UNIRIO, 2012, p. 31). 

 Dentro dessas três perspectivas, os objetivos estratégicos foram desdobrados em 14, 

que são mostrados no quadro 17. 

 

Quadro 17 – Objetivos estratégicos do PDI da UNIRIO 

Resultados Institucionais Processos Internos Pessoas e Recursos 

1 - Garantir a produção, difusão e 

preservação do saber em todos 

os campos do conhecimento. 

5 - Garantir o 

desenvolvimento de 

pesquisas de base e 

aplicada, especialmente 

as vinculadas aos 

programas de Pós-

Graduação stricto sensu. 

10 - Melhorar condições de 

trabalho de servidores 

docentes e técnico-

administrativos. 

2 - Formar cidadãos com 

consciência humanista, crítica 

e reflexiva, comprometidos 

com a sociedade e sua 

transformação, qualificados 

para o exercício profissional. 

6 - Manter intecâmbio com 

entidades públicas, 

privadas, organizações e 

movimentos sociais. 

11 - Fomentar política de 

qualificação e capacitação 

de servidores docentes e 

técnico-administrativos. 

3 - Estender à sociedade os 

benefícios da criação cultural, 

artística, científica e 

tecnológica gerada na 

instituição. 

7 - Promover melhorias na 

estrutura organizacional. 

12 - Assegurar a execução 

dos projetos de 

otimização da estrutura 

física. 

4 - Garantir a transparência 

organizacional. 

8 - Promover melhorias no 

processo organizacional. 

13 - Assegurar o 

desenvolvimento de 

soluções de Tecnologia 

da Informação e 

Comunicação. 

  

9 - Melhorar condições de 

estudo e convivência dos 

alunos de Graduação e 

Pós-Graduação. 

14 - Adequar o quadro dos 

servidores às 

necessidades 

institucionais. 

Fonte: O autor, com base nas informações de UNIRIO (2012). 

 

 A partir do diagnóstico feito, juntamente com as opiniões coletadas, o processo 

chamado “de dentro para fora” foi acontecendo. Ou seja, baseados no BSC, foram construídas 

as perspectivas e os objetivos estratégicos (UNIRIO, 2012, p. 30), que se desdobraram em 62 

iniciativas estratégicas, sempre alinhadas com os objetivos estratégicos. No quadro 18 segue 

um exemplo de iniciativas estratégicas vinculadas a um dos objetivos estratégicos da 

perspectiva “Pessoas e Recursos”. 
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Quadro 18 – Iniciativas Estratégicas vinculadas ao Objetivo Estratégico Pessoas e Recursos do PDI da UNIRIO 

Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas 

10. Melhorar condições de trabalho de 

servidores docentes e técnico-

administrativos 

10.1 Equipar adequadamente os ambientes de trabalho. 

10.2 Adequar os espaços físicos dos ambientes de trabalho de acordo 

com as necessidades funcionais. 

10.3 Desenvolver ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida 

dos servidores, inclusive aposentados, pensionistas e familiares, 

intensificando as ações de política de desenvolvimento de pessoas. 

10.4 Promover uma relação integrada e não discriminatória entre as 

unidades organizacionais e as entidades representativas dos 

diferentes segmentos da comunidade universitária. 

Fonte: O autor, com base nas informações de UNIRIO (2012). 

 

 Diante das iniciativas estratégicas adotadas, o grupo de trabalho, a partir do uso de 

unidades de medida ou fórmulas de cálculo e fontes de dados determinadas, definiram metas 

anuais, para a identificação da contribuição das áreas para a concretização dos resultados 

institucionais, registrando e acompanhando os dados, para se saber do alcance ou não do que 

se pretende (FERNANDES, 2013, p. 83 e 84), além de uma revisão anual. Todos esses dados 

foram esquematizados conforme exemplo a seguir (quadro 19), fazendo uso do mesmo 

objetivo estratégico detalhado no quadro anterior. 

 

Quadro 19 – Objetivos, indicadores e metas do PDI da UNIRIO 

Objetivos 

Estratégicos 
Indicadores 

Unidade de 

Medida ou 

Fórmula de 

Cálculo 

Fontes de 

Dados 

Base 

2011 
2012 2013 2014 2015 2016 

10. Melhorar 

condições de 

trabalho de 

servidores 

docentes e 

técnico-

administrativos 

Expansão do 

equipamento 

de ambientes 

de trabalho 

Percentual de 

ambiente de 

trabalho 

equipados 

PROAD - 10% 10% 10% 10% 10% 

Expansão de 

adequação 

física de 

ambientes de 

trabalho 

Percentual de 

ambientes de 

trabalho 

reformados 

PROAD - 10% 10% 10% 10% 10% 

Eficácia do 

programa de 

atendimento a 

pessoas com 

deficiência 

Percentual de 

espaços 

adaptados 

para pessoas 

com 

deficiência 

PROAD - 10% 10% 10% 10% 10% 

Índice de 

satisfação do 

servidor 

Percentual de 

respondentes 

satisfeitos 

COMSO - 40% 50% 70% 80% 90% 

Fonte: O autor, com base nas informações de UNIRIO (2012). 
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 O acompanhamento e controle do cumprimento das metas do PDI, além de sua 

revisão, será integrado, além dos documentos correntes de monitoramento do Ministério da 

Educação, como a autoavaliação institucional anual e o Censo da Educação Superior, de 

outras atribuições, que foram definidas no plano, em uma matriz de responsabilidades do 

monitoramento e revisão do PDI (UNIRIO, 2012, p. 98). 

 Cabe à Pró-Reitoria de Planejamento coordenar o processo de monitoramento e 

revisão do PDI, tendo como base a metodologia proposta e a ferramenta virtual de gestão do 

plano estratégico (GEPLANES), enquanto a Comissão Própria de Avaliação (CPA) se 

encarrega de conduzir, coordenar e articular os processos de autoavaliação institucional, de 

orientação, sistematização e assessoramento às instâncias acadêmicas e administrativas da 

UNIRIO nas decisões estratégicas e ao SINAES. 

 As comunidades interna e externa têm a atribuição de participar da autoavaliação, que 

é dirigida pela CPA. Cabe à Administração Central e demais Unidades Organizacionais, além 

de participar da autoavaliação institucional, monitorar as metas de suas respectivas áreas de 

trabalho, observando a tabela de indicadores e metas, elaborar e executar planos de ação 

decorrentes de iniciativas do PDI e propor revisões para o plano a serem submetidas aos 

Conselhos Superiores, que têm a responsabilidade de deliberar sobre o PDI, homologar 

qualquer mudança em seu texto e apreciar o relatório anual de autoavaliação institucional 

feito pela CPA. 

 

2.6.3 O PDI do Colégio Pedro II 

 

 O Colégio Pedro II (CP2) é um dos mais antigos do Brasil, sendo fundado em 2 de 

dezembro de 1837. Em seus quase 180 anos, o colégio passou por vários períodos de 

expansão e modernização, acompanhando as mudanças de paradigma da educação, como a 

inserção de ensino médio integrado ao ensino técnico, tanto na modalidade regular quanto na 

Educação de Jovens e Adultos (CP2, 2015). Essa caminhada passou por um processo de 

crescimento emblemático, quando a Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012 (BRASIL, 2012), 

alterou a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), inserindo o colégio na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, equiparando-o aos 

Institutos Federais de Ensino, em seus direitos e deveres. Com esse estímulo, o CP2 começou 

a atuar no âmbito do ensino superior, com a criação, desde 2012, de três programas de pós-

graduação – um stricto sensu e dois lato sensu (CP2, 2015). 
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 Por conta disso, a instituição precisou se adequar às normativas dispostas na Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008. E, em uma delas, no seu artigo 14, estabelece prazos para 

que o Diretor Geral da instituição elabore e encaminhe ao Ministério da Educação a proposta 

de estatuto e Plano de Desenvolvimento Institucional, com a garantia da participação da 

comunidade acadêmica durante todo o processo de construção dos documentos (BRASIL, 

2008). Assim, iniciou-se a construção de um esboço de plano, porém, devido a mudanças 

organizacionais à época, o trabalho de construção da proposta foi reiniciado apenas em 

dezembro de 2013, pela Comissão de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, 

regulamentado através de portaria interna (CP2, 2014a, p. 24). 

 A comissão, através da regulamentação vigente quanto à construção do PDI, 

juntamente a várias consultas à comunidade através de formulários eletrônicos, aos Diretores-

Gerais dos Campi e à Coordenadora Setorial da Unidade de Educação Infantil Realengo, além 

de outras instâncias competentes, elaborou a proposta de plano, garantindo, assim, a 

construção do documento de forma coletiva (CP2, 2014a). O Projeto Político Pedagógico 

Institucional foi feito em paralelo ao PDI, porém, será incorporado a este, atendendo ao 

requisitado no artigo 16, do Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006 (BRASIL, 2006d), que 

estipula os requisitos mínimos para o PDI. 

 Na primeira parte do documento, foram definidas a missão, visão e valores 

institucionais, a partir das finalidades, objetivos e princípios descritos anteriormente no 

estatuto do colégio. Após esse início e a explanação da estrutura organizacional atual e das 

políticas de gestão, divididas em políticas para o ensino, pesquisa e extensão e políticas de 

responsabilidade institucional, foi feito um diagnóstico situacional, apresentado em números e 

descrições sobre o ponto onde o CP2 se encontra atualmente. Esse diagnóstico tem a intenção 

de dar a conhecer mais a fundo a realidade da instituição, para que os responsáveis pela 

elaboração do plano pudessem tomar conhecimento de todas as dimensões envolvidas na 

criação do documento, auxiliando no reconhecimento das potencialidades e dificuldades da 

instituição e detectando fatores limitadores da sua eficiência e eficácia (SILVA; CARMO, 

2009, p. 4). 

 Com a reunião de todas essas informações, o documento inicia o planejamento 

estratégico, com a intenção de ser “uma ferramenta que permite acompanhar e monitorar os 

programas e ações implementados, avaliando-os, no sentido de sanar dificuldades, transpor 

obstáculos imprevisíveis ou inevitáveis e obter, sempre, resultados ótimos” (CP2, 2014b, p. 

150). O planejamento, baseado no ciclo PDCA e na análise SWOT, procedendo a uma análise 

do ambiente externo –para verificar as oportunidade que podem ser aproveitadas e as ameaças 
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a serem neutralizadas ou evitadas – e do ambiente interno, para avaliar os pontos fortes e 

fracos da organização (VILAS BOAS; ANDRADE, 2009, p. 9), aliado a uma análise das 

informações coletadas, relatou quais são os seus pontos fortes, fracos, oportunidades e 

ameaças externas, conforme listado no quadro 20 (CP2, 2014b, p. 150-151): 

 

Quadro 20 – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças do Colégio Pedro II 

Pontos Fortes 

1 - Qualidade nas suas ações, reconhecida pela sociedade 

2 - Relações intersubjetivas harmoniosas 

3 - Qualificação do quadro de servidores 

Oportunidades 

1 - Ser referência em qualidade 

2 - Fomentar a qualidade de vida no trabalho, com vistas à eficácia no 

serviço 

3 - Expandir sua atuação em extensão, pesquisa e pós-graduação 

Pontos Fracos 

1 - Quadro insuficente de servidores para atender às demandas 

institucionais, sendo que os novos concursos reduzirão essa defasagem 

2 - Situação deficitária da infraestrutura física 

3 - Baixa efetividade logística no suprimento de bens e serviços 

Ameaças 

1 - Dificuldade de redimensionar e renovar os servidores técnico-

administrativos, o que foi reduzido com a definição do quadro de 

referência dos servidores 

2 - Exigências dos órgãos de fiscalização quanto à aprovação de projetos 

de manutenção 

3 - Limitações orçamentárias e rigor nas normas pertinentes à licitação 

Fonte: O autor, com base nas informações de Colégio Pedro II (2014b). 

 

 Diante da descoberta, aliada às transformações administrativas e finalísticas, os 

objetivos estratégicos foram definidos a partir de três dimensões (CP2, 2014c, p. 24-25): 

a) Gestão e Desenvolvimento: representa o esforço contínuo em proceder a uma 

administração profissional, integrada, comprometida e articulada em todas as áreas, 

setores e campi, voltada ao desenvolvimento. 

b) Acadêmica e Pedagógica: traduz a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão, como tríade elementar do processo educativo e formativo e aponta 

diretrizes estruturantes das ações finalísticas da Instituição. 

c) Socioambiental: indica o esforço corporativo, coletivo, governamental e 

humanitário em conservar e promover a sustentabilidade socioambiental, em toda a 

sua complexidade. 
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 Com a definição das dimensões dos objetivos estratégicos e um levantamento de dados 

institucionais feito internamente, pela Comissão de Elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, foram descritas 66 ações estratégicas, agrupadas em três dimensões – 33 em 

Gestão e Desenvolvimento; 16, em Acadêmica e Pedagógica; e 17, em Socioambiental. No 

quadro 21 pode-se observar exemplos de algumas dessas ações, desdobradas nas três vertentes 

(CP2, 2014b, p. 152-155): 

 

Quadro 21 – Exemplos de Ações Estratégicas do PDI do Colégio Pedro II 

Gestão e Desenvolvimento 

Consolidar as estruturas organizacionais da Instituição 

Fortalecer e sistematizar o processo de comunicação e relacionamento interno 

e externo 

Estabelecer processos organizacionais e de negócio, inclusive aqueles relativos 

à gestão, distribuição, fiscalização e controle de recursos 

Promover a qualificação, capacitação e desenvolvimento de pessoas 

Ampliar e aprimorar políticas de segurança, informação e comunicação 

Construir e implementar mecanismos de avaliação interna e externa da 

Instituição 

Construir, monitorar e analisar indicadores institucionais, visando ações de 

desenvolvimento 

Acadêmica e Pedagógica 

Elaborar e implementar o projeto pedagógico institucional, com a participação 

da comunidade escolar 

Promover a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão 

Definir políticas e aprimorar mecanismos de acesso e acompanhamento de 

ações afirmativas 

Estabelecer ações e programas de assistência estudantil 

Construir, monitorar e avaliar índices acadêmicos 

Apoiar a produção decorrente das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

Estimular iniciativas de ensino à distância 

Socioambiental 

Promover a inclusão social e profissional 

Fomentar o diálogo com a comunidade escolar 

Implementar políticas que visem à sustentabilidade socioambiental 

Proceder à adaptação de espaços físicos, visando à acessibilidade 

Socializar e difundir conhecimento acerca do agir ético, nos campos teórico, 

filosófico, profissional e normativo 

Incentivar ações éticas e probas em toda a comunidade escolar 

Desenvolver ações assistenciais para promoção da qualidade de vida de alunos 

e servidores 

Fonte: O autor, com base nas informações de Colégio Pedro II (2014b). 
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 Dessa forma, o planejamento deve ser visto como um instrumento necessário para as 

decisões que devem ser tomadas, com desenvolvimentos nos níveis estratégico (PDI), tático 

(Plano de Trabalho Anual) e operacional (planos de atividades correspondentes ao 

detalhamento das ações estratégicas), sempre no atendimento às normativas legais (CP2, 

2014b, p. 166), colaborando com a montagem, acompanhamento e execução do Mapa 

Estratégico da instituição (Anexo C). 

 O PDI se configura como elemento importante dentro do processo de desenvolvimento 

das instituições federais de ensino, em um processo de revisão de suas atividades de gestão, 

buscando um gerenciamento com mais qualidade, permitindo-os definir seus objetivos, 

estabelecendo prioridades e usando melhor os seus recursos, a partir da consolidação e a 

prática de suas estratégias, alcançando o desempenho desejado. (MEYER JÚNIOR.; 

PASCUCCI; MANGOLIN, 2012, p. 50) 
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3 METODOLOGIA 

 

O estudo sobre a relação entre a gestão por competências e o planejamento estratégico 

institucional na administração pública se depara, ao mesmo tempo, com certa inflexibilidade 

devida às forças legais, mas, também, com uma dinâmica especial pela abordagem moderna 

que ela traz à gestão pública. Este é um campo de estudo que tem por base as teorias, mas, 

essencialmente, as práticas organizacionais, pois, como revela Flick (2013, p. 19), “devem, no 

entanto, se tornar relevantes para o campo da prática, e para a solução de problemas na 

prática”.  

Para isso, é necessária uma pesquisa que coordene ações com o propósito de dar 

respostas aos questionamentos, com base em procedimentos racionais e sistemáticos (SILVA; 

MENEZES, 2005, p. 20). E, a partir das percepções dos gestores sobre as relações entre 

Gestão por Competências e Plano de Desenvolvimento Institucional em suas insitituições e 

em âmbito geral, os resultados foram descobertos a partir do processo metodológico, descrito 

a seguir. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Silva e Menezes (2005, p. 20) definem algumas formas de classificação de pesquisas a 

partir de alguns pontos de vista. O primeiro é a partir da natureza da pesquisa, que se divide 

em Pesquisa Básica, que gera novos conhecimentos, com utilidade para avanços científicos, 

mas que não vislumbra aplicação prática, e Pesquisa Aplicada, que cria conhecimentos para 

aplicação prática, na resolução de problemas específicos. 

O segundo ponto de vista se refere à forma de abordagem do problema, que as autoras 

classificam em duas vertentes: Pesquisa Quantitativa, que entende que tudo pode ser 

transformado em números, com finalidade de classificação e análise; e Pesquisa Qualitativa, 

que entende a existência de um elo entre o mundo real e o sujeito, que não pode ser traduzido 

em números, mas cujos resultados só podem ser atribuídos a partir da interpretação dos 

fenômenos e da atribuição de significados.  

Gil (2008, p. 44-46) classifica as pesquisas no que ele define como “grupamentos 

amplos”, a partir do objetivo específico de cada trabalho. A divisão ocorre entre: Pesquisas 

Exploratórias, que trabalham no desenvolvimento, esclarecimento e modificação de conceitos 

e ideias, objetivando formular problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores; Pesquisas Descritivas, que trabalham na descrição de características de 



62 

 

determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis; e 

Pesquisas Explicativas, que identificam os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. 

O próprio Gil (2008, p. 71-80) também classifica a pesquisa de acordo com o 

delineamento que é dado a ela, dividindo-a em: Pesquisa Bibliográfica, feita a partir de 

material já elaborado, como livros e artigos científicos; Pesquisa Documental, que apenas se 

difere da Bibliográfica por explorar fontes documentais; Pesquisa Experimental, que 

determina um objeto de estudo, as variáveis capazes de influenciar este objeto e as definições 

de formas de controle e observação dos efeitos das variáveis no objeto; Pesquisa Ex-

PostFactio, que é um tipo de experimento feito após os fatos consumados; Levantamento, que 

é a interrogação direta das pessoas cujo grupo se deseja conhecer; e o Estudo de Caso, que é o 

estudo detalhado de um ou poucos objetos, de modo a permitir conhecimento amplo e 

detalhado sobre ele(s). 

A partir desse contexto, esta pesquisa se define, pela sua natureza, como Pesquisa 

Aplicada, pois trabalha com uma realidade específica, em busca de reflexão e melhoria da 

realidade analisada. Pela abordagem do problema, ela terá caráter Qualitativo, pois pretende 

explorar o fenômeno de forma abrangente e aprofundada, dando significado aos fenômenos 

pesquisados. Pelo objetivo específico do trabalho, a pesquisa unirá as três divisões 

(Exploratória, Descritiva, Explicativa), por ter a intenção de desenvolver e esclarecer os 

conceitos abordados na pesquisa, analisando as relações entre variáveis em um nicho 

específico e as causas de alguns fenômenos ocorridos dentro desse nicho. Pelo delineamento 

da pesquisa, ela é classificada como Pesquisa Bibliográfica e Documental, por meio da análise 

de documentos que regem os Planos de Desenvolvimento Institucionais das unidades 

organizacionais e legislação correspondente às áreas pesquisadas, além de bibliografia 

especializada e seis entrevistas feitas com gestores de três unidades federais de ensino, 

regidos pelos mesmos trâmites legais nas áreas que o trabalho se propõe a analisar. Com isso, 

serão utilizados os dados para a construção de um panorama mais abrangente, o que é 

possibilitado pela reconstrução do caso que se propõe a estudar (FLICK, 2013, p. 23). 

 

3.2 CAMPO DA PESQUISA E SUJEITOS 

 

O campo de pesquisa está constituído pelas seguintes Instituições Federais de Ensino: 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) e Colégio Pedro II (CP2), tendo como sujeitos da pesquisa seis servidores que 
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exercem função de gestores em suas instituições, sendo dois da Universidade Federal 

Fluminense, dois do Colégio Pedro II e dois da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro. A escolha dos entrevistados aconteceu segundo a representatividade que possuem 

(VERGARA, 2014, p. 48) nas áreas de planos de carreira, gestão de pessoas, planejamento 

institucional e Plano de Desenvolvimento Institucional das instituições onde atuam. Todos os 

gestores entrevistados participam ativamente das decisões referentes às áreas citadas, 

possuindo expertise e tendo grande influência na emissão de opiniões e percepções que 

reflitam, com o máximo detalhamento possível, o pensamento das instituições sobre os temas 

abordados nesta dissertação, justificando-se, assim, o número de entrevistados. 

 

3.3 A COLETA DE DADOS 

 

Na coleta de dados da pesquisa foram utilizados instrumentos adequados à busca de 

respostas aos problemas propostos neste trabalho, tendo em vista ter a pesquisa um caráter 

qualitativo. A primeira abordagem utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental, ou seja, 

tanto de materiais que já receberam um tipo de tratamento analítico – no caso da pesquisa 

bibliográfica – quanto os que não receberam esse tipo de tratamento, que são os documentos 

(GIL, 2008, p. 73). A pesquisa bibliográfica ocorreu por meio dos artigos listados na 

bibliometria e de outros, além de outros artigos, textos e livros relevantes para a sustentação 

teórica da pesquisa. No caso da pesquisa documental, foram analisadas leis, decretos e demais 

normativas que construíram e orientaram as políticas de Gestão de Pessoas, Gestão por 

Competências e Plano de Desenvolvimento Institucional, tanto em nível federal quanto em 

nível institucional, para a extração de elementos que, juntamente com a análise feita em 

outros materiais, pudessem responder às perguntas da pesquisa. 

Outros instrumentos de coleta foram as entrevistas semiestruturadas com servidores na 

função gerencial envolvidos no processo de construção dos Planos de Desenvolvimento 

Institucionais e das políticas de gestão de pessoas vigentes em suas instituições. Os 

entrevistados responderam a um roteiro de perguntas que envolveram tanto a estrutura e a 

dinâmica da área de Gestão de Pessoas de suas instituições quanto a relação entre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e a implantação da Gestão por Competências. A entrevista 

semiestruturada teve como objetivo obter as percepções dos entrevistados sobre os temas 

abordados, tendo ocorrido por meio de um processo dialógico, em que lhes foi permitido que 

respondessem aos questionamentos do entrevistador da forma mais livre possível, porém, 
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sendo também conduzidos segundo as temáticas e categorias teóricas pertinentes (FLICK, 

2013, p. 115). 

  

3.4 TRATAMENTO DE DADOS 

 

O conteúdo das entrevistas foi analisado tendo como base de orientação a análise de 

conteúdo que, segundo Bardin (2011, p. 42), é “uma técnica de investigaçãoque, através de 

uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, 

tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”. Mesmo tendo sido 

concebida com base na quantificação, a análise de conteúdo também é uma técnica válida 

para abordagens qualitativas, tratando os dados de maneira a identificar o que está sendo dito 

sobre um determinado tema (VERGARA, 2005, p. 15-16). 

A análise das entrevistas, que foi alinhada à pesquisa documental e à bibliográfica, 

teve como base a organização proposta por Bardin (2011, p. 125-132), iniciando-se pela pré-

análise, ou seja, organização das ideias iniciais para se criar um plano de análise, começando 

pela definição do tema e problema de pesquisa do trabalho proposto. Em seguida, foi 

realizada a pesquisa documental e bibliográfica e, por fim, ocorreram as entrevistas com seis 

gestores das três Instituições Federais de Ensino pesquisadas, regidas pelas mesmas 

normativas no que tange às políticas de Gestão por Competências e do Plano de 

Desenvolvimento Institucional.  

As entrevistas semiestruturadas foram elaboradas a partir de quatro categorias 

principais: 

a)  Gestão de Pessoas; 

b)  Gestão Estratégica de Carreiras; 

c)  Planejamento Estratégico; 

d)  Gestão por Competências. 

 

Diante dessa definição de categorias, as entrevistas seguiram um roteiro composto por 

dez perguntas (Apêndice A), que se basearam na literatura e em normativas, descritas no 

quadro 22. 
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Quadro 22 – Fontes inspiradoras das perguntas do roteiro de entrevistas 

Perguntas Fontes 

1 

FISCHER, A.L. Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de pessoas. In: 

FLEURY, M.T.L. (Org.). As pessoas na organização. 18ª edição. São Paulo: Editora 

Gente, 2002. 

2 
ALBUQUERQUE, L. G. A gestão estratégica de pessoas. In: FLEURY, M.T.L. (Org.). As 

pessoas na organização. 18ª edição. São Paulo: Editora Gente, 2002. 

3 

Artigo 37 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e TERABE, C.P.A.R.; 

BERGUE, S.T. Gestão estratégica de pessoas como política pública: estudo de caso no 

Ministério da Ciência e Tecnologia. In:XXXV ENCONTRO DA ANPAD. Anais...Rio 

de Janeiro: ANPAD; 2009. 

4 TERABE, C.P.A.R.; BERGUE, S.T. Gestão estratégica de pessoas como política pública: 

estudo de caso no Ministério da Ciência e Tecnologia. In: XXXV ENCONTRO DA 

ANPAD. Anais...Rio de Janeiro: ANPAD; 2009. 5 

6 Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006 (BRASIL, 2006d). 

7 PDIs das instituições pesquisadas: CP2, 2014b; UFF, 2012; UNIRIO, 2012. 

8 

Decreto 5.707/2006 e FEVORINI, F.B.; SILVA, R.T.; CREPALDI, A.M. Gestão por 

Competências no setor público: exemplos de organizações que adotaram o modelo. 

Revista de Carreiras e Pessoas. São Paulo: PUC-SP, 2014. 

9 
PDIs das instituições pesquisadas: CP2, 2014b; UFF, 2012; UNIRIO, 2012; Decretos 

5.773/2006 (BRASIL, 2006d) e 5.707/2006 (BRASIL, 2006a). 

10 

SILVA, F.M. MELLO, S.P.T. A implantação da Gestão por Competências: práticas e 

resistências no setor público.Revista Eletrônica de Administração e Turismo – ReAT. 

Pelotas: UFPel, 2013. 

Fonte: O autor (2015). 

 

As entrevistas foram gravadas com a anuência dos entrevistados, transcritas e 

validadas pelos mesmos. Após a validação dos registros escritos, os relatos foram separados 

para análise, respeitando-se as regras de exaustividade (uso de todos os elementos do roteiro 

da entrevista e do que ele pode extrair do entrevistado), representatividade (parte 

representativa do universo dos gestores das instituições federais de ensino que são objeto de 

pesquisa), homogeneidade (as entrevistas seguiram um roteiro próprio, sendo abordadas e 

explanadas as mesmas temáticas) e pertinência (correspondem ao objetivo que suscita a 

análise) (BARDIN, 2011, p. 126-128).  

A partir dessa separação, iniciou-se a segunda etapa, que foi a de exploração do 

material, dividida em três subetapas. A primeira delas correspondeu à leitura aprofundada da 

entrevista transcrita e validada, juntamente com a escuta da entrevista gravada, para a 

relembrança do momento, no que se referia às falas dos entrevistados e às demais impressões 

que pudessem ter sobressaído. Em seguida, as entrevistas foram numeradas (de 1 a 6), sendo 

organizados e identificados os entrevistados da seguinte forma (quadro 23), de acordo com a 

sua instituição de origem e a sua área principal de atuação: 
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Quadro 23 – Ordenamento e legendas das instituições pesquisadas e dos entrevistados 

Instituição Federal de Ensino (IFE) Entrevistado Área de atuação 

1 

Instituição federal de ensino fundamental, 

médio e superior do Estado do Rio de 

Janeiro 

1 Gestão de Pessoas 

2 Planejamento Estratégico 

2 
Instituição federal de ensino superior do 

Estado do Rio de Janeiro 

3 Gestão de Pessoas 

4 Planejamento Estratégico 

3 
Instituição federal de ensino superior do 

Estado do Rio de Janeiro 

5 Planejamento Estratégico 

6 Gestão de Pessoas 

Fonte: O autor (2015). 

 

Os textos passaram por uma análise, em que foram destacados os pontos principais 

abordados por cada um dos entrevistados, seguindo a ordem lógica da entrevista (Apêndice B) 

(BARDIN, 2011, p. 100). No quadro 24, apresenta-se um exemplo da compilação de pontos 

principais. 

 

Quadro 24 – Exemplo de coleta de pontos principais abordados em uma das entrevistas 

Entrevistado 1 

Pontos 

Principais 

Cenário positivo em meio 

aos problemas do serviço 

público 

Planejamento anteriormente sem 

ligação entre os setores 
Educação corporativa 

Esperança 

Debate amplo na construção do PDI, 

com representantes de diversas áreas 

da instituição 

Qualidade de vida e 

segurança e saúde do 

trabalhador 

Mudança 
Gesão por Competências ainda em 

estágio inicial 
Apoio do Reitor 

Sensação de segurança 
Mapeamento de competências feito 

por setor em fase de conclusão 

Gestores com posturas 

muito autoritárias e 

centralizadoras 

Ausência de infraestrutura e 

recursos para financiamento 

de programas 

Ligação entre Gestão de Pessoas e 

PDI ainda nova e não tão bem 

articulada   

Fonte: O autor, com base em Bardin (2011). 

 

Em seguida, concentrando-se nas categorias da entrevista (Gestão de Pessoas, Gestão 

por Competências, Planejamento Estratégico e Plano de Desenvolvimento Institucional) foi 

feita a divisão dos pontos anteriormente coletados de acordo com as categorias definidas, 

como subcategorias (Apêndice C). No quadro 25, apresenta-se um exemplo de como foi 

organizada, dentro da categoria “Gestão de Pessoas”, uma das entrevistas: 
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Quadro 25 – Exemplo de subcategorização em uma das entrevistas 

Entrevistado 1 

Gestão de 

Pessoas 

Cenário positivo em meio aos 

problemas do serviço público 

Esperança 

Mudança 

Educação corporativa 

Qualidade de vida e segurança 

e saúde do trabalhador 

Fonte: O autor, com base em Bardin (2011). 

 

A mesma subcategorização foi feita em relação às respostas de cada Instituição 

Federal de Ensino separadamente (Apêndice D), conforme explicitado no quadro 26, na 

categoria “Gestão de Pessoas” de uma das instituições: 

 

Quadro 26 – Exemplo de subcategorização, por IFE 

IFE 1 

Gestão de 

Pessoas 

Cenário positivo em meio 

aos problemas do serviço 

público 

Gestão de Pessoas como 

estratégica 

Abertura significativa do PDI à 

Gestão de Pessoas 

Esperança 
Gestão de Pessoas 

descentralizada 

Necessidade de integrar a Gestão 

de Pessoas entre o grupamento 

docente e o técnico-administrativo 

Mudança 

Continuísmo no 

desenvolvimento da Pró-

reitoria de Gestão de 

Pessoas 

  

Educação corporativa 

Inserção contínua da Gestão 

de Pessoas nas ações 

institucionais 

  

Qualidade de vida e 

segurança e saúde do 

trabalhador 

Reposição do quadro de 

pessoal 
  

Fonte: O autor, com base em Bardin (2011). 

 

Os ordenamentos, nos quadros, foram categorizados segundo critérios que incitavam a 

investigação do que cada um deles tinha em comum com os outros (BARDIN, 2011, p. 148). 

Com isso, foi possível proceder aos cruzamentos de dados, no intuito de exercer inferências 

sobre os fatos questionados na pesquisa. Também foi realizada uma coleta de características 

do discurso dos entrevistados, que fossem relacionadas às categorias principais (Apêndice E), 

extraindo-se o que se associava a esses temas, de acordo com a percepção dos entrevistados 

(BARDIN, 2011, p. 100). No quadro 27, um exemplo do resultado da análise das 

características de um entrevistado. 
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Quadro 27 – Características ligadas aos temas centrais, em uma das entrevistas 

Entrevistado 1 

Características 

Humanismo 

Dinâmico 

Interativo 

Autoritarismo 

Construtivo 

Coletivo 

Processual 

Desenvolvimento 

Fragmentado 

Complexidade 

Aprimoramento 

Novidade 

Alinhamento 

Evolução 

Transformação 

Desafiador 

Fonte: O autor, com base em Bardin (2011). 

 

Além disto, foi feita uma análise da enunciação, entendendo que, durante a entrevista, 

enquanto o entrevistado raciocina sobre o que responder, em uma produção mental das 

palavras, é feito um trabalho, é elaborado um sentido e são operadas transformações, não 

sendo o discurso um produto acabado, mas um momento num processo de elaboração, com 

todo o arcabouço de contradições, incoerências e imperfeições (BARDIN, 2011, p. 218). De 

acordo com a autora, após a preparação do material que será trabalhado, a análise de 

enunciação explora o conteúdo, fazendo dois tipos de buscas específicas (Apêndice F). A 

primeira delas é sobre as proposições de cada entrevista, ordenadamente, conforme exemplo 

retirado de uma delas, apresentado no quadro 28. 

 

Quadro 28 – Proposições achadas em uma das entrevistas 

Entrevista 1 

Proposições 

Existe uma evolução 

gradual na Gestão de 

Pessoas. 

Necessidades da Gestão de 

Pessoas contempladas no 

PDI. 

Querem aprimorar o programa de 

Gestão de Desempenho anualmente. 

Ainda falta infraestrutura e 

conhecimento dos gestores, 

para um avanço maior. 

Gestão por Competências 

ainda sendo desenhado. 

A ligação entre a Gestão por 

Competências e o PDI ainda é muito 

incipiente e não está bem articulada. 

O PDI ajudou a nortear as 

ações da instituição. 

Estão executando o 

primeiro mapeamento de 

competências. 

A Gestão de Pessoas está se 

deslocando, na estratégia, da área 

operacional para a estratégica. 

Fonte: O autor, com base em Bardin (2011). 
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A segunda busca se deu sobre os raciocínios explicitados em cada entrevista, de 

maneira ordenada (Apêndice G), conforme exemplo a seguir, de uma das entrevistas (quadro 

29). 

 

Quadro 29 – Raciocínios ordenados achados em uma das entrevistas 

Raciocínios 

Afirmação 

Esperança 

Dúvida 

Reafirmação 

Fonte: O autor, com base em Bardin (2011). 

 

Além da dinâmica do discurso que é descoberta por meio desses achados, a análise 

desses dados foi feita respondendo às seguintes perguntas (BARDIN, 2011, p. 222-231): 

a) Estilo: qual a expressão e o pensamento expressos? 

b) Elementos atípicos e figuras de retórica: quais são as recorrências?  

 

Após a análise das entrevistas, em si, foram feitas análises dos principais documentos 

legais utilizados na pesquisa: os Planos de Desenvolvimento Institucionais das três 

instituições pesquisadas (CP2, 2014b,UNIRIO, 2012 e UFF, 2012), além do Decreto nº 5.707, 

de 23 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006a), que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal na administração pública federal. Foram explicitadas as 

principais características dos escritos (Apêndice H), organizados conforme apresentados nos 

quadros 30 e 31. 
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Quadro 30 – Principais pontos dos PDIs das três IFEs pesquisadas 

PDI 

IFE 1 

Abranger toda a comunidade 

escolar. 

Apresentação de todas as Pró-

reitorias e diretorias, com 

seus objetivos específicos. 

Planejamento financeiro, com 

números presentes e 

projeções futuras. 

Projeto de Levantamento de Dados 

Institucionais. 

Apresentação das políticas de 

gestão educacional. 

Apresentações não seguem um 

modelo fixo, mas o 

documento, em geral, segue 

um ordenamento lógico. 

Conselho Superior tem o poder de 

aprovar o PDI e demais projetos 

e planos anuais de ação. 

Diagnóstico da situação da 

instituição e de seus campi. 

Primeiro PDI, portanto, não há 

comparativos com outros 

documentos passados. 

Pró-Reitoria de Administração 

elabora proposta de orçamento 

anual tendo o PDI como uma 

das referências. 

Planejamento institucional, 

com objetivos e plano de 

ação voltados para obras e 

serviços. 

Mapa estratégico anual, sem 

vinculação com o PDI. 

PDI 

IFE 2 

Implantação e acompanhamento 

do PDI são alguns dos grandes 

desafios institucionais. 

Matriz de responsabilidades da 

elaboração, monitoramento e 

revisão do PDI. 

PDI projeta, inclusive, o 

profissional e cidadão que a 

instituição quer formar. 

Propósitos, planos de ação e 

princípios a sempre serem 

revistos e reelaborados. 

Perspectivas, objetivos e 

iniciativas. 

Apresentação de números do 

quadro docente, discente e 

técnico-administrativo. 

Diagnóstico estratégico, a partir da 

avaliação institucional feita pelo 

INEP. 

Objetivos, indicadores e metas. 
Infraestrutura institucional 

detalhada em números. 

Elaboração do PDI por Balanced 

Scorecard e captação de ações e 

metas das unidades, por 

formulário eletrônico. 

Mapa estratégico vinculado ao 

PDI. 

Grande valor para a avaliação 

institucional feita pelos 

órgãos competentes. 

PDI 

IFE 3 

PDI viabiliza a evolução e 

desenvolvimento institucional 

de forma coesa, objetiva e clara. 

Apresentação de perfil 

institucional e das políticas 

de pessoal docente e técnico-

administrativo. 

Sustentabilidade financeira é 

mostrada comparando o 

período do PDI anterior e 

projetando o período atual. 

Tornar claros os objetivos 

organizacionais pela definição 

dos objetivos estratégicos. 

Avaliação institucional para 

identificação de perfil e 

significado da atuação 

institucional.   

Uso de Balanced Scorecard e Ciclo 

PDCA. 

Infraestrutura física, com foco 

em laboratórios e bibliotecas.   

Mapa estratégico vinculado ao 

PDI. 

Valorização da acessibilidade 

no documento.   

Fonte: O autor, com base em Bardin (2011). 
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Quadro 31 – Principais pontos do Decreto nº 5.707, de 23/02/2006 

PNDP (Decreto nº 5.707, de 23/02/2006). 

Voltado para a melhoria da qualidade do serviço 

público, através do desenvolvimento funcional. 

Foco do desenvolvimento está nas ações de 

capacitação. 

O sistema de gestão por competências é voltado 

à necessidade de avaliação de quais ações de 

capacitação serão feitas em cada órgão. 

A gestão do desenvolvimento foi escrita de 

modo a se orientar sobre ações de capacitação. 

Fonte: O autor, com base em Bardin (2011). 

 

A partir do ordenamento de todas essas informações, iniciou-se a terceira etapa da 

análise de conteúdo: o tratamento e interpretação dos resultados obtidos (BARDIN, 2011, p. 

131), criando-se, assim, subsídios suficientes para uma reflexão acerca dos questionamentos 

da pesquisa. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Todo e qualquer método possui seus limitadores (VERGARA, 2014, p. 59), que 

precisam ser reconhecidos, para uma melhor visão e reflexão sobre o trabalho que se esteja 

desenvolvendo. Partindo deste ponto, verificaram-se algumas limitações do método utilizado 

para o estudo, que são as seguintes: 

a) Na fase das entrevistas, podem ocorrer limitações tanto por parte do entrevistador 

quanto do entrevistado, no que se refere à comunicação entre as duas partes. 

b) Podem ocorrer pré-julgamentos e subjetivismos por parte do pesquisador, por ele 

fazer parte de uma das instituições estudadas. 

c) Em alguns casos, os entrevistados se sentem inseguros com relação às informações 

que podem passar na entrevista e, por conta disto, pode ocorrer a retenção de 

informações importantes. 

 

Além disso, Gil (2008, p. 118) coloca outros fatores limitadores desse tipo de 

entrevista: 

a) falta de motivação do entrevistado para responder a perguntas que lhe são feitas; 

b) compreensão equivocada do significado das perguntas; 

c) influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre a resposta do entrevistado; 
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d) influência do aspecto pessoal do entrevistador sobre o entrevistado. 

 

Outro fator limitador foi a quantidade reduzida de artigos referentes às áreas de Plano 

de Desenvolvimento Institucional e Gestão por Competências em instituições públicas, sendo 

necessária uma pesquisa mais voltada para materiais oriundos do Brasil, especialmente no que 

se refere a Planos de Desenvolvimento Institucionais em instituições públicas, por ser uma 

área específica do Planejamento Estratégico Público brasileiro. 

Além disso, o número de entrevistados se justifica pelo fato de estes participarem 

ativamente das decisões referentes às áreas citadas, possuindo expertise e representatividade 

nas áreas e grande influência na emissão de opiniões e percepções que refletem o pensamento 

das instituições sobre os temas abordados nesta dissertação. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Este capítulo tem o objetivo de apresentar os resultados gerados a partir da análise 

descrita na metodologia de pesquisa, possíveis devido à quantidade de material coletado – 

tanto nos documentos quanto nas entrevistas com os gestores – e também pela qualidade do 

material, que permitiu a realização de inferências sobre as percepções relativas às categorias: 

Gestão de Pessoas, Gestão por Competências, Gestão Estratégica de Carreiras e Planejamento 

Estratégico, além daquelas relativas à relação entre Gestão por Competências e Plano de 

Desenvolvimento Institucional nas instituições pesquisadas. Os achados foram analisados à 

luz do referencial teórico deste trabalho (SILVA; MENEZES, 2005, p. 100). 

 

4.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

Os gestores entrevistados das três instituições mostraram suas esperanças e 

preocupações em relação à gestão de pessoas em seus ambientes organizacionais, através de 

relatos sobre a área, sua ligação com a estratégia organizacional e os aspectos que mais 

facilitam e dificultam o desenvolvimento das políticas de gestão de pessoas. O resultado da 

análise feita sobre o discurso dos gestores foi organizado no quadro 32. 

 

Quadro 32 – Inferências na categoria Gestão de Pessoas 

IFE 1 2 3 

Gestão de 

Pessoas 

Instituição passa por 

mudanças estruturais e 

legais, e a Gestão de 

Pessoas ganhou importância 

dentro da instituição com 

essa mudança. 

Gestão de Pessoas foi instituída 

como é hoje, com foco mais 

na estrutura do que nas 

atividades. 

Gestão de Pessoas tem 

participação mais 

estratégica e representativa 

no Planejamento 

Estratégico. 

Entendem e afirmam que a 

Gestão de Pessoas é ligada, 

intrinsecamente, ao 

desenvolvimento 

institucional, sendo 

estratégica. 

A Gestão de Pessoas, como é 

atualmente, não é 

contemplada no PDI, por ter 

sido elaborado antes da 

mudança estrutural da área. 

Porém, há a intenção de 

inserir as novas práticas no 

próximo plano. 

Muitas mudanças 

concomitantes na área de 

Gestão de Pessoas 

atrasaram a aplicação da 

Gestão por Competências, 

dentre outras políticas 

novas. 

Questões políticas deixam os 

gestores aflitos quanto ao 

futuro das atividades da 

área de Gestão de Pessoas. 

Foco da Gestão de Pessoas no 

PDI atual é em capacitação e 

qualificação 

Esforço para uma mudança 

de cultura dos servidores, 

em geral, para uma que 

preze mais o coletivo. 

Fonte: O autor (2015). 
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A primeira informação importante que a pesquisa mostra é a importância do processo 

evolutivo da Gestão de Pessoas nas instituições públicas, em especial no período após a 

criação dos Planos de Carreira dos servidores técnico-administrativos, pela Lei nº 11.091, de 

12 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005) e o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 

(BRASIL, 2006a), que institui o Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Esse 

processo de transformação estratégica das Pró-Reitorias passou por etapas que prezaram, 

especialmente, a construção coletiva, com a participação de todos os setores das instituições, 

para a definição de uma área que trabalhasse conjuntamente na construção das suas 

macrodiretrizes, agregando valor aos resultados alcançados através do capital humano 

existente (MARRAS, 2000, p. 254). As entrevistas mostraram que a gestão de pessoas 

começou a ganhar valorização estratégica, alinhando-se aos objetivos das instituições, 

gerando uma verdadeira transformação nas atividades da área, e deixando de ser, meramente, 

um grande Departamento de Pessoal, distribuindo remunerações e benefícios, para trabalhar 

junto com as demais áreas, no estabelecimento de políticas que pudessem dar o respaldo 

suficiente e adequado para a sustentabilidade da gestão (SCHIKMANN, 2010, p. 18). 

Porém, em alguns casos, como o relatado pelo gestor de pessoas da instituição 2, o 

debate é mais complexo, pois as discussões seguiram em um rumo mais voltado aos aspectos 

legais e estruturais do que sobre os planos de ação e filosofia de trabalho, mesmo sendo “uma 

Pró-reitoria com uma importância tão grande como essa, que faria com que a área de gestão 

de pessoas se ampliasse, que a gente tivesse maior estrutura para melhor atender os servidores 

dentro da universidade.” Isso leva a um entendimento comum dos entrevistados de que, por 

mais que a importância das Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas seja crescente, eles entendem 

também que há um processo evolutivo muito grande pela frente, mantendo a esperança de 

mudanças sempre positivas. 

Um dos anseios mais fortes é o da integração da gestão de pessoas das áreas técnico-

administrativa e docente. Historicamente, esses dois setores têm caminhado de forma 

desarticulada, nas respectivas normativas relacionadas à gestão de pessoas. Porém, o 

desenvolvimento de novas políticas no âmbito governamental promoveu a aproximação de 

maneira gradual, existindo um esforço das instituições para que as áreas trabalhem essa 

integração de forma efetiva, contemplando suas diferenciações e seus caminhos em comum. 

Na instituição 3, por exemplo, a Pró-reitoria foi criada com o intuito dessa integração, 

conforme trecho de uma das entrevistas a seguir: 
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Uma parte era aqui, no então [nome do setor], outra parte era na [nome do setor], 

outra parte era na [nome do setor docente], outra parte... Com essa reestruturação, 

unificaram-se todos os procedimentos numa única área, vinculada, então, a essa 

[nome da Pró-reitoria] que estava nascendo. Então, nós temos, hoje, a partir do final 

de 2010, uma [nome do setor técnico-administrativo] e uma [nome do setor 

docente], onde a estrutura de cada uma é espelhada. (Entrevista 6 – Gestor de 

Pessoas da Instituição 3) 

 

Outro ponto frisado foi o direcionamento dado à capacitação e à qualificação dos 

servidores, como instrumento que viabiliza o desenvolvimento da qualidade e da aptidão 

técnica para o cumprimento das atividades, consolidando o desempenho individual e 

institucional (SANTOS, 2014, p. 13). Para os gestores entrevistados, a capacitação e a 

qualificação estão evoluindo de maneira a atender da melhor forma possível as necessidades 

dos servidores e da instituição, em favor de um serviço de excelência, como é incentivado na 

própria PNDP. No entanto, em alguns casos, como na instituição 2, como o modelo de gestão 

de pessoas atual ainda não foi contemplado no PDI, o foco maior permanece na capacitação e 

qualificação das pessoas. Mas, mesmo nesse caso, já se percebe a mudança de pensamento e 

planejamento da gestão de pessoas para essa nova dinâmica de trabalho, unindo as 

expectativas dos trabalhadores e da instituição, pois, segundo o gestor de pessoas da 

instituição 2, essa coesão entre servidor e gestão “dá um valor para esse trabalho, um 

reconhecimento, um incentivo, não só dos próprios profissionais que estão dentro da [área de 

gestão de pessoas] para fazê-lo, quanto de toda a universidade, de esperar e cobrar que isso 

aconteça”. 

Porém, a partir da análise dos materiais, foram identificados alguns pontos deficitários 

no desenvolvimento da Gestão de Pessoas. O primeiro deles é o sério embate entre o 

individualismo e o coletivismo no ambiente de trabalho, ou, segundo o gestor de pessoas da 

instituição 3, “a cultura organizacional impregnada de valores que vão na contramão dos 

interesses coletivos”. Isso gera uma cultura altamente negativa no ambiente dinâmico em que 

as três instituições se encontram, prejudicando sua adaptação aos novos desafios que, 

consequentemente, virão (RENNÓ, 2013, p. 37). Dessa forma, existe a necessidade de se 

combater esse movimento, promovendo o alinhamento entre servidor e instituição, tanto em 

nível geral, como no específico, com treinamento adequado em suas tarefas cotidianas, em um 

processo de transferência e multiplicação de conhecimentos pelos próprios servidores, 

conforme pontos citados nas entrevistas. 

Outra questão importante é o fato de que, face às políticas que vêm sendo implantadas 

desde 2005, com a publicação do plano de carreira dos servidores técnico-administrativos em 

educação (BRASIL, 2005) e a criação da PNDP (BRASIL, 2006a), muitas mudanças que 
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precisaram ser realizadas dentro de prazos determinados pelo Governo Federal ainda estão 

acontecendo e, segundo os entrevistados, irão se desenvolver ainda por um tempo, de modo 

que cada instituição foque naquilo que considera prioritário, a partir da integração entre as 

políticas de gestão de pessoas e o seu Planejamento Estratégico. Esse acúmulo de tarefas 

prejudica a eficiência e a eficácia da gestão, sendo necessário, ao mesmo tempo, o 

entendimento sobre a situação de cada instituição no tocante à sua capacidade de implementar 

as políticas. 

Um ponto criticado pela maioria dos gestores entrevistados referiu-se às questões 

políticas que ocorrem na área de gestão de pessoas. Esta área, apesar de sua relevância e 

estratégia, nem sempre é reconhecida como tal pelos atores organizacionais. Isto se deve a 

inúmeros fatores, dentre eles, a própria desarticulação da área, tanto interna quanto 

externamente. Esse tema já tem sido abordado por diversos autores, dentre os quais, Wood 

Júnior, Tonelli e Cooke (2011) e Tanure, Evans e Cançado (2010). Em alguns casos houve 

registros de retaliações, como no caso da instituição 1, em que se aventou a possibilidade de 

retirar o status de Pró-reitoria da área de gestão de pessoas, a partir de questionamentos de 

alguns membros de órgãos superiores competentes. O gestor de planejamento dessa 

instituição lamenta “essa movimentação do [nome do setor] que, entendo, a maioria deles são 

professores, tem toda essa vocação para a educação, mas eles poderiam considerar que não há 

educação sem uma estrutura que dê suporte a essa educação de fato”. 

Contudo, mesmo diante das dificuldades identificadas, os entrevistados veem um 

cenário positivo na gestão de pessoas, nas Instituições Federais de Ensino, por entenderem 

que elas passam por um momento de mudanças extremamente importante, de maneira que, 

segundo o gestor de pessoas da instituição 1, a área de gestão de pessoas consiga ter “uma 

visão mais humana, um olhar mais atento ao servidor, peça-chave para alcançar os objetivos 

estratégicos da instituição”, para que o trabalho coletivo, na implantação de novas práticas de 

gestão de pessoas, promova o desenvolvimento da área rumo a um desempenho otimizado 

(SILVEIRA; DEL MAESTRO FILHO, 2013, p. 83). 

 

4.2 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

Em relação à Gestão por Competências (GC), foi solicitado aos entrevistados que 

relatassem se havia o interesse pela implantação desse modelo de gestão nas suas respectivas 

instituições, explicando o porquê, tanto em caso positivo quanto negativo. Em caso positivo, 
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foi questionado também como a GC seria utilizada na prática da gestão. As percepções dos 

entrevistados são encontradas no quadro 33. 

 

Quadro 33 – Percepções dos entrevistadosna categoria Gestão por Competências 

IFE 1 2 3 

Gestão por 

Competências 

A Gestão por 

Competências ainda 

está nas etapas 

iniciais, com o 

primeiro 

mapeamento de 

competências. 

Por mais que saibam da 

importância e entendam que, em 

um momento futuro, serão 

forçados legalmente a 

implantarem, não é de interesse, 

no momento, a implantação da 

Gestão por Competências.  

A Gestão por Competências era 

pensada antes da orientação 

do Governo. O 

direcionamento superior 

serviu para ratificar o desejo 

que já possuíam. 

  

Acham que o sistema de Gestão 

por Competências privilegia o 

indivíduo em detrimento de um 

coletivo que consideram fraco, e 

trabalham para esse 

desenvolvimento. 

A Gestão por Competências é 

fundamental para dar 

subsídios que justifiquem as 

novas políticas de gestão, 

em especial a Gestão de 

Pessoas, dentro do 

Planejamento Estratégico. 

Fonte: O autor (2015). 

 

Como se pode observar no quadro 33, as três instituições pesquisadas veem a Gestão 

por Competências como instrumento válido para a melhoria das políticas estratégicas dos seus 

respetivos locais de trabalho, de modo que as competências dos indivíduos se tornem recursos 

que sustentem as competências organizacionais (FERNANDES, 2013, p. 47). Porém, elas se 

apresentam em níveis diferentes no uso desta ferramenta metodológica. Em duas das 

instituições pesquisadas (1 e 2), a GC só foi vista de modo prático pelas instâncias superiores 

a partir do momento em que o Governo Federal impôs um sistema de Gestão por 

Competências como um dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal (PNDP), instituída pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 

2006a). Apenas a instituição 3 iniciou um movimento a favor da GC antes da orientação 

governamental. 

Os gestores entendem, também, que a PNDP apenas foi um início do movimento de 

desenvolvimento da GC, sem que o Governo Federal indicasse, pelo Decreto nº 5.707 

(BRASIL, 2006a), como essa gestão deveria ser feita ou qual a metodologia a ser usada. Isso 

causou desorientação nessas instituições, pela complexidade e desconhecimento de uma 

política inédita, mas já orientada por determinação superior, conforme mostram os relatos dos 

entrevistados da área de gestão de pessoas das três instituições. Isso foi percebido como um 

desafio para esses órgãos. Nesse sentido, os problemas iniciais foram sendo resolvidos 

somente com o passar do tempo, quando as instituições, cada uma a seu modo, pesquisaram e 

se aprimoraram de diferentes modos para os processos de mapeamento, aplicação e 
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monitoramento das competências dos servidores. A crítica fica mais clara com o relato do 

gestor de pessoas da instituição 3: 

 

A gente já tinha uma visão de que, talvez, isso fosse um bom caminho, mas a gente 

conhecia pouco do assunto, e aí, a gente foi meio que esperando. Sabe aquela coisa 

da gente olhar pela janela pra ver se a fila já acabou? Como é que tá ali? Como é que 

tá o cenário? O que que tão dizendo? Aí, vai pra um congresso ali, ouve uma história 

ali e tal... Até que, em 2006, o Governo implantou a PNDP, através do Decreto 

5.707, e nele, ele já coloca sua perspectiva de implantação no âmbito do Governo 

Federal da implantação do modelo de gestão por competências. Mas ele faz isso e 

não indica o caminho, como, aliás, é uma prática, né? Ele bota lá a questão e os 

órgãos é que tem que sair correndo atrás da sua metodologia, porque, normalmente, 

isso não vem indicado pelo Governo. E enekappapi argumentos para justificar essa 

coisa de não estabelecer um modelo. Uma delas é respeitando a autonomia 

universitária... Eaí, o que acontece? Cada um vai fazendo de um jeito. Vira uma 

grande colcha de retalho, que ninguém segue um mesmo padrão. Nem que fosse 

criar um padrão e a gente discutir em cima desse padrão, brigar contra esse padrão e 

brotar um outro padrão. Mas que, uma coisa que aconteça num lugar, aconteça no 

outro, pelo menos em termos de método. Não necessariamente desrespeitando as 

peculiaridades, mas que o método percorrido fosse o mesmo, até porque muitos e a 

grande maioria esmagadora de nós não sabe fazer. Não sabe. (Entrevista 6 – Gestor 

de Pessoas da Instituição 3) 

 

Outro ponto importante levantado foi que a Gestão por Competências é um tipo de 

intervenção que pode trazer benefícios positivos para o trabalho dos setores institucionais, 

especialmente pelo fato de se tratar de um processo que considera tanto as competências 

individuais quanto as organizacionais, levando as instituições a terem capacidade de encontrar 

e corrigir falhas, aprimorar seus processos e captar, avaliar e desenvolver as competências 

necessárias ao alcance dos objetivos organizacionais (VILAS-BOAS; ANDRADE, 2009, p. 

198). Porém, mesmo com esse pensamento comum, as instituições pesquisadas possuem 

divergências em relação ao momento da aplicabilidade dessa prática em seus fazeres. 

Dentre as pesquisadas, a instituição 3 é a que está com o seu processo de Gestão por 

Competências mais avançado, com o mapeamento das competências organizacionais 

finalizado e, atualmente, realizando a segunda etapa do processo, na qual está coletando as 

competências técnicas e comportamentais para que, a partir daí, possa definir os níveis de 

cada uma das competências necessárias para cada cargo, em cada setor. Segundo o gestor de 

planejamento dessa instituição, com a Gestão por Competências aplicada, a IFE: 

 

[...] para de fazer as coisas de uma forma empírica pra fazer as coisas com 

fundamento. E dessa forma, a gente faz com que as coisas sejam mais transparentes, 

porque, a partir do momento que tenho um fundamento que é igual pra todas as 

pessoas, sabem de onde retirar material, caso precisem de material, facilita o nosso 

trabalho, porque a gente pode começar a fundamentar até algumas coisas. 

(Entrevista 5 – Gestor de Planejamento da Instituição 3) 
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Nessa instituição, um setor fica responsável por todo o mapeamento das competências, 

acumulando o trabalho que precisaria ser aplicado e acompanhado por uma área própria, 

dificultando, muitas vezes, a própria execução das ações de mapeamento. Outro fator 

complicador é o fato de que o modelo, adaptado do autor Rogério Leme (2011), tem uma 

metodologia cuja explicação apresenta certo grau de complexidade, tanto para quem atua na 

área quanto para quem não atua, além de ter um foco muito grande na entrega de resultados 

visíveis, deixando um pouco à margem os fatores técnicos e comportamentais.  

A instituição 1, por sua vez, está finalizando o processo de mapeamento das 

competências organizacionais, em relação às quais identifica, por setor, os principais 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários e existentes, já com a intenção de articular 

essa metologia à avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos no ano de 

2016. O mapeamento é a primeira etapa de um grande projeto que busca auxiliar e mapear as 

atividades dos setores administrativos de todos os campi, objetivando formalizar as rotinas e 

ajudar em um outro projeto, que fará o redesenho da estrutura organizacional da instituição. 

Segundo o gestor de pessoas desta instituição, no momento, o que estão fazendo é: 

 

[...] um primeiro mapeamento das atribuições do setor. Então, a gente tá pensando 

em conhecimentos, habilidades e atitudes por setor, tentando identificar quais são as 

principais por setor. E aí, na avaliação do ano que vem, a gente já quer amarrar isso, 

já quer amarrar a questão dos pesos. Então, as competências que foram consideradas 

prioritárias naquela área, naquele setor, elas já terão um peso diferenciado em 

relação ao outro. Então vai ser o mesmo instrumento, mas com pesos de acordo com 

as competências identificadas. A gente tá com esse olhar, a gente tá com essa 

preocupação, a gente entende a importância, mas a gente entende também que é uma 

coisa que tem que ser construída devagar, não vai ser tão rápido. (Entrevista 1 – 

Gestor de pessoas da instituição 1) 

 

Existe um fator peculiar no modelo de gestão por competências da instituição 1, que é 

o fato de ele estar anexado a um projeto maior, ligado à área de gestão de processos. Ainda 

que haja o interesse de aproveitar o mapeamento de competências para a elaboração de novos 

modelos de avaliação de desempenho, percebe-se que isso ainda é pouco, diante da amplitude 

de possibilidades de uso da gestão por competências na instituição, como na capacitação, 

qualificação e alocação de servidores, por exemplo. É preciso também atentar ao modo como 

se desenvolve o mapeamento de competências, para que seus resultados possam ser utilizados 

da melhor forma possível, sem limitações à área de gestão de projetos. 

Na instituição 2 ocorre uma divergência, pois, segundo o gestor de planejamento 

existe a consciência da importância da Gestão por Competências e até o pensamento de que: 

 



80 

 

[...] a instituição tem interesse, mas eu não vejo acontecer. [...] Eu acho que os 

cargos na universidade não podem ser distribuídos por amizade, por isso ou por 

aquilo. Acho que tem que ser distribuídos por competências. [...] Eu acho que 

poderia ter uma gerência maior em relação à competência dos colaboradores da 

instituição.  

 

Esse gerenciamento que trabalha impulsionando os funcionários para o 

desenvolvimento das competências profissionais, acrescentando capacidades e melhorando as 

já existentes (VILAS BOAS; FERNANDES, 2009, p. 190) não é de interesse da área de 

gestão de pessoas no momento, mesmo sabendo que no futuro precisarão implantá-lo por 

imposição legal. A instituição alega que precisa caminhar primeiramente para o fomento de 

uma cultura coletiva – um dos grandes esforços da área de gestão de pessoas dessa instituição 

-, em que o trabalho em grupo prevaleça aos interesses individuais. A Gestão por 

Competências trabalharia na contramão dessa cultura coletiva, focando o indivíduo, em 

detrimento do grupo. Segundo o gestor de pessoas dessa instituição, a Gestão por 

Competências: 

 

[...] tem um olhar muito vinculado à individualização do sujeito. O que quero dizer 

com isso? O sujeito é o foco da gestão por competências. Então, é ele que é 

responsável pelo desenvolvimento de todas as suas competências. É responsável por 

buscar as suas capacitações, ainda que seja oferecido pela instituição, mas que ele 

precisa fazer as capacitações e se desenvolver no que diz respeito às competências 

individuais. Mas, no ponto de vista dessa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas atual, 

ou seja, dessa atual gestão, é impossível pensar em competências sem articular as 

competências com o meio, ou seja, sem articular aquele desenvolvimento do 

profissional com a instituição, com as condições de trabalho que são ofertadas pra 

aquele profissional, e com a organização daquele trabalho. [...] Falta essa noção do 

coletivo, antes da gente olhar para o indivíduo. Depois que já tá estruturado esse 

coletivo: que é aquele setor, aquele profissional, assistente em administração, 

naquele setor, é chamado pra que, aí sim, tanto a pessoa, o assistente em 

administração, quanto os outros membros da equipe terem consciência disso, aí sim, 

eu posso olhar para a competência dele da maneira em que é colocada como política. 

(Entrevista 4 – Gestor de Pessoas da Instituição 2) 

 

O maior problema em não atender à orientação do Governo Federal de implantar a 

Gestão por Competências, conforme citado pelo gestor de pessoas da instituição 2, está no 

fato de que essa política se tornará obrigatória nas instituições federais. Por isso, começar a 

pensá-la e elaborá-la desde já ajuda a analisar os acertos e erros da metodologia que será 

usada, ajustando-a de acordo com o que for desenvolvido.  

Outro ponto em destaque é a preocupação com a individualização na aplicação da 

gestão por competências, em meio a um coletivo em que se faz necessária uma grande 

organização. Esse é outro grande desafio para a implantação da Gestão por Competências, 

pois é necessário haver o entendimento de que as competências organizacionais se apoiam em 
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competências individuais e competências coletivas próprias de cada local (MICHAUX, 2011, 

p. 17). Além disso, a “cultura organizacional impregnada de valores que vão na contramão 

dos interesses coletivos”, conforme citado pelo gestor de pessoas da instituição 3, trabalha 

contra o próprio modelo de Gestão por Competências que tem esse apoio.  

 

4.3 GESTÃO ESTRATÉGICA DE CARREIRAS 

 

Relativamente aos questionamentos sobre a gestão de pessoas e gestão por 

competências, especialmente quando se tratou dos pontos que facilitariam e dificultariam as 

políticas de gestão de pessoas e quais seriam as aplicações práticas da gestão por 

competências nas instituições, os entrevistados levantaram alguns pontos sobre como as 

carreiras são geridas, de acordo com a estratégia dos órgãos pesquisados. O resultado da 

análise se encontra no quadro 34. 

 

Quadro 34 – Inferências na categoria Gestão Estratégica de Carreiras 

IFE 1 2 3 

Gestão 

Estratégica 

de 

Carreiras 

Gestores desconhecem 

o que estão 

decidindo, além de, 

em muitos casos, 

possuírem posturas 

autoritárias e 

centralizadoras. 

Houve uma melhoria 

no perfil profissional 

dos gestores, mas 

não é o suficiente 

para uma gestão 

satisfatória. 

Os gestores não apresentam 

preparo para as funções 

gerenciais, agravando uma 

cultura anticoletivista, que 

prejudica o andamento do 

Planejamento Estratégico e 

causa preocupação à Gestão 

de Pessoas, que luta para 

mudar essa realidade. 

  

O preparo da carreira 

pela capacitação 

deve trazer retorno 

para a Instituição. 

Necessidade de as ações de 

capacitação terem retorno 

institucional. 

Fonte: O autor (2015). 

 

O gerenciamento de carreiras é ponto importante no desenvolvimento dos servidores, 

tanto profissionalmente quanto pessoalmente, entendendo que este é um processo que 

demanda esforço, dedicação e desenvolvimento de um bom trabalho, na busca de uma 

contrapartida que valorize aquele que se empenhou em se aperfeiçoar (SOUSA; BARRETO, 

2015, p. 12). Para isso, tanto o funcionário quanto os gestores e a organização precisam 

trabalhar estrategicamente, integrando necessidades individuais e organizacionais. Nesse caso, 

o papel do funcionário é descobrir quais são os seus conhecimentos, habilidades, capacidades 

e interesses, buscando informações que ajudem no desenvolvimento de seus planos. Um dos 



82 

 

papéis do gestor é estimular os funcionários a assumirem a responsabilidade de autogerenciar 

seus planos de carreira e ajudar com feedbacks sobre seu desempenho e informações sobre 

oportunidades e promoções. A organização tem a responsabilidade de mostrar aos 

funcionários informações sobre sua missão, planos, políticas e oportunidades de treinamento 

(PEREIRA, 2014, p. 313). 

Por mais que os técnico-administrativos em educação tenham o seu Plano de Carreira 

definido pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005), existem problemas na 

implantação desse plano, mesmo após mais de dez anos de sua publicação oficial. Os gestores 

entrevistados apresentaram opiniões que refletem o cuidado com a carreira dos servidores, 

com foco no preparo dos próprios gestores para as atividades de gestão e no retorno que a 

capacitação e qualificação possam trazer para as suas instituições. O foco em capacitação é 

justificado pelo próprio Plano de Carreira, que define, conforme artigo 24 da lei citada 

anteriormente (BRASIL, 2005), o dimensionamento da força de trabalho, um programa de 

avaliação de desempenho e um programa de capacitação e aperfeiçoamento com os focos de 

trabalho no desenvolvimento dos servidores. 

Na instituição 1, o despreparo é explicitado na incompreensão das políticas de gestão 

favoráveis ao órgão, refletido no “perfil dos gestores, alguns ainda com posturas muito 

autoritárias e centralizadoras. Vivemos ainda muitas contradições entre discurso e prática. 

Convivemos com essas distorções, essa é uma questão que preocupa.” (Entrevista 1 – Gestor 

de Pessoas da instituição 1).  

Na instituição 2, já existe uma área voltada para o desenvolvimento do servidor, que 

funciona “como um espaço que a gente pensa não só, é... fazer um plano de capacitação, 

discutir sobre modelos de Gestão por Comptência, mas, principalmente, é pensar a carreira do 

servidor como um todo” (Entrevista 3, Gestor de Pessoas da Instituição 2); mas também 

compreendem que “tem que qualificar o cara enquanto pessoa, enquanto servidor, mas em 

algo que vai reverter para a instituição” (Entrevista 4 – Gestor de Planejamento da Instituição 

2). Ou seja, o órgão precisa gerar a possibilidade de seus servidores adquirirem maiores 

conhecimentos, desenvolverem suas habilidades e depurarem suas atitudes (MARRAS, 2011, 

p. 154), mas pensando também em como esse tipo de investimento impactará positivamente 

nas atividades exercidas pelos servidores, entendendo que a capacitação é condição essencial 

para o aumento da produtividade dos setores, atendendo exigências de qualidade e avançando 

na adoção de novas tecnologias para o desenvolvimento das atividades (SILVA et al., 2012, p. 

02 e 03). 
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Porém, o despreparo dos gestores aparece mais uma vez como fator limitador do 

desenvolvimento das carreiras na instituição 2, onde as ações isoladas, advindas da formação 

histórica da instituição a partir de unidades funcionando como se fossem autônomas, são 

fortes. Segundo um dos entrevistados, a estrutura, atualmente, pode ser unificada: 

 

 

Mas a estrutura hierárquica de como funcionam, de como a máquina anda e como as 

coisas se movimentam, como as coisas acontecem dentro da universidade, elas 

continuam acontecendo como faculdades isoladas. Então, a estrutura hierárquica, 

não só no papel, mas na prática, ela acontece num sistema de feudos, né, eu sou o 

senhor feudal daquela faculdade, eu sou o senhor feudal daquela outra faculdade, é... 

isso traz um problema para a forma de ser gestor dentro da universidade. Então, os 

gestores, eles têm uma, é... Não falo como todos os gestores, existem gestores que 

fogem muito a essa regra. Felizmente, a gente tem acompanhado uma mudança do 

perfil do gestor, mas temos muitos gestores que se atuam como pequenos feudos, 

como propriedade privada dele, é assim que tem que ser, sem olhar a gestão e a 

universidade como um todo. (Entrevista 3 – Gestor de Pessoas da Instituição 2). 

  

É importante perceber, como mostrado no discurso anterior, que existe uma mudança 

positiva no perfil do gestor, com seu desempenho em longo prazo caminhando junto com as 

necessidades de desempenho imediato, num processo de aprendizagem e desenvolvimento 

nesta função (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007, p. 152). Mas, ainda assim, o problema é 

grave, pelo fato de essa mudança ser muito lenta. No caso da instituição 3, mesmo que um dos 

resultados latentes das ações da Gestão de Pessoas seja a “busca mais acirrada dos gestores e 

servidores por orientações acerca de suas ações nas diversas unidades” (Entrevista 6 – Gestor 

de Pessoas da Instituição 3), ainda existe uma “cultura organizacional impregnada de valores 

que vão na contramão dos interesses coletivos, bem como a baixa qualificação dos gestores 

para as atividades vinculadas à função gerencial, sobretudo no tocante às pessoas, 

notadamente no aspecto relacional.” (Entrevista 6 – Gestor de Pessoas da Instituição 3). Essa 

resistência se dá também pelo fato de os gestores não assumirem o papel de mediadores entre 

o que a instituição necessita e o que os seus subordinados têm por expectativa de retorno por 

parte da instituição, além de estes não perceberem um retorno imediato em qualquer 

planejamento de carreira feito (DUTRA, 2002, p. 113). 

Existe uma preocupação na implantação de ações de desenvolvimento de carreira na 

instituição 3, devido a suas amplas dimensões, pois, segundo um dos entrevistados, “parece 

que toda a sociedade tá espelhada aqui dentro. Então, como se fossem várias pequenas 

empresas dentro de uma coisa só, então, eu tenho, é... vários ambientes diferentes aqui dentro, 

vários cargos aqui dentro.” (Entrevista 5 – Gestor de Planejamento da Instituição 2). E o 
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trabalho da própria Gestão por Competências auxilia na Gestão Estratégica de Carreiras nesta 

instituição, pois, segundo o gestor de planejamento: 

 

 

[...] acho que a gente se fundamenta mais pra poder fazer as nossas atividades, 

acaba, eu acho, que atendendo mais aos objetivos institucionais, porque, se a gente 

tem um perfil, um perfil que foi tirado a partir daquele direcionamento, da missão, 

visão, valores da instituição, a gente vai atender mais aos interesses institucionais 

quando a gente fizer qualquer atividade, seja lotação, avaliação de desempenho, 

capacitação... E acho também que a gente acaba deixando o servidor mais satisfeito, 

porque [...] Ele vai ficar mais satisfeito de estar lá, porque, se a vida toda ele estudou 

pra aquilo, é porque é alguma coisa interessa a ele. Então, eu acho que a gente vai 

ter mais possibilidades de deixar o servidor mais satisfeito, de acordo com o que ele 

buscou durante toda a sua vida acadêmica, sua vida profissional. Então, eu acho que 

a gente acaba atendendo mais a instituição, e atende mais o indivíduo também, 

quando a gente tem esse fundamento das competências pra poder direcionar a gente. 

(Entrevista 5 – Gestor de Planejamento da Instituição 3) 

  

Esse retorno foi bem frisado pelos gestores da instituição 3, pois entendem que, se 

trabalharem a Gestão Estratégica de Carreiras em conjunto com a Gestão por Competências, 

existe a possibilidade de “direcionar de forma mais objetiva os processos de capacitação ou de 

formação que eu queira oferecer ao servidor. Então, tudo isso de forma mais objetiva, é... 

consequentemente, com um retorno mais qualificado para a instituição.”(Entrevista 6 – Gestor 

de Pessoas da Instituição 3).  

 

 

4.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

O planejamento estratégico e o Plano de Desenvolvimento Institucional foram outros 

dois assuntos levantados durante as entrevistas. Os gestores responderam perguntas sobre o 

histórico da construção do PDI, além de descreverem qual é a participação da gestão de 

pessoas na elaboração desse plano. As respostas mostraram, além do que foi indagado aos 

entrevistados, outros pontos que merecem ser destacados, conforme quadro 35. 
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Quadro 35 - Inferências na categoria Planejamento Estratégico 

IFE 1 2 3 

Planejamento 

Estratégico 

PDI é importante para 

orientar as ações da 

instituição. 

A instituição tem como desafios 

principais, dentro do seu PDI, 

a implantação e o 

acompanhamento das ações do 

plano. 

O PDI atual possui uma 

grande diferença dos 

anteriores, em relação à 

sua estrutura, com uma 

metodologia melhor 

referenciada. 

Problemas financeiros e 

estruturais impedem o 

andamento das 

políticas de gestão, no 

que tange à sua 

implementação. 

O isolacionismo das áreas 

prejudica o desenvolvimento 

das políticas de gestão, sendo 

necessário um trabalho de 

articulação entre as Pró-

reitorias e entre as Pró-

reitorias e sindicatos de classe. 

Participação de todos os 

setores na construção do 

PDI. 

O PDI trabalha com a 

integração do 

planejamento entre os 

setores, que era 

pequeno, 

anteriormente. 

PDI com participação de todas 

as áreas da instituição. 

Há uma falta de apoio 

governamental com as 

informações necessárias 

para a implantação de 

políticas de gestão. 

Construção do PDI a 

partir de amplo 

diálogo entre as áreas. 

  

  

Fonte: O autor (2015). 

 

Um sistema de Planejamento Estratégico envolve um processo cíclico de identificação 

de objetivos, desenvolvimento de linhas e projetos de ação, avaliação dos projetos e 

identificação de novos objetivos para o reinício do ciclo (SEGENREICH, 2005, p. 155). E o 

Plano de Desenvolvimento Institucional é um dos instrumentos que compõem o Planejamento 

Estratégico, como documento de referência para a comunidade (PICCHIAI, 2012, p. 36). 

Nesta pesquisa, é interessante perceber que todas as três instituições afirmam que houve 

representatividade ampla na elaboração dos planos, com abertura para o diálogo nas reuniões 

de planejamento, inclusive, como na instituição 2, “tem a participação de docentes, técnicos e 

estudantes para a consolidação e aprovação final” (Entrevista 4 – Gestor de Planejamento da 

Instituição 2), colaborando para a amplitude de conhecimento da própria instituição. Outro 

exemplo é o relato de um dos entrevistados da instituição 1: 

 

[...] eu acho que foi um fórum de discussão muito interessante. Então, a gente tinha 

representantes de diversas áreas. Então, eu particularmente, às vezes, você fica 

focado em uma área e perde a dimensão do todo, né? E o PDI me ajudou muito 

nisso, nessa coisa de ver a apresentação campi, os projetos que tem nos campi. Tinha 

coisa que eu nem imaginava que tinha. [...] Então, a riqueza de projetos que a gente 

tem em cada campus, muito legal, isso é uma coisa que fui conhecer a fundo na 

discussão do PDI, na elaboração dos textos, na revisão dos textos. Então, foi um 

processo bem rico. (Entrevista 1 – Gestor de Pessoas da Instituição 1)  
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Nas três instituições pesquisadas, os PDIs se encontram em três etapas diferentes de 

elaboração e os seus respectivos Planejamentos Estratégicos possuem tanto pontos positivos 

quanto aqueles que necessitam de melhoria. A instituição 3 é a que se encontra com o maior 

nível de avanço no que se refere a processos de construção e implementação do PDI, que se 

encontra em sua quarta edição, fazendo uso de novas metodologias para a sua criação e 

monitoramento das ações por uma comissão própria para tal atividade. Essa nova tecnologia 

tem auxiliado na construção do PDI, como se pode observar neste relato: 

 

[...] este PDI atual, ele está tecnicamente mais bem referenciado do que o PDI 

anterior [...] o que a gente tá vendo é que tá havendo um aprimoramento do processo 

de construção, do ponto de vista técnico. Então, do nosso ponto de vista, hoje, o PDI 

tá tecnicamente melhor estruturado, né? Então, ele tem perspectivas mais 

profissionalizadas, vamos dizer assim. Então, com isso, a gente acredita que sua 

própria implementação, ela vai se dar de uma maneira igualmente mais técnica, 

tecnicamente mais bem qualificada. (Entrevista 6 – Gestor de Pessoas da Instituição 

3) 

  

Outra questão da instituição 3 é a importância dada ao PDI como norteador das ações 

nas áreas da instituição, pois, de acordo com a nova metodologia proposta no documento 

atual, “ficou pra cada órgão que entendesse que aquele objetivo institucional tava vinculado à 

sua área, pensar qual ação teria que ser feita para essas metas do PDI” (Entrevista 5 – Gestor 

de Planejamento da Instituição 3). Assim, o PDI gerou um plano de ação setorial mais 

referenciado, além do ganho de tempo na elaboração do plano, que foi um fator dificulador, 

pois “até se conseguir se identificar que seria interessante implantar essa metodologia, 

estudar, conhecer essa metodologia e implantar, demorou um tempo.” (Entrevista 5 – Gestor 

de Planejamento da Instituição 3)   

Na instituição 2, o PDI está em sua segunda edição, mantendo os mesmos padrões de 

construção do primeiro documento elaborado, e a Gestão de Pessoas não foi inserida ainda de 

um modo que satisfaça aos gestores: 

 

Porque o nosso PDI, ele é formalizado bem antes da possibilidade de ser criada a 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, na época, se você for analisar o PDI, 

existia a área de Gestão de Pessoas como Departamento de Recursos Humanos e 

essa área estava vinculada à Pró-Reitoria de Administração. Então, existem ali 

algumas diretrizes, alguns, é... caminhos a seguir na área de Gestão de Pessoas, mas 

muito vinculado ao Departamento de Recursos Humanos. Então, por exemplo, 

atrelar a força de trabalho às necessidades de profissionais para todos os setores da 

universidade, né, deixar isso articulado, ou seja, o número de profissionais com a 

atividade que precisa ser exercida, é, capacitação pra esses profissionais, né, muito 

mais temas gerais do que voltados, é... especificamente, a questões mais pontuais da 

Gestão de Pessoas ou de diretrizes como a Gestão de Competências, por exemplo. 

(Entrevista 3 – Gestor de Pessoas da Instituição 2) 
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Porém, existe uma expectativa de que, no próximo PDI a ser elaborado por esta 

instituição, possam ser contemplados todos os aspectos críticos da área de Gestão de Pessoas. 

Porém, algumas dessas inferências já estão em aplicação, mas apenas no caso de algumas 

movimentações políticas, como a eleição de um novo Reitor e o início da construção de um 

novo PDI, pois, segundo o Gestor de Pessoas da instituição 2, o trabalho é feito com base em: 

 

[...] um planejamento mais a longo prazo, em que a gente vai pensar a Gestão de 

Pessoas por mais alguns anos. Então, a gente já tem isso um pouco traçado. A gente 

só aguarda o início desse movimento da construção do PDI dentro da universidade, 

de um novo PDI, pra que a gente possa apresentar o que a gente trabalhou. 

(Entrevista 3- Gestor de Pessoas da Instituição 2) 

 

Esse esforço conjunto é feito para combater o isolamento das áreas, articulando as Pró-

reitorias entre si e entre elas e as representações de classe sindical, para que não se formem 

expectativas negativas quanto aos processos de mudança e frustrações, devido à 

incongruência entre os discursos e as práticas oficiais (PIRES; MACEDO, 2006, p. 99). 

Contudo, na instituição 1, o Plano encontra-se em fase de aprovação pelos seus 

Conselhos Superiores, com o documento base já aprovado pela equipe de elaboração. E um 

dos aspectos que mais chama a atenção é que as políticas e ações de alguns setores, como a 

área de Gestão de Pessoas – ainda que os Planos estejam em fase de aprovação final –, já são 

direcionadas de acordo com o escrito nos documentos, pela necessidade de “pensar numa 

instituição de uma forma mais integrada, mais participativa, mais democrática” (Entrevista 1 

– Gestor de Pessoas da Instituição 1), numa ação orientada, conforme relata um dos 

entrevistados: 

 

Inquietava muito a gente que a gente tinha os planejamentos das diversas áreas e 

essa falta do PDI era muito angustiante. Era aquela coisa de cada um fazer o seu 

planejamento, e a gente tava fazendo o caminho inverso: ao invés da gente ter o PDI 

que orientava e dava asinhas para ser feito todo o restante dos planejamentos, a 

gente fazia o contrário, porque a gente não tinha o PDI. Então, cada um fazia o seu, 

e depois, a gente fazia com que essas coisas se encontrassem. [...] Como não tinha 

PDI – agora que tá sendo publicado – era assim que funcionava. Cada um fazia o 

seu. Era uma coisa fatiada e a gente não tinha algo para referenciar. Então, era algo 

muito complicado. Então, esse sentimento de que, no fim, a coisa vai ficar mais 

tranquila, vai ter mais coerência. (Entrevista 1 – Gestor de Pessoas da Instituição 1) 

 

 Outro ponto destacado, e considerado como a causa da dificuldade de consolidar as 

ações estratégicas na instituição 1, dentro ou fora do PDI, é a questão financeira, pois, em 

tempos de dificuldades orçamentárias, as atividades planejadas são mais limitadas, como pode 

ser visto no relato a seguir, com foco em ações estratégicas de capacitação: 
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Essa questão do arrocho orçamentário dificulta muito a implementação de ações em 

Gestão de Pessoas. Por quê? Porque, quando você fala em capacitação, você não tem 

como fugir de uma estrutura de capacitação. Aí eu tô falando de profissionais que 

venham dar os treinamentos, se for inCompany, né? Se eu for levar meus 

profissionais para se capacitarem em outro lugar, eu preciso de verba, eu preciso de 

deslocamento, enfim. E desde o início do ano que isso tudo tá parado, porque não 

chega verba em quantidade. (Entrevista 2 – Gestor de Planejamento da Instituição 1) 

  

Apesar de todas as dificuldades apresentadas pelas três instituições de ensino, é 

importante verificar, em todos os discursos, a existência de uma crença firme de que, através 

de um PDI bem organizado e um Planejamento Estratégico firme, orientado para cada 

realidade, coeso e bem aplicado, pode haver transformações em organizações tão complexas, 

com características e peculiaridades que não são contempladas pelos modelos e abordagens 

empresariais (MEYER JÚNIOR.; PASCUCCI; MANGOLIN, 2012, p. 67). 

 

4.5 RELAÇÃO ENTRE PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E 

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

A Gestão por Competências e o PDI são duas ferramentas utilizadas pelas instituições 

em caráter estratégico, contribuindo para o desenvolvimento de uma Gestão Estratégica de 

Pessoas que promova o desenvolvimento de habilidades, produza um complexo de relações 

sociais e gere conhecimento, ou seja, desenvolva competências (BRANDÃO; GUIMARÃES, 

2001, p. 11).  

Dessa forma, os gestores foram indagados sobre qual o nível de relação entre o Plano 

de Desenvolvimento Institucional e a Gestão por Competências em suas instituições e quais 

os resultados que esperam desse relacionamento. E, a partir dos relatos obtidos nas três 

instituições pesquisadas, verifica-se que existem três tipos de percepções sobre as relações 

entre esses dois instrumentos. O resultado da análise se encontra no quadro 36. 
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Quadro 36 – Inferências sobre a relação entre PDI e Gestão por Competências 

IFE 1 2 3 

PDI e Gestão 

por 

Competências 

A ligação entre PDI e 

Gestão por 

Competências é 

incipiente, mas é 

iminente e necessária 

para a transformação 

da Gestão de Pessoas 

em estratégica. 

Não há um elo no 

momento, mas 

entendem que essa 

ligação precisa ser 

pensada, pois terão que 

aplicar a Gestão por 

Competências em 

algum momento. 

O PDI, a Gestão por 

Competências e as pessoas 

se relacionam em um 

processo de 

retroalimentação: o fazer 

para alcançar o objetivado 

pelo PDI é desenvolvido 

através do que a Gestão por 

Competências oferece como 

informação que justifique as 

ações. 

Fonte: O autor (2015). 

 

Os gestores entrevistados na instituição 2 são os que menos apresentaram esse 

entendimento sobre tal relação, em seus discursos. Mesmo sabendo que em algum momento 

sentirão a força legal com mais severidade, eles entendem que essa política, segundo um dos 

entrevistados, será “mais fiscalizadora, quem não tem o porquê e etc.” (Entrevista 3 – Gestor 

de Pessoas da Instituição 2). Por outro lado, conseguem perceber também que a criação desse 

elo é de grande importância, em vários aspectos. Segue um relato de uma das entrevistas, 

exemplificando uma aplicação conjunta da Gestão por Competências e do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, no tocante ao dimensionamento de força de trabalho: 

 

Eu acho interessante que você verifica, por exemplo, quando você tá mapeando a 

competência cultural, a competência técnica, a competência acadêmica, que você 

percebe, por exemplo, que uma pessoa prefere jogos individuais a jogos coletivos. 

Isso te indica alguma coisa. Aquele indivíduo gosta de trabalhar sozinho, não gosta 

de ser perturbado, ele não gosta de dividir, ou ele se supervaloriza, ou ele não gosta 

de trabalhar com erros. Então, ele tem a certeza de que ele fazendo aquilo, vai dar 

certo e acabou. Se outra pessoa entrar na parada, pode errar, entendeu? Então, 

quando você mapeia competências, você enxerga, inclusive, situações dessa 

natureza. Então, a PROGEPE tem que fazer uma gerência nisso aí, pra trazer essa 

pessoa pra equipe, fazer com que essa pessoa desabroche e, de repente, essa pessoa 

tenha altas contribuições para dar no coletivo. (Entrevista 4 – Gestor de 

Planejamento da Instituição 2)  

  

Na instituição 1, a ligação da Gestão por Competências ao documento finalizado de 

seu PDI está em um estado bastante inicial, mesmo que a instituição já esteja procedendo ao 

mapeamento de competências e entenda que, “se não se fez constar, eu acho que é evidente e 

iminente que, numa revisão dele, que isso se faça” (Entrevista 2 – Gestor de Planejamento da 

Instituição 1). Um dos entrevistados faz um panorama deste relacionamento na instituição: 

É uma discussão ainda muito incipiente. Somente neste ano entrou efetivamente na 

pauta da Instituição. Com a dinâmica proposta de mapeamento das competências por 

setor, vinculada ao acordo de trabalho para avaliação de desempenho, conseguimos 

um movimento muito interessante. As equipes estão se reunindo, estão dialogando e 
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definindo as competências necessárias e fundamentais. É um processo muito rico de 

reflexão, diálogo e construção. [...] A instituição tem feito um investimento 

significativo na área de desenvolvimento, e, com certeza, já se sente o impacto desse 

investimento. O que sinto é que essa questão ainda é nova e assim não está bem 

articulada. A instituição sabe da importância, reconhece a relevância, mas está 

dando os primeiros passos nessa área. (Entrevista 1 – Gestor de Pessoas da 

Instituição 1) 

 

A instituição 3 é a que apresenta maior consistência nas suas percepções sobre a 

ligação entre o seu PDI e a Gestão por Competências. O entendimento vem por duas direções. 

A primeira delas vem de uma ligação sistêmica, com olhares e esforços voltados “para esse 

PDI, pra ver essas competências. E as pessoas, dentro dessas competências, vão conseguir 

atender melhor o PDI, né? É uma coisa que acho que ele se retroalimenta.” (Entrevista 5 – 

Gestor de Planejamento da Instituição 3). A segunda direção vem do já discutido retorno que 

a instituição espera do servidor na aplicação de novas políticas estratégicas, como descrito em 

um trecho de uma das entrevistas, a seguir: 

 

Se eu tô dizendo que eu acredito que a implantação dessa gestão vai trazer um 

retorno institucional, que é a nossa crença, vai qualificar os serviços que a instituição 

presta, independentemente do local onde esse serviço é prestado. E se eu sei que o 

PDI é um direcionador, é um leme pra toda e qualquer atividade desenvolvida na 

instituição. Eu estou do lado de cá, do lado da gestão de competências, qualificando 

aquilo que é feito. Eu estou implantando um modelo de gestão que, do nosso ponto 

de vista, vai favorecer mais rapidamente e melhor a qualificação daquilo que o PDI 

determina ou define ou direciona que seja feito. Então, eles se encontram nos 

resultados que a instituição vai obter dos serviços que ele presta. Então, [...] se eu 

digo que o meu fazer, ele tem que estar obrigatoriamente vinculado ao que tá 

definido no PDI, que assim deveria ser, tudo que eu fizer precisa estar a serviço 

deste PDI, porque é ele que tá dando horizonte pra onde eu tenho que ir, pra onde eu 

tenho que apontar minha bússola. Se é ele que é esse meu norte, se eu tô dizendo 

isso, por um lado eu tô dizendo isso, por outro lado, eu tô dizendo que estou sendo 

melhor qualificada neste meu fazer por meio de um modelo de gestão que favorece 

isso de uma forma mais objetiva, favorecendo que eu responda melhor à dinâmica 

do meu fazer, eu tô dizendo que este modelo de gestão por competências igualmente 

está a serviço deste PDI. (Entrevista 6 – Gestor de Pessoas da Instituição 3) 

 

 As três instituições pesquisadas demonstram que a ligação do PDI com a Gestão por 

Competências é visível de tal forma que, na elaboração do planejamento, mesmo que em um 

primeiro momento não apareça de forma evidente, é “ iminente que, numa revisão dele, que 

isso se faça” (Entrevista 2 – Gestor de Planejamento da Instituição 1). A partir do 

reconhecimento formal deste elo, é preciso que ele não se limite a teoria, mas se insira 

paulatinamente em um fluxo de mudança, conceituada, concebida e gerenciada como um 

processo de transformação contínua. (FISCHER, 2002b, p. 150) 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Segundo Vergara (2014, p. 78), uma das partes mais importantes no trabalho, para 

quem lê o texto, são as respostas oferecidas às questões levantadas na pesquisa. E essas 

respostas são as conclusões. Elas são resultantes do trabalho de pesquisa, análise e reflexão 

feita sobre todo o material coletado, expressando o pensamento do pesquisador focado em 

alcançar os objetivos propostos para a pesquisa. Além disso, as conclusões podem suscitar, ao 

final, alguns outros questionamentos e cenários, que podem ser tomados como objetos de 

pesquisa em trabalhos futuros. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar como ocorre a relação entre a Gestão por 

Competências e o Plano de Desenvolvimento Institucional em Instituições Federais de Ensino 

a partir das percepções de seus gestores, trabalhando sobre quatro temáticas principais: Gestão 

de Pessoas, Gestão por Competências, Gestão Estratégica de Carreiras e Planejamento 

Estratégico.  

Diante do trabalho feito e as percepções analisadas e explanadas, chega-se à conclusão 

de que existe uma relação entre a política de Gestão por Competências e os Planos de 

Desenvolvimento Institucional das instituições pesquisadas, cada um em seu nível de 

desenvolvimento do PDI e da Gestão por Competências. Todavia, esta relação é clara apenas 

no campo teórico, especialmente pelo desejo expresso das administrações das instituições de 

ensino em estabelecer meios de monitoramento dos servidores de forma mais apurada. A 

percepção levantada na investigação demonstra que não existe, em âmbito prático, a relação 

entre PDI e Gestão por Competências. 

A falta de relação entre PDI e Gestão por Competências é aparente durante a pesquisa 

realizada, demonstrando a grande dicotomia entre teoria e prática no serviço público federal, 

quando o Governo Federal impõe políticas em ambientes que não apresentam uma adequada  

preparação tecnológica e pessoal para a aplicabilidade desses métodos. Além de serem 

elaboradas de forma lenta e gradual, as políticas no meio público dificilmente conseguem 

acompanhar a evolução das práticas de gestão, gerando métodos de trabalho que não atendem 

as expectativas das instituições e do Governo Federal. Por outro lado, o próprio Governo 

continua a estabelecer metas de crescimento e normativas para a área educacional que supõem 

um universo quase perfeito para o setor. 
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Porém, essa não é a realidade. As instituições federais de ensino têm sentido 

dificuldade em implantar novas políticas, por inúmeros motivos, como falta de pessoal, de 

espaço físico ou limitações orçamentárias. Além disso, o Governo Federal ainda não 

compreendeu que, mesmo atuando em uma mesma área, as instituições públicas possuem as 

suas peculiaridades e experiências práticas próprias, que precisam ser ouvidas e ponderadas 

antes da criação de qualquer dispositivo legal que regulamente os órgãos . Porém, o que se 

percebe é que esta prática é ignorada sumariamente pelo próprio Governo, que, de modo 

arbitrario, justificado por uma isonomia no trato com as instituições, ainda está longe de ter a 

sensibilidade necessária para trabalhar com os setores públicos de acordo com as suas 

necessidades. 

Não somente as questões políticas internas afetam esse relacionamento, mas a questão 

política interna também atua diretamente nesse sentido. Assim, presume-se que os gestores, 

escolhidos democraticamente, ou não, precisem trabalhar em favor de uma instituição de 

ensino melhor, mais desenvolvida e comprometida com alunos, professores, técnicos e 

sociedade. Mas, em certos momentos (explicitados nos discursos dos entrevistados), é 

perceptível a existência de movimentos decisórios em favor dos interesses de quem decide ou 

de quem está ao lado daquele que decide. Em alguns casos, esse elo entre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e a Gestão por Competências pode ser altamente fortalecido ou 

limitado, dependendo da vontade de quem decide ou de quem influencia a decisão. Por esse 

motivo, é preciso trabalhar fortemente na disseminação das ideias e práticas positivas que o 

PDI e a Gestão por Competências trazem, compreendendo qual o real valor do uso e aplicação 

desses modelos e políticas dentro das realidades e particularidades de cada instituição. 

O elo entre a Gestão por Competências e o Plano de Desenvolvimento Instituicional é 

uma grande chance para as instituições federais de ensino atuarem de uma maneira que 

enfatize o coletivo, sem deixar de olhar e buscar soluções para os indivíduos. Por um lado, a 

Gestão por Competências fornece subsídios para que as instituições conheçam os seus pontos 

fortes e os que necessitam de desenvolvimento, indo do conhecimento das suas competências 

organizacionais às competências individuais dos servidores. Essas informações, quando bem 

trabalhadas, poderão influenciar diretamente o planejamento estratégico, alterando diretrizes, 

objetivos, metas e demais rumos que o PDI organiza em seus documentos. 

Na contrapartida, o Plano de Desenvolvimento Institucional, a partir dos objetivos e 

metas estabelecidas em seus escritos, direciona a gestão a desenvolver competências em todos 

os níveis que colaborem para o alcance dos objetivos da instituição. Esse processo evolutivo 

se reflete em ações que capacitem, qualifiquem e orientem os servidores e gestores em suas 
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ações, a partir de um trabalho conjunto, de maneira que se desenvolvam as competências dos 

indivíduos que sejam necessárias para o cumprimento das metas do setor onde este é alocado, 

refletindo-se este resultado, sucessivamente, nas metas dos planos tático e estratégico. 

Todavia os documentos ainda precisam ser melhor redigidos, pois, na definição de alguns 

objetivos, o texto se torna bastante genérico e vago, o que pode acarretar problemas nas 

definições das ações estratégicas, especialmente em desdobramentos mais específicos de cada 

unidade institucional. 

Mesmo diante de tais oportunidades de crescimento, foram percebidos alguns desafios 

no contexto das áreas pesquisadas, no serviço público federal. O primeiro deles é a 

necessidade de uma mudança cultural de todas as partes envolvidas nos processos 

institucionais, com foco em três principais aspectos. Um deles é a integração entre as áreas da 

instituição, pois é visível o esforço feito pelas áreas de gestão para tornar as pessoas menos 

isoladas do conjunto. Mas, os processos internos e o relacionamento externo de muitas 

instituições ainda funcionam com suas unidades agindo e tomando decisões de forma isolada, 

prejudicando a integração. Portanto, é importante trabalhar a favor da integração, para que, 

consequentemente, o PDI possa ser disseminado e a Gestão por Competências aplicada. 

Outro aspecto que se insere nesta mudança cultural é a visão dos gestores. Muitos 

deles são escolhidos através de favorecimentos políticos ou por extrema necessidade de se por 

alguém na posição, em detrimento do conhecimento técnico e de habilidades de gestão. Isso 

resulta em gestores despreparados diante de inúmeros problemas que ocorrem nas instituições 

públicas de ensino. Assim, urge a criação de programas de capacitação e qualificação desses 

gestores, para que eles possam ter uma base sólida de conhecimentos para o exercício da 

gestão. Assim, a Gestão por Competências, em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, também promove o desenvolvimento dos gestores, verificando quais são suas 

lacunas técnicas e comportamentais e em que eles precisam se aprimorar para desenvolver o 

trabalho, atendendo aos objetivos organizacionais propostos no PDI para cada área. 

O terceiro aspecto é o tratamento dado aos servidores e a resposta que estes dão ao que 

a instituição oferece. Entende-se que a instituição é responsável por oferecer ao servidor 

subsídios para o seu fazer cotidiano e colaborar para o andamento das atividades em seus 

locais de trabalho. Porém, é percebido que alguns servidores não se sentem estimulados a se 

desenvolver, mesmo que a instituição os qualifique e os capacite para as suas funções, pois 

sentem que não há retorno pessoal. É preciso que haja um equilíbrio entre os dois lados, pois 

se faz necessário estabelecer uma relação entre a gestão e o servidor, de modo que a 

organização o estimule a se capacitar e qualificar em áreas que sejam de interesse pessoal, em 
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seu horário livre. Mas o servidor também precisa entender que, em boa parte dos casos, a 

instituição precisa voltar seus esforços de educação corporativa, para trabalhar aspectos que o 

servidor usará em suas atividades cotidianas.  

Entretanto, nessa questão, um aspecto delicado é o da continuidade política. A Gestão 

por Competências, quando aliada ao Plano de Desenvolvimento Institucional, necessita de 

acompanhamento constante e permanente, encaminhando todas as suas ações para uma curva 

de crescimento positiva nos resultados. Contudo, é uma prática negativa, porém comum na 

política nacional – à qual nenhuma das instituições federais de ensino está imune –, o 

desmonte de políticas de gestão, quando há troca de poderes centrais, em quaisquer áreas. 

Assim, para se evitar resultados negativos, as mudanças no PDI e na Gestão por 

Competências precisam ser feitas por critérios técnicos e legais. Quando feitas fora desses 

escopos, podem acarretar em um grande trabalho perdido, por não atenderem mais a critérios 

pré-definidos, mas a interesses de uma pessoa ou grupo. 

E, do mesmo modo que a Gestão por Competências é uma grande ferramenta para os 

gestores, na descoberta das lacunas comportamentais e técnicas dos seus subordinados, ela 

também alcança os servidores que exercem função de chefia, trabalhando, dentro do 

Planejamento Estretégico, na elaboração de planos de carreira mais condizentes com a 

realidade institucional da educação brasileira, atentando sempre para os limites impostos pelas 

legislações específicas que, em muitas vezes, não coadunam com o desenvolvimento desse 

plano. Esse é um trabalho em que a Gestão por Competências aliada ao PDI também pode 

atuar, quando mostra, com informações precisas ao Governo, que as competências necessárias 

para o bom andamento do que foi planejado pelas instituições de ensino não são mais 

comportadas pelos planos de carreira atuais.  

 Em resumo, este trabalho foi baseado no questionamento sobre a relação entre a gestão 

por competências e o Plano de Desenvolvimento Institucional de instituições federais de 

ensino, suas similaridades e diferenças. As conclusões tomadas vêm ao encontro do debate 

sobre o assunto, que se torna cada vez mais crescente na administração pública federal, como 

um meio de reflexão sobre as atividades de gestão e como elas podem ser desenvolvidas para 

trabalhar em favor de inúmeras práticas que se mantiveram quase estáticas durante longos 

anos dentro da área pública. O pensamento coletivo e a busca de soluções para problemas que 

pareciam impossíveis de serem resolvidos é o primeiro passo para a construção de instituições 

federais de ensino que sejam referências para além de seus muros, transformando a sociedade 

através da prestação de um serviço público de excelência.  
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5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Mesmo tendo embasamento em normativas federais da área de educação, a pesquisa 

trabalhou com realidades de três instituições do Estado do Rio de Janeiro, nas realidades de 

construção dos seus PDIs e de implantação do modelo de Gestão por Competências. Portanto, 

a sugestão para trabalhos futuros, a partir desta pesquisa, se enquadra em descobrir as 

percepções dos gestores que monitoram a execução do PDI, para entender se houve melhorias 

nos processos de trabalho e atingimento de metas ou não, e quais os fatores que levaram ao 

resultado positivo ou negativo, no final de um ciclo do PDI, podendo haver proposições de 

melhorias na elaboração e execução do próximo Plano. 
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APÊNDICE A– Roteiro de perguntas das entrevistas 

 

1) Apresentação do entrevistador e do entrevistado. 

2) Como foi o histórico do processo de construção da área de gestão de pessoas atual 

nesta instituição? 

3) Como você percebe a participação da área de gestão de pessoas na estratégia 

organizacional? 

4) Quais são as principais políticas de gestão de pessoas na instituição? Você acha que 

elas são claras, para a área e para os servidores? 

5) O que você considera pontos facilitadores das políticas de gestão de pessoas na 

instituição? 

6) O que você considera pontos dificultadores das políticas de gestão de pessoas na 

instituição? 

7) Como foi o histórico do processo de construção do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) vigente? Como foi a participação da área de Gestão de Pessoas? 

8) Quais são os aspectos mais importantes da gestão de pessoas que estão contemplados 

no PDI, na sua opinião? 

9) A instituição está implantando a gestão por competências? 

a. Em caso positivo, como é o processo de implementação? 

b. Em caso negativo, por que optaram por não implantarem neste momento? 

10)  Qual a relação que se percebe entre a gestão por competências e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional? Quais resultados são esperados desta relação? 

11)  Como será usada, na prática, a gestão por competências pela instituição? 
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APÊNDICE B– Pontos principais levantados nas entrevistas 

 

Entrevistado 1 2 3 4 5 6 

Pontos 

Principais 

Cenário positivo em 

meio aos problemas 

do serviço público 

Mudança positiva e 

justificável 

Plano de atuação do 

serviço social 

Formação da instituição 

a partir de escolas 

isoladas 

Instituição está em seu 3º 

PDI 

Inserção do docente na 

construção da nova Pró-

reitoria de Gestão de 

Pessoas 

Esperança 
Preocupação com o 

futuro da Pró-reitoria 

Necessidade de atuação 

mais próxima do serviço 

social com a área de 

saúde do trabalhador 

Gestão de Pessoas 

dentro da estratégia 

Construção do PDI atual 

diferente dos anteriores 

Grande mudança estrutural 

do PDI 

Mudança Questões políticas 

Necessidade de 

articulação com outros 

setores 

Mudança de atividades 
Metodologia mais 

científica 

Comissão para construção 

do PDI 

Sensação de 

segurança 

Gestão de Pessoas 

como estratégica 

Debate em conjunto e 

pesquisa para a criação da 

nova Pró-reitoria 

Área de Gestão de 

Pessoas contemplada no 

PDI 

Uso do Balanced 

Scorecard 

Alocação de parte do 

orçamento 

Ausência de 

infraestrutura e 

recursos para 

financiamento de 

programas 

Desconhecimento de 

causa pelos principais 

tomadores de decisão 

Problemas no debate a 

construção da nova Pró-

reitoria 

Política de formação de 

quadro de pessoal 

Problema com prazo para 

construção do PDI 

Representações de todas 

as áreas da universidade 

Planejamento 

anteriormente sem 

ligação entre os 

setores 

Equiparação às IFEs 

sem mudança 

estrutural 

administrativa 

PDI atual feito antes da 

criação da nova Pró-

reitoria 

Capacitação e 

qualificação 

Preocupação com a 

Qualidade de Vida de 

forma mais ampla 

Balanced Scorecard 

Debate amplo na 

construção do PDI, 

com representantes 

de diversas áreas da 

instituição 

Gestão de Pessoas 

descentralizada 

PDI atual muito voltado à 

capacitação e 

redimensionamento da 

força de trabalho 

Clareza na exibição das 

políticas para os 

gestores 

Mudança de direção: 

ações propriamente ditas - 

metas e objetivos 

PDI atual mais 

tecnicamente referenciado 

que o anterior 
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Gesão por 

Competências ainda 

inicial 

Continuismo no 

desenvolvimento da 

Pró-reitoria de Gestão 

de Pessoas 

Gestão de Pessoas 

trabalhando na carreira e 

desenvolvimento de 

servidores 

Mudança cultural 

Sinalização do Governo 

sobre a Gestão por 

Competências 

Ajuda aos gestores 

Mapeamento de 

competências feito 

por setor em fase de 

conclusão 

Inserção contínua da 

Gestão de Pessoas nas 

ações institucionais 

Servidor acaba mais 

esclarecido sobre as 

atividades da Gestão de 

Pessoas 

Reverter esforço de 

capacitação e 

qualificação para a 

instituição e para o 

próprio servidor 

Comissão que lida com o 

PDI 

Ações para cumprimento 

das das metas do PDI 

Ligação entre Gestão 

de Pessoas e PDI 

ainda nova e não tão 

bem articulada 

Problemas financeiros 
Questões políticas a longo 

prazo 

Discrepância entre 

quantidade de técnicos-

administrativos e 

docentes 

Seminário interno antes 

da estruturação da Pró-

reitoria de Gestão de 

Pessoas 

Dificuldade na adesão dos 

gestores 

Educação 

corporativa 

Reposição do quadro 

de pessoal 

Há uma maior 

importância da Pró-

reitoria, mas ainda há um 

longo caminho 

Tricotomia discente - 

docente - técnico-

administrativo 

Atividades empíricas para 

atividades com 

fundamento 

Problemas na 

disseminação das 

informações do PDI 

Qualidade de vida e 

segurança e saúde do 

trabalhador 

Abertura significativa 

do PDI á Gestão de 

Pessoas 

Necessidade de 

desenvolver articulações 

com as outras Pró-

reitorias 

Importância do 

desenvolvimento de 

pessoas dentro do PDI 

Transparência 

Instigação do Governo 

para a Gestão por 

Competências, mas a ideia 

é anterior 

Apoio do Reitor 

Equilíbrio na 

Comissão de criação 

do PDI 

Isolacionismo de ações 

das Pró-reitorias 

Instituição vê interesse 

na Gestão por 

Competências, mas não 

percebe que acontece 

Fundamentar mudanças 

PNDP não indica o 

caminho da Gestão por 

Competências, mas diz 

que é preciso fazer 

Gestores com 

posturar muito 

autoritárias e 

centralizadoras 

Diálogo amplo 

Trabalho pela integração 

com Pró-reitorias e 

entidades sindicais 

Distribuição de cargos 

por competências 

Atender expectativas da 

instituição e do indivíduo 

Desinformação dos órgãos 

superiores federais 

  

Necessidade de 

integrar a Gestão de 

Pessoas entre o 

grupamento docente e 

o técnico-

administrativo 

Desejo de montar 

planejamento a longo 

prazo e inserir novo 

pensamento da Gestão de 

Pessoas no PDI 

Competências da 

posição para execução 

de tarefas 

PDI, Gestão por 

Competências e pessoas e 

um processo de 

retroalimentação 

Muitas mudanças 

concomitantes, como 

PNDP, PCCTAE, etc. 
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Desenvolvimento e 

mapeamento de 

competências 

Não tem interesse na 

aplicação, neste momento, 

da Gestão por 

Competências 

Indivíduo x coletivo 
Alto número de cargos na 

instituição 

Busca de metodologia 

para a Gestão por 

Competências 

  

Gestão por 

Competências em fase 

inicial 

Receio da obrigatoriedade 
Contribuir para o 

coletivo 
Diferenças regionais 

Desenvolvimento mais 

intuitivo, menos objetivo 

  

Mapeamento de 

processos - Identificar 

as competências que 

precisam desenvolver 

e/ou potencializar 

Necessidade de melhor 

estrutura 

Transferência de 

conhecimento 

Receio de ajuda 

(melindres) 

Gestão por Competências 

dará objetividade aos 

processos de trabalho 

  

Relação iminente 

entre a Gestão por 

Competências e o PDI 

Modelo de Gestão por 

Competências vinculado à 

individualização do 

sujeito 

 

Acúmulo de trabalho 

Conhecimento detalhado 

dos processos de trabalho 

e competências 

necessárias 

    

Individualização 

prejudica a articulação da 

competências com a 

organização 

 

Complemento entre 

indivíduo e coletivo 
Retorno institucional 

    Gestão incipiente   
Tempo reduzido para 

construção 

Dados objetivos - 

informações objetivas - 

subsídio para definição de 

políticas de Gestão de 

Pessoas 

    
Estruturas altamente 

isoladas 
  Nova metodologia 

Fazer vinculado ao PDI - 

Desenvolve o fazer com a 

Gestão por Competências 

- Gestão por 

Competências ligado ao 

PDI 

    

Mudança positiva no 

perfil dos gestores, mas 

não o suficiente 

  
Constituição de grupo de 

trabalho para o PDI 

Maior participação da 

Gestão de Pessoas na 

estratégia 
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Foco da Gestão por 

Competências no 

resultado e no indivíduo 

  

Alunos, professores e 

técnicos-administrativos 

foram ouvidos 

Qualidade de vida, 

alocação, avaliação, 

capacitação e qualificação 

    

Não quer correr o risco de 

fortalecer o indivíduo em 

detrimento do coletivo 

  

 

Desenvolvimento do 

servidor 

    

Falta de consciência do 

indivíduo dentro da sua 

posição de trabalho 

    
Novos servidores, novas 

ideias e visões 

    Coletivo x indivíduo     

Problemas na cultura 

organizacional anti-

coletivista 

    

Não é contrária à Gestão 

por Competências, mas 

não acha que é momento 

para tal 

    

Gestores mal qualificados 

para as atividades de 

gestão 

    
  

    
Baixa estrutura 

tecnológica 

Fonte: O autor (2015). 
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APÊNDICEC– Divisão dos pontos principais levantados nas entrevistas por categoria 

 

Entrevistado 1 2 3 4 5 6 

Gestão de 

Pessoas 

Cenário positivo 

em meio aos 

problemas do 

serviço público 

Gestão de Pessoas como 

estratégica 

Debate em conjunto e 

pesquisa para a 

criação da nova Pró-

reitoria 

Gestão de Pessoas 

dentro da estratégia 

Preocupação com a 

Qualidade de Vida de 

forma mais ampla 

Inserção do docente na 

construção da nova Pró-

reitoria de Gestão de 

Pessoas 

Esperança 
Gestão de Pessoas 

descentralizada 

Problemas no debate a 

construção da nova 

Pró-reitoria 

Área de Gestão de 

Pessoas contemplada 

no PDI 

Seminário interno antes 

da estruturação da Pró-

reitoria 

Dificuldade na adesão dos 

gestores 

Mudança 

Continuismo no 

desenvolvimento da 

Pró-reitoria de Gestão 

de Pessoas 

Servidor acaba mais 

esclarecido sobre as 

atividades da Gestão 

de Pessoas 

Capacitação e 

qualificação 
Fundamentar mudanças 

Muitas mudanças 

concomitantes, como 

PNDP, PCCTAE, etc. 

Educação 

corporativa 

Inserção contínua da 

Gestão de Pessoas nas 

ações institucionais 

Há uma maior 

importância da Pró-

reitoria, mas ainda há 

um longo caminho 

Importância do 

desenvolvimento de 

pessoas dentro do PDI 

  
Desenvolvimento mais 

intuitivo, menos objetivo 

Qualidade de vida 

e segurança e 

saúde do 

trabalhador 

Reposição do quadro de 

pessoal 

Não quer correr o 

risco de fortalecer o 

indivíduo em 

detrimento do coletivo   

  

Maior participação da 

Gestão de Pessoas na 

estratégia 

  

Abertura significativa 

do PDI á Gestão de 

Pessoas   
    

Qualidade de vida, 

alocação, avaliação, 

capacitação e qualificação 

  

Necessidade de integrar 

a Gestão de Pessoas 

entre o grupamento 

docente e o técnico-

administrativo 

  

    

Novos servidores, novas 

ideias e visões 

  

  
      

Problemas na cultura 

organizacional anti-

coletivista 
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Entrevistado 1 2 3 4 5 6 

Gestão por 

Competências 

Gesão por 

Competências 

ainda inicial 

Gestão por 

Competências em fase 

inicial 

Não tem interesse na 

aplicação, neste 

momento, da Gestão 

por Competências 

Instituição vê interesse 

na Gestão por 

Competências, mas 

não percebe que 

acontece 

Sinalização do Governo 

sobre a Gestão por 

Competências 

Instigação do Governo para 

a Gestão por Competências, 

mas a ideia é anterior 

Mapeamento de 

competências feito 

por setor em fase 

de conclusão 

Mapeamento de 

processos - Identificar 

as competências que 

precisam desenvolver 

e/ou potencializar 

Modelo de Gestão por 

Competências 

vinculado à 

individualização do 

sujeito 

Distribuição de cargos 

por competências 

Atividades empíricas para 

atividades com 

fundamento 

PNDP não indica o 

caminho da Gestão por 

Competências, mas diz que 

é preciso fazer 

Ligação entre 

Gestão de Pessoas 

e PDI ainda nova e 

não tão bem 

articulada 

Relação iminente entre a 

Gestão por 

Competências e o PDI 

Individualização 

prejudica a articulação 

da competências com 

a organização 

Competências da 

posição para execução 

de tarefas 

Complemento entre 

indivíduo e coletivo 

Busca de metodologia para 

a Gestão por Competências 

    

Foco da Gestão por 

Competências no 

resultado e no 

indivíduo 

    

Gestão por Competências 

dará objetividade aos 

processos de trabalho 

    

Não é contrária à 

Gestão por 

Competências, mas 

não acha que é 

momento para tal 

      

  

       

Entrevistado 1 2 3 4 5 6 

Gestão 

Estratégica de 

Carreiras 

Gestores com 

posturar muito 

autoritárias e 

centralizadoras 

Desconhecimento de 

causa pelos principais 

tomadores de decisão 

Gestão de Pessoas 

trabalhando na carreira 

e desenvolvimento de 

servidores 

Política de formação 

de quadro de pessoal 

Atender expectativas da 

instituição e do indivíduo 
Ajuda aos gestores 

  

Desenvolvimento e 

mapeamento de 

competências 

Gestão incipiente 

Reverter esforço de 

capacitação e 

qualificação para a 

instituição e para o 

próprio servidor 

Receio de ajuda 

(melindres) 

Desenvolvimento do 

servidor 
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Mudança positiva no 

perfil dos gestores, 

mas não o suficiente 

Indivíduo x coletivo   
Gestores mal qualificados 

para as atividades de gestão 

    

Falta de consciência 

do indivíduo dentro da 

sua posição de 

trabalho 

Transferência de 

conhecimento 
    

    Coletivo x indivíduo       

  
      

Entrevistado 1 2 3 4 5 6 

Planejamento 

Estratégico 

Sensação de 

segurança 

Mudança positiva e 

justificável 

Plano de atuação do 

serviço social 

Formação da 

instituição a partir de 

escolas isoladas 

Instituição está em seu 3º 

PDI 

Grande mudança estrutural 

do PDI 

Ausência de 

infraestrutura e 

recursos para 

financiamento de 

programas 

Preocupação com o 

futuro da Pró-reitoria 

Necessidade de 

atuação mais próxima 

do serviço social com 

a área de saúde do 

trabalhador 

Mudança de atividades 
Construção do PDI atual 

diferente dos anteriores 

Comissão para construção 

do PDI 

Planejamento 

anteriormente sem 

ligação entre os 

setores 

Questões políticas 

Necessidade de 

articulação com outros 

setores 

Clareza na exibição 

das políticas para os 

gestores 

Metodologia mais 

científica 

Alocação de parte do 

orçamento 

Debate amplo na 

construção do PDI, 

com representantes 

de diversas áreas 

da instituição 

Equiparação às IFEs 

sem mudança estrutural 

administrativa 

PDI atual feito antes 

da criação da nova 

Pró-reitoria 

Mudança cultural 
Uso do Balanced 

Scorecard 

Representações de todas as 

áreas da universidade 

Apoio do Reitor Problemas financeiros 

PDI atual muito 

voltado à capacitação 

e redimensionamento 

da força de trabalho 

Discrepância entre 

quantidade de 

técnicos-

administrativos e 

docentes 

Problema com prazo para 

construção do PDI 
Balanced Scorecard 

  

Equilíbrio na Comissão 

de criação do PDI 

Questões políticas a 

longo prazo 

Tricotomia discente - 

docente - técnico-

administrativo 

Mudança de direção: 

ações propriamente ditas - 

metas e objetivos 

PDI atual mais 

tecnicamente referenciado 

que o anterior 
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Diálogo amplo 

Necessidade de 

desenvolver 

articulações com as 

outras Pró-reitorias 

Contribuir para o 

coletivo 

Comissão que lida com o 

PDI 

Ações para cumprimento 

das das metas do PDI 

    
Isolacionismo de 

ações das Pró-reitorias   
Transparência 

Problemas na disseminação 

das informações do PDI 

    

Trabalho pela 

integração com Pró-

reitorias e entidades 

sindicais 

  

PDI, Gestão por 

Competências e pessoas e 

um processo de 

retroalimentação 

Desinformação dos órgãos 

superiores federais 

  

  

Desejo de montar 

planejamento a longo 

prazo e inserir novo 

pensamento da Gestão 

de Pessoas no PDI   

Alto número de cargos na 

instituição 

Conhecimento detalhado 

dos processos de trabalho e 

competências necessárias 

    
Receio da 

obrigatoriedades   Diferenças regionais Retorno institucional 

    
Necessidade de 

melhor estrutura 
  Acúmulo de trabalho 

Dados objetivos - 

informações objetivas - 

subsídio para definição de 

políticas de Gestão de 

Pessoas 

    

Estruturas altamente 

isoladas 
  

Tempo reduzido para 

construção 

Fazer vinculado ao PDI - 

Desenvolve o fazer com a 

Gestão por Competências - 

Gestão por Competências 

ligado ao PDI 

        Nova metodologia Baixa estrutura tecnológica 

    
  

  
Constituição de grupo de 

trabalho para o PDI 
  

        

Alunos, professores e 

técnicos-administrativos 

foram ouvidos 

  

Fonte: O autor (2015). 
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APÊNDICE D– Divisão da subcategorização por Instituição Federal de Ensino 

IFE 1 

Gestão de Pessoas Gestão por Competências Gestão Estratégica de Carreiras Planejamento Estratégico 

Cenário positivo em meio aos 

problemas do serviço público 

Gesão por Competências ainda 

inicial 

Gestores com posturar muito 

autoritárias e centralizadoras 
Sensação de segurança 

Esperança 
Mapeamento de competências feito 

por setor em fase de conclusão 

Desconhecimento de causa pelos 

principais tomadores de decisão 

Ausência de infraestrutura e 

recursos para financiamento de 

programas 

Mudança 

Ligação entre Gestão de Pessoas e 

PDI ainda nova e não tão bem 

articulada 

Desenvolvimento e mapeamento 

de competências 

Planejamento anteriormente sem 

ligação entre os setores 

Educação corporativa 
Gestão por Competências em fase 

inicial 
  

Debate amplo na construção do 

PDI, com representantes de 

diversas áreas da instituição 

Qualidade de vida e segurança e 

saúde do trabalhador 

Mapeamento de processos - 

Identificar as competências que 

precisam desenvolver e/ou 

potencializar 

  Apoio do Reitor 

Gestão de Pessoas como 

estratégica 

Relação iminente entre a Gestão por 

Competências e o PDI 
  Mudança positiva e justificável 

Gestão de Pessoas descentralizada     
Preocupação com o futuro da Pró-

reitoria 

Continuismo no desenvolvimento 

da Pró-reitoria de Gestão de 

Pessoas 

    Questões políticas 

Inserção contínua da Gestão de 

Pessoas nas ações institucionais 
    

Equiparação às IFEs sem mudança 

estrutural administrativa 

Reposição do quadro de pessoal     Problemas financeiros 

Abertura significativa do PDI á 

Gestão de Pessoas 
    

Equilíbrio na Comissão de criação 

do PDI 

Necessidade de integrar a Gestão 

de Pessoas entre o grupamento 

docente e o técnico-administrativo 

    Diálogo amplo 
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IFE 2 

Gestão de Pessoas Gestão por Competências Gestão Estratégica de Carreiras Planejamento Estratégico 

Debate em conjunto e pesquisa 

para a criação da nova Pró-reitoria 

Não tem interesse na aplicação, 

neste momento, da Gestão por 

Competências 

Gestão de Pessoas trabalhando na 

carreira e desenvolvimento de 

servidores 

Plano de atuação do serviço social 

Problemas no debate a construção 

da nova Pró-reitoria 

Modelo de Gestão por 

Competências vinculado à 

individualização do sujeito 

Gestão incipiente 

Necessidade de atuação mais 

próxima do serviço social com a 

área de saúde do trabalhador 

Servidor acaba mais esclarecido 

sobre as atividades da Gestão de 

Pessoas 

Individualização prejudica a 

articulação da competências com a 

organização 

Mudança positiva no perfil dos 

gestores, mas não o suficiente 

Necessidade de articulação com 

outros setores 

Há uma maior importância da Pró-

reitoria, mas ainda há um longo 

caminho 

Foco da Gestão por Competências 

no resultado e no indivíduo 

Falta de consciência do indivíduo 

dentro da sua posição de trabalho 

PDI atual feito antes da criação da 

nova Pró-reitoria 

Não quer correr o risco de 

fortalecer o indivíduo em 

detrimento do coletivo 

Não é contrária à Gestão por 

Competências, mas não acha que é 

momento para tal 

Coletivo x indivíduo 

PDI atual muito voltado à 

capacitação e redimensionamento 

da força de trabalho 

Gestão de Pessoas dentro da 

estratégia 

Instituição vê interesse na Gestão 

por Competências, mas não percebe 

que acontece 

Política de formação de quadro de 

pessoal 
Questões políticas a longo prazo 

Área de Gestão de Pessoas 

contemplada no PDI 

Distribuição de cargos por 

competências 

Reverter esforço de capacitação e 

qualificação para a instituição e 

para o próprio servidor 

Necessidade de desenvolver 

articulações com as outras Pró-

reitorias 

Capacitação e qualificação 
Competências da posição para 

execução de tarefas 
Indivíduo x coletivo 

Isolacionismo de ações das Pró-

reitorias 

Importância do desenvolvimento 

de pessoas dentro do PDI 
  Transferência de conhecimento 

Trabalho pela integração com Pró-

reitorias e entidades sindicais 
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Desejo de montar planejamento a 

longo prazo e inserir novo 

pensamento da Gestão de Pessoas 

no PDI 

      Receio da obrigatoriedades 

      Necessidade de melhor estrutura 

      Estruturas altamente isoladas 

      
Formação da instituição a partir de 

escolas isoladas 

      Mudança de atividades 

      
Clareza na exibição das políticas 

para os gestores 

      Mudança cultural 

      

Discrepância entre quantidade de 

técnicos-administrativos e 

docentes 

      
Tricotomia discente - docente - 

técnico-administrativo 

      Contribuir para o coletivo 
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IFE 3 

Gestão de Pessoas Gestão por Competências Gestão Estratégica de Carreiras Planejamento Estratégico 

Preocupação com a Qualidade de Vida 

de forma mais ampla 

Sinalização do Governo sobre a Gestão 

por Competências 

Atender expectativas da instituição e 

do indivíduo 
Instituição está em seu 3º PDI 

Seminário interno antes da 

estruturação da Pró-reitoria 

Atividades empíricas para atividades 

com fundamento 
Receio de ajuda (melindres) 

Construção do PDI atual diferente dos 

anteriores 

Fundamentar mudanças Complemento entre indivíduo e coletivo Ajuda aos gestores Metodologia mais científica 

Inserção do docente na construção da 

nova Pró-reitoria de Gestão de Pessoas 

Instigação do Governo para a Gestão 

por Competências, mas a ideia é anterior 
Desenvolvimento do servidor Uso do Balanced Scorecard 

Dificuldade na adesão dos gestores 

PNDP não indica o caminho da Gestão 

por Competências, mas diz que é 

preciso fazer 

Gestores mal qualificados para as 

atividades de gestão 

Problema com prazo para construção 

do PDI 

Muitas mudanças concomitantes, 

como PNDP, PCCTAE, etc. 

Busca de metodologia para a Gestão por 

Competências   

Mudança de direção: ações 

propriamente ditas - metas e objetivos 

Desenvolvimento mais intuitivo, 

menos objetivo 

Gestão por Competências dará 

objetividade aos processos de trabalho   
Comissão que lida com o PDI 

Maior participação da Gestão de 

Pessoas na estratégia     
Transparência 

Qualidade de vida, alocação, 

avaliação, capacitação e qualificação 
    

PDI, Gestão por Competências e 

pessoas e um processo de 

retroalimentação 

Novos servidores, novas ideias e 

visões     
Alto número de cargos na instituição 

Problemas na cultura organizacional 

anti-coletivista     
Diferenças regionais 

      Acúmulo de trabalho 

      Tempo reduzido para construção 

      Nova metodologia 

      
Constituição de grupo de trabalho para 

o PDI 

      
Alunos, professores e técnicos-

administrativos foram ouvidos 

      Grande mudança estrutural do PDI 
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      Comissão para construção do PDI 

      Alocação de parte do orçamento 

      
Representações de todas as áreas da 

universidade 

      Balanced Scorecard 

      
PDI atual mais tecnicamente 

referenciado que o anterior 

      

Ações para cumprimento das das 

metas do PDI 

      

Problemas na disseminação das 

informações do PDI 

      
Desinformação dos órgãos superiores 

federais 

      

Conhecimento detalhado dos 

processos de trabalho e competências 

necessárias 

      Retorno institucional 

      

Dados objetivos - informações 

objetivas - subsídio para definição de 

políticas de Gestão de Pessoas 

      

Fazer vinculado ao PDI - Desenvolve 

o fazer com a Gestão por 

Competências - Gestão por 

Competências ligado ao PDI 

      Baixa estrutura tecnológica 

Fonte: o autor (2015). 
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APÊNDICE E– Características ligadas aos temas principais, por entrevista 

Entrevistado 1 2 3 4 5 6 

Características 

Humanismo Mudança Acompanhamento Transformação Transformação Transformação 

Dinâmico Oposição Assessoramento Formação Construção Mudança 

Interativo Indissiociabilidade Debate Organização Consultivo Desenvolvimento 

Autoritarismo Suporte 
Necessidade de 

Articulação 
Políticas 

Atendimento às 

necessidades 

institucionais e 

individuais 

Construtivo 

Construtivo Gerenciamento Valorização Clareza Coletivo Representatividade 

Coletivo Desenvolvimento Construções Políticas Mudança de cultura Obediência aos prazos Coletividade 

Processual Crescimento Representatividade Resultados das ações Alinhamento Metodologia 

Desenvolvimento Qualidade de Vida Coletivo Construtivo Contribuitividade Transparência 

Fragmentado Descentralidade Estruturação Coletivo Valorização 
Atendimento às 

necessidades institucionais 

Complexidade Capilaridade Isolacionismo Tricotomia de relações Fundamentação Integração 

Aprimoramento Questões Políticas Integração Consolidação Transparência Determinação Legal 

Novidade Integração Desenvolvimento Desenvolvimento Retroalimentação Objetividade 

Alinhamento Regularização Amadurecimento Indolência Resultados Intervencionismo positivo 

Evolução Regulamentação Obrigatoriedade Legal Monitoramento Representatividade Retorno institucional 

Transformação Abertura Individualização Composição Metodologia 
Auxílio na Definição de 

Políticas e Estratégias 

Desafiador Diálogo Incipiência Publicidade   Compromisso 

  Coletivo Mudança Contribuitividade     

Fonte: o autor (2015). 
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APÊNDICE F– Proposições descobertas, por entrevista 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 

Proposições 

Existe uma 

evolução gradual 

na Gestão de 

Pessoas 

Mudança estrutural da 

área de Gestão de Pessoas 

é justificável 

Pró-reitoria de Gestão de 

Pessoas foi construida em 

um debate mais focado na 

estrutura do que na 

proposta de trabalho 

A área de Gestão de 

Pessoas tem participação 

na estratégia da 

instituição, sendo 

contemplada no PDI 

O formato do PDI atual é 

muito diferente dos 

anteriores, não sendo 

possível fazer 

comparações 

Grande mudança estrutural 

na construção do PDI 

Ainda falta 

infraestrutura e 

conhecimento dos 

gestores para um 

avanço maior 

Questão política pode 

prejudicar a estrutura 

administrativa 

PDI construído antes da 

elevação da área de 

Gestão de Pessoas à Pró-

reitoria 

Reunião de Gestão para 

apresentarem ideias que 

podem ser aplicadas na 

instituição e 

multiplicarem nos níveis 

inferiores 

Instituição pensava na 

Gestão por Competências 

antes da sinalização do 

Governo Federal, mas as 

orientações superiores 

serviram pra fortalecer a 

importância do trabalho 

Alocação de parte do 

orçamento da instituição para 

projetos que trabalhem no 

atendimento dos objetivos do 

PDI 

O PDI ajudou a 

nortear as ações da 

instiuição 

Desenvolvimento 

institucional tem amplo 

apoio da Gestão de 

Pessoas, sendo 

indissociáveis 

Os servidores buscam 

mais a área de Gestão de 

Pessoas para assuntos da 

carreira para além da 

parte de Departamento 

Pessoal 

A implantação das novas 

políticas de Gestão de 

Pessoas exige uma 

mudança de cultura que 

nem todos possuem 

Com a Gestão por 

Competências, as 

justificativas das ações 

saem do empirismo e 

ganham fundamento 

técnico 

Há falta de adesão de boa 

parte dos gestores pelo 

desconhecimento do PDI 

Necessidades da 

Gestão de Pessoas 

contempladas no 

PDI 

O arrocho orçamentário 

dificulta a implementação 

das ações de Gestão de 

Pessoas 

Precisam melhorar a 

articulação com as outras 

Pró-reitorias e com as 

associações 

representativas de classe 

Construção do PDI com 

sugestões da área técnico-

administrativa e docente 

Trabalhar sobre quais as 

competências necessárias 

para as pessoas atenderem 

o definido no PDI 

O Governo indicou a 

necessidade de se construir 

um sistema de Gestão por 

Competências, mas não 

indicou um sistema para que 

se baseassem 

Gestão por 

Competências 

ainda sendo 

desenhado 

PDI foi construído com 

amplo diálogo, 

enfatizando a Gestão por 

Competências e a 

integração da Gestão de 

Pessoas na área técnico-

administrativa e docente 

O novo pensamento da 

Gestão de Pessoas no 

próximo PDI aumentará o 

incentivo às ações 

propostas 

A instituição tem interesse 

na Gestão por 

Competências, mas não 

vê a aplicação do modelo 

Existem problemas em 

deslocar pessoal para a 

construção da Gestão por 

Competências 

A Gestão por Competências 

ajuda a coletar parâmetros e 

necessidades, para mensurar 

mais objetivamente o que se 

tem e o que se precisa, 

definindo melhor as políticas 

de Gestão de Pessoas 
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Estão executando o 

primeiro 

mapeamento de 

competências 

O mapeamento de 

competências é 

fundamental para o legado 

da Gestão de Pessoas  

Não tem interesse de 

implantar o modelo de 

Gestão por Competências, 

por ter um olhar muito 

voltado à individualização 

do sujeito 

Gestão de Pessoas tem 

que acompanhar o 

desenvolvimento das 

pessoas, e o 

desenvolvimento poderia 

vir com a Gestão por 

Competências 

contemplada no PDI 

Há representação de todas 

as áreas da instituição na 

construção do PDI 

Implantação da Gestão por 

Competências pode trazer 

retorno institucional 

Querem aprimorar 

o programa de 

Gestão de 

Desempenho 

anualmente 

A Gestão por 

Competências tem uma 

relação iminente com o 

PDI 

Não querem arriscar 

fortalecer a 

individualização em 

detrimento do coletivo 
    

O fazer deve se vincular ao 

que objetiva o PDI e ser 

desenvolvido através do 

subsídio oferecido pela 

Gestão por Competências 

A ligação entre a 

Gestão por 

Competências e o 

PDI ainda é muito 

incipiente e não 

está bem articulada 

  

      

A participação da Gestão de 

Pessoas aumentou na 

definição das estratégias da 

instituição 

A Gestão de 

Pessoas está se 

deslocando, na 

estratégia, da área 

operacional para a 

estratégica 

  

      

É necessário mudar a cultura 

organizacional anti-

coletivista 

Fonte: O autor (2015). 
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APÊNDICE G– Raciocínios ordenados descobertos, por entrevista 

 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 

Raciocínios 

Afirmação Afirmação Insatisfação Afirmação Afirmação Contentamento 

Esperança Preocupação Contentamento Frustração Esperança Preocupação 

Dúvida Reafirmação Esperança Reafirmação Preocupação Afirmação 

Reafirmação   Desinteresse   Reafirmação Necessidade 

Fonte: O autor (2015). 
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APÊNDICE H– Características principais dos PDIs das instituições pesquisadas e do 

Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 

 

 

PDI 

IFE 1 IFE 2 IFE 3 

Abranger toda a comunidade 

escolar 

Implantação e 

acompanhamento do PDI são 

alguns dos grandes desafios 

institucionais 

PDI viabiliza a evolução e 

desenvolvimento 

institucional de forma 

coesa, objetiva e clara 

Projeto de Levantamento de Dados 

Institucionais 

Propósitos, planos de ação e 

princípios a sempre serem 

revistos e reelaborados 

Tornar claros os objetivos 

organizacionais pela 

definição dos objetivos 

estratégicos 

Conselho Superior tem o poder de 

aprovar o PDI e demais projetos e 

planos anuais de ação 

Diagnóstico estratégico, a 

partir da avaliação institucional 

feita pelo INEP 

Uso de Balanced Scorecard 

e Ciclo PDCA 

Pró-Reitoria de Administração 

elabora proposta de orçamento 

anual tendo o PDI como uma das 

referências 

Elaboração do PDI por 

Balanced Scorecard e captação 

de ações e metas das unidades, 

por formulário eletrônico 

Mapa estratégico vinculado 

ao PDI 

Apresentação de todas as Pró-

reitorias e diretorias, com seus 

objetivos específicos 

Matriz de responsabilidades da 

elaboração, monitoramento e 

revisão do PDI 

Apresentação de perfil 

institucional e das políticas 

de pessoal docente e 

técnico-administrativo 

Apresentação das políticas de 

gestão educacional 

Perspectivas, objetivos e 

iniciativas 

Avaliação institucional para 

identificação de perfil e 

significado da atuação 

institucional 

Diagnóstico da situação da 

instituição e de seus campi 
Objetivos, indicadores e metas 

Infraestrutura física, com 

foco em laboratórios e 

bibliotecas 

Planejamento institucional, com 

objetivos e plano de ação voltado 

para obras e serviços 

Mapa estratégico vinculado ao 

PDI 

Valorização da 

acessibilidade no 

documento 

Planejamento financeiro, com 

números presentes e projeções 

futuras 

PPI projeta, inclusive, o 

profissional e cidadão que a 

instituição quer formar 

Sustentabilidade financeira 

é mostrada comparando o 

período do PDI anterior e 

projetando o período atual 

Apresentações não seguem um 

modelo fixo, mas o documento, em 

geral, segue um ordenamento 

lógico 

Apresentação de números do 

quadro docente, discente e 

técnico-administrativo 

  

Primeiro PDI, portanto, não há 

comparativos com outros 

documentos passados 

Infraestrutura institucional 

detalhada, em números 
  

Mapa estratégico anual, sem 

vinculação com o PDI 

Grande valor para a avaliação 

institucional feita pelos órgãos 

competentes 
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Legislação 

PNDP (Decreto 5.707, de 

23/02/2006) 

Voltado para a melhoria da 

qualidade do serviço público, 

através do desenvolvimento 

funcional 

Foco do desenvolvimento está nas 

ações de capacitação 

O sistema de gestão por 

competências é voltado à 

necessidade de avaliação de quais 

ações de capacitação serão feitas 

em cada órgão 

A gestão do desenvolvimento foi 

escrita de modo a se orientar sobre 

ações de capacitação 

Fonte: O autor (2015). 
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ANEXO A– Mapa Estratégico da UFF 
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ANEXOB– Mapa Estratégico da UNIRIO 
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ANEXOC– Mapa Estratégico do Colégio Pedro II 

 

 

 

 

 

 

 

 


