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RESUMO 

 

AVELINO, Kelly Weires R. S. Competências Coletivas: uma realidade em organizações 

públicas? 2015. 124 p. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-

Graduação em Administração da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da 

Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ). 

 

Este trabalho propõe-se a ampliar as discussões atuais sobre a Gestão por Competências, 

especialmente no que se refere à noção de Competências Coletivas, usualmente marginalizadas 

no contexto da Gestão de Pessoas. Este trabalho procura problematizar a gestão das 

competências coletivas e os possíveis benefícios correlatos. Embora a literatura ressalte o 

diferencial estratégico que a gestão deste “fenômeno” e suas implicações poderiam ocasionar 

para o alcance dos objetivos organizacionais, observa-se razoável descompasso entre este e as 

práticas de gestão de pessoas. Dessa forma, este estudo apresenta o resultado da investigação 

de como organizações sob o Modelo de Gestão por Competências identificam e utilizam as 

competências coletivas em suas práticas de gestão, através de estudos de caso considerando a 

realidade de três instituições públicas federais. Os casos foram constituídos a partir da análise 

documental e realização de entrevistas semiestruturadas com servidores da área de Gestão de 

Pessoas, permitindo a constatação de que as instituições sob estudo não demonstraram em suas 

práticas a identificação e gestão de competências coletivas, embora empreendam ações que 

poderiam contribuir para a sua futura formação.  

 

Palavras-chave: Gestão por Competências. Competências Coletivas. Gestão Pública. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

AVELINO, Kelly Weires R. S. Competências Coletivas: uma realidade em organizações 

públicas? 2015. 124 p. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-

Graduação em Administração da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da 

Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ). 

 

The proposal of this work is to extend the current discussions on the competence-based 

management, especially with regard to the notion of Collective Competence, usually 

marginalized in the context of People Management. This work aims to discuss the management 

of collective competence and possible related benefits. Although the literature highlight the 

strategic advantage that the management of this "phenomenon" and its implications could lead 

to the achievement of organizational objectives, there is reasonable gap between this and people 

management practices. Thus, this study presents the results of research on how organizations 

under the competence-based management model identify and utilize the collective competence 

of its management practices through case studies considering the reality of three federal public 

institutions. The cases were recorded from the documental analysis and semi-structured 

interviews with servers from the area of Human Resources Management, allowing the 

realization that the institutions under study did not demonstrate in their practices the 

identification and management of collective competence, although undertake actions that could 

contribute to their future development. 

 

Keywords: Competence-based Management. Collective Competence. Public Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário empresarial evidencia um processo contínuo de mudanças e renovações. 

O ambiente competitivo tem exigido das empresas ações cada vez mais estratégicas e 

focadas no desenvolvimento de produtos e serviços coerentes com as demandas de 

mercado. 

Junto a isto, percebe-se uma transição nas concepções do que gera o diferencial 

competitivo, inserindo-se, aqui, o capital intelectual da organização como um verdadeiro 

aliado ao processo competitivo. Nesse aspecto, Brito (2008, p. 205) menciona a 

identificação, por parte das empresas, da necessidade em transformar o conhecimento 

individual em “ativo” intangível para a organização, convergindo com a atual discussão 

sobre a aquisição e retenção de talentos.  

Esta perspectiva evidencia mudança notória no papel da área de Recursos 

Humanos (RH), que parte de uma atuação burocrática e operacional para uma atuação 

estratégica, convergindo esforços, técnicas e ferramentas de gestão do fator humano para 

o alcance dos objetivos organizacionais. 

A nova concepção do RH, ou Gestão de Pessoas, fundamenta a Gestão Estratégica 

de Pessoas que, para Leite e Albuquerque (2013), poderia ser compreendida como um 

alinhamento sistêmico do RH à estratégia da organização, proporcionando coesão ao 

conjunto das práticas utilizadas.  

Nesse contexto, podem ser mencionados os modelos de gestão de pessoas, 

definidos por Fischer (2002, p. 12) como a forma com que “uma empresa se organiza 

para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho”, definindo princípios, 

estratégias, políticas e práticas de gestão. Dentre estes, pode ser citado o modelo de 

Gestão por Competências, foco deste trabalho, em destaque nas discussões que se referem 

à gestão contemporânea de pessoas.  

Especialmente na Administração Pública Federal, tal discussão tem adquirido 

contornos expressivos desde a publicação do Decreto 5.707∕06 (BRASIL, 2006a), que 

instituiu o Sistema de Gestão por Competências como um dos instrumentos da Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.  

Em relação ao modelo, Carbone et al. (2009, p. 50) afirmam que muitas empresas 

o têm adotado objetivando “orientar seus esforços para planejar, captar, desenvolver e 

avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual, grupal e organizacional), as 

competências necessárias à consecução de seus objetivos”. Para tanto, partem da 
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formulação de suas estratégias e definição das competências organizacionais e individuais 

necessárias ao cumprimento dos objetivos traçados. Desta forma, o modelo de gestão por 

competências se alinha à gestão estratégica de pessoas ao estar comprometido com o 

desenvolvimento das competências necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos da 

organização, assim como abordado por Ubeda (2003), em que a gestão por competências 

seria uma prática de gestão que objetivaria aumentar o desempenho global da corporação, 

seja ela pública ou privada, através do incremento do desempenho individual de seus 

funcionários. 

Ao buscar o alinhamento com as modernas práticas de gestão de pessoas, a 

administração pública federal assume a premente necessidade de modernização de suas 

práticas, levantando questionamentos quanto à real aplicabilidade do modelo de gestão 

na realidade da administração pública brasileira, quando consideradas a abrangência e 

diversidade intrínsecas aos órgãos que compõem o setor. 

Verifica-se, no Modelo de Gestão por Competência, o foco nas competências 

apresentadas pelo sujeito, partícipe da organização, devendo este desenvolver as 

competências exigidas ao adequado cumprimento de suas atribuições, bem como a 

geração de entregas que corroborem o alcance dos objetivos já mencionados.  

Entretanto, a ênfase atribuída pelas empresas às competências individuais, 

conforme ilustrado na definição exposta, levanta dúvidas sobre até que ponto as 

organizações, de fato, conseguem utilizar o modelo de Gestão em sua abrangência ou se 

utilizam, apenas, de práticas e ferramentas isoladas, portanto comprometendo o efeito 

estratégico proposto. Este fator dialoga com a proposta de Tanure, Evans e Cançado 

(2010), do perfil executor do RH, em que políticas e práticas modernas são utilizadas sem 

que estas estejam em consonância com a estratégia da organização. 

Tais dúvidas se consolidam na medida em que se percebe um desenvolvimento 

acadêmico crescente em relação ao tema, inclusive abordando o componente coletivo das 

competências, fato que parece ainda ignorado na prática das organizações, cujo foco 

muitas vezes se encontra restrito às competências individuais e organizacionais. E, 

embora esta última remeta a uma coletividade, verifica-se a marginalização dos fatores 

que emergem das práticas coletivas de trabalho, isto, considerando, principalmente, o 

setor privado, que, mesmo com as práticas e discussões fortemente disseminadas sobre o 

modelo, apresentam incongruências e disparidades na sua implantação. Supõe-se que no 

setor público brasileiro tal condição esteja ainda mais presente, visto a importação do 

modelo do setor privado para esta realidade. 
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O discurso vigente nas organizações ressalta a importância do trabalho em equipe, 

a necessidade de cooperação, o compartilhamento de objetivos, dentre outros que 

remetem diretamente a uma prática coletiva, conflitando com as práticas que prezam pelo 

aspecto individual, como avaliações de desempenho que se concentram na performance 

particular do funcionário, por exemplo. 

Ora, sabendo-se que aspectos da cultura organizacional podem influenciar a 

prática individual, que o clima organizacional impacta no cotidiano da empresa e que a 

constituição de equipes de trabalho eficazes pode contribuir para o aumento da 

produtividade no trabalho, não seria restrito atribuir demasiada atenção às contribuições 

do indivíduo para a organização? E, sendo este o discurso vigente, não estariam as 

organizações explicitando inconsistências em sua gestão? 

Desta forma, ao compreender o funcionamento da organização como resultado 

das práticas coletivas de trabalho, não só pelo somatório das tarefas e ações individuais, 

mas pela associação entre áreas e funções que fundamentam a entrega principal da 

organização, este estudo enfatiza a relevância das competências coletivas, tanto na 

perspectiva organizacional quanto na perspectiva dos grupos de trabalho. 

Ao considerar a relevância da administração pública para a realidade brasileira e 

os desafios empreendidos por ela, ao buscar o alinhamento à gestão estratégica de 

pessoas, este estudo se propõe a investigar esta realidade e questiona: 

“As organizações públicas sob o modelo de gestão por competências consideram 

o componente coletivo das competências em suas práticas de gestão? De que forma as 

competências coletivas são consideradas? ” 

Para responder à questão de pesquisa foram estabelecidos os objetivos geral e 

específicos, conforme seguem. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

Analisar os processos de identificação e utilização das competências coletivas nas 

práticas de Gestão de Pessoas de Organizações Públicas brasileiras. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar e caracterizar as concepções existentes quanto às competências 

coletivas a partir de revisão bibliográfica e pesquisa de campo. 
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b) Verificar, nas organizações sob estudo, como as práticas de gestão identificam, 

contemplam e se articulam com as competências organizacionais e coletivas. 

c) Verificar, sob a ótica dos servidores da área de Gestão de Pessoas, a existência 

dos fatores predisponentes ao surgimento das competências coletivas, bem 

como os atributos que as definem.  

d) Realizar análise comparativa entre o discurso dos gestores de RH quanto à 

manifestação das competências coletivas no cotidiano dos grupos de trabalho 

da área de Gestão de Pessoas e as práticas de gestão de pessoas relatadas. 

 

A partir do exposto, ao considerar a amplitude do modelo de gestão por 

competências na organização e a observância da ênfase nas competências individuais, 

supõe-se existir uma lacuna entre o que se prescreve como o modelo de gestão por 

competências, o desenvolvimento teórico sobre o tema e a prática das organizações.  

O modelo de gestão por competências, por estar inserido em uma lógica 

estratégica, pressupõe que as competências organizacionais sejam o referencial para a 

consolidação do modelo, direcionando as ações que permeiam os subsistemas de gestão 

de pessoas e impactando na realidade organizacional. 

A inobservância de um padrão ou especificações consensuais quanto ao modelo 

gera ambiência para variações e adaptações a partir do que as organizações consideram 

como viável ou pertinente ao seu contexto particular. O que poderia ser benéfico, 

representando “liberdade” e a possibilidade real para realizar a redução sociológica como 

proposto por Guerreiro Ramos (1965), ou, ainda, a antropofagia organizacional, como 

proposto por Wood Jr. e Caldas (1998), parece servir à lógica do modismo gerencial 

(WOOD Jr.; CALDAS, 1997), ocasionando distorções e usos equivocados e ou 

superficiais do modelo. 

Guerreiro Ramos (1965, p. 54) aborda a redução sociológica como o método ou 

procedimento que faculta ao pesquisador realizar a transposição de conhecimentos e 

experiências de uma realidade para outra. Ou seja, o pesquisador, diante de um 

conhecimento produzido em uma realidade ou perspectiva distinta da sua, poderá, através 

da análise crítica e minuciosa da referida situação, transpor o conhecimento desenvolvido 

para outra perspectiva.  

Dito de outra forma, o conhecimento obtido a partir de experiências realizadas em 

um dado país deveria passar pelo processo da redução sociológica, para que fosse 
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assimilado criticamente, e não importado passiva e literalmente para uma realidade 

distinta da qual foi produzido (RAMOS, 1965). 

O autor salienta, ainda, que a redução sociológica seria uma atitude metódica, 

concebendo os pressupostos envolvidos na realidade social dos objetos, por isto a 

impossibilidade de sua transposição literal, uma vez que o contexto é extremamente 

relevante para o sentido, limitando o saber a uma dada situação. Para o autor, a assunção 

e transposições literais implicam em uma “concepção ingênua de que os produtos 

culturais produzem os mesmos efeitos em qualquer contexto” (RAMOS, 1965, p.100). 

As considerações realizadas pelo autor são de extrema relevância, quando 

considerada a realidade brasileira. O Brasil, um país de origem colonial, que em sua 

história assimilou e importou produtos e conhecimentos, vivencia a busca pela produção 

de conhecimento a partir da realidade local, mas, ainda replica o comportamento citado. 

As práticas de gestão vigentes, associadas ao modelo de gestão por competências, 

podem ser exemplos da replicação de modelos estrangeiros, representando um modismo 

gerencial, como abordado por Caldas e Wood (1997). A Antropofagia Organizacional 

segue a mesma lógica, figurando como método para a realização da “adaptação criativa e 

apropriada da tecnologia gerencial importada por empresas em países emergentes”, em 

que as peculiaridades e particularidades organizacionais seriam consideradas (WOOD; 

CALDAS, 1998, p. 7). Na mesma direção, Wood, Tonelli e Cooke (2011) introduzem a 

perspectiva do tropicalismo, considerada herdeira da antropofagia e configurada, 

historicamente, como um movimento de resistência e coexistência, em que as ideias e 

práticas vindas do estrangeiro deveriam ser assimiladas de forma seletiva. 

Desta forma, a assimilação integral de teorias e modelos de gestão em voga, 

quando não processada através da redução sociológica, por exemplo, pode gerar práticas 

disfuncionais que não atendem aos objetivos iniciais para os quais foram destinados. 

Este fato é passível de ocorrência com o modelo de gestão abordado neste 

trabalho, o modelo de gestão por competências. Na tentativa de atender as demandas do 

mercado, as empresas buscam modelos de gestão que sejam mais eficazes para o exercício 

de suas funções e alcance do diferencial estratégico.  

Contudo, a simples utilização de um modelo pré-estabelecido, sem a consideração 

das idiossincrasias da organização, pode levar a empresa ao uso inadequado de métodos 

e técnicas ou, pela escassez de conhecimento quanto ao modelo adotado, utilizar velhos 

princípios com novas roupagens. 
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Fato é que a maioria dos modelos de gestão, por competência em vigor, na 

atualidade, prezam pela ênfase nas competências individuais, inúmeras vezes 

desconsiderando a coletividade e seus possíveis desdobramentos, para a formação de 

competências específicas e o possível diferencial estratégico para a organização. 

A ênfase nas competências individuais poderia indicar reducionismo na amplitude 

do modelo de gestão ou, ainda, a utilização de ferramentas e técnicas isoladas, incoerentes 

com a concepção estratégica necessária à sua constituição. Inclusive, Colin e Grasser 

(2011) introduzem preocupação teórica relevante ao questionarem se a ênfase atribuída 

aos atuais referenciais de competências, reduzidos às competências individuais, não 

seriam instrumentos de gestão conflitantes com as competências coletivas. Os autores 

citam ainda Allouche e Gilbert (2006, p. 145), ao apontarem a contradição entre a 

individualização da gestão dos recursos humanos e a ênfase no desenvolvimento de 

capital social, que exigiria uma gestão para o coletivo. 

A ênfase nas competências individuais pode indicar, ainda, a marginalização das 

competências coletivas que emergem das práticas coletivas de trabalho, comprometendo 

a abrangência do modelo e o possível diferencial estratégico, caso fossem contempladas 

e fomentadas pela organização. 

A lacuna existente entre o discurso organizacional, preconizando o trabalho em 

equipe, a cooperação entre os pares e setores da organização, visando o alcance dos 

objetivos institucionais, e as práticas de gestão que se concentram no indivíduo, muitas 

vezes incentivando a competitividade e o desempenho pessoal, evidenciam um cotidiano 

organizacional marcado por contradições e polaridades, acentuando-se a distinção entre 

o prescrito e o real no cotidiano da Organização. 

O modelo de Gestão por Competências, atualmente em vigor em algumas 

organizações, reproduz e serve a esta lógica, uma vez que reforça o papel do indivíduo 

para o alcance dos objetivos organizacionais, mesmo que, na prática, estes só sejam 

alcançados pela adequada articulação entre os setores da Organização. Nesse sentido, a 

crítica realizada por Boreham (2004) é expressiva ao questionar diretamente a visão das 

competências como resultado da performance individual no trabalho, argumentando que, 

em muitos casos, esta deveria ser compreendida como um atributo dos grupos, times e 

comunidades. O autor sugere ainda que as discussões sobre a performance no trabalho 

seriam mais efetivas se tal concepção fosse associada ao sentido individual já 

estabelecido. 
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A discussão acadêmica a respeito do tema é crescente e pode evidenciar a 

necessidade premente em considerar a realidade que emerge do funcionamento dos 

grupos de trabalho nas organizações, quando saberes e habilidades são articulados e 

soluções são propostas, gerando entregas e criação de valor para o grupo de trabalho e 

para a organização. 

Ao considerar tal fenômeno, o modelo de gestão por competências poderia ser 

enriquecido na prática, e as organizações fomentariam benefícios reais, extrapolando a 

dimensão do discurso e permeando o cotidiano organizacional, para a constituição de um 

coletivo de trabalho e suas ramificações. 

Uma vez atenta e comprometida com a promoção dos fatores predisponentes ao 

desenvolvimento das competências coletivas, supõe-se que o Modelo de Gestão por 

Competências poderia incrementar o seu potencial estratégico e ampliar a abrangência do 

modelo em seu processo de gestão, englobando as perspectivas individual, coletiva e 

organizacional. 

Dessa forma, ao promover o alinhamento com as práticas de gestão, a organização 

poderia atenuar lacunas, polaridades e dirimir os antagonismos existentes, promovendo 

um ambiente propício à coletividade e haurindo os benefícios a esta associados.  

Nesta perspectiva, este trabalho, inicialmente, apresentará considerações teóricas 

relevantes à compreensão do Modelo de Gestão por Competências, enfatizando a 

competência coletiva como uma ferramenta estratégica ainda pouco utilizada e gerida 

pelas organizações para, então, apresentar casos de Organizações Públicas que 

empreenderam o desafio de implantar tal modelo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A fim de apresentar as bases conceituais para a discussão proposta neste trabalho, 

realiza-se, neste capítulo, levantamento teórico de contribuições relevantes à 

compreensão do objeto de estudo. 

 

2.1 A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

Ao abordar as diferentes concepções sobre a noção de competência, Ferrán (2010) 

propõe uma evolução na definição do termo, partindo de uma visão da competência como 

qualificação até a competência como a mobilização de conhecimentos, habilidades e 

atitudes (CHA), associada à entrega.   

 Nesse sentido, a definição apresentada por Fleury e Fleury (2001, p. 188) 

relativamente à conceituação de Le Boterf (1994) é interessante, na medida em que 

informam que a competência seria “um saber agir responsável e reconhecido, que implica 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo”.  

 Em definição convergente com a proposta de Fleury e Fleury (2001), Comini, 

Konuma e Santos (2008) apontam a explicação de que a competência seria a capacidade 

de mobilização de recursos tangíveis e intangíveis no contexto organizacional, gerando 

uma “entrega” que agregue, concomitantemente, valor à organização e ao profissional, 

como o conceito com maior aceitabilidde entre os pesquisadores da área, ainda que haja 

uma compreensão difusa em relação ao seu entendimento e aplicação, como observado 

por Molon da Silva e Mello (2011).  

 Esta definição abarcaria os componentes anteriormente citados, em que o 

indivíduo mobilizaria ativamente (atitude) seus conhecimentos e habilidades em prol de 

resultados efetivos (entregas). 

No que se refere à agregação de valor, Molon da Silva e Mello (2011) informam, 

a partir da visão de Dutra (2008), que esta vai além do alcance das metas estipuladas e se 

relaciona com uma entrega real que tenha como resultado a melhoria de processos e 

inovações. Essas autoras consideram tal perspectiva contemporânea e vista como output, 

com o foco no contexto. 

Todavia, a previsão teórica quanto à mútua agregação de valor pode se tornar um 

engodo, ao se verificar, na prática das organizações, uma desarticulação entre o que se 
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gera de valor para o indivíduo e para a organização, sendo unilateral ou inexistente, 

conforme ressalvam Molon da Silva e Mello (2011).  

Historicamente, as definições citadas se associam diretamente às contribuições de 

autores como Le Boterf (1994), Zarifian (2001), Boyatzis (1982), entre outros, que 

serviram de substrato para  a construção da compreensão corrente sobre o tema. 

Todavia, neste trabalho, a ênfase recairá sobre a concepção comumente utilizada, 

uma vez que esta tem fundamentado a implantação do modelo de gestão por competência 

em diversas organizações públicas e privadas no cenário nacional. 

 

2.2 O MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIA 

 

Em 2001, Albuquerque e Oliveira, embasados na produção de Lawler (1998), 

expressaram a singularidade do modelo de gestão por competências, ao considerarem a 

participação dos funcionários como aspecto fundamental à concretização da estratégia 

organizacional e ao desenvolvimento da vantagem competitiva. 

Os referidos autores, ao citarem o resultado da pesquisa RH2010, indicavam a 

gestão de competências como uma das grandes tendências de gestão e abordavam como 

principais propulsores de sua disseminação: a flexibilidade e adaptação às rápidas 

mudanças no mercado, a estruturação enquanto método para a remuneração de 

desempenho e a possibilidade de autogerenciamento e desenvolvimento dos funcionários 

como fator motivacional para os mesmos. 

No que se refere aos aspectos socioeconômicos predisponentes à construção e uso 

da noção de competência, Ruas (2005) menciona como relevantes a instabilidade 

econômica, a baixa previsibilidade do relacionamento empresa-mercado, empresa-cliente 

e a intensificação das estratégias de customização. Molon da Silva e Mello (2011) 

concordam com Ruas ao afirmarem que tais fatores geram novas formas de organização 

do trabalho, transitando da estabilidade e previsibilidade para uma condição diferenciada 

e fluida. 

Da mesma forma, Siqueira (2006) aborda que o desenvolvimento de novas formas 

de gestão está fundamentado em uma estrutura organizacional flexível e a uma melhor 

adequação ao ambiente externo. 

 É no contexto mencionado que as discussões sobre a noção de competência se 

fortalecem e se propagam, marcadas por controvérsias e grande heterogeneidade 

conceitual ou, na visão de Brandão e Guimarães (2001), fragmentação teórica. 
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Ao considerar a diversidade conceitual existente sobre o tema, o trabalho de 

Guimarães (2000) pode ser citado, uma vez que o autor apresenta três correntes que 

contribuem para a melhor compreensão dos diferentes usos e desdobramentos sobre a 

abordagem da competência no mundo do trabalho.  

O autor considera a primeira corrente como a da administração estratégica, 

relacionada à aplicação do conceito no nível macro da gestão, e que estaria representada 

por autores como Prahalad e Hamel (1990), Hill e Jones (1998), e cujas competências 

essenciais assumiriam a centralidade das discussões. A segunda corrente estaria 

relacionada à gestão de recursos humanos e ao seu uso na integração dos subsistemas de 

gestão de pessoas, e autores como Whiddett e Hollyforde (1999) seriam representativos. 

A terceira corrente estaria relacionada à sociologia da educação e do trabalho e teria como 

representantes Zarifian (1999), Ropé e Tanguy (1997) e Hirata (1997), com ênfase nos 

aspectos psicossociais e efeitos nos programas educacionais e de qualificação. 

A terceira perspectiva é normalmente citada na literatura ao se abordar a 

emergência do modelo de competência e as variáveis relativas às transformações e 

demandas no mundo do trabalho, que permitiram o florescimento do tema. 

Especificamente para este trabalho, a associação entre as duas perspectivas 

iniciais, citadas por Guimarães (2000) e confirmadas por autores como Ruas (2005), 

Comini, Konuma e Santos (2008), Molon da Silva e Mello (2011), entre outros, parecem 

melhor representar a concepção atual sobre o modelo de competências, integrando, 

portanto, a concepção estratégica (macro), associada à atuação da área de gestão de 

pessoas, fatores característicos da chamada Gestão Estratégica de Pessoas. 

A visão de Brandão e Guimarães (2001, p. 11) de que “[...] a gestão por 

competências faz parte de um sistema maior de gestão organizacional” converge com tal 

posicionamento. Os autores afirmam que, no referido modelo, a estratégia da organização 

é considerada e direciona as demais ações da área de gestão de pessoas, o que pode ser 

observado na figura 1, em que demonstram a integração do planejamento, 

acompanhamento e avaliação de desempenho a partir da identificação das competências 

essenciais da organização. 

Como pode ser observado, a figura 1 demonstra, de forma sucinta, o processo 

cíclico envolvendo o modelo de gestão por competências e sua integração com a 

estratégia organizacional. 
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Figura 1 – Integração, estratégia e avaliação de desempenho por competências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brandão e Guimarães, 2001, p. 14. 

 

Numa outra perspectiva, Fonseca et al. (2013) reforçam a concepção estratégica 

do modelo de competências e sua consequente caracterização enquanto abordagem 

estratégica de pessoas, ao considerarem o alinhamento vertical e horizontal: vertical, na 

medida em que a estratégia organizacional serviria de subsídio para a definição de 

competências organizacionais que, por sua vez, seriam desdobradas em competências 

individuais; horizontal, no que se refere às atividades de gestão de pessoas. 

Para Molon da Silva e Mello (2011), ao articular o desenvovlimento dos 

trabalhadores com as necessidades da gestão organizacional, a gestão por competências 

figuraria como estratégia de eficácia organizacional. 

 

2.3 COMPETÊNCIAS COLETIVAS 

  

As proposições mencionadas referem-se a uma polarização entre a perspectiva 

individual, concentrando-se nas contribuições do indivíduo para a organização, e a 

organizacional, considerando as competências diferenciadoras da Organização, como 

abordado por Prahalad e Hamel (1990) ao desenvolverem o conceito de core competence, 

ou competências essenciais, atribuindo à organização a possibilidade de desenvolver 

competências que confeririam a esta um diferencial estratégico e expressiva 

competitividade.  
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Nesse aspecto, Ubeda (2003) ressalta que a competência essencial seria resultado 

da soma do aprendizado do conjunto de habilidades e das competências individuais nos 

processos decisórios da organização, implicando em uma cultura de aprendizagem 

contínua. 

Todavia, a perspectiva que vem ganhando força nas discussões atuais é a da 

competência coletiva, figurando como componente intermediário em termos de 

abrangência no funcionamento das organizações. Ao se referir a esta lacuna na 

compreensão do tema, Colin e Grasser (2011) abordam que a noção de coletivo possui 

contornos e composição mais imprecisos, apoiando-se em relações predominantemente 

informais e associadas a contextos, temporalidades e finalidades específicas, gerando 

hesitação para o delineamento de uma competência coletiva singular. 

Neste caso, autores expoentes como Prahalad e Hamel (1990), Le Boterf (2003) e 

Boreham (2004) podem ser citados, por abordarem a competência por este viés 

abrangente, o coletivo, seja a partir da perspectiva organizacional, na visão de Prahalad e 

Hamel (1990), ou do funcionamento dos grupos, como desenvolvido por Le Boterf (2003) 

e Boreham (2004). Em esquema ilustrativo, Molon da Silva (2013) apresenta as 

dimensões possíveis de competências, o nível individual e o coletivo, e desdobramentos. 

Dessa forma, neste trabalho, priorizou-se a ênfase constante na figura 2, atendo-se às 

competências coletivas. 

 

Figura 2 – Dimensões da Competência 

 

Fonte: Baseado em Molon da Silva (2013). 

 

Ao associar a noção de competência ao cenário socioeconômico e ao conceito de 

evento, Ruas (2005) afirma que tal relação pode abranger situações de trabalho coletivo. 



23 

 

 

Para o autor, as competências coletivas poderiam se referir a uma única área da empresa, 

a diversas áreas ou, ainda, à empresa como um todo e, inclusive, atividades entre 

empresas distintas, o que pode ser exemplificado pelo trabalho de Rosa (2007), 

convergindo com os autores anteriormente citados. Em termos de abrangência, existiriam 

as competências individuais, as competências funcionais (por grupos ou áreas) e as 

competências organizacionais. 

 Autoras como Bittencourt e Klein (2012) e Bonotto e Klein (2009), ao avaliarem 

as discussões teóricas no campo das competências coletivas, constataram a existência de 

duas perspectivas, a funcional e a social. Na perspectiva funcional, a competência coletiva 

é destacada como um conjunto de recursos produtivos ou funcionais da organização e 

daria suporte às competências organizacionais. Já na perspectiva social, é caracterizada 

como “a competência de um conjunto de indivíduos, grupos ou atores sociais que fazem 

parte de uma organização, destacando-se o enfoque social” (BONOTTO; KLEIN, 2009, 

p. 2). Após análise da literatura sobre o tema, Molon da Silva (2012) e Gamarra e 

Verschoore (2014) constataram que o enfoque social tem sido predominante na maioria 

das publicações. Neste trabalho, entretanto, ambas as perspectivas poderão ser 

observadas, uma vez que o recorte para realização do estudo de caso se deu a partir dos 

grupos de trabalho da área de gestão de pessoas (funcional), com o foco na identificação 

dos elementos constituintes da competência coletiva e as variáveis predisponentes ao seu 

surgimento (social). 

 Contribuição de grande relevância para o debate acerca do tema é atribuída a Le 

Boterf (2003). O autor enfatiza a complexidade do tema e afirma que a competência de 

uma empresa ou de seus setores não se restringe à simples soma das competências de seus 

membros. Mais do que isto, é resultado da combinação, cooperação e sinergia das 

competências individuais (BOTERF, 2003). Ou seja, a competência coletiva seria uma 

competência de rede, marcada pela articulação das competências individuais.  

 Já Michaux (2011) afirma que as relações entre os conceitos de competência 

individual, coletiva e organizacional ainda são pouco exploradas e que cada conceito se 

relacionaria com correntes teóricas distintas, mas que a aproximação entre estes permitiria 

discutir a existência de uma capacidade coletiva interna às organizações, que poderia 

favorecer “a coordenação, a solução coletiva de problemas, a integração dos saberes e 

saberes-fazer” e que estaria ligada ao desempenho coletivo (MICHAUX, 2011, p. 17). 

 A contribuição de Zarifian (2001 apud JANINI, 2003, p. 21), no sentido de “que 

competência também significa mobilizar redes de atores em torno das mesmas situações 
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e fazê-los assumir áreas de co-responsabilidade, atuando de forma cooperativa”, é 

convergente. 

O conceito de competência coletiva é considerado por Michaux (2011) genérico 

e abrangente, reunindo diferentes fenômenos cognitivos e sociais (cooperativos), que 

favoreceriam a capacidade de agir e reagir coletivamente, conforme ilustrado na figura 3. 

Na visão da autora (2011, p. 15), o aspecto da ação merece atenção, já que o conceito de 

competência possui caráter dinâmico, envolvendo a “mobilização dos recursos na ação 

para agir”. O próprio uso do termo competência, ao se referir a esta capacidade coletiva, 

permite privilegiar, segundo a autora, o potencial produtivo deste fenômeno social, bem 

como destacar a respectiva contribuição para a capacidade das organizações em manter e 

gerir o desempenho coletivo. 

 

Figura 3 – Categorias de fatores 

 

Fonte: Baseado em Michaux (2011). 

 

A competência coletiva, para Michaux (2011), está relacionada aos diferentes 

coletivos de trabalho e diferentes configurações sociais existentes nas organizações, como 

equipes, redes sociais, comunidades de práticas, entre outros. 

Tal capacidade de atuação coletiva possuiria um caráter tácito, não sendo passível 

de reprodução, uma vez que a combinação dos fatores seria única, particular a cada 

coletivo, a cada organização (MICHAUX, 2011; GRIMAND, 2011). 

Nesta perspectiva, Retour e Krohmer (2011) citam diferentes definições de 

competências coletivas, que convergem com as proposições de Michaux (2011) e 

Grimand (2011), como pode ser observado no quadro 1. 
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Quadro 1 – Definições de Competências Coletivas 

Autor Definição 

Permatin (1999) 
Saber combinatório próprio a um grupo, o qual resulta da 
complementaridade e da criação de sinergia de competências 

individuais, das quais não é a soma. 

Dupuich-Rabasse 
(2000) 

Uma combinatória de saberes diferenciados, que são aplicados na 

ação, a fim de atingir um objetivo comum, cujos atores apresentam 
representações mentais comuns e pretendem resolver conjuntamente 

os problemas. 

Guilhon e Trépo 

(2000) 

Conjunto de conhecimentos (aprendidos e formalizados) e de 
saberes (tácitos e explícitos) envolvidos em processo de produção 

em ação numa organização. 

Amherdt et al. (2000) 

Conjunto de saberes-agir que emergem de uma equipe de trabalho, 

combinando recursos endógenos e exógenos de cada um dos 
membros, criando competências novas, oriundas de combinações 

sinérgicas de recursos. 

Bataille (2001) 
Capacidade reconhecida a um coletivo de trabalho de enfrentar 
uma situação que não poderia ser assumida por nenhum dos 

membros individualmente. 
 

Fonte: Adaptado de Retour e Krohmer (2011, p. 47). 

 

Definidas por Fontoura et al. (2011) como “o resultado de uma ação interativa 

coletiva, alicerçada em competências individuais, com objetivos comuns”, as 

competências coletivas resultariam de articulações coletivas e sinergia do grupo em 

situações de trabalho. 

Diferentes contextos sociais são associados ao uso da competência coletiva. 

Bonotto e Klein (2009, p.2), ao analisarem a obra de Michaux (2005), explicitam quatro 

contextos de uso da noção de competência coletiva, ou, na visão de Michaux (2011), 

quatro concepções distintas:  

a) dinâmica e resultado da equipe;  

b) aprendizagem coletiva;  

c) compartilhamento de saberes e experiências; e  

d) cooperação de comunicação. 

  

Outra contribuição de relevância para a compreensão das competências coletivas 

se refere a Molon da Silva (2012, p. 9), que, ao realizar um estudo sistemático sobre as 

publicações existentes sobre a temática, propôs que a competência coletiva existirá:  

 

[...] se houver um contexto/situação de interação, práticas comuns de trabalho; 

cooperação (considerando a qualidade das interações); comunicação; 

construção de soluções; estilos de gestão participativos; objetivo/referencial 
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comum; linguagem compartilhada; engajamento subjetivo; e memória 

coletiva. 

 

De modo convergente, Boreham (2004) estabeleceu princípios normativos para a 

constituição da competência coletiva: a construção de um sentido coletivo no local de 

trabalho, o desenvolvimento e uso de uma base de conhecimento coletivo e o 

desenvolvimento de um senso de interdependência. 

Em trabalho posterior, Molon da Silva (2013) lista os principais elementos já 

associados à identificação das competências coletivas e cita Retour e Krohmer (2006), 

pela sua contribuição, ao associarem memória coletiva, referencial comum, linguagem 

compartilhada e engajamento subjetivo como elementos constituintes da competência 

coletiva. 

Em relação a tais atributos, Retour e Krohmer (2011) esclarecem: 

a) O Referencial Comum relaciona-se ao compartilhamento de um referencial que 

contempla o que convém fazer, os meios a serem utilizados, capacidades e 

envolvimentos das pessoas e compartilhamento de esforços para a ação 

projetada (COMBES, 2004 apud RETOUR; KROHMER, 2011). 

b) A Linguagem Compartilhada refere-se ao fato de que os componentes de um 

grupo de trabalho elaboram um vocabulário próprio à equipe, facilitando a 

comunicação e contribuindo para a construção de sua identidade e distinção 

dos demais coletivos. 

c) A Memória Coletiva refere-se à criação de um novo saber, a partir da interação 

entre os membros do coletivo, da confrontação de saberes individuais e criação 

de estratégias e interpretações que permitem a resolução de problemas. 

d) O Engajamento Subjetivo refere-se à iniciativa e cooperação para a resolução 

de problemas. 

 

Tais elementos poderiam ser diretamente relacionados aos processos de 

sensemaking (BONOTTO; BITENCOURT, 2006; BOREHAM, 2004) como centrais 

para o desenvolvimento das competências coletivas, permitindo a construção de uma 

visão compartilhada, baseada na qualidade dos processos interativos, do contexto e ao 

sentido atribuído ao grupo e suas respectivas atividades. 

Retour e Krohmer (2011) abordam, ainda, a existência de diferentes fontes para a 

criação das competências coletivas, distinguindo-se os aspectos referentes às pessoas e à 

organização. 
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No que se refere aos elementos próprios às pessoas, podem ser citados (RETOUR; 

KROHMER, 2011, p. 50): 

a) O Capital das Competências Individuais, constituindo parte importante na 

manifestação das competências coletivas, utilizando-se os talentos individuais 

em prol dos objetivos do grupo. Na visão de Fontoura et al. (2011), o encontro 

dessas competências precisa gerar uma dinâmica de compartilhamento, 

transformação e criação de uma nova competência. 

b) As Interações Afetivas, influenciando sobremaneira a constituição das 

competências coletivas, já que o fator afetivo, segundo Retour e Krohmer 

(2011), possibilita a constituição de uma comunidade. 

c) As Relações Informais, contribuindo para o desenvolvimento de engajamentos 

informais e cooperativos. O fator tempo é considerado relevante por Retour e 

Krohmer (2011), em que hábitos, rotinas e costumes coletivos se constroem 

permitindo o desenvolvimento de novas competências coletivas. 

d) A Cooperação, considerada fundamental, na medida em que não bastam a 

comunicação e a interação entre os funcionários, segundo Retour e Krohmer 

(2011), para que as competências coletivas sejam desenvolvidas, necessitando 

da cooperação efetiva entre os membros do coletivo. 

 

Quanto aos aspectos organizacionais, listam-se: 

a) A composição das equipes ou coletivos de trabalho, referindo-se à combinação 

dos talentos e perfis para fazer emergir o maior valor coletivo agregado, na 

concepção de Retour e Krohmer (2011). 

b) As interações formais, com ênfase para a “instalação de estruturas formais, 

capazes de responsabilizar e envolver os atores, apoiando-se deliberadamente 

na dinâmica coletiva através da constituição de grupos de profissionais” 

(RETOUR; KROHMER, 2011, p.52). 

c) O estilo de administração, identificando como a organização lida com a 

autonomia e iniciativa tomada pelos integrantes do grupo. 

d) Os fatores associados às práticas de Gestão de Pessoas, com papel relevante, 

desde a etapa do recrutamento de pessoas, capaz de integrar a empresa e 

compartilhar os valores priorizados pela organização, os mecanismos de 

avaliação e a estrutura organizacional também podem ser citados (RETOUR; 

KROHMER, 2011). 
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Numa outra perspectiva, Boterf (2003, p.234) definiu como componentes que 

possibilitariam o reconhecimento da existência da competência coletiva: o saber elaborar 

representações compartilhadas, o saber comunicar-se, o saber cooperar e o saber aprender 

coletivamente da experiência. 

Em trabalho posterior, Gamarra (2013) identificou na literatura sete dimensões 

que comporiam a competência coletiva: conhecimento coletivo, memória coletiva, 

comprometimento, sensemaking, entendimento compartilhado, ação e abrangência. 

Entretanto, após análise das contribuições teóricas sobre o tema e a frequente 

consideração da proposta de Retour e Krohmer (2011) quanto à caracterização da 

competência coletiva por autores da perspectiva francesa, como Michaux, Grimand e 

outros (2011), optou-se, neste estudo, por considerar a proposição de Retour e Krohmer 

(2011) como balizadora para a coleta de dados, uma vez que, na opinião desta autora, as 

dimensões citadas por Gamarra (2013), assim como Boterf (2003) e Boreham (2004), 

encontram-se contempladas na abordagem dos autores citados.  

Ao se referir ao caso da COPESUL, Bonotto e Bittencourt (2006) indicaram que 

as competências coletivas teriam maior propensão ao desenvolvimento em um ambiente 

favorável à interação e convivência das pessoas, indicando a relevância dos fatores 

organizacionais para tornar a empresa terreno fértil ao florescimento dessas 

competências. 

Em estudo realizado por Fontoura et al. (2011), os autores puderam concluir, a 

partir de análise teórica e estudo de caso realizado em organização do ramo editorial, que 

as competências coletivas poderiam ser definidas como consequência de uma interação 

coletiva com objetivos comuns, tendo como base as competências individuais. Para os 

autores (2011, p. 1), “as competências coletivas ‘nascem’ do processo de sinergia do 

grupo e das articulações coletivas (intencionais e que resultam em entregas) colocadas 

em situações de trabalho construídas a partir das competências individuais disponíveis”. 

A partir do exposto, pode-se perceber que as contribuições teóricas sobre o 

assunto são crescentes. Contudo, muito se discute sobre a real aplicabilidade da noção de 

competência e seu impacto no âmbito organizacional. Autores como Munk, Munk e 

Souza (2011, p. 2) compartilham a visão de Markus, Cooper-Thomas e Alpress (2005), 

entre outros, de que as evidências para sugerir uma “validade preditiva incremental sobre 

as medidas existentes para prever ou indicar melhorias no desempenho global” são 

reduzidas.  
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Esses autores abordam, ainda, a existência da uma lógica envolvendo o modelo, 

mas poucos estudos acerca dos reais ganhos de qualidade e competitividade para as 

organizações. 

Desta forma, verifica-se a necessidade de estudos que corroborem para a 

composição de um corpo de conhecimentos consistente acerca das competências e suas 

distintas manifestações. 

A maioria dos atuais estudos concentra a sua atenção nas competências 

individuais, deixando à margem a compreensão das competências coletivas. Entretanto, 

a complexidade da produção em grupo e a articulação dos saberes individuais em prol de 

um objetivo comum fazem da competência coletiva um assunto de enorme relevância 

para a gestão de pessoas. 

Os estudos empíricos sobre o tema são escassos, havendo predomínio de 

discussões teóricas sobre concepções, perspectivas e fatores constitutivos. Urge verificar 

quais as implicações que o desenvolvimento de competências coletivas gera para as 

organizações contemporâneas e se de fato há uma percepção dos gestores sobre o aumento 

no diferencial estratégico da empresa. 

 

2.3.1 Coletivo de trabalho: aproximação teórica 

 

 Diante da caracterização da Competência Coletiva e a menção direta aos coletivos 

de trabalho, cabe aqui tecer breves esclarecimentos quanto à aproximação entre tais 

fenômenos. 

 Termo corrente na Psicodinâmica do Trabalho, o coletivo de trabalho possui 

características delimitadas, referindo-se, segundo Cruz Lima (2013, p.93), “à prática de 

construção comum de regras de trabalho, de acordos normativos técnicos e éticos entre 

os trabalhadores sobre as maneiras de trabalhar, os modos operatórios utilizados e as 

preferências de cada trabalhador”. Para a autora, o coletivo de trabalho estaria baseado 

nas inteligências individuais e nas divergências encontradas a partir dos distintos modos 

de agir dos integrantes do grupo, havendo a possibilidade de desenvolvimento de 

compromissos e pactos para o alcance de soluções de problemas resultantes da atividade 

grupal. A divergência seria o ponto de partida para a construção de uma dinâmica comum, 

constituída pela coordenação e cooperação, associadas à atuação da chefia e dos pares, 

respectivamente. As regras de trabalho constituídas oferecem, segundo a autora, um poder 

organizador para a coesão e a consolidação do coletivo (CRUZ LIMA, 2013). 
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O processo de construção do coletivo estaria, segundo Cruz Lima (2013), 

relacionado às condições para a cooperação, em que determinados aspectos seriam 

constituintes e fundamentais, tais como: a visibilidade – relacionada ao falar sobre a 

realidade do trabalho, sobre as transgressões ocorridas, permitindo a cada trabalhador 

conhecer a realidade dos seus pares e tornar inteligível o seu trabalho para o outro; a 

confiança – focada nas competências éticas e presença de equidade nos julgamentos 

realizados; e o espaço para discussão – constituindo as condições de comunicação, 

envolvendo a escuta e a inteligibilidade. 

Dessa forma, ao considerar o posicionamento de Cruz Lima (2013, p. 97), de que 

a noção de coletivo de trabalho seria designada “como o processo de construção de 

acordos normativos técnicos e éticos entre os trabalhadores”, associada às contribuições 

teóricas sobre a noção de competência coletiva anteriormente discutida, parece viável o 

estabelecimento de aproximações e distinções entre os conceitos. 

O conceito de coletivo de trabalho parece se concentrar na dinâmica das relações 

estabelecidas entre os membros dos grupos, permitindo o desenvolvimento de um modo 

próprio de funcionar e conferindo aos mesmos um sentido de identidade. Tais 

características dialogam diretamente com o conceito de competência coletiva e seus 

fatores constituintes. Entretanto, a competência coletiva está diretamente relacionada ao 

resultado da cooperação, mobilização e sinergia das competências individuais, gerando 

resultados específicos e características próprias ao funcionamento particular do grupo, 

gerando capacidades coletivas de ação. 

Numa outra perspectiva, pode-se resgatar a contribuição de Michaux (2011), já 

citada, de que a competência coletiva se relacionaria aos diferentes coletivos de trabalho 

e diferentes configurações sociais existentes nas organizações. O coletivo de trabalho 

poderia, dessa forma, figurar como qualificador e, talvez, alicerce para o desenvolvimento 

de competências coletivas. 

 

2.4 O CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA PESQUISA 

 

Nesta seção será caracterizado o contexto de atuação da pesquisa, o Modelo de 

Gestão por Competência na administração pública. 
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2.4.1 A Gestão por Competências na Administração Pública 

 

O contexto de rápidas mudanças no cenário atual, marcado pelo desenvolvimento 

de novas tecnologias e frequentes inovações, gera a necessidade de as organizações 

responderem com agilidade e eficiência. O setor público não se isenta de tal processo, 

sendo cada vez mais exigida a sua adequação ao contexto de múltiplas transformações.  

A década de 1980 é citada por Fonseca et al. (2013) como significativa no que se 

refere às transformações fomentadas na administração pública em diversos países, 

marcada pela modernização do setor público e a mudança no papel do Estado. 

Especificamente no caso brasileiro, os autores mencionam que as reformas estatais 

empreendidas seguiram a perspectiva gerencialista, e práticas de gestão vigentes na 

iniciativa privada foram tomadas como referência e transpostas para o setor público. Tais 

medidas foram tomadas com o intuito de promover a maior eficiência no aparelho do 

Estado e o foco em resultados. 

Esse aspecto é considerado por Siqueira e Mendes (2009, p. 242), que, ao se 

referirem à modernização do Estado com uma abordagem crítica, afirmam que a ênfase 

recai na construção de um arcabouço gerencial que importa do setor privado “inspirações 

de técnicas e procedimentos administrativos que possam estabelecer um governo mais 

eficiente e eficaz”. 

Nesse contexto, Guimarães (2000) afirma que as tentativas de inovação na 

administração pública significam a busca pela eficiência e qualidade, para a prestação de 

um serviço público de qualidade, e, para que ocorram, seria necessária a introdução de 

uma nova cultura de gestão e, consequentemente, a ruptura com o modelo tradicional de 

administrar. 

Tendo como foco a Gestão de Pessoas na administração brasileira, Schikmann 

(2010) afirma que pensar em transformações substantivas na administração pública seria 

inviável sem a consideração de aspectos históricos. Para a autora, a combinação de 

componentes como a cultura legalista e formal na administração pública, os traços 

culturais como o patrimonialismo e o individualismo, ao serem “contrastados com 

atributos idealizados de uma burocracia profissional como a impessoalidade e o mérito”, 

resultam em ambiente complexo para a gestão de pessoas (SCHIKMANN, 2010, p. 12). 

Da mesma forma, Amaral (2006) ressalta que a administração pública brasileira 

possui peculiaridades construídas historicamente e destaca três dimensões que 
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contribuiriam para a compreensão destas características: o modelo híbrido das carreiras 

de servidores, consequência da alternância de projetos ao longo da administração; o tipo 

de federalismo brasileiro, ressaltando a autonomia entre os poderes e a consequente 

existência de estatutos de servidores e formas de definir quadros permanentes e cargos de 

confiança distintos em cada uma das esferas de governo e entes federados, gerando 

disparidade de direitos, salários e requisitos para o exercício da função pública; e o 

ambiente em que opera a administração, marcado pela heterogeneidade social e 

econômica. 

Os aspectos mencionados por Amaral (2006) e Schikmann (2010) retratam 

diferentes faces da administração pública brasileira e geram implicações diretas para a 

Gestão de Pessoas nas organizações públicas. Schikmann (2010) destaca ainda 

características das organizações públicas, listadas no quadro 2, que influenciam a forma 

como a gestão dos recursos humanos é realizada. 

  

Quadro 2 – Características das organizações públicas 

Característica Observação 

Rigidez imposta pela legislação. 
Gerando impedimentos ou dificuldades para a 
implementação de soluções inovadoras. 

Desvinculação da visão do cidadão 

como destinatário do serviço. 

Falta de clareza quanto à razão de ser da organização, 

o Cidadão. 

Pouca ênfase no desempenho. 
Falta de vinculação entre trabalho e desempenho 
adequado. 

Mecanismos de remuneração que 
desvinculam os vencimentos do 

desempenho. 

Remuneração independente do desempenho 

apresentado. 

Limites às posturas inovadoras. Rigidez da legislação estimulando a inércia gerencial. 

Poucos mecanismos de planejamento e 

pouca preocupação com a gestão. 

A pouca ênfase no desempenho conduz ao 

cumprimento de atividades diárias com pouca 
atenção ao planejamento. 

Rotatividade na ocupação de posições 

de chefia. 

Pode gerar grande alternância entre membros da 

equipe de trabalho e do órgão. 

O papel (distorcido) da gratificação. 
Utilizada como compensação para a impossibilidade 

de aumento salarial. 

Fonte: Baseado em Schikmann, 2010.  

 

 Além do mais, muitas das organizações públicas, segundo a autora, mantêm a sua 

atuação voltada para a administração de pessoal, em detrimento à gestão de pessoas 

propriamente dita. Ou seja, atividades relacionadas à folha de pagamento, benefícios, 

proposição de leis, regras, regulamentos e ações de treinamento e capacitação seriam o 
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foco de atuação. Longe de possuir uma atuação estratégica, para Schikmann (2010), a 

atuação do RH ainda seria reativa, atendendo a demandas operacionais. 

As características citadas demonstram variáveis da administração pública 

brasileira que tornam a introdução de novas políticas e ferramentas de gestão ainda mais 

complexas. O ajuste necessário à adequação do Estado às demandas de modernização 

exige a mudança na cultura do serviço público e ações em longa escala, para que uma 

atuação estratégica seja empreendida. 

Neste sentido, a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (BRASIL, 

2006a), instituída pelo Governo Federal através do Decreto 5707∕06 (Anexo A), 

demonstra a busca pela transformação constitucional e a promoção de mudanças na área 

de Gestão de Pessoas (SCHIKMANN, 2010; AMARAL, 2006). 

Para Amaral (2006), a nova política se coaduna com a moderna gestão de pessoas, 

que estaria assentada em um tripé estratégico, representado pela gestão por competências, 

pela democratização das relações de trabalho fomentando ambientes propícios à 

inovação, e pela qualificação intensiva das equipes de trabalho. Desta forma, a nova 

política de capacitação e desenvolvimento de pessoas seria detentora dessa visão 

estratégica, ao promover a gestão por competências como necessária à administração 

pública. 

Todavia, o Decreto por si só não representa a realidade das organizações públicas, 

mas a iniciativa e o estabelecimento de diretrizes para a sua implementação no âmbito da 

administração federal. Embora com forte componente estratégico, no que se refere à sua 

elaboração, ainda há vasto percurso até que as ações sejam efetivamente empreendidas e 

resultados possam ser devidamente observados na esfera pública como um todo. 

Entretanto, observa-se que as iniciativas para a adequação à Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal são crescentes e se fortalecem na medida em que instituições 

públicas começam a discutir e divulgar os efeitos da implantação do modelo de 

competências para a gestão de pessoas. As discussões em diferentes esferas do governo 

se ampliam, inclusive, com o fomento da formação de Gestores a partir da Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP) e da publicação de obras em consequência 

da Mesa-redonda de Pesquisa-ação da ENAP com o tema gestão por competências, 

fomentando discussões teóricas e reflexões sobre as especificidades do modelo na 

administração pública. 

Inclusive, Kalil Pires et al. (2006) abordam algumas dessas peculiaridades, 

apontando problemas, empecilhos e possíveis soluções para minimizar os efeitos 
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deletérios de uma implantação limitada, assim como esclarecem os desdobramentos nos 

subsistemas de Gestão de Pessoas na administração pública. 

Aspectos, tais como, qualificação técnica versus adequação ao cargo, tempo de 

serviço como critério para evolução profissional, ausência de uma política de 

reconhecimento e remuneração baseada no desempenho são citados e ilustram variáveis 

adicionais ainda presentes na administração pública que poderiam ser melhor 

solucionadas com o modelo, conforme proposto por Kalil Pires et al. (2006). Outro 

benefício associado, segundo os autores, seria a diminuição do peso do critério “relação 

de confiança”, ainda muito presente, e aumento do peso do critério “competências” para 

investidura em cargos. 

Além disto, Kalil Pires et al. (2006, p. 33) listam seis principais resultados que a 

adoção da abordagem da competências poderia gerar ao serviço público, no que se refere 

à redefinição de estratégias de remuneração e reestruturação dos sistemas de cargos e 

carreiras: 

 

 clareza na definição dos pré-requisitos necessários para a progressão na 

carreira (competências); 

 criação de critérios baseados em competências para o exercício de cargos 

de confiança; 

 desenvolvimento de sistemática de comparação∕avaliação do sistema de 

remuneração e reconhecimento da organização em relação ao praticado 

pelo mercado – público e privado, nacional e internacional; 

 desenvolvimento de sistemática de remuneração vinculada ao 

aprimoramento e reconhecimento de competências que são determinantes 

para a melhoria do desempenho da organização (competências 

estratégicas); 

 desenvolvimento de estudos que permitam a incorporação do desempenho 

e das competências efetivamente demonstrados pelo servidor como fatores 

importantes para a formulação de estratégias de remuneração e 

planejamento de carreiras adequadas, reduzindo o peso da qualificação 

acadêmica e do tempo de serviço; e 

 desenvolvimento de banco de talentos que permita a identificação e a 

formação dos potenciais sucessores para os cargos gerenciais e críticos da 
organização. 

 

Contribuições teóricas e relatos de casos começam a se mostrar representativos, 

aumentando gradativamente a variedade de organizações públicas que já se utilizam ou 

buscam a implantação do referido modelo.  

Diante dessa realidade, não se pode negar a relevância da administração pública 

no cenário nacional e o efeito que uma gestão assentada em objetivos estratégicos pode 

gerar ao serviço público, e seus desdobramentos para as organizações públicas e ao 
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cidadão brasileiro, principalmente, diante das características citadas e seus efeitos 

deletérios para a administração. 

Desta forma, este estudo optou por se voltar a esta realidade emergente: 

organizações públicas que empreenderam o desafio de implantar um modelo de gestão de 

pessoas considerado estratégico, voltando-se especificamente para a investigação das 

competências coletivas. Estariam as organizações públicas, sob o modelo de gestão por 

competências, atentas a este fenômeno? 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A fim de alcançar os objetivos traçados para o estudo em questão, descreve-se 

aqui, o caminho metodológico percorrido. 

 

3.1 O MÉTODO 

 

A pesquisa em questão se caracteriza como qualitativa, uma vez que, a partir da 

definição de Richardson (1999, p. 70), ela se caracterizaria como “a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 

entrevistados”, ao invés da produção de medidas quantitativas de características ou 

comportamentos. 

Da mesma forma, Godoy (1995) relaciona como características da pesquisa 

qualitativa o fato de esta possuir o ambiente natural como fonte de dados e o pesquisador 

como instrumento fundamental, ser descritiva, ter o significado que as pessoas atribuem 

às coisas e à vida como preocupação essencial do pesquisador, e o enfoque indutivo na 

análise dos dados. 

Ao se propor a verificar se as organizações públicas que utilizam o modelo de 

gestão por competências contemplam as “competências coletivas” em suas práticas de 

gestão, a pesquisa pretendeu identificar as variáveis e características situacionais 

concernentes às realidades organizacionais estudadas, como propõe Richardson (1999). 

Logo, o “ambiente natural” a que se refere Godoy (1995) seriam as organizações 

sob estudo, no caso, as respectivas áreas de Gestão de Pessoas da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Universidade Federal 

do Pará (UFPA). 

As organizações citadas atenderam ao critério inicial de utilização do Modelo de 

Gestão por Competências em suas práticas de gestão de pessoas e, adicionalmente, pela 

representatividade no que se refere à sua implantação. Nesse aspecto, a UFPA merece 

destaque por ser instituição pioneira na implantação do Modelo de Gestão por 

Competência na esfera pública, além de atuar em parceria com diversas organizações do 

governo, como multiplicadora, ao exercer atividade de consultoria e demonstrar 

diferencial no acompanhamento e implantação do modelo em organizações públicas. Ao 

se tentar contato com outras universidades federais (Universidade Federal Fluminense –
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UFF e Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN), a UFPB foi indicada 

como instituição que avançava no processo de implantação do modelo. 

Dessa forma, elegeu-se o Estudo de Caso como estratégia de pesquisa, uma vez 

que Yin (2001, p. 32) o define como a “investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre 

o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

Especificamente no tema das competências coletivas, o contexto no qual são 

investigadas assume extrema relevância para o seu surgimento, sendo necessário 

investigar a ambiência que predispôs a sua emergência. 

Nesse sentido, nesta pesquisa optou-se pela realização de Estudos de Casos 

múltiplos, permitindo a análise de três realidades distintas e as respectivas singularidades 

advindas, contribuindo para a riqueza dos dados e posterior estabelecimento de relações 

comparativas.  

Seguindo as orientações de Yin (2013), decidiu-se proceder à condução dos 

estudos de caso isoladamente para que, posteriormente, os dados fossem cruzados e 

informações adicionais produzidas. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Para Yin (2010), o estudo de caso oferece ao pesquisador a possibilidade de lidar 

com seis fontes de evidências: documentos, registros em arquivos, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos. 

Para a coleta de dados elegeu-se: 

a) Realização de análise documental: a partir de documentos institucionais 

relacionados ao modelo de gestão adotado, à estrutura organizacional e à 

política de gestão de pessoas, conforme o quadro 3. 
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Quadro 3 – Documentos institucionais considerados para elaboração dos casos 

ORGANIZAÇÃO DOCUMENTOS 

STN 
1. Experiência da Secretaria do Tesouro Nacional: Implantação de Gestão 

de Pessoas por Competências. Brasília: 2013. 36 slides. (BRASIL, 

2013). 

UFPB 

1. Regimento Interno da PROGEP. (UFPB, 2012a). 

2. Relatório de Gestão 2014. (UFPB, 2015a). 

3. Resolução 23∕2012, de 09 de Novembro de 2012. Aprova a implantação 
do Sistema de Gestão de Pessoas por Competências (SGPC) da UFPB. 

CONSUNI. (UFPB, 2012b). 

4. Resolução 23∕2014, de 29 de Agosto de 2014. Dispõe sobre o Sistema de 
Gestão de Desempenho por Competências dos servidores técnico-

administrativos em educação e docentes ocupantes de funções gerenciais 

da UFPB. CONSUNI. (UFPB, 2014), 

5. Levantamento das Necessidades de Capacitação, 2014. 

6. Competências e Descritores do SGDCom. 

UFPA 

1. Plano de Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Gestão de 
Desenvolvimento e Gestão de Pessoal. (UFPB, 2013a). 

2. Plano de Desenvolvimento Institucional 2011–2015. (UFPB, 2011). 

3. Relatório PROGEP 2013. (UFPB, 2013b). 

LEGISLAÇÃO 

FEDERAL 

1. Decreto 5707, 23 de Fevereiro de 2006. Institui a Política e as Diretrizes 
para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei no 

8.112, de 11 de dezembro de 1990. (BRASIL, 2006a) 

2. Decreto 5824, 29 de Junho de 2006. Estabelece os procedimentos para a 

concessão do Incentivo à Qualificação e para a efetivação do 
enquadramento por nível de capacitação dos servidores integrantes do 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 

instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005. (BRASIL, 
2006b) 

3. Decreto 5825, 29 de Junho de 2006. Estabelece as diretrizes para 

elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído 

pela Lei n°11.091, de 12 de Janeiro de 2005. (BRASIL, 2006c) 

4. Lei 11091, 12 de Janeiro de 2005. Dispõe sobre a estruturação do Plano 

de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 
âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação, e dá outras providências. (BRASIL, 2005) 

5. Guia da Gestão de Capacitação por Competências (BRASIL, 2012). 

Fonte: A autora. 

 

 

b) Entrevistas semiestruturadas: destinadas aos gestores da área de Gestão de 

Pessoas, com o objetivo de verificar, através da sua percepção, a manifestação das 

competências coletivas em suas equipes de trabalho. Desta forma, foram 

realizadas 11 entrevistas, assim distribuídas: 
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 - STN: Foram realizadas duas entrevistas, com o chefe do núcleo de 

inovações e projetos da CODIN e com servidora do grupo de 

Capacitação da área de gestão de pessoas. 

- UFPA: Foram realizadas cinco entrevistas, destas, quatro com os gestores 

da Diretoria de Desempenho de Pessoal, incluindo a direção da área e 

as coordenações de Capacitação e Desenvolvimento, Acompanhamento 

de Desempenho e Carreira e a coordenadoria de Atração e Seleção; e 

entrevista aberta, adicional, foi realizada com o professor responsável 

pela consultoria realizada pela UFPA em organizações públicas. 

- UFPB: Foram realizadas quatro entrevistas com os gestores da 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, incluindo a coordenação 

da área e as divisões de Planejamento e Carreira, Gestão de 

Desempenho e Educação e Capacitação Profissional. 

 

Dessa forma, a amostra configura-se intencional e de seleção racional, conforme 

Richardson (1999), o que pode representar limitação ao estudo ao considerar a opinião de 

um número reduzido de servidores, ainda que atuem em setores diretamente vinculados 

à implantação da gestão por competências em suas organizações. 

As utilizações de múltiplas fontes de informação, no caso, análise documental e 

dados provenientes de entrevistas com gestores e subordinados, permitiram o 

encadeamento das evidências, convergindo para a triangulação e corroboração dos dados 

(YIN, 2010). 

A coleta de dados foi realizada a partir da análise documental, com informações 

disponibilizadas pelas organizações, bem como dados tornados públicos pelas 

instituições, como planos, decretos e outros. Em associação, informações foram 

adquiridas a partir de entrevistas semiestruturadas junto aos gestores dos departamentos 

de Gestão de Pessoas, visando identificar como as práticas organizacionais se articulavam 

com as competências organizacionais traçadas a priori - via planejamento estratégico da 

organização, e verificação quanto à percepção dos servidores sobre os fatores 

predisponentes ao surgimento de competências coletivas.  

Para o desenvolvimento do Roteiro de Entrevista I, Apêndice A, utilizou-se como 

referencial: os roteiros utilizados por Molon da Silva (2013), ao investigar as práticas de 

gestão de recursos humanos e o processo de identificação de competências coletivas em 

uma cooperativa de crédito; o utilizado por Giansante (2013), ao pesquisar as relações 
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entre as características dos integrantes de equipes, as competências coletivas e o 

desempenho coletivo em um curso de tecnologia em gastronomia; e foram consideradas 

as contribuições de Retour e Krohmer (2011) quanto aos componentes e variáveis 

predisponentes ao surgimento das competências coletivas, atributos e fontes que 

influenciam o seu desenvolvimento, quais sejam, o referencial comum, a memória 

coletiva, a linguagem compartilhada, o engajamento subjetivo, os aspectos próprios às 

pessoas e à organização. 

O contato foi estabelecido com as organizações a partir das áreas responsáveis 

pela implantação do Modelo de Gestão por Competências, no caso, as respectivas áreas 

de Gestão de Pessoas. 

Após definida a disponibilidade das organizações para participação no estudo, foi 

realizado contato presencial, em que foram apresentados os objetivos da pesquisa e 

entregue carta de apresentação fornecida pela instituição de ensino responsável pela 

pesquisa. Embora todos os participantes tenham sido devidamente esclarecidos quanto 

aos procedimentos a serem realizados pela pesquisadora, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido só foi enviado posteriormente. 

O Roteiro de Entrevista II, Apêndice B, foi desenvolvido durante o processo de 

coleta de dados nas organizações e para identificação da relevância do Decreto 5707∕06 

(BRASIL, 2006a) no que se refere à implantação do modelo de gestão por competência 

na administração pública federal. O objetivo foi a coleta de dados junto ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), instância responsável pela iniciativa no 

governo brasileiro. A entrevista foi realizada com o Diretor de Modernização 

Institucional. 

Para facilitar a identificação dos entrevistados e a relação com as organizações 

participantes, o quadro 4 foi criado. 
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Quadro 4 – Identificação dos entrevistados segundo a organização 

ORGANIZAÇÃO RELAÇÃO DE 

ENTREVISTADOS 

STN 
E-1 

E-2 

UFPB 

E-3 

E-4 

E-5 

E-6 

UFPA 

E-7 

E-8 

E-9 

E-10 

E-11 

MPOG E-12 

Fonte: A autora. 

 

 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

No tratamento dos dados, elegeu-se a Análise de Conteúdo, uma vez que, segundo 

Vergara (2010), esta técnica permite investigar o que está sendo dito sobre determinado 

tema.  

Sobre a Análise de Conteúdo, Vergara (2010) cita ainda a definição de Bardin 

(1977, p. 42): 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

 

Dessa forma, a partir da transcrição das entrevistas realizadas com gestores e 

funcionários das organizações sob estudo, se procedeu à análise do conteúdo emanado, 

para identificação da convergência com as categorias de análise traçadas a priori. 

 As unidades de registro, ou unidades de base utilizadas tiveram como ponto de 

partida o tema ou núcleos de sentido associados aos fatores constituintes das 

competências coletivas e suas fontes. 
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Além disto, pretendeu-se à realização do desenvolvimento de um modelo misto 

(grade mista) na definição das categorias analíticas, conforme previsto por Lanville e 

Dionne (1999), em que categorias são anteriormente traçadas a partir do referencial 

teórico utilizado pelo pesquisador, e outros aspectos considerados significativos que, ao 

longo do processo, podem ser aproveitados, implicando possivelmente no aumento das 

categorias predeterminadas.  

 Nesta pesquisa, foi priorizada a análise qualitativa do conteúdo, com ênfase na 

estratégia de emparelhamento, em que são associados os dados obtidos com o modelo 

teórico utilizado, com o objetivo de compará-los (LANVILLE; DIONNE, 1999), no caso, 

as contribuições de Retour e Krohmer (2011) quanto às competências coletivas. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS CASOS 

 

Para fins de apresentação e discussão dos dados, optou-se, inicialmente, por 

caracterizar as organizações participantes do estudo, para então elencar as categorias 

provenientes da análise de conteúdo. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES 

 

Nesta seção serão caracterizadas as organizações participantes do Estudo: a 

Secretaria do Tesouro Nacional, a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade 

Federal do Pará. 

 

4.1.1 A Secretaria do Tesouro Nacional 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), criada em 10 de março de 2006, integra 

a estrutura do Ministério da Fazenda (MF) e tornou-se órgão central do Sistema de 

Administração Financeira Federal e do Sistema de Contabilidade Federal ao assumir as 

atribuições da Comissão de Programação Financeira e da Secretaria de Controle Interno 

do Ministério da Fazenda e também pela incorporação de funções fiscais, anteriormente 

desempenhadas pelo Banco Central e Banco do Brasil S∕A. Sua “criação representou um 

passo fundamental para o fortalecimento das finanças públicas do país, consolidando a 

modernização institucional e a sistematização da gestão responsável dos recursos 

públicos (BRASIL, 2015)”. 

 Historicamente, o bojo de atividades da STN foi constituído a partir da agregação 

de órgãos e ou funções outrora desempenhadas por outros órgãos da administração 

pública, como pode ser observado pela integração da coordenação dos Programas de 

Fomento à Agricultura e às Exportações, que foram transferidos do Banco Central 

(Bacen), bem como o planejamento e a administração da Dívida Mobiliária Interna, no 

final dos anos 1980; pela consolidação da transferência da administração da dívida 

externa e a inclusão integral desse serviço no Orçamento Geral da União, no início dos 

anos 1990. Em 1993, passou a gerir o controle e a movimentação das contas especiais em 

moeda estrangeira, decorrentes de acordos externos firmados junto a organismos 

multilaterais e agências de crédito internacional (dívida externa), passando a gerir a dívida 

pública federal mobiliária ou contratual, interna ou externa.  
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Em 1995, foram transferidas para a STN as atribuições vinculadas aos Programas 

de Ajuste Fiscal dos Estados e Municípios. Em 1997, a STN assumiu as atividades de 

reestruturação das operações de administração e assunção de passivos contingentes. Já 

em 2003, a STN assumiu a gestão total da dívida pública externa da União, até então 

conduzida pelo Bacen e, em 2004, mediante Acordo de Transição com o Bacen, a STN 

assumiu as atividades de emissões, colocações, recompras e reestruturações de títulos da 

República Federativa do Brasil no mercado internacional, bem como a constituição do 

Bacen como agente do Tesouro Nacional (BRASIL, 2015). 

Os fatos citados contribuem para a compreensão de como o órgão foi constituído 

e a diversidade de atribuições desenvolvidas, impactando na composição da organização 

e gerando desafios para a gestão, o que pode ser observado a partir da diversidade de 

macroprocessos finalísticos e corporativos, bem como pelo organograma organizacional, 

como visto na figura 4. 

 

Figura 4 – Macroprocessos da STN 

 

 

Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Dada a complexidade da composição organizacional, elegeu-se, para o trabalho, 

a área responsável pela realização de ações integradoras relacionadas ao macroprocesso 

corporativo “desenvolvimento institucional”, a Coordenação Geral de Desenvolvimento 

Institucional (CODIN), representada no organograma institucional (figura 5). 

Especificamente, optou-se por pesquisar as subáreas Gerência de Recursos Humanos 

(GEREH) e o Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos (NUCRH), ano base 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/113505/Acordo_Transio_STN_BACEN_2004.pdf/a5b194a3-26f3-4d16-9505-862bac8d3d4f
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2014, responsáveis pelo desenvolvimento e gestão das políticas e práticas de RH na 

organização. 

 

Figura 5 – Organograma da STN 

 

Fonte: Brasil, 2015. 

 

Por compor um macroprocesso corporativo e fornecer subsídios para a realização 

dos macroprocessos finalísticos, partiu-se do princípio de que a área de gestão de pessoas 

da STN possui função integradora no funcionamento organizacional, ainda mais ao se 

considerar o modelo de gestão adotado pela Secretaria e sua finalidade. 

 

4.1.2 A Universidade Federal da Paraíba 

 

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), instituição autárquica de regime 

especial de ensino, pesquisa e extensão, vinculada ao Ministério da Educação, outrora 

denominada Universidade da Paraíba, foi constituída em 1955, a partir da junção de 

escolas superiores então existentes no Estado. A partir da sua federalização, promulgada 

em 1960, incorporou estruturas universitárias existentes em João Pessoa e Campina 
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Grande. Desde então, desenvolveu crescente estrutura multicampi, contando hoje com 

atuação nas cidades de João Pessoa, Areia, Bananeiras e Mamanguape (UFPB, 2015b).  

 Segundo o Relatório de Gestão 2014 (UFPB, 2015a), a universidade possui 16 

centros de Ensino, 44.019 alunos matriculados (ano base 2014), distribuídos entre 138 

cursos de graduação e 116 de pós-graduação, 2.626 docentes, 3.663 servidores técnicos 

administrativos em Educação, além de 1.471 terceirizados.  

 Os dados apresentados contribuem para dar visibilidade à dimensão da 

Universidade e ao trabalho por ela desempenhado. Adicionalmente, o organograma da 

instituição, figura 6, permite a visualização da sua estrutura organizacional e fornece 

indícios sobre a complexidade de sua gestão. 

 

Figura 6 – Organograma da Universidade Federal da Paraíba 

 

Fonte: UFPB, 2015a. 

 

 Isto posto, elegeu-se para o desenvolvimento deste trabalho a Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas (PROGEP), destacada em amarelo na figura 6, órgão responsável pelo 

planejamento e acompanhamento das estratégias e políticas de gestão de pessoas da 

instituição. 

 A PROGEP, então criada em 2010, é composta por três coordenações: a 

Coordenação de Processos de Gestão de Pessoas, a Coordenação de Desenvolvimento de 
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Pessoas e a Coordenação de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho, que, 

juntas, respondem pelas seguintes atribuições: 

 

I – propor políticas de gestão de pessoas para os servidores da UFPB; 

II – estabelecer diretrizes estratégicas para orientar as ações das unidades 

administrativas inerentes à gestão de pessoas; 

III – promover ações para a melhoria da qualidade de vida, saúde e segurança 

no trabalho; 

IV – estabelecer diretrizes para o dimensionamento do quadro de servidores 

docentes e técnico-administrativos; 

V – propor programas de educação e capacitação profissional; 
VI – estabelecer um sistema de gerenciamento e controle de processos de 

gestão de pessoas; 

VII – consolidar o sistema de gestão do desempenho dos servidores docentes 

e técnico-administrativos; 

VIII – assessorar o Reitor nos assuntos de gestão de pessoas no âmbito da 

UFPB (UFPB, 2012a). 

  

 A partir das atribuições específicas de cada coordenação, optou-se 

especificamente pela Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CDP) como alvo de 

estudo, uma vez que esta tem como objetivo promover o desenvolvimento dos servidores 

técnico-administrativos da universidade, bem como elevar a eficiência do serviço 

oferecido pela UFPB, enquanto que as demais coordenações estão voltadas aos processos 

de gestão de pessoas e promoção de qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho, 

respectivamente.  

 Pode-se observar ainda que, em suas atribuições, a CDP é a área responsável pela 

implantação do Modelo de Gestão por Competências, além de contemplar aspectos 

fundamentais da gestão de pessoas que possuem estreita relação com o modelo, como a 

área de Educação e Capacitação Profissional e Gestão do Desempenho: 

 

I – gerir, coordenar e supervisionar atividades de planejamento e 

dimensionamento do quadro docente e técnico-administrativo; 

II – elaborar e executar os planos e programas de Educação e Capacitação 

profissional; 

III – elaborar e executar o processo de gestão de desempenho dos servidores 

técnico-administrativos e acompanhar o desempenho docente. 

IV – elaborar, executar e acompanhar o plano de desenvolvimento dos 
integrantes da carreira de técnico-administrativo. 

V – gerir e coordenar as movimentações de pessoal e os processos de 

acompanhamento à carreira; 

VI – implantar o sistema de gestão de pessoas por competências da UFPB; 

VII – coordenar as atividades das suas divisões componentes (UFPB, 2012a). 

   

  Para a coleta dos dados foram realizadas quatro entrevistas na instituição, 

contemplando os gestores da Coordenação citada, o coordenador da área e os diretores de 
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suas divisões: Planejamento e Carreira, Gestão de Desempenho e Educação e Capacitação 

Profissional. 

 

4.1.3 A Universidade Federal do Pará 

 

A Universidade Federal do Pará (UFPA), criada pela Lei nº 3.191, de 2 de julho 

de 1957 (BRASIL, 1957), é uma instituição pública de educação superior, com 

personalidade jurídica sob a forma de autarquia especial. A Universidade possui 

característica multicampi, com atuação estendida ao interior do Estado, processo iniciado 

em 1986, com a criação de campi universitários em cidades estratégicas das microrregiões 

paraenses, segundo Camargo et al. (2011). Além do campus de Belém, a UFPA possui 

dez campi, localizados nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, 

Cametá, Castanhal, Marabá, Soure, Capanema e Tucuruí. 

 O Organograma da instituição, figura 7, contribui para a compreensão da 

dimensão da Universidade e a complexidade para a sua gestão. 

 

Figura 7 – Organograma UFPA 

 
Fonte: UFPA, 2011. 

 

 Camargo et al. (2011) destacam ainda que a UFPA é a única universidade federal 

na região amazônica com atuação em 11 campi, representando o atendimento a 80% do 
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Estado do Pará. Segundo dados da UFPA (2015), a Universidade possui expressiva 

relevância na região, contanto atualmente com 2.522 docentes, 2.309 servidores técnico-

administrativos, 39.270 alunos, distribuídos entre graduação e pós-graduação, oferecendo 

513 cursos de graduação e 45 programas de pós-graduação. 

Comprometida com a adequação ao cenário de mudanças enfrentado pelas 

instituições federais de ensino superior e a necessidade de exercer o seu papel estratégico 

na região amazônica, com o avanço no tripé ensino, pesquisa e extensão, a UFPA reviu 

sua visão e missão de futuro e construiu o seu planejamento estratégico 2011-2015, 

culminando na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o 

referido período (UFPA, 2011). 

 Buscando implementar a cultura do planejamento desde o início da década de 

1990, o PDI 2011-2015 representou, para a Universidade, uma mudança nos referenciais 

decisórios. O mapa estratégico da instituição, figura 8, procurou traduzir de forma sucinta 

os objetivos estratégicos traçados. 

 

Figura 8 – Mapa Estratégico da UFPA 2011-2015 

 

Fonte: UFPA, 2011. 

 

 Dentre os objetivos estratégicos expostos, os que se relacionam à perspectiva 

Pessoas e Tecnologia podem ser diretamente associados ao Modelo de Gestão por 
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Competências, adotado pela instituição como uma de suas estratégias de gestão, 

vinculadas à adequação à PNDP, com foco no desenvolvimento contínuo do servidor 

público. 

 Segundo o PDI 2011-2015 (UFPA, 2011), os principais aspectos impactados pela 

política de gestão de pessoas seriam: 

 

a) a definição de critérios de seleção e admissão de pessoal, baseada nas 

competências necessárias à organização; 

b) o estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento profissional e 

pessoal; 

c) a adequação da avaliação de desempenho que permita, além da vinculação, 
a progressão funcional e o desempenho; 

d) o estabelecimento de uma estratégia de adequação e realocação de pessoal 

que seja compatível com os perfis e quantitativos necessários à 

organização. 

 

Neste aspecto insere-se a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 

(PROGEP), destacada na figura 9 como órgão responsável pela valorização e 

desenvolvimento do servidor. Composta por três diretorias, a Diretoria de Gestão de 

Pessoal (DGP), a Diretoria de Desempenho de Pessoal (DDD) e a Diretoria de Saúde e 

Qualidade de Vida (DSQV) (figura 9), elegeu-se para realização deste estudo a Diretoria 

de Desempenho de Pessoal, por exercer as funções que se vinculam diretamente ao 

modelo de gestão por competência: recrutamento e seleção, capacitação, gestão do 

desempenho e carreira (UFPA, 2015). 

 

Figura 9 – Organograma PROGEP-UFPA 

 
Fonte: UFPA, 2013. 
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Para a coleta dos dados foram realizadas quatro entrevistas na instituição, 

contemplando os gestores da Diretoria citada, o coordenador da área e os gestores das 

respectivas coordenadorias: Seleção e Admissão, Capacitação e Desenvolvimento e 

Acompanhamento de Desempenho e Carreira. 

 

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NAS 

ORGANIZAÇÕES ESTUDADAS 

 

Nesta seção serão apresentadas as especificidades de cada organização quanto à 

implantação do Modelo de Gestão por Competências. 

 

4.2.1 O Modelo de Gestão por Competências na STN 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) iniciou a implantação do Modelo de 

Gestão por Competência em 2009, constituindo o Programa Tesouro 2.0, mobilizado pela 

convergência de três fatores que culminaram na adoção de medidas modernizantes para 

a área de gestão de pessoas e, consequente, na implantação do Modelo de Gestão por 

Competências na organização: a instituição da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal, o diagnóstico do Clima Organizacional e a necessidade de atendimento aos 

objetivos estratégicos da organização.  

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, instituída pelo decreto 5707∕06 (Anexo 

A), estabeleceu, como seus instrumentos, o plano anual de capacitação, o relatório de 

execução do plano anual de capacitação e o sistema de gestão por competência, referência 

para este trabalho (BRASIL, 2006a).  

O diagnóstico de clima organizacional, a partir de pesquisa realizada em 2007, 

indicou grande insatisfação entre os servidores da casa e apontou para a necessidade de 

avaliação do desempenho dos servidores, a inclusão de parâmetros para a meritocracia e 

a presença de critérios mais transparentes para as políticas de RH, aspectos que eram 

convergentes com a adoção do modelo de gestão por competência, visto que este oferece 

indicadores claros de desempenho, permitindo a identificação da real adequação aos 

objetivos organizacionais traçados.  

No que se refere aos objetivos estratégicos, a organização se referiu 

especificamente ao objetivo de “implementar políticas integradas para o desenvolvimento 
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e a gestão de pessoas, alinhando as competências dos servidores às necessidades e 

diretrizes da STN”, constituinte do quinquênio 2010-2014 (BRASIL, 2013). Como já 

abordado, o modelo de gestão por competências se propõe a promover o alinhamento e 

integração entre as ações de gestão de pessoas e estratégias organizacionais como um 

todo. 

 A convergência dos fatores mencionados, associada à necessidade de 

modernização da área de Gestão de Pessoas, culminou na eleição do Modelo de Gestão 

por Competência como ferramenta de gestão a ser adotada pela Organização. A seleção 

do modelo foi ao encontro da necessidade da STN em desenvolver um modelo de gestão 

que possibilitasse a avaliação de desempenho e o desenvolvimento dos servidores, 

ofertando ao Tesouro ferramentas integradas para a gestão de pessoas (BRASIL, 2013). 

Após análise das metodologias aplicadas no mercado, a STN identificou a 

consultoria que, segundo seus gestores, melhor atenderia aos propósitos da organização, 

contemplando desde o processo do mapeamento de competências até a avaliação de 

desempenho, com uma metodologia específica e sistema customizado, que 

possibilitariam o alcance de resultados mensuráveis e a identificação de ações e medidas 

necessárias para a gestão dos recursos humanos na organização. 

Dada a particularidade da gestão pública e as especificidades da organização, 

realizou-se análise para identificar a necessidade de ajustes e customizações para o 

desenvolvimento do plano de ação e efetiva implantação do modelo. Uma vez concluído 

o projeto piloto, procedeu-se à sensibilização dos servidores, para dar seguimento ao 

mapeamento das competências. 

Optou-se, inicialmente, pelo mapeamento das funções de trabalho, dada a 

amplitude dos cargos em vigor no Tesouro como, por exemplo, o cargo de Analista de 

Finanças e Controle. Ao especificar tais funções de trabalho, como “analista de RH”, 

“analista da dívida pública”, “analista de empresas estatais”, poder-se-ia conferir a devida 

particularidade de cada função a partir de suas atribuições, requisitos, conhecimentos, 

habilidades e atitudes (CHA) necessárias à realização da função. O mapeamento das 

funções de trabalho em todo o Tesouro foi o insumo fundamental para a primeira 

avaliação de desempenho com base em competências. 

As competências técnicas, que contemplariam os conhecimentos e habilidades (C 

e H do CHA) relativos a cada função de trabalho, foram definidas a partir das unidades 

gerenciais, ficando a cargo de cada gerente a especificação dos conhecimentos e 

habilidades necessários ao desempenho de cada função. 
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As competências comportamentais foram identificadas em inventário 

comportamental criado a partir de dinâmica proposta pela consultoria contratada, 

realizada com amostra expressiva dos servidores, em que estes deveriam, a partir da 

observação de seus pares, superiores e subordinados, apontar comportamentos que 

aprovavam, desaprovavam e quais considerariam ideais a serem manifestos no cotidiano 

da organização. 

Posteriormente, foram identificadas as competências relacionadas aos indicadores 

comportamentais, e tanto estas quanto as competências técnicas foram associadas às 

funções de trabalho, permitindo a identificação dos resultados desejados a cada função de 

trabalho e sua relação com o servidor que a desempenharia. Para a conclusão desse 

processo e início do primeiro ciclo de avaliação, a organização levou aproximadamente 

um ano. 

O ciclo de avaliação por competências, representado na figura 10, teria início no 

que foi chamado pela organização de “Empenho”, sendo esta a etapa anterior à avaliação 

de desempenho, caracterizada pelo firmamento de um contrato de trabalho em que o 

servidor seria apresentado à função de trabalho na qual estaria alocado, bem como seria 

esclarecido quanto às expectativas referentes ao desempenho de suas atribuições. 

 

Figura 10 – Ciclo de avaliação do Tesouro Nacional 

 

Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Posteriormente, o Plano de Orientação Profissional e Pessoal (POPPE) seria o 

resultante do planejamento de desenvolvimento do servidor, em contato com o gestor, 

para a execução de suas atribuições. Na sequência, o servidor daria seguimento ao seu 

desenvolvimento tendo como base o POPPE. 
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A etapa de avaliação teria como foco a avaliação das atribuições e competências 

técnicas e comportamentais constantes na função de trabalho, a partir da autoavaliação e 

avaliação dos pares, superiores e subordinados. Os resultados advindos da avaliação 

forneceriam os subsídios para etapa de feedback e posterior estabelecimento de novo 

empenho, conforme figura 10. 

A prática do ciclo de avaliação associada à descontinuação do contrato com a 

consultoria, também responsável pelo sistema que fornecia suporte à etapa de avaliação, 

culminou na revisão do ciclo. Atualmente, a STN está em fase de elaboração de um 

sistema que dê suporte à gestão de pessoas e, adicionalmente, possa suprir a etapa de 

avaliação proposta. O ciclo de avaliação em vigor, ano base 2014, exclui a avaliação via 

sistema e o fornecimento de relatórios indicado na etapa resultados, passando a figurar 

“empenho”, “POPPE”, “desempenho” e “feedback” como etapas fundamentais. 

A implantação do modelo de gestão por competências forneceria insumos para o 

desenvolvimento de ações e políticas de RH tais como expostos na figura 11, impactando 

diretamente nos subsistemas de gestão de pessoas. 

 

Figura 11 – Políticas e práticas de RH 

 

Fonte: BRASIL, 2013. 

 

 A distinção em duas cores, presente na figura 11, atende ao objetivo de diferenciar 

quais práticas já foram influenciadas pela implantação do modelo, com destaque para as 

ações de “capacitação e desenvolvimento” e “mobilidade”, referidas pelos entrevistados 
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como as áreas que se beneficiaram diretamente com a implantação do modelo. Como 

também, podem ser citadas “recrutamento”, “sucessão”, “promoção e progressão” e 

“avaliação de desempenho”, esta última em fase de revisão. As políticas e práticas 

associadas ao “clima organizacional”, “banco de talentos”, “planejamento de carreira” e 

“desenvolvimento gerencial” ainda se encontram em fase de apropriação pela 

organização.  

Atualmente, o modelo adotado encontra-se em fase de renovação, principalmente 

no que se refere ao sistema para avaliação de desempenho, como abordado, e a 

consideração das competências gerenciais como relevantes à gestão. O Tesouro não mais 

utiliza os serviços da consultoria contratada e assumiu o desafio de estabelecer as 

mudanças necessárias para a adequação do modelo às demandas organizacionais, tais 

como, revisão das competências técnicas e comportamentais, elaboração de um sistema 

de gestão de pessoas, articulação com o planejamento estratégico e inclusão das metas no 

sistema de trabalho, permitindo que a avaliação de desempenho contemple não só as 

atribuições que competem ao servidor, mas as entregas que realiza. 

 

4.2.2 O Modelo de Gestão por Competências na UFPB 

 

A UFPB iniciou a implantação do Modelo de Gestão por Competências em 2012, 

resultado da associação entre a busca pela adequação às normativas federais - a Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (Decreto 5707∕06) (BRASIL, 2006a) e o Plano 

de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (BRASIL, 2005), e a 

necessidade de modernização da área de gestão de pessoas, culminando na aprovação da 

resolução n° 23∕2012 (UFPB, 2012b) pelo Conselho Universitário (CONSUNI), que 

instituiu o Sistema de Gestão por Competências (SGPC) na Universidade. 

 A resolução n° 23∕2012 cita ainda que as disposições presentes no Decreto 

n°5825∕2006 (BRASIL, 2006c), que estabelece as diretrizes para o Plano de 

desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, foram considerados para a constituição da resolução bem 

como a necessidade da PROGEP em institucionalizar um sistema de gestão de pessoas 

para os servidores técnico-administrativos e docentes em cargos de gestão. 

 A resolução citada conceituou o Sistema de Gestão por Competências como:  
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[o] sistema de gestão estratégica de pessoas da Universidade Federal da 

Paraíba, desenvolvido para auxiliar a instituição na profissionalização da 

gestão de pessoas, a partir da identificação, desenvolvimento e avaliação das 

competências institucionais, das competências dos ambientes organizacionais 

e das competências dos servidores (BRASIL, 2006c).  

 

Esse sistema contemplaria quatro subsistemas: gestão de desempenho por 

competências, capacitação por competências, seleção e provisão por competências e 

dimensionamento e movimentação dos servidores. Atualmente, dos quatro subsistemas 

citados, dois encontram-se implantados: a gestão de desempenho por competências e a 

capacitação por competência.  

 Os gestores entrevistados esclareceram que o Modelo de Gestão por Competência, 

então em vigor na instituição, foi implantado sem que os passos prescritos na literatura 

sobre o tema fossem adequadamente considerados. Neste aspecto, os entrevistados 

afirmaram que o mapeamento das competências não foi realizado, e que as competências 

listadas e utilizadas no sistema de gestão foram identificadas a partir de pesquisa 

documental no que se refere ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

universidade e que foram considerados os ambientes organizacionais previstos no 

Decreto 5824∕2006 (BRASIL, 2006b): administrativo; infraestrutura; ciências humanas, 

jurídicas e econômicas; ciências biológicas; ciências exatas e da natureza; ciências da 

saúde; agropecuária; informação; artes, comunicação e difusão; marítimo, fluvial e 

lacustre. 

 Os entrevistados reportaram que, embora tenham considerado os ambientes 

organizacionais, ainda não foram estabelecidas competências específicas a cada 

ambiente, visto que etapa prioritária à adequada implantação do modelo de gestão por 

competência, na visão dos servidores entrevistados, ainda não foi realizada. A etapa a que 

se referem os entrevistados é o dimensionamento de pessoal, definido pelo Decreto 

5825∕2006 (BRASIL, 2006c) como um dos itens a serem contemplados para a elaboração 

do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, juntamente com o programa de capacitação e 

aperfeiçoamento e o programa de avaliação de desempenho. 

 O referido decreto define o dimensionamento como: 

 

[...] processo de identificação e análise quantitativa e qualitativa da força de 

trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais, considerando 

as inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito 

da Instituição Federal de Ensino (BRASIL, 2006c). 
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Para os servidores entrevistados, a etapa do dimensionamento é essencial para a 

completa implantação do modelo de gestão por competência na instituição, viabilizando 

o adequado mapeamento das competências. 

Até o momento (2015), a universidade trabalha com as competências que seriam 

comuns aos diferentes ambientes organizacionais (aprendizagem, atendimento, 

participação na gestão e uso de sistemas de informação) e com competências individuais 

que deveriam ser manifestas pelo servidor público (interesse público, relacionamento 

interpessoal, trabalho em equipe e visão sistêmica). 

Em 2013, a Universidade elaborou um Manual para os servidores sobre o 

SGDCom, no qual esclarece as prerrogativas legais e variáveis relativas à gestão do 

desempenho por competências na Universidade, sendo a avaliação do desempenho 

apenas uma das variáveis do processo, que abarcaria ainda o planejamento, a validação e 

o acompanhamento, constituindo o ciclo P.A.V.A., como pode ser observado na figura 

12. 

 

Figura 12 – Ciclo P.A.V.A. da Gestão de Desempenho por Competências 

 
 

Fonte: A autora. 

 

Conforme a resolução do CONSUNI n° 23∕2014: 

a) o Planejamento envolveria a discussão e elaboração do planejamento de 

trabalho setorial e individual dos servidores; 
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b) a avaliação seria caracterizada pela etapa de registro da atuação profissional 

do servidor; 

c) a validação consistiria na análise dos aspectos diagnosticados pela equipe de 

trabalho; e por fim 

d) o acompanhamento em que a equipe de trabalho definiria planos de 

desenvolvimento para “potencializar a mobilização de competências 

individuais e coletivas necessárias à atuação profissional” (UFPB, 2014). 

 

A resolução normatiza que o Ciclo P.A.V.A. deveria ocorrer pelo menos uma vez, 

no período de 12 meses. 

No período em que os dados foram coletados, dezembro de 2014, os servidores 

afirmaram que avançavam para uma efetiva gestão do desempenho, transitando da mera 

avaliação do desempenho para o seu desmembramento e implantação das demais etapas. 

 Os entrevistados, em sua maioria, consideram que a implantação do modelo se 

encontra em fase inicial, visto que dois dos quatro subsistemas previstos, gestão de 

desempenho por competências e capacitação por competências, foram realizados.  

 Inclusive o Relatório de Gestão 2014 da UFPB aponta fatores que corroboram as 

informações fornecidas pelos servidores e a sua articulação com os objetivos estratégicos 

da instituição. 

 O relatório indica, por exemplo, a situação do Sistema Integrado de Gestão (SIG-

UFPB) no que se refere ao RH e os módulos implantados até 2014 (férias; capacitação; 

avaliação de desempenho; solicitações e auxílios eletrônicos e cadastro), relacionando-se 

diretamente ao objetivo estratégico de “concluir a implantação dos sistemas integrados 

de gestão (SIG-UFPB), disseminando sua utilização em todas as instâncias da instituição” 

(UFPB, 2015a, p. 72). 

 Outras ações referentes à atuação da PROGEP foram citadas e estariam 

relacionadas ao objetivo estratégico de “consolidar as políticas de gestão de pessoas, 

qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho e aperfeiçoamento dos processos de 

trabalho dos servidores da UFPB” (UFPB, 2015a, p. 78). Neste aspecto, podem ser citadas 

a implantação da política de gestão de pessoas por competências e da política de gestão 

de desempenho por competências, a implantação do plano de capacitação e qualificação 

a partir do levantamento de necessidades de capacitação com base em competências e a 

modernização da área de gestão de pessoas por meio da implantação dos módulos do SIG-

RH. 
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4.2.3 O Modelo de Gestão por Competências na UFPA 

 

Embora a necessidade de adequação à Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal seja o pano de fundo para a implantação do Modelo de Gestão por Competências 

na UFPA, o fator que precipitou o seu início resulta de projeto desenvolvido pela 

iniciativa acadêmica em parceria com a PROGEP da Universidade, para o mapeamento 

de competências dos servidores técnico-administrativos do Campus de Belém. O Projeto 

foi submetido a edital de fomento para projetos relacionados à modernização da gestão 

pública e foi contemplado com recursos provenientes da Ação de Fomento a Projetos de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas do MPOG. O recurso recebido foi convertido em 

bolsas de estudos destinadas aos alunos participantes do projeto. 

 Dado o prazo de um ano para realização do projeto, optou-se por iniciar o 

mapeamento das competências na cidade de Belém, uma vez que a estrutura multicampi 

da universidade e consequente dispersão geográfica dos campi que a constituem, 

inviabilizaria a coleta de informações em tempo hábil. Além do que, o Campus de Belém, 

sozinho, representava, à época (2011), o montante aproximado de 1100 servidores, dos 

quase 2.500 servidores técnico-administrativos da Universidade.  

 O mapeamento das competências na instituição se iniciou com o treinamento da 

equipe de mapeamento (alunos de graduação e servidores técnico-administrativos), 

seguido pela delimitação das competências organizacionais marcada pela realização de 

análise documental para a sua identificação em documentos relacionados à estratégia da 

organização como descritores estratégicos, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da universidade e respectivas unidades (PDU), e identificação das competências 

individuais, a partir da realização de entrevistas, aplicação de questionários ou grupos 

focais. Uma vez coletadas, as informações eram transformadas em competências e 

posteriormente validadas pelos servidores e respectivos superiores. Ao final do processo, 

foram mapeadas 32 competências individuais. 

 Diferentes informações foram fornecidas quanto ao número exato de servidores 

participantes do mapeamento, variando de 832, segundo o Guia da Gestão da Capacitação 

por Competências (BRASIL, 2012) a 856 (PROFESSOR..., 2014) servidores. Fato é que 

estes representam todos os cargos presentes na instituição, ou seja, 78, segundo Costa e 

Almeida Júnior (2013).  

 Atualmente, o mapeamento realizado serve de substrato às ações de capacitação. 

Experimentos têm sido realizados no sentido de ampliar o uso das competências para 
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outras áreas da gestão de pessoas, como a atração e seleção e avaliação de desempenho, 

ainda em fase embrionária, segundo os entrevistados, bem como o mapeamento dos 

campi do interior, trilhas de aprendizagem e clima organizacional. Tais experimentos são 

consequências da associação entre o desenvolvimento acadêmico e a gestão, em que 

servidores técnico-administrativos da própria PROGEP, mobilizados por questões do 

setor, se propuseram ao seu aprofundamento temático. Na verdade, a implantação do 

modelo em si é consequência de tal articulação, gerando ganhos consideráveis para a 

universidade.  

 Segundo o professor responsável pelo projeto, E-11, o mapeamento das 

competências dos servidores técnico-administrativos do campus de Belém (PA) tornou a 

Universidade referência e a única metodologia reconhecida pelo MPOG como adequada 

à administração pública. Inclusive, a Universidade tem estabelecido parcerias, não só com 

o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão quanto ao tema, mas também com 

outras organizações públicas que necessitam da expertise desenvolvida pela instituição, 

na figura do Laboratório do Comportamento Organizacional (GESTCOM), que tem se 

especializado no desenvolvimento de metodologias para a gestão de pessoas na 

administração pública. 

 Embora o desenvolvimento de experiência sobre o assunto seja crescente, a 

implantação do modelo de gestão por competências na própria UFPA é considerada pelos 

entrevistados como em fase inicial de implantação, uma vez que ainda não abrange os 

demais subsistemas da área de gestão de pessoas.  

 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO 

POR COMPETÊNCIA NAS ORGANIZAÇÕES ESTUDADAS 

 

O relato dos entrevistados associado à leitura de documentos relativos à 

implantação do Modelo de Gestão por Competências nas organizações pesquisadas 

permitiu o estabelecimento de considerações sobre cada realidade. 

O quadro 5 apresenta síntese dos aspectos verificados em cada organização. 
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Quadro 5 – Síntese da Implantação da Gestão por Competências nas Organizações 

VARIÁVEL STN UFPB UFPA 

Área pesquisada Gestão de Pessoas 
Gestão de Pessoas∕ 

Desenvolvimento 
Gestão de Pessoas∕ 

Desenvolvimento 

Entrevistas realizadas 2 4 5 

Ano de implantação do MGC 2009 2012 2011 

Fatores para adoção do MGC 
Atendimento à normatização Federal, PNDP. 

Necessidade de Modernização e Aperfeiçoamento da Gestão. Edital de Fomento MPOG. 

Variáveis consideradas 

Funções de Trabalho. PDI. 
Documentos Institucionais: PDI, 
PDU, regimentos e normativas 

internas. 

Unidades Gerenciais 

(Conhecimentos e Habilidades). Ambientes Organizacionais. Entrevistas e grupos focais. 

Dinâmica com servidores (Atitudes). 

O que foi implantado 

Avaliação de Desempenho; 
Capacitação e Desenvolvimento; 

Mobilidade; Sucessão; 
Recrutamento; Promoção e 

Progressão. 

Gestão do Desempenho; 

Capacitação por Competência. 

Capacitação. 

Pesquisas: Atração e Seleção; 

Avaliação de Desempenho. 

 
Fonte: A autora. 
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4.3.1 A STN 

 

A partir dos dados analisados e consideração das dimensões de competência constantes 

na literatura, pôde-se observar a concentração da organização no componente individual da 

competência, referindo-se especificamente aos conhecimentos, habilidades e atitudes que os 

servidores deveriam apresentar e desenvolver para o adequado desempenho de suas atribuições. 

Inclusive, as competências organizacionais, consideradas estratégicas para a 

constituição do modelo de gestão por competências, não foram priorizadas. Pelo contrário, no 

caso da STN, foram selecionadas a partir das competências comportamentais identificadas, 

relacionando-se às competências que seriam comuns à organização, ao invés das que gerariam 

um diferencial estratégico. Tal concepção poderia ser justificada pela implementação do 

modelo de gestão por competência inicialmente desarticulado do planejamento estratégico, 

conforme expresso na fala de um dos entrevistados: 

 

Naquela época, o planejamento estratégico não estava bem, não estava bem definido... 

Assim... Apesar de todos os modelos de competências falarem que a gente tem que 

começar com o planejamento estratégico [...] a gente não quis ficar esperando o 

planejamento estratégico e quis fazer alguma coisa (E-2). 

 

Essa desarticulação fez as competências serem definidas a partir das rotinas 

organizacionais, ou o que seria necessário para que as atribuições do Tesouro fossem realizadas, 

gerando as funções de trabalho. Neste caso, pode-se resgatar o conceito do perfil executor do 

RH proposto por Tanure, Evans e Cançado (2010), em que políticas e práticas modernas são 

utilizadas sem que estejam em consonância com a estratégia da organização. 

Todavia, a implantação do modelo parece ter atendido ao seu propósito e conferido 

maior unidade às ações de gestão de pessoas, possibilitando ações de desenvolvimento e 

avaliação de desempenho do servidor. Este aspecto é coerente com a PNDP, que, mesmo 

prescrevendo o sistema de gestão por competência como instrumento, o associa diretamente à 

gestão da capacitação, não indicando qual modelo deveria ser adotado, e ficando a critério de 

cada organização o que melhor se adequasse à sua realidade. 
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4.3.2 A UFPB 

 

A implantação do Modelo de Gestão por Competências (MGC) na UFPB foi 

consequência da necessidade de adequação às normativas federais, associada à necessidade de 

modernização da área de gestão de pessoas. Na busca pelo alcance de tais prerrogativas, a 

Universidade, na visão dos entrevistados, pulou etapas do processo, ao desconsiderar aspectos 

já citados na literatura como relevantes à constituição do modelo, no caso o mapeamento de 

competências, citado em documento emitido pelo próprio Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, no Guia da Gestão por Competências (BRASIL, 2012). 

No caso, a universidade trabalha com competências gerais e que não respondem pelas 

especificidades das diferentes atribuições constantes no “universo” de uma Universidade 

Pública Federal, bem como dos ambientes organizacionais já estabelecidos em decreto federal. 

Embora a Universidade tenha assumido o desafio de implantar tal modelo de gestão, utilizou-

se de recursos paliativos como a implantação parcial do modelo. 

Entretanto, a publicação tardia do Guia de Gestão por Competências, realizada apenas 

em 2012 (BRASIL, 2012), e o decreto que institui a PNDP datando de 2006 (BRASIL, 2006a) 

abriram possibilidades para que as instituições federais instituíssem o modelo como assim lhe 

conviesse, o que pode ser observado na organização analisada. Ainda hoje, podem ser 

verificadas na instituição as dificuldades para atender às demandas necessárias à implantação 

do modelo, principalmente no que se refere ao dimensionamento de pessoal, aspecto citado 

pelos entrevistados como essencial ao adequado mapeamento de competências. 

Nesse sentido, os entrevistados expuseram ainda algumas das dificuldades enfrentadas 

ao longo do processo, como pode ser observado no quadro 6. Alguns aspectos podem ser 

destacados: a resistência à mudança existente na cultura do serviço público; a burocracia, 

comprometendo a celeridade dos processos e exigindo a elaboração de normativas internas para 

que haja o envolvimento dos servidores, e a necessidade de gerar a adesão da alta gestão ao 

projeto maior de gestão de pessoas, compreendendo o MGC como um instrumento de gestão e 

não apenas mais uma ação da área de gestão de pessoas. 
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Quadro 6 – Dificuldades associadas à implantação do modelo de Gestão por Competências na UFPB 

TEMÁTICA DESCRIÇÃO (Frequência)  

Servidor Equalizar a informação junto aos servidores para que todos 

compreendam o que é o Sistema de Gestão por Competência inclusive 
com a necessidade de capacitação da equipe de gestão de pessoas (1) 

Promover o envolvimento dos Servidores (1) 

Diversidade no nível de comprometimento dos servidores (1) 

Cultura do Serviço 
Público 

Resistência à mudança (2) 

Burocracia (2) Necessidade de aprovação de resoluções internas 
para garantir a adesão dos servidores (1) 

Prazo para realização dos projetos comprometido 
em função da necessidade de Licitação e trâmites 

legais, prejudicando a dinamicidade necessária à 

área de desenvolvimento (1) 

Política Constante mudança na gestão (1) 

Fazer a alta gestão “comprar a ideia” (2) 

Necessidade em aprovar resoluções com as ações de gestão para 
garantir a sua perenidade ao longo das diferentes gestões (1) 

Outros Questão orçamentária: inicialmente destinação tímida de recursos para 
a capacitação (1) 

Infraestrutura (1) 

Fonte: A autora. 

 

 Chamou a atenção o fato de que toda ação relativa ao modelo necessita de uma 

normativa interna da Universidade para que consiga ser devidamente implantada na instituição, 

conferindo rigidez à efetivação de novas propostas, como abordado por Schikmann (2010), ao 

caracterizar as organizações públicas. Ao mesmo tempo em que tal conduta remete ao processo 

burocrático, os entrevistados indicaram a relevância desta para que ocorra a adesão dos 

servidores, mesmo que esta adesão resulte da necessidade em cumprir a legislação, e não pela 

compreensão da validade de utilização do modelo para melhorias na gestão. Outro aspecto 

citado foi a garantia de uma maior perenidade nas propostas, atenuando o impacto das 

constantes mudanças de gestão na esfera da Universidade, nas ações de gestão de pessoas. 

 Os aspectos citados exemplificam a complexidade para a implantação de novas políticas 

e ferramentas de gestão no setor público e corroboram as características apontadas por 

Schickmann (2010).  

 Mesmo diante das dificuldades, os servidores relataram resultados que já podem ser 

associados ao Modelo de Gestão por Competências na UFPB. A modernização da área de 

gestão de pessoas, citada inicialmente como um dos fatores deflagradores para a adoção do 
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MGC, foi relatada como resultado visível na atuação da PROGEP. Inclusive, suscitando em 

outras áreas da universidade a necessidade de modernização e reestruturação de processos de 

gestão para se inserir no perfil atual das instituições públicas. 

 Em relação à capacitação, os entrevistados citaram a existência de um perfil profissional 

mais adequado às necessidades do mercado e principalmente da instituição; aumento do 

investimento na área de capacitação, com realização de cursos cada vez mais voltados às 

necessidades da universidade, e inclusive aumento nas verbas destinadas para tal. O Relatório 

de Gestão 2014 (UFPB, 2015a) destacou, ainda, os resultados relativos à capacitação, 

alcançando a cifra de 1.523 servidores capacitados em 60 ações de capacitação, perfazendo 

23,6% do total de servidores da instituição. Informações adicionais seriam necessárias para 

análise apropriada de tal resultado, ao considerar que a meta de capacitações foi alcançada 

mesmo com a realização da greve dos servidores técnico-administrativos, podendo indicar o 

envolvimento do setor para a realização das ações estipuladas ou a subavaliação do setor para 

o estabelecimento de metas e ações coerentes com suas potencialidades. 

 Em relação à gestão do desempenho, o principal aspecto citado foi a quebra de 

paradigma, transitando da avaliação de desempenho para a gestão do desempenho propriamente 

dita, inclusive com a progressiva articulação entre a gestão do desempenho e a capacitação. 

 Outro aspecto levantado, como resultado da implantação do modelo, refere-se à 

movimentação de pessoal, com a realização da normatização da área e diminuição do número 

de movimentações a partir do estabelecimento de referenciais claros para a tomada de decisão 

e alocação dos servidores. 

 

4.3.3 A UFPA 

 

No que se refere à implantação do modelo de gestão por competência na administração 

pública federal, a Universidade Federal do Pará é considerada referência. A complexidade 

associada ao mapeamento de competências dos servidores técnico-administrativos, em função 

da dimensão da Universidade e quantidade de servidores participantes do processo, associada 

ao estabelecimento de parcerias entre a Universidade, na figura do Laboratório de 

Comportamento Organizacional (GESTCOM), e outros órgãos públicos, contribuíram para o 

desenvolvimento da expertise na área. 

 Entretanto, os gestores entrevistados demonstraram pouco domínio sobre o Modelo de 

Gestão por Competências adotado pela Instituição, delegando ao superior imediato a 

responsabilidade pelo fornecimento de tais informações. Destes, um preferiu não responder aos 
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questionamentos relativos ao modelo, pelo pouco tempo no exercício da função, enquanto os 

demais forneceram informações pouco expressivas sobre o âmbito geral da Diretoria de 

Desempenho e Desenvolvimento da PROGEP e se restringiram ao fornecimento de 

informações relacionadas especificamente à coordenadoria em que atuavam. 

 Tal condição pode indicar que, embora tenha ocorrido a aproximação entre o 

desenvolvimento acadêmico e a gestão da universidade, a expertise relacionada ao modelo 

concentra-se no Laboratório de Comportamento Organizacional da UFPA. 

O discurso dos entrevistados indica que a universidade ainda se apropria do modelo 

citado, utilizando-se de ferramentas específicas, principalmente voltadas para as ações de 

capacitação, como previsto pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. 

Dentre as principais dificuldades associadas ao MGC, os aspectos relacionados à 

implantação do modelo propriamente dito e aos servidores apresentaram leve destaque, como 

pode ser observado no quadro 7.  

 

Quadro 7 – Dificuldades associadas à Implantação do Modelo de Gestão por Competências na UFPA 

TEMÁTICA DESCRIÇÃO (Frequência)  

Dimensão  Dimensão da universidade: estrutura multicampi, número de 
servidores (1) 

Gestão Gestão pouco colaborativa nas demais unidades da Universidade (1) 

Modelo  Mapeamento propriamente dito (1) 

Contemplar no modelo as outras áreas da gestão de pessoas (por 
exemplo, seleção) (1) 

Servidor Falta de entendimento das pessoas quanto ao tema (1) 

Sensibilizar os servidores e conseguir a sua adesão (1) 

Cultura do Serviço 

Público 

Dificuldade para implantar “o novo” na Administração Pública (1) 

Fonte: A autora. 

 

Na visão dos entrevistados, os resultados obtidos com a implantação do modelo se 

referem à maior divulgação e compreensão do tema na Universidade e ao resultado advindo da 

experiência de implantação na própria instituição e nas instituições parceiras. 
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4.4 ATRIBUTOS DAS COMPETÊNCIAS COLETIVAS 

 

Considerados elementos constitutivos das competências coletivas, os atributos 

referencial comum, linguagem compartilhada, memória coletiva e engajamento subjetivo, 

propostos por Retour e Krohmer (2011), foram considerados para a coleta de dados junto às 

organizações. A figura 13 apresenta cada um dos atributos citados, bem como as variáveis 

consideradas. 

 

Figura 13 – Atributos das Competências Coletivas contemplados na pesquisa 

 

Fonte: Baseado em Retour e Krohmer, 2011. 

 

4.4.1 Referencial comum 

 

Exceto pelos entrevistados da STN, que manifestaram condicionantes à percepção de 

referencial comum nos grupos de trabalho da área investigada, houve consenso entre os demais 

quanto à presença de compreensão compartilhada em relação aos objetivos traçados e os meios 

para alcançá-los. 

Em cada organização, diferentes aspectos foram relacionados ao desenvolvimento do 

referencial comum: a relevância da clareza e especificações para o alcance dos objetivos 

propostos (STN); realização de reuniões periódicas; layout físico da PROGEP (UFPB); e o foco 

no PDI da organização (UFPA). 



68 

 

 

E-2 (STN) ressaltou a relevância da clareza e especificações quanto ao que precisa ser 

feito para que os grupos de trabalho avancem em seus propósitos, inclusive com a iniciativa, 

por parte dos integrantes, em busca de recursos e esclarecimentos, como pode ser observado no 

seu relato: “[...] ficando claro o que tem que ser feito [...] quanto mais específico [...] Eu acho 

que as pessoas conseguem avançar... uns com mais dificuldade... outros com menos... Mas eu 

vejo que as pessoas perguntam e pedem ajuda... aí vão”. 

 Já E-7 citou o diagnóstico realizado na Diretoria de Desempenho e Desenvolvimento 

(UFPA) como ferramenta acessória ao desenvolvimento do referencial comum no setor, ao 

constatar que 80% das atribuições realizadas pela equipe não se relacionavam diretamente ao 

regimento da área, comprometendo diretamente os 20% que de fato lhe cabiam: 

 

[...] A equipe identificou que 80% das ações que ela fazia... não eram diretamente 

atribuições de acordo com o seu regimento, e isso acabava fazendo com que aqueles 

20% que eram ações diretamente delas... inclusive ações mais estratégicas... 

deixassem de ser feitas [...] Então, a leitura que eu faço da equipe das coordenadorias 

vinculadas à diretoria é que eles conseguem ter a compreensão do seu papel... têm a 

compreensão do resultado a ser alcançado e até propor estratégias (E-7). 

 

 Componente importante na constituição do referencial comum, a articulação interna 

entre os membros dos grupos de trabalho foi abordada por E-1 (STN), ao considerar o caráter 

de desenvolvimento que observou em grupos específicos, que, ao passarem por dificuldades e 

contratempos, desenvolveram um modo próprio de funcionar, convergindo com a posição de 

Bonotto (2005) ao se referir à proposição de Boterf (2003) indicando que o referencial comum 

resulta de uma elaboração progressiva construída a partir do amadurecimento da equipe no 

enfrentamento dos problemas e ações coletivas: “[...] Nada foi combinado... treinado [...] 

Alguns grupos se saíram bem nesse aspecto [...] depois de alguns solavancos [...] eles se 

adequaram e funcionaram bem [...] outros, nem tanto.” 

Os servidores da UFPB, por outro lado, indicaram que, embora observem a articulação 

interna nos grupos de trabalho, tal articulação se apresenta deficitária ao contemplar a 

integração entre as divisões constantes na Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, o 

mesmo ocorrendo na UFPA. 

O posicionamento de E-4 (UFPB) elucida tal aspecto: 

 

[...] A articulação entre equipes é deficitária [...] mas dentro das equipes há uma 

articulação boa [...] Eu vejo que os membros da equipe se articulam... eles trocam... 

eles dão suporte... eles discutem... [...] Mas quando [...] a gente precisa ter uma 

sintonia com outras equipes... aí eu acho que começa a ter um déficit. 
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Chamou a atenção o fato de apenas um dos gestores entrevistados, E-9 (UFPA), ter 

manifesto existir dificuldade para a articulação interna entre os membros do seu grupo de 

trabalho, enfatizando o aspecto nocivo gerado pelo turnover ao comprometer a coesão do grupo 

e o alcance dos objetivos estipulados: 

 

[...] Nós temos algumas dificuldades para focar nos objetivos... pra conseguir alcançar 

alguns objetivos... particularmente com relação à minha coordenadoria... A gente tem 
mudado muito de servidores... Então não é um grupo que está o tempo todo coeso... 

entendeu? [...] É uma unidade que tem mudado muito... tem entrado e saído muito 

servidor... Então a gente não tem conseguido ficar coeso e trabalhar muito com relação 

aos objetivos que a gente tem se planejado. 

 

Tal condição pode indicar parcialidade por parte dos demais gestores entrevistados, 

especialmente entre as IFES, ao tenderem a avaliar positivamente os grupos de trabalho geridos 

por si. 

Numa outra perspectiva, E-4 (UFPB) relatou que, embora os servidores tenham claro 

quais sejam os objetivos traçados, muitas vezes existem discordâncias quanto aos meios para 

que sejam alcançados, suscitando discussões e debates profícuos no ambiente de trabalho. Neste 

aspecto, Retour e Krohmer (2011) citam Permatin (1999), ao reforçarem a necessidade de que 

haja a dissonância para que um sistema evolua. Tais discordâncias podem ser salutares, na 

medida em que novas alternativas são pensadas e soluções criadas. Inclusive, Colin e Grasser 

(2011) citam a presença da heterogeneidade nos grupos de trabalho como fator condicionante 

ao desenvolvimento de competências coletivas. 

Quando questionados sobre as ações empreendidas pela gestão para a construção de um 

referencial comum, os entrevistados da UFPB e UFPA resgataram a prática de reuniões 

periódicas no setor em que atuam e, adicionalmente:  

a) E-2 (STN) indicou a definição e delimitação das atribuições e atividades da área de 

gestão de pessoas, a partir da liderança. 

b) Servidores da UFPB citaram o layout físico da Coordenação de Desenvolvimento 

como fator favorável, uma vez que os servidores estariam dispostos em estações de 

trabalho no mesmo ambiente físico, permitindo uma fácil interação entre si. A fala 

de E-5 ilustra tal posicionamento: 

 

[...] não é uma coisa que é um programa formal ou uma técnica formal... mas eu acho 

que [...] a maneira de trabalhar [...] essas reuniões [...] o contato que a gente tem... até 

esse formato de estrutura organizacional, que todo mundo está perto de todo mundo e 

pode conversar e trocar uma ideia... favorece essa disseminação, né. 
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c) Servidores da UFPA apontaram o foco no PDI (E-7) e a interação com a Pró-Reitoria 

de Planejamento (E-9), como relevantes. 

 

As reuniões periódicas nos grupos de trabalho, citadas por servidores da UFPB e UFPA, 

favorecem a troca e compartilhamento contínuo entre os servidores da área. Esse aspecto é 

convergente com a contribuição de Bonotto e Klein (2009) que, ao se referirem ao trabalho de 

Frohm (2002), citam as reuniões de projetos como uma maneira de estimular o desenvolvimento 

de competências coletivas, ao servirem como arena aos processos de produção de sentido e 

coordenação das diferentes bases de conhecimento. Inclusive E-3 (UFPB) ressaltou a 

construção coletiva dos objetivos na coordenação em que atua, afirmando que o referencial 

comum existe, visto que todos os objetivos da área seriam produzidos coletivamente.  

Os fatores apresentados ajudam a compreender, ainda que parcialmente, variáveis 

pertinentes à manifestação do referencial comum, relacionado diretamente ao que Boterf (2003) 

traduz como um saber elaborar representações compartilhadas, em que haveria convergência 

dos referenciais individuais na direção de um referencial comum. 

 

4.4.2 Linguagem compartilhada 

 

A linguagem compartilhada ou linguagem operativa comum se refere ao que Retour e 

Krohmer (2011, p. 49) chamaram de elaboração de um vocabulário e dialeto particular próprio 

a um grupo de trabalho, permitindo a este “conversar por meias palavras”. 

Neste aspecto, os entrevistados apontaram a existência de termos técnicos, específicos 

à atuação de suas respectivas áreas, como variável a contribuir na agilidade da comunicação 

interna nos grupos de trabalho, exceto pelos entrevistados E-1 e E-2 (STN).  

Para Le Boterf (2003), a linguagem operativa é utilizada nas situações habituais ou 

relativas ao cotidiano do trabalho, o que pode ser observado nos diferentes posicionamentos 

dos entrevistados da UFPB, ora se relacionando ao uso de sistema próprio à atividade 

desempenhada, ora demarcando diferenças entre os grupos de trabalho: 

 

[...] Nós contamos, sim, com essas denominações... vamos dizer, assim... ou 

definições específicas, até porque, nesse caso específico do sistema, ele já traz... 

sabe... uma nomenclatura bem específica (E-3). 

 

[...] aqui a gente tem [...] às vezes isso é até motivo de [...] brincadeira [...] porque 

às vezes a gente não entende o linguajar [...] de uma outra equipe [...] porque é bem 

específico da área dela (E-4). 
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[...] cada divisão tem sua natureza das atividades e cada atividade tem um 

encaminhamento... um procedimento, e por mais que a gente compreenda de 

maneira... não diria superficial... mas assim... de uma maneira... eh... básica, talvez... 

o que faz as outras divisões [...] a gente tem o nosso linguajar próprio (E-5). 

 

 Além de constituir elemento fundamental à comunicação nos grupos de trabalho, a 

linguagem compartilhada representa a constituição de uma base de conhecimento comum ao 

grupo de trabalho, um aspecto considerado por Boreham (2004) como fundamental à 

constituição da competência coletiva. 

 

4.4.3 Memória coletiva 

 

A memória coletiva se relaciona à troca e compartilhamento de experiências e saberes 

e produção de conhecimentos a partir da interação em determinado grupo de trabalho 

(RETOUR; KROHMER, 2011). 

Em relação a este atributo, aspectos como gestão do conhecimento, influência da gestão 

e das relações informais foram citados como relevantes. Todos os entrevistados afirmaram 

existir troca de experiências e conhecimentos para a busca de soluções e propostas nos 

respectivos grupos de trabalho, o que pode ser representado na fala de E-4 (UFPB): 

 

[...] sim... isso de vez em quando acontece... Às vezes a gente vê uma colega com uma 

dificuldade específica e a gente diz: “olhe, a gente resolveu de tal forma”... Então, às 

vezes não é uma coisa que eu possa dizer sistematizada... Ela acontece a partir de 

contatos informais... de trocas... de conversas, e você começa a dizer: “olhe... a gente 

fez assim... por que tu não faz?” (E-4). 

 

E-1 (STN) enfatizou o processo da gestão do conhecimento como variável importante e 

atualmente valorizada e promovida pela instituição, colaborando para a constituição de uma 

memória coletiva “formalizada”, atenuando a dependência que se tinha a algumas pessoas: “[...] 

a gente não fazia gestão de conhecimento... hoje, a gente tá implantando uma wiki... tentando 

que esse conhecimento fique na instituição.” 

 

Da mesma forma, E-6 (UFPB) relatou a elaboração e uso de manuais no cotidiano da 

gestão de pessoas para melhor atender as demandas cotidianas, bem como permitir a 

continuidade do trabalho quando da ausência de servidores.  

Outro aspecto levantado entre os gestores da UFPB foi o visível compartilhamento de 

experiências entre os gestores da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas: “[...] Sim... 
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sem dúvida... sobretudo as reuniões de pares... né? As reuniões com os diretores... Então a gente 

tem se ajudado bastante em termos [...] de encontrar soluções para as dificuldades... que a gente 

enfrenta no dia a dia” (E-5). 

E-4 resgatou ainda a questão da estrutura física e das relações informais como fatores 

que favorecem a troca de experiências e compartilhamento de informações: 

 

[...] Eu acho que isso nasce mais do contato informal... Como a gente tem uma área 

[...] o layout aqui é aberto [...] as várias divisões trabalham numa área aberta, então a 

gente interage muito [...] Então isso ajuda... o contato informal... A gente tem... às 

vezes tem confraternizações específicas, e nisso... essas conversas acontecem 
também... Agora, é claro que aquelas reuniões que eu disse, né... entre as diretorias... 

também é um momento que a gente gera isso. 

 

Já E-8 (UFPA) informou que, no exercício de sua gestão, procurou incentivar as trocas 

no âmbito das tarefas realizadas pela coordenadoria, em função da predominância de 

“especializações” no trabalho.  

Embora ações específicas tenham sido reportadas no sentido de preservar o 

conhecimento produzido a partir das práticas de trabalho, na visão de Molon da Silva, Libânio 

e Ruas (2013) a competência coletiva pode estar associada ao resultado da aprendizagem 

coletiva e do compartilhamento de saberes e expectativas. Dessa forma, mais do que preservar 

o conhecimento nas organizações, as dinâmicas de compartilhamento ganham contornos 

expressivos neste processo. Interessante seria se dados de naturezas distintas pudessem ser 

coletados, permitindo a observação do funcionamento dos grupos de trabalho e verificação de 

como a aprendizagem coletiva se consolida e direciona ações futuras, o que Boterf (2003, p. 

240) associa ao “saber aprender coletivamente da experiência”. 

 

4.4.4 Engajamento subjetivo 

  

O engajamento subjetivo pode ser compreendido como a mobilização subjetiva das 

pessoas à organização (MOLON DA SILVA; LIBÂNIO; RUAS, 2013). 

Os entrevistados abordaram, a partir de diferentes perspectivas, a variabilidade no nível 

de engajamento apresentado pelos servidores nas áreas analisadas. 

E-3 (UFPB), por exemplo, reforçou que os servidores conhecem os objetivos a serem 

alcançados, mas não se dispõem plenamente ao movimento para tal, gerando um gap entre a 

compreensão dos objetivos e o engajamento para o seu alcance. Inclusive, E-3 cita a diversidade 

na geração de servidores, com uma leva já em fase de redução do ritmo e aposentadoria, e os 
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procedentes dos novos concursos, com maior disposição para o trabalho, como uma variável a 

ser considerada. Aspecto também citado por E-9 e E-10 (UFPA), que ressaltaram que o nível 

de engajamento varia por servidor, inclusive com a interferência da fase da carreira em que este 

se encontra: [...] aquilo que a gente explicou... alguns, sim... outros, não...dependendo da fase 

[...] que ele está na carreira dele... Eles têm entendimentos diferentes” (E-10). 

Por outro lado, E-4 indicou que, em discussões internas na própria universidade, os 

servidores têm enfatizado que o problema não se refere ao tempo de serviço na instituição ou à 

idade dos servidores, mas ao comprometimento manifesto com o trabalho e atribuições. 

Já E-5 abordou a questão dos servidores provenientes dos novos concursos a partir de 

outro viés: a qualificação superior à exigida pelo cargo e a consequente constituição de um novo 

perfil de profissionais. 

E-4, por outro lado, abordou o fato de os servidores se perderem em atividades 

operacionais do dia a dia, comprometendo a macrovisão dos objetivos a serem alcançados. 

E-6 (UFPB) trouxe à discussão o fato de os servidores comprometerem a sua atuação 

na instituição a partir de interesses pessoais dissonantes aos do trabalho, afetando a sua 

motivação e, em alguns casos, exigindo um certo paternalismo da gestão para que os servidores 

se mantenham motivados. Apenas E-8 (UFPA) afirmou observar alto nível de 

comprometimento entre os servidores de sua coordenadoria. 

Neste aspecto, Molon da Silva, Mello e Torres (2013) citam achados relativos ao projeto 

de pesquisa desenvolvido na Universidade Federal de Pelotas sobre competências no setor 

público. O individualismo dos colaboradores apareceu como aspecto recorrente nas 

dificuldades encontradas, sendo constante a falta de adesão para as ações e atividades do setor, 

principalmente entre os funcionários que não exercem função de chefia. A partir dessa 

observação, poder-se-ia supor que a falta de visão de conjunto quanto ao propósito do serviço 

impactaria na adesão e mobilização pessoal. Mello et al. (2012) abordam ainda que a falta de 

motivação estaria enraizada na cultura do serviço público, sendo esta uma variável a ser 

adequadamente considerada, para que a gestão possa intervir nos aspectos limitadores ao 

desenvolvimento do engajamento subjetivo. 

 

4.4.5 Resumo das percepções dos entrevistados quanto aos atributos das Competências 

Coletivas 

 

 Embora os atributos constitutivos das competências coletivas tenham sido apresentados 

separadamente, pode-se observar, a partir dos conceitos e caracterizações apresentados, o 
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imbricamento existente entre eles. A fim de clarear o posicionamento dos entrevistados em 

relação aos atributos citados, o quadro 8 resume as contribuições.  

 

Quadro 8 – Resumo das percepções dos entrevistados quanto aos atributos das Competências 

Coletivas 

ATRIBUTO DESCRIÇÃO (Frequência) 

Referencial Comum 
Variável de acordo com o grupo de trabalho (2) 

Perceptível nos grupos de trabalho (8) 

Linguagem Compartilhada 

Presença de vocabulário próprio e termos técnicos que 

facilitam a comunicação (7) 

Não soube precisar (1) 

Não percebe (1) 

Pouco presente (1) 

Memória Coletiva 

Gestão do conhecimento promovido pela organização (1) 

Compartilhamento de saberes variável de acordo com a 

disposição individual do servidor (1) 

Perceptível troca de conhecimentos e saberes para a 
construção de soluções e propostas (5) 

Eventualmente percebe o compartilhamento de saberes (1) 

Compartilhamento incentivado pelo gestor (2) 

Engajamento Subjetivo 

Variável de acordo com o grupo de trabalho (2) 

Variável de acordo com o servidor (5) 

Verifica engajamento, mas eventualmente considera 
necessária a intervenção da gestão (1) 

Verifica alto nível de engajamento entre os servidores do 

grupo de trabalho do qual faz parte (1) 

Geralmente perceptível, relacionado ao novo perfil de servidor 
com qualificação superior ao exigido para o exercício da 

função (1) 

Fonte: A autora. 

 

4.5 FONTES DAS COMPETÊNCIAS COLETIVAS 

 

Retour e Krohmer (2011) afirmam que as fontes para o desenvolvimento de 

competências coletivas são numerosas e variadas, e as distinguem entre os elementos relativos 

às pessoas e à organização, diferenciando a contribuição de cada variável para a criação das 

competências coletivas, conforme expresso na figura 14.  
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Figura 14 – Fontes de criação das Competências Coletivas contempladas na pesquisa  

 

 

Fonte: Baseado em Retour e Krohmer, 2011. 

 

4.5.1 Aspectos relativos às pessoas 

 

Ao se considerar as contribuições de Retour e Krohmer (2011) sobre os aspectos 

relativos às pessoas, os dados obtidos junto às organizações serão apresentados a partir das 

variáveis: capital de competências individuais, interações afetivas e relações informais, e 

cooperação. 

 

4.5.1.1 Capital de competências individuais 

 

O desenvolvimento de competências coletivas parte do pressuposto de que os indivíduos 

coloquem à disposição do grupo de trabalho suas competências, constituindo, na visão de Boterf 

(2003), condição essencial de complementariedade e polivalência. Dessa forma, as 

competências individuais servem de substrato ao florescimento das competências coletivas. 

Ao serem questionados se os servidores apresentavam empenho em manifestar suas 

competências individuais a serviço da coletividade e alcance dos objetivos organizacionais, os 

entrevistados indicaram observar tendência para tal, mas que aspectos como clima 

organizacional e aspectos pessoais de relacionamento entre os servidores poderiam impactar 

sobremaneira nesta variável, como pode ser observado na fala de E4: 
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[...] Às vezes tem situações que geram bloqueios nos servidores, né... Eu acho que, 

isso, a gente entra um pouco no clima organizacional às vezes, sabe? Eh... os 

servidores têm vontade de mostrar suas capacidades... de mostrar como uma 

competência que ele possui pode [...] ajudar você a resolver esse problema... Eu vejo 

muito isso acontecer... e eu vejo... às vezes... eu vejo muito isso não acontecer 

também, por um bloqueio... por uma insatisfação específica... eh... por uma disputa 

específica... Então, às vezes o servidor como eu... não vou mais além... entendeu? Não 

vou mostrar mais... Eu não vou ofertar minha competência nisso... às vezes por uma 

insatisfação específica... por algum caso específico ou por algum... um clima um 

pouco ruim... Aí eles deixam de querer utilizar... de querer pôr em prática... de querer 

mostrar... entendeu? 

 

Condição essencial para que haja a implicação pessoal e motivação duradoura nesse 

processo, segundo Boterf (2003), é que cada indivíduo tenha a visibilidade do impacto de sua 

contribuição pessoal para o desempenho global, impactando no engajamento subjetivo e 

minimizando o efeito deletério dos conflitos pessoais no ambiente de trabalho. 

Pesquisas adicionais seriam necessárias para investigar os aspectos que dificultariam ao 

indivíduo dispor de suas competências para a organização, dada a complexidade da relação que 

o sujeito estabelece com o trabalho e com a organização da qual faz parte.  

Pode-se questionar, entretanto, se, diante da desvinculação da visão do cidadão como 

destinatário do serviço, marcada pela falta de clareza quanto à razão de ser da organização 

(SCHIKMANN, 2010) e concentração nos aspectos cotidianos da realidade organizacional, 

estariam os servidores comprometendo a sua atuação no trabalho. 

 

4.5.1.2 Interações afetivas∕ relações informais 

 

Para Retour e Krohmer (2011), as interações afetivas e relações informais são elementos 

de grande influência no desenvolvimento de competências coletivas, permitindo que os 

membros dos grupos de trabalho interajam e se sintam à vontade para trabalhar conjuntamente.  

Nesse sentido, os entrevistados relataram um ambiente de trabalho promissor ao 

desenvolvimento de competências coletivas, reportando a existência de bom relacionamento 

interpessoal: 

 

[...] eu acho que sim... de alguns grupos eu escuto coisas... “não, eu não quero fazer, 

não... que eu estou lá e estou aprendendo muito...” Pessoas novas... até, assim... o 

valor que ela dá pra esse tipo de coisa... Então, acho que encontro... eu acho que tem 
pessoas felizes... pessoas que estão bem nos grupos... né (E-1). 
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E-2 considera que “[...] o relacionamento é muito bom”. Inclusive, aponta a influência 

da tecnologia para a constituição de um ambiente favorável ao trabalho, ao citar o uso da 

ferramenta Whatsapp nas interações informais: 

 

[...] sim... inclusive a tecnologia ajuda, porque o whatsapp, lá na nossa equipe, ele é 

bem... assim... é utilizado pro pessoal brincar... pro pessoal dar satisfação...” ah... vou 

chegar atrasado”... Então [...] sim, porque a gente conversa ali no celular... até no final 

de semana mesmo, e quando chega na segunda-feira, tem uma reunião, tá todo mundo 

à vontade (E-2). 

 

Quanto às interações afetivas presentes nos grupos de trabalho, diferentes aspectos 

foram citados, mas todos considerando a relevância do tópico para o desenvolvimento do 

trabalho. 

E-3 abordou o aspecto cultural do brasileiro como fator propulsor para a coesão dos 

grupos de trabalho: 

 

[...] naturalmente, pelo convívio, né... do dia a dia... em que isso é muito natural do 

ser humano... sobretudo o brasileiro tem isso... tem essa coisa da afetividade com o 

próximo... com o colega... Então isso acaba de uma certa forma contribuindo para que 

aquele grupo esteja coeso naquela proposta de trabalho (E-3). 

 

Além de mencionar a forma de trabalhar das diferentes divisões da Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoas (UFPB), em que os servidores, ao partilharem entre si saberes 

referentes à sua área de atuação, contribuiriam para uma maior integração do grupo de trabalho: 

 

[...] então... isso é um cuidado que nós temos tido nas unidades de trabalho... o que eu 

diria que facilita mais ainda essa questão do trabalho em equipe, porque naturalmente 

você vai ter que compartilhar com o outro a atividade que você faz e receber 
informações de outro... Então, isso é uma integração maior do grupo de trabalho, para 

que essa competência do trabalho em equipe possa ser aperfeiçoada (E-3). 

 

E-4 cita o histórico de desenvolvimento da PROGEP, para exemplificar o senso de 

comunidade e o relacionamento afetivo entre os servidores da área: 

 

[...] sim... a gente tem... tem forte esse elemento de coletividade... de grupo... é 

bastante forte... Eu acho que vem um pouco do processo de reestruturação, porque a 

antiga superintendência, quando foi a reforma física, os setores ficaram separados e 

espalhados pela universidade. Aí, quando a reforma física terminou... quando os 

setores vieram trabalhar no mesmo ambiente... era como se eles fossem 

desconhecidos... uns dos outros... Então teve que ter um momento de interação muito 

forte... teve ações de integração [...] veio com a reformulação da instituição, também 

com a reformulação da estrutura, então isso foi gerando um sentimento de  PROGEP 

[...]: “a gente é progepiano...”  “aqui a gente é da PROGEP”. (E-4) 
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E-5 reforçou a importância dos contatos informais e suas implicações para a gestão: 

 

[...] às vezes, aquela história... às vezes, uma conversa de almoço que vira uma reunião 

e traz soluções maravilhosas em determinados problemas aqui dentro da sala... Às 

vezes a gente sai pro almoço... sai duas... três pessoas ou quatro, aqui, de diversos 

setores, e começa falar de determinado assunto, e daqui a pouco, “olha... tem isso... 

aquilo...”, “vamos fazer...”, “pode fazer assim...”, “a estratégia é essa...” Então, 
assim... daquela reunião ali... uma reuniãozinha de almoço, já gera [...] até porque... 

você pode até pensar o seguinte... pode até discordar do pensamento... mas, às vezes, 

se você formaliza demais certas coisas, parece que você dá um... entrava, assim... ou 

trava a criatividade da pessoa, e quando você leva a coisa pra esse lado da 

informalidade, como se fosse algo usual do dia a dia ou casual... então, se você deixa 

a pessoa mais à vontade... então a pessoa dá muito mais contribuições (E-5). 

 

Já E-6 abordou a interação existente fora do ambiente de trabalho: 

 

[...] é bom e aqui, pelo menos na PROGEP, nós temos sempre esse hábito de sair...nós 

somos uma família mesmo... assim... A gente não só trabalha juntos... nós ajudamos 
mesmo que a gente não compreenda... mas pelo menos ouvindo o colega... A gente 

também tem atividades fora... né... como se fosse uma família extensa... entendeu? 

Assim... desde nascimento de filho a casamento... a gente tá todo mundo integrado 

(E-6). 

 

Na UFPA, a maioria dos respondentes indicou a presença de fatores atravancadores, 

como a presença de conflitos pessoais ocasionando, eventualmente, a dificuldade para separar 

as diferenças pessoais – entre os servidores – do trabalho a ser realizado, o que exige 

intervenção da gestão (E-7), a rotatividade de servidores na coordenadoria (E-9) e a rotatividade 

da gestão (E-10). 

Todavia, todos os entrevistados reconheceram a importância dos contatos informais para 

a melhoria do relacionamento entre os servidores e o consequente ganho para a atuação 

profissional e articulação dos servidores no ambiente de trabalho. 

Nesse sentido, E-7 coloca: 

 

[...] Como eu digo assim, numa frase? É na mesa que a gente consegue congregar as 

pessoas, né... por meio da comida... Então, que esse é um espaço... esse ano de 2013, 

nem aconteceu tanto... mas a gente... é uma ferramenta que a gente tem utilizado... 

congregar as pessoas e socializar informações e estabelecer uma relação de... trabalho 
mesmo... entendeu? (E-7). 

 

É no campo das interações afetivas e relações informais que os hábitos, rotinas e 

costumes coletivos se constroem, possibilitando o desenvolvimento das competências coletivas. 

É no plano informal que muitas vezes os relacionamentos são estabelecidos e contribuem para 

o desenvolvimento da cooperação no ambiente de trabalho. 
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4.5.1.3 Cooperação 

 

Para Boterf (2003), a competência coletiva não existirá se não houver conhecimento 

compartilhado para co-agir e co-produzir. Para o autor, o saber cooperar supõe a colaboração 

entre os membros da equipe, não sendo suficientes apenas a interação e a comunicação entre 

eles, na visão de Retour e Krohmer (2011). 

Em relação à existência de cooperação entre os servidores das áreas investigadas, os 

entrevistados afirmaram que é possível identificar a presença dessa variável de forma 

expressiva. No caso da STN, ela é mais evidente nos grupos de trabalho que apresentaram um 

funcionamento diferenciado. 

Quando questionados se as ações da área de gestão de pessoas fomentavam a 

cooperação, diferentes fatores foram relatados pelos entrevistados, desde o incentivo ao 

feedback e à forma de composição de grupos de trabalho: “[...] eu acho que a instituição 

favorece sim, porque os trabalhos não são individualizados” (E-2). E “no caso da diretoria, eu 

digo que sim, porque... o planejamento é um deles... o trabalho em grupos... a formação de 

grupos de trabalho pegando pessoas de diferentes coordenadorias” (E-7). 

E-8 apontou o estímulo realizado pela gestão nas reuniões de planejamento ocorridas 

anualmente, mas com a predominância de falta de acompanhamento. 

Aspectos tais como a demanda de trabalho de cada servidor poderiam ser fatores 

limitadores ao estabelecimento de uma maior cooperação, como abordado por E-3, e a relação 

com a predisposição individual de cada servidor, como posto por E-4.  

A contribuição de Boreham (2004), ao situar o desenvolvimento de um senso de 

interdependência como fator constituinte da competência coletiva, pode ser resgatada nesse 

contexto. O autor afirma que a atividade coletiva, que requer cooperação e comunicação entre 

os seus subsistemas (sejam eles grupos ou indivíduos), depende da capacidade grupal de superar 

as tendências de fragmentação ocasionadas pelas diferentes percepções dos subsistemas. Para 

que as competências individuais possam ser articuladas, a cooperação torna-se fundamental. 

Nesse sentido, a percepção dos entrevistados aponta para a manifestação de cooperação 

no cotidiano organizacional. Difícil afirmar, entretanto, em que medida a capacidade para 

superar as tendências de fragmentação citadas contribuem para o desenvolvimento de 

competências coletivas.  
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4.5.1.4 Resumo das percepções dos servidores  

 

A fim de apresentar as contribuições dos servidores entrevistados, o quadro 9 resume, 

por categoria analisada, as suas percepções. Para maior especificação, os Apêndices C, D e E 

apresentam tais percepções por organização. 

 

Quadro 9 – Percepção dos entrevistados quanto às fontes individuais de Competências Coletivas 

FONTES  DESCRIÇÃO (Frequência) 

Competências Individuais 

Geralmente colocam as competências individuais a 
serviço da organização (7) 

Variável por servidor (3) 

Interações Afetivas/Relações 
Informais 

Promissoras ao desenvolvimento do trabalho (8) 

Interações afetivas comprometidas no grupo de trabalho 
ao qual pertence (2) 

Cooperação 

Presente nos grupos de trabalho (6) 

Variável de acordo com a predisposição individual do 
servidor (2) 

Variável de acordo com o grupo de trabalho (2). 

Fonte: A autora. 

 

4.5.2 Aspectos relativos à organização 

 

No que se refere aos fatores organizacionais que poderiam favorecer o desenvolvimento 

de competências coletivas, os dados serão apresentados a partir das variáveis propostas por 

Retour e Krohmer (2011): composição das equipes ou coletivos de trabalho, interações formais, 

estilo de administração e fatores mobilizadores de competências coletivas associados à gestão 

de pessoas. 

 

4.5.2.1 Composição das equipes ou coletivos de trabalho 

 

Para Retour e Krohmer (2011), a composição das equipes ou coletivos de trabalho se 

constitui como fonte de competência coletiva quando a organização busca a combinação 

harmoniosa dos talentos e diferentes perfis.  

No que se refere aos novos projetos da área de gestão de pessoas, E-1 abordou a 

subjetividade do processo: “[...] isso tem de maneira muito subjetiva, né... é o feeling do gestor: 

‘não..., acho que essa pessoa fica melhor naquela área..., assim’” (E-1). Enquanto que E-2 se 
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referiu à consideração dos interesses dos integrantes, contribuindo diretamente para o 

engajamento e comprometimento dos servidores nas atividades propostas: 

 

[...] Eu percebo que os grupos são montados muito a partir da afinidade da pessoa com 

o assunto que ela vai tratar... com a experiência... Tipo, se é um trabalho mais simples, 

ou se é um trabalho mais complexo... pega uma pessoa mais experiente... A formação 

é considerada... Por exemplo... pelo trabalho saúde e bem-estar, vamos pegar uma 

dentista, uma psicóloga... talvez só um administrador... acho que sim... Mas o 

principal é: “você tá disposto a trabalhar com este assunto?” “Tô... quero muito...” 

Então esse é o critério. (E-2) 
 

No caso, E-3 indicou a relevância dos critérios institucionais e a possibilidade de 

articulação com os interesses dos servidores: 

 

[...] Eu diria que sim... eu diria que sim, que essa é a principal... que a instituição tem 

cuidado.... evitar que os grupos sejam formados por critérios estranhos aos 

institucionais.... aos de interesse público... Porque naturalmente acontece de muitos 

servidores quererem participar de outras equipes de trabalho porque, de repente, o 

chefe ele conhece... o chefe não vai exigir tanto... ali, o setor é bem tranquilo... quase 

ninguém vai lá... então dá tempo pra fazer outras coisas... Então, assim, esses critérios 

muitas vezes de... de interesse próprio... a gente tem procurado impedir que sejam 
considerados... considerando sobretudo o interesse institucional... Ora, se nós temos 

tais necessidades de servidores pra desenvolver tais competências, e nós temos um 

quadro que tem essa capacidade, por que não alinhar as duas coisas e unir o útil ao 

agradável? Como diz... prá que você efetivamente seja... a você seja proporcionada a 

oportunidade de você aplicar aqueles teus conhecimentos (E-3). 

 

E-4 expressou que o processo ainda é deficitário, quando se avalia o contexto da 

PROGEP e da UFPB como um todo: 

 

Eu vejo um pouco deficitário ainda... Acho que às vezes a preocupação vai até... a... 

ter mais um servidor... eu vou ter mais um servidor... pronto... entendeu? Então eu 

vejo que às vezes falta isso... e isso eu vejo aqui na PROGEP... Se você for pra fora 

da PROGEP... é pior ainda... entendeu? Então, quando um setor diz “eu quero um 

servidor...”, prá ele é muito mais... “eu quero um servidor...”, é... “eu quero mais um 

e pronto... e de preferência novo”... entendeu? (E-4). 
 

Por outro lado, E-5 abordou a parceria realizada com outra área da instituição: “Sim... 

existe... existe uma preocupação... A gente tem uma assessoria técnica de planejamento que 

tem, assim, tem algumas figuras que fazem uma boa articulação com as unidades, e aí 

conseguem exatamente trazer as pessoas certas pra os grupos certos para as coisas” (E-5). 

E-8 afirmou que existe a preocupação para que os grupos de trabalho sejam constituídos 

de tal modo que sejam eficazes em sua atuação, entretanto o acompanhamento é deficitário, 

comprometendo o alcance dos objetivos estipulados: 
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Olha... a preocupação até existe... assim... nos projetos que a gente tem trabalhado, 

foram formados grupos de trabalho... Alguns funcionaram... outros, não... Então acho 

que, como falei anteriormente... falta esse acompanhamento... Existe o estímulo 

inicial, mas falta o acompanhamento... Os grupos são formados... mas eles têm que 

ser acompanhados, pra poder gerar o resultado esperado... Então eu acho que falta um 

maior acompanhamento pra esses grupos (E-8). 

 

E-10 indicou que, para a constituição de iniciativas específicas, os grupos são formados 

a partir da indicação, na maioria das vezes, dos servidores com intensa atuação e 

posicionamento ao longo das reuniões e que demonstram perfil questionador e busca por 

soluções. Por outro lado, E-10 apontou a questão do dimensionamento como variável relevante 

nesse processo, uma vez que a falta de informações precisas quanto à força de trabalho e às 

necessidades de cada unidade impediriam maior precisão na definição de tal questão: “[...] 

como a gente não tem o projeto do dimensionamento completo pra gente medir essa força de 

trabalho... conseguir reconhecer quem são todas as pessoas... a necessidade real de trabalho da 

unidade... então a gente não tem como responder isso com precisão” (E-10). 

 Embora o dimensionamento seja relevante para a adequada alocação de pessoas e 

mobilidade dos servidores na organização, o fato de este ser considerado impeditivo pelos 

gestores, para que ocorra a adequada composição dos coletivos de trabalho pode indicar rigidez 

por parte da gestão. 

 

4.5.2.2 Interações formais 

 

As interações formais referem-se a estruturas proporcionadas pela organização que 

sejam “capazes de responsabilizar e envolver os atores” através da composição de grupos de 

profissionais (RETOUR; KROHMER, 2011, p. 52). 

Quando questionados se a organização demonstra alguma forma de compor os grupos 

de trabalho que possibilite o maior comprometimento dos profissionais, E-10 indicou que tal 

comprometimento tende a ocorrer quando os próprios servidores se prontificam a integrar o 

projeto proposto. Da mesma forma, E-9 indica: “[...] não... eu acho que depende muito de cada 

pessoa e dessa interação que ela tem realmente dentro de cada grupo” (E-9). 

 Já E-7 expressou a relevância do papel dos gestores ao conhecer e aproveitar as 

competências disponíveis em seus respectivos grupos de trabalho. 

E-6 abordou a influência do layout físico da PROGEP como fator influenciador no 

comprometimento dos servidores, uma vez que todos podem observar a atuação dos pares: “[...] 

eu acredito... eu... não sei se você percebeu o layout da PROGEP [...] mas o layout da PROGEP 
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ele é mais ou menos isso... é proposital que a gente tem os grupos de trabalho em cada setor... 

de que eles observam um ao outro” (E-6). 

E-5 indicou que os profissionais da área já são comprometidos e que se o perfil certo for 

considerado para a composição dos grupos de trabalho, os servidores alocados automaticamente 

se comprometem. Em outra abordagem, E-3 afirma que o comprometimento pode ser verificado 

a partir dos feedbacks dos gestores e, na ausência desse comprometimento, ações são 

empreendidas para contornar a situação. 

E-4, por outro lado, reforçou a relevância da chefia como variável importante no 

processo: 

 

[...] Quando o... diretor... o coordenador... o chefe... consegue... atuar na equipe... 

saber as limitações de cada servidor... ele saber que pode passar tal atividade pra outro, 

mas não deixar aquele sem atividade... entendeu? Saber separar direitinho... saber 

aproveitar as competências... as diferenças... Quando ele consegue atuar... fazer esse 

meio de campo... vamos dizer assim... da melhor forma... ele consegue trazer a equipe 

pra ele... Na verdade... trazer a equipe pro serviço [...] entendeu? Então eu acho que, 

quando tem um chefe que consegue fazer isso... Eu não tô dizendo que eu consiga 

fazer... às vezes eu tento, mas eu vejo, até pelo exemplo de colegas, eu vejo que as 

coisas fluem mais... faz diferença... quando você não tem isso... você vê que a coisa 

trava... a coisa não anda... cada um por si 

 

 

4.5.2.3 Estilo de administração 

 

Esta fonte de competência coletiva se refere ao modo como a organização lida com a 

autonomia e tomada de iniciativa pelos seus membros (RETOUR; KROHMER, 2011). 

Em relação aos estilos de administração e à percepção de autonomia, foi consenso entre 

os entrevistados que, embora haja abertura para propostas e discussões, a autonomia é relativa 

e restrita ao âmbito operacional, e que as instâncias superiores, no caso das IFES, manifestam 

tendência centralizadora. 

Quando questionados sobre o estilo de administração e nível de autonomia concedido 

no ambiente de trabalho, os entrevistados apresentaram posicionamentos distintos: 

 

[...] Hum... acho que sim... acho que esse é o objetivo...Também depende, acho que 

muito das pessoas que estão lá... acho que sim... acho que [...] é muita demanda... 

pouca gente... e você ter pessoas capazes... você necessariamente opta... concede 

autonomia para que as coisas possam caminhar mais rápido (E-1). 

 

[...] um pouco... assim... é porque autonomia envolve você decidir também... você 

propor... você tomar algumas decisões... Hum... não muito... eu acho...não muito 

porque os chefes, assim... sempre querem decidir... Acho que pouca autonomia... 

assim... estudar o assunto... propor... fica à vontade... agora... decidir? Se autonomia 
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envolver decisão pra você fazer o trabalho do seu jeito... Na hora de executar, 

entendeu? Porque, propor é uma coisa... na hora de implantar, é daquele jeito que 

propôs...não... então vamos ver aqui com os chefes... vamos decidir... mais ou menos... 

não vejo muita autonomia, não (E-2). 

 
[...] Olha só... parcialmente... eu digo parcialmente, porque a gente tem uma gestão 
um pouco centralizadora... Então, os grupos existem... eles trazem as soluções, mas 

não têm o poder decisório... a não ser que a solução seja algo que está em um nível 

operacional, vamos supor (E-5). 

 

Na UFPA, especificamente, entrevistados ressaltaram o incentivo da diretora imediata: 

“[...] isso... eu penso que existe, sim.... a nossa diretora, ela incentiva muito a gente buscar essa 

autonomia... desenvolver atividades novas... trabalhos novos... e a gente tem bastante incentivo 

dela” (E-9). O entrevistado E-8 tem a mesma opinião: 

 

[...] existe espaço... a diretora dá bastante abertura para que a gente proponha 

determinadas soluções... determinadas melhorias... nesse sentido, existe sim... há 

espaço, sim... ela dá bastante abertura para todos os coordenadores... pra todos os 

servidores... pra que conversem com ela... que venham aqui... procurem trazer alguma 

melhoria... alguma ideia... uma solução (E-8). 

 

 Já E-10 indicou a presença de condicionantes relacionados a novas propostas, com 

pouca clareza quanto aos fatores que indicariam a aceitabilidade destas. 

A partir do exposto, verifica-se a presença de autonomia relativa nas organizações 

estudadas, não sendo possível especificar o impacto desta para o desenvolvimento de um 

ambiente flexível e facilitador para o trabalho, visto que, na visão de Bonotto (2005), a 

descentralização das decisões sinalizaria um importante elemento na discussão das 

competências coletivas. 

 

4.5.2.4 Fatores mobilizadores de Competências Coletivas associados à área de Gestão de 

Pessoas 

 

Retour e Krohmer (2011) ressaltam a importância da gestão dos recursos humanos para 

o desenvolvimento das competências coletivas, indo desde os processos de recrutamento e 

seleção, em que os gestores deveriam verificar o compartilhamento de valores entre o candidato 

e a organização, até os processos de avaliação de desempenho, que poderiam considerar o 

desempenho coletivo e reduzir a importância dos fatores relacionados ao desempenho 

individual como encorajamento à cooperação entre os profissionais. 

No setor público, as ações citadas ficam comprometidas, ao se considerar a rigidez 

imposta pela legislação e a necessidade de atender a realização de concursos públicos e a 
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dificuldade para implantar políticas de remuneração e benefícios diferenciadas (MELLO et al., 

2011), embora sejam iniciativas que começam a ser esboçadas na realidade das organizações 

investigadas. 

Como na apresentação dos elementos constitutivos das competências coletivas já foi 

apresentada a contribuição da gestão para o desenvolvimento de cada variável, neste aspecto 

foram concentradas as ações relacionadas às práticas de gestão que priorizam a formação de 

um ambiente propulsor para o compartilhamento do conhecimento e desenvolvimento da 

aprendizagem coletiva. 

Nesse sentido, E-5 aponta que, mesmo que sejam observadas práticas de gestão que 

priorizam a formação de um ambiente propulsor para o compartilhamento do conhecimento e 

desenvolvimento da aprendizagem coletiva, estas poderiam ser melhor sistematizadas: 

 

[...] à medida que esses grupos informais que nós temos aqui... eles trabalham por vida 

própria... é uma coisa meio que acontece assim [...] tá acontecendo problema tal... aí 

corre todo mundo pra ajudar... corre todo mundo pra fazer... Então aquele grupo se 

constitui naquela hora e resolve... soluciona aquele problema... Mas eu acho que, se a 

coisa fosse mais sistematizada, eu acredito que... qualquer pessoa estaria apta a, 

porque o conhecimento já foi compartilhado às vezes até na forma de manual... na 

forma de... alguns instrumentos que você pode utilizar no compartilhamento de 

conhecimento, que não são utilizados... infelizmente... A gente teve um ganho grande 

agora, que foi o manual do servidor (E-5). 

 

E-5 trouxe à tona a preocupação com os saberes não instituídos e a necessidade de 

promover a gestão do conhecimento na instituição, para que este não fique personificado nos 

servidores e a ausência destes não comprometa a continuidade do trabalho. 

Os manuais desenvolvidos nos setores da PROGEP foram apontados por E-6 como 

instrumentos importantes no processo de compartilhamento do conhecimento, assim como as 

instruções normativas presentes na universidade.  

E-3 ressaltou a forma de trabalhar da PROGEP, como propulsora ao desenvolvimento 

da aprendizagem coletiva, uma vez que os servidores estariam envolvidos desde o processo de 

planejamento, execução e avaliação das ações empreendidas. 

E-4 e E-8 apontaram as próprias ações de capacitação e incentivo ao desenvolvimento 

do servidor, além de eventos de integração promovidos pela PROGEP como relevantes neste 

processo. 

 E-9, por outro lado, apontou a falta de autonomia como aspecto atravancador no 

processo: 
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[...] Muitas práticas, realmente, elas atrapalham um pouco... uma coisa que a equipe 

sente necessidade... ela percebe que falta é autonomia... A gente entende que a gente 

está dentro de hierarquia... existe superior e coisas a serem seguidas... Só que a questão 

é que aqui é muito diferente de outras unidades... A gente tem um ritmo muito 

dinâmico aqui dentro... muitas decisões têm que ser tomadas de forma rápida (E-9). 

 

 Para Retour e Krohmer (2011, p. 54), a competência coletiva “não é criada somente 

dentro de estruturas formais e informais”. Os autores entendem que a natureza das interações e 

das influências recíprocas integra o surgimento dessas competências. Neste aspecto, pode-se 

reforçar o papel da gestão de pessoas para mobilizar ações que contribuam nesse processo. 

 

4.5.2.5 Resumo das percepções dos servidores  

 

A fim de apresentar as contribuições dos servidores entrevistados, o quadro 10 resume, 

por categoria analisada, as suas percepções. Para maior especificação, os Apêndices C, D e E 

apresentam tais percepções por organização.  

 

Quadro 10 – Percepções dos entrevistados quanto às fontes individuais de Competências Coletivas 

FONTES DESCRIÇÃO (Frequência) 

Composição dos Grupos de Trabalho 

Preocupação existente com a construção de 

grupos de trabalho eficazes (8) 

Deficitário, foco na reposição do quantitativo de 

servidores (1) 

---- (1) 

Interações Formais 

Ausência de estrutura formal que promova a 

cooperação (2) 

Conhecimento dos perfis dos servidores e 

aproveitamento das competências (2) 

Forma de compor os grupos de trabalho a partir 

da predisposição individual do servidor (1) 

Atuação terapêutica da gestão, intervenção 

quando identifica problemas (1) 

Layout (1) 

Papel do Gestor (2) 

---- (1) 

Estilo de Administração 

Autonomia relativa (5) 

Espaço para autonomia (3) 

Presença de autonomia (2) 

Fatores Mobilizadores de 

Competências Coletivas associados à 

Gestão de Pessoas. 
Ações Pontuais (10) 

Fonte: A autora. 
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4.6 AS COMPETÊNCIAS COLETIVAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

As competências coletivas resultam da combinação harmoniosa de talentos individuais, 

de elementos organizacionais e de estilos de administração (RETOUR; KROHMER, 2011; 

MOLON DA SILVA, 2012), o que pode ser observado a partir dos atributos e fontes de 

competências anteriormente abordadas. Utilizando-se desse referencial e partindo-se da 

compreensão de que as competências coletivas emergem do funcionamento dos grupos de 

trabalho, os entrevistados foram questionados sobre a ocorrência desse fenômeno nas 

respectivas áreas de gestão de pessoas. 

Embora os entrevistados tenham reportado a existência de atributos e fatores 

predisponentes ao desenvolvimento das competências coletivas, as informações prestadas não 

se mostraram conclusivas para atestar a presença de tal modalidade de competência nas 

organizações investigadas, ainda que no discurso dos entrevistados tenham sido cogitadas como 

existentes. A STN, especificamente, enfatizou que o conceito de competência coletiva não é 

aplicado pela instituição e, por sua vez, não compõe o “menu” de conceitos do seu modelo de 

gestão por competência.  

Entre os demais entrevistados, persiste uma incompreensão quanto ao conceito, ora 

reportando as competências coletivas como competências individuais transversais aos 

diferentes servidores da instituição, ora como resultado da apropriação de uma competência 

individual pelos demais integrantes de determinado grupo de trabalho, como exposto na fala de 

E-5: 

 

[...] semana do servidor [...] a gente tinha [...] uma carência muito grande na área de 

patrocínio... patrocínio, que eu digo, é parcerias [...] e aí [...] tinha uma pessoa que era 

da comissão mas não tava [...] caminhando legal, e a gente trouxe duas outras pessoas, 
que nunca tinham trabalhado numa comissão mas estavam com vontade de trabalhar... 

se sentiram com vontade de trabalhar... e queriam ter uma oportunidade de trabalhar 

na semana do servidor, e aí foi interessante, porque uma dessas pessoas desencadeou 

um processo [...] de melhoria, digamos assim, até da autoestima das outras três e [...] 

essa pessoa conseguiu [...] juntar aquela [...] equipe, e desenvolveram a competência 

de prospecção de parcerias... Então foi muito interessante [...] foi desenvolvida uma 

competência coletiva ali, de captar parcerias muito, muito produtiva para a semana, 

sabe... Você via que era uma coisa que não existia [...] mas quem trouxe essa 

competência... quem desenvolveu essa competência conjuntamente com todos, foi 

uma outra pessoa, que nunca tinha participado... Aí virou uma competência coletiva... 

porque todo mundo meio que incorporou. 
 

Da mesma forma, percebe-se uma compreensão limitada do que seriam essas 

competências, associando-as ao funcionamento cooperativo nos grupos de trabalho, como pode 

ser observado no discurso de E-8: 
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[...] Eu acho que gera, sim... Eu acho que, se fosse, por exemplo, só um servidor [...] 

não conseguiria gerar o resultado que o grupo gera [...] Porque um ajuda o outro... 
Assim... sempre alguém tem algum tipo de dúvida... em uma determinada questão, e 

o outro consegue ajudar... Então, devido a essa ajuda entre os membros do grupo..., 

eu acho que sim... existe uma competência coletiva. 

 

Embora o aspecto citado por E-8 seja importante para o funcionamento dos grupos de 

trabalho, a colaboração entre os membros de um grupo de trabalho e convergência de esforços 

individuais em direção a uma atividade comum não são suficientes para estabelecer a prática e 

surgimento de uma competência coletiva. Como abordado por Colin e Grasser (2011), é 

necessário que uma dinâmica de compartilhamento e a criação de uma nova competência 

ocorram associadas à coletividade. 

Nesse aspecto, E-10 cita experiência que poderia indicar a existência das características 

citadas por Colin e Grasser (2011) e presença da articulação coletiva e sinergia do grupo 

mencionados por Fontoura et al. (2011): 

 

[...]A gente percebeu isso, por exemplo, quando a gente [...] implementou as trilhas 

de aprendizagem... seria um exemplo... Não é uma coisa que ocorra o tempo todo... 

mas é mais considerando o cenário que a gente teve esse ano [...] A gente criou o 

POP... procedimento operacional padrão... com base nisso... todo mundo trabalhou... 

Nesse momento a gente conseguiu a adesão da equipe... mas, como disse... não é uma 

coisa que acontece o tempo todo... Não são em todas as ações que a gente consegue 

isso... mas algumas coisas ficam marcadas como um trabalho realmente coletivo. 

 

Também pode ser observada uma tendência em associar as competências coletivas ao 

funcionamento eficaz de determinados grupos de trabalho, quando na verdade seria necessário 

mais do que isso para cogitar o desenvolvimento destas, como já abordado ao longo deste 

trabalho e apontado por autores como Colin e Grasser (2011) e Fontoura et al. (2011). 

Todavia, ao considerarem a realidade da área de gestão de pessoas, os entrevistados da 

STN cogitaram a possibilidade de que competências coletivas poderiam ter sido desenvolvidas 

em grupos específicos de trabalho, dado o diferencial de desempenho apresentado e a sinergia 

desenvolvida nestes, conforme exposto por E-1: 

 

Eu acho que esse sucesso [...] o grupo foi bem sucedido... né? Eu acho que, de alguma 

maneira você está falando que surgiu ali uma competência coletiva, né? Houve esse 

autoajuste [...] e esse autoajuste gerou alguma coisa mais do que um e um é dois... 

Assim... o grupo se comportou como três. 

 

Nesse caso, o entrevistado fez alusão ao aspecto citado por Boterf (2004) como 

característico das competências coletivas: a sinergia gerada entre os componentes de um grupo 
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de trabalho representando mais do que o somatório das competências individuais. Embora não 

se possa afirmar a existência de uma competência coletiva em desenvolvimento sem que 

investigações aprofundadas sejam realizadas, pode-se colocar essa variável como indicador de 

um funcionamento coletivo diferenciado existente no referido setor da organização. 

 Além disto, E-1 ressaltou o caráter não reprodutível do funcionamento grupal 

observado, conforme trecho que segue, convergindo com o posicionamento de Michaux (2011) 

ao afirmar o caráter tácito da capacidade coletiva, associada a diferentes configurações sociais, 

impedindo a sua reprodutibilidade e conferindo à organização um ativo estratégico: “[...] isso 

se você observa por essa ótica... assim... esse pessoal trabalha bem, mas talvez você não 

consiga... nem [...] definir... ou [...] identificar conceitualmente o que está acontecendo ali... 

né... e não consegue [...] transferir”. 

 Já E-2 se remeteu às características observadas nos grupos, como pode ser observado 

nas seguintes falas: 

 

Eu acho que algumas vezes [...] com o grupo o trabalho sai mais rápido... a gente 

discute o que... Uma coisa que eu tava em dúvida... o outro já resolveu... Uma coisa 

que eu tenho ideia... o outro já aperfeiçoou... Às vezes fica mais fácil... eu acho que o 

trabalho fica mais fácil... a competência coletiva eu acho que é tornar fáceis... mais 
fáceis os trabalhos... Essas equipes... elas são bem comprometidas... geralmente os 

integrantes são bem comprometidos... respeitam muito os outros e querem ver o 

resultado acontecer. 

 

Nesse aspecto, podem ser observadas características já listadas na literatura como não 

só predisponentes ao surgimento de competências coletivas, como a cooperação, mas também 

alguns atributos destas, como o engajamento subjetivo, representado pelo comprometimento e 

possivelmente o referencial comum (RETOUR; KRHOMER, 2011). 

Embora a competência coletiva possa ser descrita como um fenômeno que emerge das 

práticas coletivas de trabalho, ao ser desconsiderada ou ainda ignorada pelos gestores, pode 

comprometer o alcance do diferencial estratégico. Os entrevistados referenciaram as suas 

percepções pessoais quanto ao funcionamento dos grupos de trabalho e indicaram a 

possibilidade de emergência do fenômeno citado e enfatizaram a sua ocorrência espontânea. Os 

grupos de trabalho mencionados desenvolveram uma forma própria de produzir e gerar 

resultados diferenciados. 

 Pelo discurso apresentado, a emergência dessa capacidade coletiva não estaria associada 

diretamente a ações promovidas pela organização ou ao modelo de gestão adotado, uma vez 

que prevalece a ênfase nas competências individuais e sua relação direta com a função de 

trabalho. 
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Embora as informações fornecidas não tenham sido conclusivas quanto à ocorrência de 

competências coletivas nas organizações estudadas, possibilitaram o levantamento de 

questionamentos quanto às dinâmicas dos coletivos de trabalho. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Mobilizados pela necessidade de modernização da gestão e pela busca de adequação à 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, as organizações pesquisadas se lançaram ao 

desafio de implantar um modelo de gestão que se propõe estratégico no âmbito da gestão de 

pessoas, o Modelo de Gestão por Competências. Nesse sentido, ele é estratégico ao conferir 

ação integradora às práticas de gestão de pessoas que estariam diretamente vinculadas aos 

objetivos estratégicos da instituição. 

No entanto, a apreciação dos casos indica que a tal unidade ou integração das práticas 

citadas se mostra complexa e distante, especialmente nas instituições federais de ensino 

superior. As barreiras a serem transpostas variam desde a dimensão e complexidade da gestão 

em uma instituição federal, passando pela incompreensão quanto ao modelo e os motivos para 

a sua adoção pelos servidores, inclusive os da alta gestão, até a resistência à mudança e 

expressiva dificuldade para a inovação em gestão. 

Tais fatores se coadunam com o Relatório Final da Conferência Nacional de Recursos 

Humanos da Administração Pública Federal (BRASIL, 2009), em que são consideradas 

barreiras à implementação da gestão por competências na Administração Pública Federal 

(ADP): 

 

a) Falta de consenso sobre o tema. 

b) Ausência de sensibilização dos dirigentes da organização para a necessidade da 

implementação do modelo. 

c) Recente edição do decreto e da abordagem de gestão por competência. 

d) Carência de servidores qualificados no tema. 

e) Insuficiente apoio metodológico e instrumental para concepção execução do 
projeto de gestão por competências. 

f) Ausência do sistema de apoio (Sistema de Gestão por Competências), que agora 

entra em fase de implementação nos órgãos pilotos. 

g) Fragilidade dos arranjos funcionais e estruturais do órgão. 

h) Carência de quadro próprio de servidores. 

i) Necessidade de reestruturação das áreas de desenvolvimento de pessoas. 

 

Exceto pela organização do Sistema de Administração Financeira Federal, que já 

demonstra avanços rumo à maior unificação de suas práticas, as instituições federais de ensino 

superior apresentaram atuação centrada especialmente nos processos de capacitação, como 

previsto no Decreto 5.707∕06 (BRASIL, 2006a) e apenas começam a esboçar a transição para 

outras práticas como a avaliação de desempenho, caso da UFPB, e seleção, caso da UFPA. Tal 

condição converge com o Relatório citado, em que, nos órgãos pesquisados, prevalecia a fase 

inicial de evolução da gestão por competência, concentrando experiências na área da 
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capacitação e forte presença de barreiras que ameaçavam a continuidade do modelo (BRASIL, 

2009). 

Longe de constituir um modelo de gestão, como proposto, as organizações claramente 

ainda utilizam práticas isoladas da gestão por competência, seja por não terem considerado o 

aspecto estratégico intrínseco ao modelo, como observado nas três organizações participantes 

do estudo, seja pelas limitações encontradas no cotidiano organizacional. Inclusive, o referido 

Relatório aponta o descolamento estratégico como um dos efeitos perversos e distorções do 

modelo de gestão por competência, posicionando a elaboração do planejamento estratégico e 

consequente identificação das competências organizacionais e adequado mapeamento de 

competências como “desafios políticos e operacionais determinantes para o sucesso da adoção 

do modelo” (BRASIL, 2009, p.60). 

Nesse contexto, Molon da Silva e Mello (2013) apontam que especificidades do setor 

público afetam a prática da gestão por competência, uma vez que as organizações do setor 

tenderiam a manifestar lentidão no processo de mudança, exigindo um processo de 

aprendizagem coletiva. Mesmo alcançando benefícios associados à implantação de ferramentas 

isoladas, por exemplo, a capacitação por competências, o percurso até a almejada eficácia 

organizacional mostra-se longo e distante.  

Para que o modelo de gestão por competências figurasse como estratégia de eficácia 

organizaional, como abordado por Molon da Silva e Mello (2011), o desenvolvimento dos 

servidores deveria estar articulado às necessidades da gestão. E, embora teoricamente este 

aspecto pareça claro aos entrevistados, as organizações parecem esbarrar na própria necessidade 

de se adequar às prerrogativas legais impostas pelo governo, suprimindo etapas consideradas 

essenciais à composição do modelo de gestão adotado. Desta forma, o componente estratégico 

parece comprometido nas três organizações analisadas, ainda com predomínio do perfil 

executor do RH como proposto por Tanure, Evans e Cançado (2010), em que políticas e práticas 

modernas são utilizadas sem que estas estejam em consonância com a estratégia da organização. 

Todavia, as organizações parecem estar no caminho para sanar tal lacuna, aumentando 

gradativamente a articulação de suas práticas com os respectivos planejamentos institucionais. 

Pode-se observar a heterogeneidade quanto à implantação do modelo, tendo cada 

instituição considerado os aspectos que melhor lhe convieram para dar início ao processo, o 

que parece estar relacionado à fragmentação teórica associada ao tema, conforme exposto por 

Brandão e Guimarães (2001), e à falta de orientações fornecidas pelo governo federal, 

instituindo a PNDP em 2006 e emitindo orientações para a implantação da capacitação por 

competências em 2012. Segundo o já citado Relatório Final da Conferência Nacional de 
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Recursos Humanos da Administração Pública Federal (BRASIL, 2009), tal heterogeneidade 

seria esperada dada a inexistência de um modelo único e universal, ficando a critério de cada 

organização implantar um modelo de competências que considerasse a sua realidade (BRASIL, 

2009).  

Na verdade, a diversidade e os diferentes escopos associados ao modelo de gestão por 

competências, ao permitirem o seu planejamento e implementação de acordo com as 

peculiaridades de cada organização, como abordado por Mello et al. (2012), parecem convergir 

com a sua adequação aos órgãos da administração pública federal, justificando a sua adoção 

como instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, ao mesmo tempo em 

que a inexistência de consenso sobre o tema é considerada um entrave à implementação do 

modelo na ADP (BRASIL, 2009). 

Em relação à gestão das competências coletivas, a percepção dos entrevistados não foi 

suficiente para atestar a presença destas. Todavia, em todas as organizações surgiram exemplos 

de produção coletiva que poderiam indicar a possível formação dessa modalidade de 

competência. 

Entretanto, a ressalva colocada por Colin e Grasser (2011), de que a mera articulação 

dos membros de um grupo de trabalho para o alcance de objetivos comuns não é suficiente para 

se verificar a formação de uma competência coletiva, é importante para ampliar a discussão 

sobre o tema. Quando uma produção coletiva poderia indicar a produção de uma competência 

coletiva? Na visão de Michaux (2011), essa produção estaria associada à reunião de diferentes 

fenômenos cognitivos e sociais (cooperativos), que favoreceriam a capacidade de agir e reagir 

coletivamente. 

Em relação aos atributos das competências coletivas, o principal aspecto citado pelos 

entrevistados como presente no cotidiano dos grupos de trabalho foi o Referencial Comum, 

associado à compreensão compartilhada quanto aos objetivos do grupo e os meios para alcançá-

los. Aspectos como a realização de reuniões periódicas, conforme indicado por Bonotto e 

Bittencourt (2006) como estímulo ao desenvolvimento de competências coletivas, e o foco no 

planejamento institucional foram considerados facilitadores nesse processo. 

 O aspecto que mais gerou ressalvas por parte dos entrevistados se refere ao Engajamento 

Subjetivo, em que pese a variabilidade de acordo com o servidor e o compromisso estabelecido 

por este com o trabalho. 

 Em relação às fontes de competências, as relações afetivas e o estabelecimento de 

interações informais foram considerados relevantes, por todos os entrevistados, para a 
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composição de um ambiente de trabalho promissor à coletividade e à constituição de um sentido 

de comunidade, conforme abordado por Retour e Krohmer (2011). 

Quanto aos aspectos relativos à organização, poucas foram as ações citadas pelos 

entrevistados que puderam ser associadas diretamente ao desenvolvimento de competências 

coletivas. Entretanto, ao se considerar os atributos das competências coletivas, bem como suas 

fontes de criação, podem ser observadas ações pontuais da gestão de pessoas que possivelmente 

forneceriam subsídios para a constituição de um terreno fértil ao futuro desenvolvimento de 

competências coletivas. 

 Nesse sentido, as condições para emergência das competências coletivas propostas por 

Boterf (2004, p. 242) podem ser listadas, a fim mobilizar ações futuras para uma gestão voltada 

ao coletivo: 

  

a) organizar a cooperação entre as competências; 

b) facilitar as relações de ajuda entre os diversos colaboradores ou junto a 

especialistas; 

c) promover a existência das competências ou dos saberes comuns; 

d) dispor de uma ferramenta que permita proceder a ofertas e procuras de 

competências; 

e) implantar estruturas de geometria variável; 

f) desenvolver estruturas matriciais e projetos transversais; 

g) garantir o tratamento das interfaces; 

h) manter a diversidade das competências; 
i) criar relações de solidariedade e de convivência; 

j) instaurar anéis de aprendizagem; 

k) implantar uma memória organizacional; e, 

l) implementar um gerenciamento apropriado. 

 

Não se pretende, aqui, tratar a gestão das competências coletivas de modo leviano. A 

lista em si não é suficiente para garantir o desenvolvimento desse fenômeno, mas o 

aprofundamento em cada aspecto listado permite uma série de reflexões sobre a gestão do 

coletivo e como ações podem ser empreendidas no sentido de criar o ambiente que contribua 

para o desenvolvimento destas, ainda que no contexto da administração pública brasileira.  

Para tanto, urge considerar a perspectiva de Zago e Retour (2013) ao proporem a cultura 

organizacional como nível constitutivo da gestão por competências e fator essencial para a 

adequada implantação do modelo. Na visão dos autores, cada perfil cultural poderá ser um fator 

determinante para a constituição da competência organizacional como um recurso único.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema das Competências tem despertado o interesse de pesquisadores ao redor do 

mundo. Especificamente na área da gestão, por ter adquirido contornos estratégicos e estar 

associado ao desenvolvimento de eficácia organizacional, tem sido empregado na composição 

de um modelo de gestão que se propõe a unificar as práticas de gestão de pessoas aos objetivos 

organizacionais. 

Na busca pela articulação mencionada, os casos de organizações brasileiras que se 

propõem a adotar o modelo são crescentes, inclusive no setor público. O sucesso associado a 

este na iniciativa privada e a presença de trabalhos pioneiros no setor público, em outras 

realidades, chamou a atenção da administração pública federal brasileira, que instituiu o sistema 

de gestão por competência como instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal. 

Desde a publicação do Decreto 5707∕06 (BRASIL, 2006a), as organizações públicas 

federais têm buscado sua adequação à PNDP. Neste cenário, para melhor compreender a 

realidade das organizações que empreenderam tal desafio, utilizou-se como referência para 

estudo três organizações públicas federais, destas, uma é constituinte do sistema de 

administração financeira federal e duas são instituições federais de ensino superior. 

A adoção do Modelo de Competências foi considerada um requisito mínimo para 

averiguar se nessas instituições, que se propõem a exercer uma gestão estratégica, as 

competências coletivas seriam consideradas em suas práticas de gestão, modalidade ainda 

pouco investigada se comparada à noção de competência e seus componentes individual e 

organizacional. 

Tais competências, compreendidas como aquelas que emergem do agir coletivo nos 

diferentes grupos de trabalho, gerando sinergia e desempenho diferenciado, teriam como 

substrato a interação das competências individuais e características predisponentes à produção 

em grupo. Nesse sentido, tem-se como referência as contribuições de Retour e Krohmer (2011), 

segundo as quais a combinação de fontes relacionadas às pessoas e à organização associada aos 

atributos das competências coletivas seriam indicativos de predisposição à sua formação. 

Na busca por analisar os processos de identificação e utilização das competências 

coletivas, pôde-se verificar, nas organizações sob estudo, que esta modalidade de competência 

permanece ignorada pela gestão, não sendo considerada e propriamente gerida, ainda que possa 

surgir espontaneamente nos coletivos de trabalho.  
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No que se refere à proposta deste trabalho, em verificar como as práticas de gestão 

identificam, contemplam e se articulam com as competências organizacionais e coletivas, não 

foi possível estabelecer uma relação direta, visto que as competências organizacionais não 

apresentam o viés estratégico necessário e as competências coletivas não são ativamente 

geridas, como é possível supor a partir das informações fornecidas. 

Quanto à identificação e caracterização das concepções existentes relacionadas às 

competências coletivas, pôde-se observar, na literatura sobre o tema, grande heterogeneidade 

conceitual, enquanto que, na pesquisa de campo, o conceito parece ser pouco compreendido, 

sendo fragilmente associado ao funcionamento cotidiano dos grupos de trabalho e convergência 

de esforços para o alcance de objetivos. E, embora tal condição seja importante, é 

reconhecidamente insuficiente para o desenvolvimento da sinergia necessária à produção de 

uma competência coletiva. 

Dado o caráter estratégico do modelo, ao se tentar verificar, nas organizações sob 

estudo, como as práticas de gestão identificavam, contemplavam e se articulavam com as 

competências organizacionais e coletivas, pouco se pôde observar. Os entrevistados não tinham 

clareza quanto às competências consideradas estratégicas e as organizações não haviam 

delimitado quais seriam as competências organizacionais. Entretanto, puderam ser verificadas 

ações e práticas de gestão que permitiriam condições ao florescimento das competências 

coletivas. 

Os servidores entrevistados, em sua maioria gestores, principalmente nas Instituições 

Federais de Ensino Superior, apontaram a existência de alguns dos atributos que definem as 

competências coletivas, bem como fatores predisponentes ao seu surgimento. E, embora o 

discurso dos servidores tenha apontado para um possível surgimento de competências coletivas, 

as práticas de gestão em vigor não demonstraram articulação direta com o desenvolvimento 

destas. 

Há de se reconhecer, entretanto, a complexidade da gestão pública e as implicações que 

a adoção de um novo modelo de gestão podem gerar para a Organização. A apropriação de um 

modelo de gestão leva tempo e exige maturidade dos seus agentes e, considerando, por 

exemplo, a dimensão das organizações investigadas e a heterogeneidade de pessoal, 

conhecimentos e recursos a estas associadas só agregam maior complexidade. 

No entanto, pôde-se constatar a ênfase nas competências individuais, tendo como foco 

o indivíduo e as competências que este deveria apresentar e desenvolver para que os objetivos 

organizacionais fossem alcançados, não tendo sido possível identificar a utilização e gestão das 

competências que emergem da interação gerada pela prática do trabalho. Os resultados 
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demonstram que as organizações participantes do estudo ainda utilizam, de modo restrito, tanto 

na prática como conceitualmente, a gestão por competências, concentrando-se no atendimento 

às formalidades da legislação. 

Ao considerar as dimensões de competência constantes na literatura, pôde-se verificar 

a referência específica aos conhecimentos, habilidades e atitudes que os servidores deveriam 

apresentar e desenvolver para o adequado desempenho de suas atribuições, estritamente 

relacionadas aos seus cargos e carreiras. 

Entretanto, ao se considerar os atributos das competências coletivas bem como suas 

fontes de criação, verificaram-se ações pontuais das respectivas áreas de gestão de pessoas que, 

possivelmente, forneceriam subsídios para a constituição de um terreno fértil ao futuro 

desenvolvimento de competências coletivas. 

É importante ressaltar as limitações do estudo, ao considerar que a área responsável pela 

implantação do Modelo de Gestão por Competências na Organização foi a que forneceu as 

informações quanto ao modelo e ao funcionamento dos grupos de trabalho, possivelmente 

comprometendo a isenção das informações prestadas. Dado que os gestores da área foram os 

respondentes da pesquisa, poder-se-ia constatar certa tendenciosidade para avaliar 

positivamente os processos investigados. Da mesma forma, o número de entrevistas pode ser 

considerado reduzido, diante da realidade de cada instituição, com um recorte específico à área 

de gestão de pessoas.  

Para a maior compreensão do tema, estudos adicionais são necessários, inclusive com a 

escuta de profissionais dos diferentes setores e níveis hierárquicos da instituição, bem como a 

observação dos grupos de trabalho, permitindo o acesso a variáveis não contempladas neste 

estudo e talvez facilitando a identificação de competências coletivas. 

Ao considerar tal fenômeno, o modelo de gestão por competências poderia ser 

enriquecido, fomentando benefícios reais para as organizações e contribuindo sobremaneira 

para a constituição de um coletivo de trabalho.  

Uma vez tendo a gestão atenta e comprometida com a promoção dos fatores 

predisponentes ao desenvolvimento das competências coletivas, supõe-se que o Modelo de 

Gestão por Competências poderia incrementar o seu potencial estratégico e ampliar a 

abrangência do modelo em seu processo de gestão. 

 Desta forma, ao promover o alinhamento com as práticas de gestão, a organização 

poderia atenuar lacunas, polaridades e dirimir os antagonismos existentes, promovendo um 

ambiente propício à coletividade e haurindo os benefícios associados. 
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Longe de eximir as instituições estudadas da responsabilidade que lhes convêm, há de 

se ressaltar que a adequação à PNDP, sem que variáveis relevantes ao modelo sejam 

consideradas, gera implicações para a gestão. Os motivos alegados para tal, ainda que pareçam 

legítimos, suscitam questionamentos sobre a apropriação de modelos do setor privado pelo 

público e até que ponto tal transposição é realizada de maneira planejada e refletida. 

Pode-se questionar, ainda, até que ponto o processo de modernização da gestão deveria 

ser proveniente de uma imposição legal, tal qual ocorrida, e se a gestão por competências seria 

apropriada à diversidade de organizações e cenários constantes na realidade da administração 

pública federal brasileira, e por quanto tempo. 

Ainda hoje, após nove anos da publicação do decreto 5707∕06, as organizações públicas 

federais esboçam os primeiros passos rumo à implantação da capacitação por competência. Até 

que se alcance um modelo de gestão, há um longo caminho a ser percorrido. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA I 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

VARIÁVEL N PERGUNTA

1 Como se deu a implantação do modelo de gestão por competências na

Organização? O que demandou a implantação? (Por exemplo, Decreto

5.707 que institui a PNDP)

2 Quais variáveis foram consideradas para o mapeamento das competências?

A estratégia da organização? O plano de resultados?

3 Quais as práticas de Gestão de Pessoas em Vigência na Organização? De

que modo o modelo de gestão por competências se articula com estas

práticas? Em que momento a organização se encontra em relação à

implantação?

4 Quais as principais dificuldades vivenciadas pela organização para a

implantação do modelo? Quais os principais resultados obtidos até o

momento? De que forma o modelo de gestão por competência, utilizado

por vocês hoje, contribui para o alcance dos objetivos organizacionais? O

que poderia ser mudado em sua opinião?

5 Quais competências são consideradas estratégicas para a organização? Por

que são estratégicas? Como estas competências são perceptíveis no

cotidiano organizacional? E nas práticas de Gestão de Pessoas?

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Modelo de Gestão por

Competência

VARIÁVEL N PERGUNTA

6 Referencial Comum. Verifica nos grupos de trabalho uma compreensão

compartilhada quanto aos objetivos do grupo e os meios para alcança-los?

Os membros dos grupos de trabalho se articulam para o alcance de

objetivos comuns? Quais ações a organização empreende para a construção

de um referencial comum?

7 Linguagem Compartilhada. Verifica a existência de vocabulários

próprios para a comunicação nos grupos de trabalho? Por exemplo,

utilização de termos técnicos que facilitam a comunicação para a realização

do trabalho.

8 Memória Coletiva. Verifica nos grupos de trabalho a troca de experiências

e conhecimentos na busca pela construção de soluções e propostas? Os

aprendizados são compartilhados e usados para a construção de soluções

inovadoras? A organização promove a construção de soluções

compartilhadas? De que forma?

9 Engajamento Subjetivo. Você percebe o engajamento pessoal entre os

membros das diferentes equipes com o trabalho e objetivos traçados?

Como?

Atributos das Competências

Coletivas
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VARIÁVEL N PERGUNTA

10 Capital de Competências Individuais. Verifica o empenho dos servidores

em manifestar suas competências individuais a serviço da coletividade e

objetivos organizacionais?

11 Interações Afetivas/ Relações Informais. Os servidores se sentem à

vontade em seus respectivos grupos de trabalho? As interações afetivas

permitem a construção de um sentimento de “equipe”, comunidade? As

interações cotidianas informais contribuem para a articulação entre os

membros dos grupos de trabalho?

12 Cooperação. Existe cooperação entre os servidores nos grupos de

trabalho? De que forma as práticas da área de gestão de pessoas favorecem

o desenvolvimento do senso de equipe?

13 Composição das Equipes ou Coletivos de Trabalho. De que forma

percebe a preocupação da organização para a composição de grupos de

trabalho eficazes?

14 Interações Formais. Existe alguma estrutura formal ou forma de compor

os grupos de trabalho que gerem o comprometimento dos profissionais?

Qual? (unidades elementares de trabalho, equipes com responsabilidades

ampliadas, grupo-projetos, estrutrras em rede)

15 Estilo de Adminsitração. Existe espaço para iniciativas e desenvolvimento

de autonomia nas equipes de trabalho? De que forma?

Fontes de Criação das

Competências Coletivas

VARIÁVEL N PERGUNTA

Competências Coletivas

16

A competência coletiva pode ser compreendida como as competências que

emergem das práticas coletivas de trabalho. Você percebe a existência e∕ou

formação destas no cotidiano da organização? E no departamento de Gestão 

de Pessoas? Estas competências são utilizadas para a geração de resultados

para a organização?

Fatores Mobilizadores de CC

associados à GRH

17 As práticas de gestão priorizam a formação de um ambiente propulsor para

o compartilhamento do conhecimento e desenvolvimento da aprendizagem

coletiva? De que forma? O que nas práticas de gestão da organização torna

visível esse compartilhamento coletivo? As práticas de gestão fomentam ou

atrasam esse processo?

Dados do Respodente

18 a. Gênero:

b. Idade: 

c. Escolaridade: 

d. Cargo:

e. Tempo na Organização:

f. Tempo na Equipe:

g. Tempo na Gestão da Equipe:
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA II

 

N. PERGUNTAS OBSERVAÇÕES

1 Quais fatores levaram a eleição do Modelo de Gestão por Competências como

instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (Conforme decreto

5.707 de 2006)?

Art. 5o  São instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal:  I - plano anual de capacitação; 

II - relatório de execução do plano anual de capacitação; e

III - sistema de gestão por competência

2 Segundo o decreto 5.707 de 2006, caberia à Secretaria de Gestão do MPOG desenvolver e

implementar o Sistema de Gestão por Competências. Quais os parâmetros utilizados,

considerando as peculiaridades da Gestão Pública? 

3 Quais desdobramentos eram esperados ao adotar o Sistema de Gestão por competências

como instrumentos da PNDP? 

4 Na prática, como o Modelo de Gestão por Competências se articula com as diretrizes da

Política nacional de Desenvolvimento?

I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento das

competências institucionais e individuais;

II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou externamente ao seu local de trabalho;

III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e

assessoramento;

IV - incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas próprias instituições, mediante o aproveitamento

de habilidades e conhecimentos de servidores de seu próprio quadro de pessoal;

V - estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida como a oferta regular de cursos para

o aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional;

VI - incentivar a inclusão das atividades de capacitação como requisito para a promoção funcional do servidor nas

carreiras da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e assegurar a ele a participação nessas

atividades;

VII - considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do desempenho do servidor complementares entre si;

VIII - oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos;

IX - oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as normas específicas aplicáveis a cada carreira

ou cargo, aos servidores que ingressarem no setor público, inclusive àqueles sem vínculo efetivo com a administração

pública;

X - avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação;

XI - elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as definições dos temas e as metodologias de

capacitação a serem implementadas; 

XII - promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de capacitação; e

XIII - priorizar, no caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos ofertados pelas escolas de governo, favorecendo a

articulação entre elas e visando à construção de sistema de escolas de governo da União, a ser coordenado pela Escola

Nacional de Administração Pública - ENAP.

ROTEIRO DE ENTREVISTA
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N. PERGUNTAS OBSERVAÇÕES

5 De que modo a adoção do Sistema de Gestão por Competências atende ao cumprimento

das finalidades da PNDP?

I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão;

II - desenvolvimento permanente do servidor público;

III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano 

plurianual; 

IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e

V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação.

6 Após 8 anos da publicação do Decreto que institui a PNDP, quais os efeitos da

implantação do Sistema de Gestão por Competências na Administração Pública Federal?

Qual a adesão ao Modelo? Poderia citar instiuições que se destacaram na implantação do

Sistema?

7 O documento "Guia da Gestão da Capacitação por Competências" refere-se

prioritariamente ao modelo de gestão por competências como incentivador "do enfoque

sistêmico e estratégico sobre a organização. As organizações públicas federais tem

conseguido realizar tal articulação estratégica? Em que medida as organizações tem

utilizado o modelo enquanto ferramenta isolada de gestão?

8 Embora a PNDP faça alusão direta ao "Sistema de Gestão por Competências", o

documento "Guia da Gestão da Capacitação por Competência" afirma que "a PNDP

estabelece a gestão por competências como referência para a gestão da capacitação na

Administração Pública Federal (p.21)". Poderíamos afirmar que a gestão por

competências na esfera pública, restringe a sua atuação para as políticas de capacitação?

Existem organizações que conseguiram extrapolar para as demais políticas e práticas de

RH?

8 Quais os principais desafios associados a implantação de tal sistema na administração

pública?

10 Quais os principais benefícios já relatados pelas instituições que implantaram o sistema?

Cumpriu o objetivo incial?

11 O decreto que institui a PNDP define a Gestão por Competência como “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” . De que forma a administração pública concilia

o desenvolvimento das competências individuais aos objetivos da instituição? Esta

concepção é clara aos servidores?

12 Atualmente, discute-se a relevância do desenvolvimento de competências coletivas como

diferencial para o alcance dos objetivos organizacionais. Consideraria viável a adoção de

tal variável como instrumento de gestão a ser contemplado pelo Sistema de Gestão por

Competências na Administração Pública Federal? De que forma?

ROTEIRO DE ENTREVISTA
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APÊNDICE C – RESUMO DAS PERCEPÇÕES DOS ENTREVISTADOS QUANTO AOS ATRIBUTOS E FONTES DE 

COMPETÊNCIAS COLETIVAS NA STN 
 

VARIÁVEIS ANALISADAS E-1 E-2 

ATRIBUTOS 

Referencial Comum Variável de acordo com o grupo de trabalho. Variável de acordo com o grupo de trabalho. 

Linguagem Compartilhada Não conseguiu precisar. Pouco. 

Memória Coletiva 
Ênfase na gestão do conhecimento promovido 

pela organização. 

Compartilhamento de saberes associado à 

disposição individual. 

Engajamento Subjetivo Variável de acordo com o grupo de trabalho. Variável de acordo com o grupo de trabalho. 

FONTES DE 

CRIAÇÃO 

Capital de Competências 

Individuais 

Indivíduos geralmente colocam à disposição 

da organização suas competências. 

Indivíduos geralmente colocam à disposição 

da organização suas competências. 

Interações Afetivas ∕ 

Relações Informais 

Interações afetivas e relações informais 

promissoras. 

Interações afetivas e relações informais 

promissoras. Papel da tecnologia nas 

interações informais. 

Cooperação Variável de acordo com o grupo de trabalho. Existente nos grupos de trabalho. 

Composição das Equipes 

ou Coletivos de Trabalho 
“Feeling” do Gestor.  Posicionamento do servidor. 

Interações Formais ------ Forma de compor os grupos de trabalho. 

Estilos de Administração Presença de Autonomia. Autonomia relativa. 

Fatores Mobilizadores de 

CC associados às GRH 
Ações pontuais. Ações pontuais. 
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APÊNDICE D – RESUMO DAS PERCEPÇÕES DOS ENTREVISTADOS QUANTO AOS ATRIBUTOS E FONTES DE 

COMPETÊNCIAS COLETIVAS NA UFPB 

VARIÁVEIS ANALISADAS E-3 E-4 E-5 E-6 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 

Referencial 

Comum 

Perceptível nos grupos de 

trabalho. 

Perceptível nos grupos de 

trabalho. Facilitadores: 

Reuniões periódicas e 

curso de excelência em 

gestão (já realizado pela 

UFPB). 

Perceptível nos grupos de 

trabalho, principalmente 

entre diretores das 

divisões. Facilitadores: 

Reuniões periódicas e 

layout da PROGEP. 

Perceptível nos grupos de 

trabalho, estreita relação 

entre as divisões. 

Facilitadores: Reuniões 

periódicas e layout da 

PROGEP. 

Linguagem 

Compartilhada 

Utilização de termos 

técnicos característicos da 

Gestão de Pessoas. 

Utilização de termos 

técnicos característicos da 

Gestão de Pessoas e 

divisão especifica. 

Utilização de termos 

técnicos característicos da 

Gestão de Pessoas e 

divisão especifica. 

Utilização de termos 

técnicos característicos da 

Gestão de Pessoas e 

divisão especifica. 

Memória Coletiva 

Relacionada aos 

referenciais legais e 

atuação do gestor maior. 

Eventualmente se percebe 

o compartilhamento 

espontâneo de 

informações. 

Facilitadores: Reuniões 

periódicas e layout da 

PROGEP. 

Perceptível troca de 

experiências e saberes 

para a construção de 

soluções e propostas entre 

diretores e divisões da 

PROGEP.  

Perceptível troca de 

experiências e saberes 

para a construção de 

soluções e propostas. 

Engajamento 

Subjetivo 

Variável de acordo com o 

servidor. 

Variável de acordo com o 

servidor. Influência das 

atividades operacionais. 

Geralmente percepível. 

Novo perfil de servidor: 

qualificação superior à 

necessária para o 

exercício da função. 

Variável de acordo com o 

servidor. Falta um “algo” 

a mais. 
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APÊNDICE D – RESUMO DAS PERCEPÇÕES DOS ENTREVISTADOS QUANTO AOS ATRIBUTOS E FONTES DE 

COMPETÊNCIAS COLETIVAS NA UFPB 
F

O
N

T
E

S
 D

E
 C

R
IA

Ç
Ã

O
 

Capital de 

Competências 

Individuais 

Indivíduos geralmente 

colocam à disposição da 

organização suas 

competências. 

Indivíduos geralmente 

colocam à disposição da 

organização suas 

competências. Clima 

Organizacional 

interferindo no processo. 

Indivíduos geralmente 

colocam à disposição da 

organização suas 

competências. 

Indivíduos geralmente 

colocam à disposição da 

organização suas 

competências, embora 

verifique a falta de 

aplicação de 

conhecimentos 

necessários à gestão. 

Interações Afetivas 

∕ Relações 

informais 

Interações afetivas e 

relações informais 

promissoras. 

Interações afetivas e 

relações informais 

promissoras. 

Interações afetivas e 

relações informais 

promissoras. 

Interações afetivas e 

relações informais 

promissoras. 

Cooperação 

Variável de acordo com o 

grupo de trabalho. 

Demandas operacionais 

comprometem o processo. 

Variável de acordo com a 

predisposição pessoal do 

servidor. Presente na 

PROGEP. 

Presente nos grupos de 

trabalho. 

Presente nos grupos de 

trabalho. 

Composição das 

Equipes ou 

Coletivos de 

Trabalho 

Busca pela integração 

entre as demandas da 

instituição, o perfil 

necessário e os interesses 

do servidor. 

Deficitário. Foco na 

reposição de servidores, 

independente do perfil 

necessário. 

Assessoria técnica. ------------------------------ 

Interações Formais Atuação terapêutica. Papel da chefia. 
Conhecimento dos Perfis 

de servidores para a 

alocação adequada. 

Layout da PROGEP. 
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APÊNDICE D – RESUMO DAS PERCEPÇÕES DOS ENTREVISTADOS QUANTO AOS ATRIBUTOS E FONTES DE 

COMPETÊNCIAS COLETIVAS NA UFPB 

Estilos de 

Administração 
Presença de Autonomia. Autonomia relativa. Autonomia relativa. Autonomia relativa. 

Fatores 

Mobilizadores de 

CC associados às 

GRH 

Ações pontuais. Ações pontuais. Ações pontuais. Ações pontuais. 
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APÊNDICE E – RESUMO DAS PERCEPÇÕES DOS ENTREVISTADOS QUANTO AOS ATRIBUTOS E FONTES DE 

COMPETÊNCIAS COLETIVAS NA UFPA  

VARIÁVEIS 

ANALISADAS 
E-7 E-8 E-9 E-10 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 

Referencial Comum 

Perceptível nos grupos de 
trabalho, com 

comprometimento na 

interação entre 
coordenações. Facilitador: 

Foco no PDI. 

Perceptível nos grupos de 
trabalho. Facilitador: 

Reuniões de Planejamento 
realizadas no final do ano. 

Perceptível nos grupos de 
trabalho. Facilitadores: PDI 

e interação com a 
PROPLAN. 

Perceptível nos grupos de 

trabalho, dificuldade para 

operacionalizar. 

Linguagem 
Compartilhada 

Utilização de termos 

técnicos característicos da 
Gestão de Pessoas e divisão 

especifica. 

Utilização de termos 

técnicos característicos da 
Gestão de Pessoas e divisão 

especifica. 

Não percebe. 

Utilização de termos 

técnicos característicos da 

Gestão de Pessoas e 

divisão especifica. 

Memória Coletiva 
Compartilhamento 

espontâneo dos servidores. 

Compartilhamento 
facilitado pela intervenção 

do gestor da área. 

Perceptível troca de 
experiências e saberes para a 

construção de soluções e 

propostas na diretoria. 
Facilitador: reuniões para 

construção de soluções. 

Perceptível troca de 

experiências e saberes 

para a construção de 

soluções e propostas. 

Engajamento 
Subjetivo 

Verifica, mas eventualmente 
é necessária a intervenção da 

gestão. 

Alto nível de engajamento 
na coordenadoria. 

Variável de acordo com o 
servidor. 

Variável de acordo com o 

servidor. Influência da 

“fase” em que se encontra 

cada servidor. 
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APÊNDICE E – RESUMO DAS PERCEPÇÕES DOS ENTREVISTADOS QUANTO AOS ATRIBUTOS E FONTES DE 

COMPETÊNCIAS COLETIVAS NA UFPA  

VARIÁVEIS 

ANALISADAS 
E-7 E-8 E-9 E-10 

F
O

N
T

E
S

 D
E

 C
R

IA
Ç

Ã
O

 

Capital de 

Competências 
Individuais 

Indivíduos geralmente 
colocam à disposição da 

organização suas 

competências. 

Variável por servidor. Variável por servidor. Variável por servidor. 

Interações Afetivas ∕ 
Relações informais 

Interações afetivas e 
relações informais 

importantes para o trabalho. 

Interações afetivas e 
relações informais 

promissoras. 

Interações afetivas 

comprometidas. Grupo de 
trabalho pouco integrado na 

coordenadoria. 

Mudanças sucessivas na 

gestão, comprometendo a 

interação no grupo de 

trabalho da 

coordenadoria. 

Cooperação 
Presente nos grupos de 

trabalho. 

Presente no grupo de 

trabalho da coordenadoria. 

Variável de acordo com a 
predisposição pessoal do 

servidor. 

Presente nos grupos de 

trabalho. 

Composição das 
Equipes ou 

Coletivos de 

Trabalho 

Preocupação existente. 
Preocupação existente. Falta 
acompanhamento.  

Preocupação existente. 

Influência da falta do 

dimensionamento. 

Composição por 

indicação. 

Interações Formais 
Conhecimento e 
aproveitamento das 

competências disponíveis. 

----------------------------- 

Não há estrutura formal que 

promova a cooperação, 
partindo da disposição 

pessoal de cada servidor. 

Não há estrutura formal 

que promova a 

cooperação, partindo da 

disposição pessoal de 

cada servidor. 
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APÊNDICE E – RESUMO DAS PERCEPÇÕES DOS ENTREVISTADOS QUANTO AOS ATRIBUTOS E FONTES DE 

COMPETÊNCIAS COLETIVAS NA UFPA  

VARIÁVEIS 

ANALISADAS 
E-7 E-8 E-9 E-10 

Estilos de 

Administração 
Espaço para Autonomia. Espaço para Autonomia. Espaço para Autonomia. Autonomia relativa. 

Fatores 

Mobilizadores de 

CC associados às 

GRH 

Ações pontuais. Ações pontuais. Ações pontuais. Ações pontuais. 
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ANEXO A – DECRETO Nº 5.707, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 5.707, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006. 

 

Institui a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da 

administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, e regulamenta 

dispositivos da Lei no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 87 e 

102, incisos IV e VII, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

        DECRETA: 

        Objeto e Âmbito de Aplicação 

        Art. 1o  Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser 

implementada pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, com as seguintes finalidades: 

        I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao 

cidadão; 

        II - desenvolvimento permanente do servidor público; 

      III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das 

instituições, tendo como referência o plano plurianual; 

        IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 

        V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 

        Art. 2o  Para os fins deste Decreto, entende-se por: 

        I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do 

desenvolvimento de competências individuais; 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.707-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.707-2006?OpenDocument
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        II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento 

do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das 

funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição; e 

        III - eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em 

serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que 

contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

        Diretrizes 

        Art. 3o  São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

        I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação voltadas 

para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais; 

      II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 

externamente ao seu local de trabalho; 

    III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício 

de atividades de direção e assessoramento; 

      IV - incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas próprias 

instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de servidores de 

seu próprio quadro de pessoal; 

       V - estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida 

como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua vida 

funcional; 

     VI - incentivar a inclusão das atividades de capacitação como requisito para a 

promoção funcional do servidor nas carreiras da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, e assegurar a ele a participação nessas atividades; 

       VII - considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do desempenho 

do servidor complementares entre si; 

       VIII - oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos; 

   IX - oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as normas 

específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, aos servidores que ingressarem no setor 

público, inclusive àqueles sem vínculo efetivo com a administração pública; 

        X - avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação; 

       XI - elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as 

definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas; 

      XII - promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de 

capacitação; e 
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    XIII - priorizar, no caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos ofertados 

pelas escolas de governo, favorecendo a articulação entre elas e visando à construção de 

sistema de escolas de governo da União, a ser coordenado pela Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP. 

        Parágrafo único.  As instituições federais de ensino poderão ofertar cursos de 

capacitação, previstos neste Decreto, mediante convênio com escolas de governo ou 

desde que reconhecidas, para tanto, em ato conjunto dos Ministros de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. 

        Escolas de Governo 

        Art. 4o  Para os fins deste Decreto, são consideradas escolas de governo as 

instituições destinadas, precipuamente, à formação e ao desenvolvimento de servidores 

públicos, incluídas na estrutura da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

        Parágrafo único.  As escolas de governo contribuirão para a identificação das 

necessidades de capacitação dos órgãos e das entidades, que deverão ser consideradas na 

programação de suas atividades. 

        Instrumentos 

        Art. 5o  São instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

        I - plano anual de capacitação; 

        II - relatório de execução do plano anual de capacitação; e 

        III - sistema de gestão por competência. 

        § 1o  Caberá à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão desenvolver e implementar o sistema de gestão por competência. 

        § 2o  Compete ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

disciplinar os instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. 

        Art. 6o  Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional deverão incluir em seus planos de capacitação ações voltadas à habilitação 

de seus servidores para o exercício de cargos de direção e assessoramento superiores, as 

quais terão, na forma do art. 9o da Lei no 7.834, de 6 de outubro de 1989, prioridade nos 

programas de desenvolvimento de recursos humanos. 

        Parágrafo único.  Caberá à ENAP promover, elaborar e executar ações de 

capacitação para os fins do disposto no caput, bem assim a coordenação e supervisão dos 

programas de capacitação gerencial de pessoal civil executados pelas demais escolas de 

governo da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7834.htm#art9
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        Comitê Gestor 

        Art. 7o  Fica criado o Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal, com as seguintes competências: 

        I - avaliar os relatórios anuais dos órgãos e entidades, verificando se foram 

observadas as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal; 

        II - orientar os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional na definição sobre a alocação de recursos para fins de capacitação de seus 

servidores; 

        III - promover a disseminação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

entre os dirigentes dos órgãos e das entidades, os titulares das unidades de recursos 

humanos, os responsáveis pela capacitação, os servidores públicos federais e suas 

entidades representativas; e 

        IV - zelar pela observância do disposto neste Decreto. 

        Parágrafo único.  No exercício de suas competências, o Comitê Gestor deverá 

observar as orientações e diretrizes para implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal, fixadas pela Câmara de Políticas de Gestão Pública, de que 

trata o Decreto no 5.383, de 3 de março de 2005. 

        Art. 8o  O Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal será 

composto por representantes dos seguintes órgãos e entidade do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, designados pelo Ministro de Estado: 

        I - Secretaria de Recursos Humanos, que o coordenará; 

        II - Secretaria de Gestão; e 

        III - ENAP. 

        Parágrafo único.  Compete à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão: 

        I - desenvolver mecanismos de incentivo à atuação de servidores dos órgãos e das 

entidades como facilitadores, instrutores e multiplicadores em ações de capacitação; e 

        II - prestar apoio técnico e administrativo e os meios necessários à execução dos 

trabalhos do Comitê Gestor. 

        Treinamento Regularmente Instituído 

        Art. 9o  Considera-se treinamento regularmente instituído qualquer ação de 

capacitação contemplada no art. 2o, inciso III, deste Decreto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5383.htm


121 

 

 

        Parágrafo único.  Somente serão autorizados os afastamentos para treinamento 

regularmente instituído quando o horário do evento de capacitação inviabilizar o 

cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor, observados os seguintes prazos: 

        I - até vinte e quatro meses, para mestrado; 

        II - até quarenta e oito meses, para doutorado; 

        III - até doze meses, para pós-doutorado ou especialização; e 

        IV - até seis meses, para estágio. 

        Licença para Capacitação 

        Art. 10.  Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá solicitar ao 

dirigente máximo do órgão ou da entidade onde se encontrar em exercício licença 

remunerada, por até três meses, para participar de ação de capacitação. 

        § 1o  A concessão da licença de que trata o caput fica condicionada ao planejamento 

interno da unidade organizacional, à oportunidade do afastamento e à relevância do curso 

para a instituição. 

        § 2o  A licença para capacitação poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela 

ser inferior a trinta dias. 

        § 3o  O órgão ou a entidade poderá custear a inscrição do servidor em ações de 

capacitação durante a licença a que se refere o caput deste artigo. 

        § 4o  A licença para capacitação poderá ser utilizada integralmente para a elaboração 

de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, cujo objeto seja compatível com o plano 

anual de capacitação da instituição. 

        Reserva de Recursos 

        Art. 11.  Do total de recursos orçamentários aprovados e destinados à capacitação, 

os órgãos e as entidades devem reservar o percentual fixado a cada biênio pelo Comitê 

Gestor para atendimento aos públicos-alvo e a conteúdos prioritários, ficando o restante 

para atendimento das necessidades específicas. 

        Disposição Transitória 

        Art. 12.  Os órgãos e entidades deverão priorizar, nos dois primeiros anos de 

vigência deste Decreto, a qualificação das unidades de recursos humanos, no intuito de 

instrumentalizá-las para a execução das ações de capacitação. 

        

 Vigência 

        Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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        Revogação 

        Art. 14.  Fica revogado o Decreto no 2.794, de 1o de outubro de 1998. 

        Brasília, 23 de fevereiro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Paulo Bernardo Silva 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.2.2006 
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