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RESUMO 

 

 

O Governo Federal vem buscando caminhos para alcançar a eficiência no campo 
das compras governamentais. Metodologias de análise cada vez mais sofisticadas 
têm sido implementadas com o suporte das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) como o sistema eletrônico de compras, parte fundamental do 
chamado governo eletrônico, desenvolvido e implantado com a finalidade de gerar 
eficiência administrativa. Os principais sistemas são o sistema SIAFI e o SIASG, que 
fazem o controle financeiro, orçamentário, operacional e contábil da unidade 
gestora, assim como também a gestão de todas as compras e contratações no 
âmbito do governo federal. Melhores resultados já podem ser observados do ponto 
de vista do cidadão, dos órgãos de controle e também dos gestores, através da 
transparência dos processos, rotinas e procedimentos. Baseado no estudo teórico 
utilizado na pesquisa buscou-se identificar, através de pesquisa bibliográfica, 
documental, de campo, observação direta e participativa e pela comparação dos 
resultados obtidos, as formas de aquisição do conhecimento e como são aplicados 
no setor. O método de investigação adotado foi o estudo de caso e a unidade 
analisada foi o setor de compras de uma universidade pública federal. Os resultados 
da pesquisa indicaram uma reduzida rotina de busca por aprendizagem, 
evidenciando necessidades no processo de capacitação do grupo. Em relação à 
tipologia, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que se propõe a 
conhecer e entender a administração, coletando dados no próprio ambiente. Ao final, 
observa-se a necessidade de estruturação do setor, no que diz respeito à busca, 
retenção e melhor utilização do conhecimento. 
 

Palavras-chave:Aprendizagem. Competências. Conhecimento. Governo eletrônico. 

Mapeamento de competências. Organização do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The Federal Government is seeking ways to achieve efficiency in the field of 

government procurement. Analysis methodologies increasingly sophisticated have 

been implemented with the support of information and communication technologies 

(ICT) as the electronic procurement system, fundamental part of the so-called e-

government, developed and implemented in order to produce administrative 

efficiency. The main systems are SIAFI and SIASG that make financial control, 

budgeting, operational and accounting of the management unit, as well as the 

management of all purchases and contracts within the federal government.Best 

results can already be seen from the point of view of the citizen, of the regulatory 

authorities and also of managers, through transparent procedures, routines and 

procedures. Based on the theoretical study used in the research we sought to 

identify, through bibliographic research, documental, field, direct and participatory 

observation and comparison of results obtained, the ways of acquiring knowledge 

and how they are applied in the sector. The adopted research method was the case 

study and the analyzed unit is the purchasing department of a federal public 

university. The survey results indicated a reduced routine of quest for learning, 

highlighting needs in the group capacitation process. Regarding typology, it is a 

qualitative research that aims to know and understand the management, collecting 

data in their own environment. At the end, there is a need of sectorstructuration, in 

respect ofthe search, retention and better utilization of knowledge. 

Keywords: Learning. Skills.Knowledge. E-government.Mapping skills. Work 

organization. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização do problema 

 

O Governo Federal vem buscando caminhos para alcançar a eficiência no 

campo das compras governamentais. Podemos constatar alguns resultados 

positivos, particularmente se olhados sob a perspectiva do cidadão, o qual pode 

enxergar com maior transparência processos, rotinas e procedimentos. O número de 

processos efetivados tem crescido substancialmente. O controle externo tem sido 

facilitado, utilizando-se das mais modernas ferramentas, incluindo a gestão do 

conhecimento. Metodologias de análise cada vez mais sofisticadas têm sido 

implementadas com o suporte das tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

Um sistema eletrônico de compras, parte fundamental do chamado governo 

eletrônico, foi desenvolvido e implantado com a finalidade de gerar eficiência 

administrativa. 

Com todo este aparato institucional, o Governo desenvolve capacidade de 

organização e gestão das atividades de serviços de uma maneira geral. Isto inclui as 

licitações, contratações, transportes, pagamentos de toda natureza, incluindo o de 

pessoal, comunicações administrativas, documentação, chegando até a 

administração do patrimônio etc. A toda esta estrutura, funcionários e usuários 

batizaram de Governo eletrônico, e desta forma a Administração Pública vem 

alcançando resultados reconhecidos na sua gestão, particularmente no que diz 

respeito às suas compras.  

A estrutura organizacional da União está dividida em dois grandes sistemas. 

O primeiro deles e mais antigo é o SIAFI – Sistema Integrado de Administração 

Financeira, que teve a sua implantaçãoviabilizadaapartirda criação da Secretaria do 

Tesouro Nacional-STN, vinculada ao Ministério da Fazenda através do Decreto nº 

92.452 de 10/03/1986, entrando em operação a partir de 01/01/1987. O SIAFI é um 

importante instrumento com a finalidade de acompanhamento e controle da 

execução orçamentária, financeira e contábil do Governo Federal, se configurando, 

atualmente, como o maior e mais abrangente instrumento de administração das 

finanças públicas, dentre os seus congêneres conhecidos no mundo. 
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A performance do SIAFI tem despertado a atenção e o interesse de 

organismos Internacionais, além de vários países da Europa e América Latina, que 

têm enviado,freqüentemente, delegações à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, 

com objetivo de conhecer a tecnologia utilizada e absorver a experiência 

adquirida,visando a implantação de sistema similar nos seus países de origem 

(BRASIL, 2014). 

O segundo sistemaé o SISG – Sistema de Serviços Gerais, criado pelo 

Governo Federal através do Decreto nº 1.094, de 23/03/1994. Este sistema é 

gerenciado pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República 

(SAF/PR) e tem a finalidade de organizar as atividades de administração de edifícios 

públicos e imóveis residenciais, material, transporte, comunicações administrativas e 

documentação. 

Como auxiliar do SISG surge o SIASG – Sistema Integrado de Administração 

e Serviços Gerais, queé um conjunto informatizado de ferramentas para 

operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades inerentes ao 

Sistema de Serviços Gerais. Dentre estas atividades destacam-se a gestão de 

materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, 

licitações e contratos. O gestor do sistema é o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão-MPOG. 

Para realizar suas atividades o SIASG utilizao catálogo unificado de materiais 

e serviços, o cadastramento unificado de fornecedores e o registro de preços de 

bens e serviços que podem ser consultados através da página eletrônica 

www.comprasnet.gov.br. 

Como todo sistema complexo e abrangente, os sistemas SIAFI e SIASG se 

complementam e estão constantemente sofrendo atualizações. Seja porque a 

tecnologia avança, disponibilizando novas ferramentas, seja porque a demanda da 

sociedade se complexifica exigindo novas funcionalidades, seja por exigência de 

segurança e integridade dos dados, operadas por agentes públicos sujeitos a um 

labirinto de legislação e normas administrativas. Os atos decorrentes da ação dos 

agentes precisam se tornar válidos e transparentes, dando credibilidade ao sistema 

como um todo e acessibilidade garantida ao público. Este pode, sempre que julgar 

necessário, efetuar consultas através do Portal da Transparência. 
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O resultado da operação do sistema tem gerado aprendizado institucional e 

repercussões positivas sobre todo o aparato de acompanhamento, fomento e 

controle, facilitando aos órgãos pertinentes o acesso e o acompanhamento. Dentre 

os órgãos interessados destacam-se a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o 

Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria Geral da União (CGU) e a 

Procuradoria Geral Federal (PROGER). Afinal de contas, trata-se da correta 

utilização de recursos públicos, o que requer competência, eficácia e eficiência.  

 

1.2Formulação da situação-problema 

 

O fragmentado conhecimento dos responsáveis que atuam na gerência dos 

recursos públicos, a rotatividade de funcionários e ainda a falta de profissionais de 

áreas compatíveis com o setor de compras, dificultam o aprendizado das rotinas 

executadas, impedindo a formação de competências para melhor utilização dos 

sistemas implementados pelo governo federal. 

Para operar corretamente, o sistema precisa de estrutura, tecnologia e 

pessoas. Do ponto de vista da estrutura, tem-se avançado significativamente e os 

sistemas anteriormente apresentados são prova disso. Do ponto de vista da 

tecnologia há um conjunto de prescrições, que incluem definição de equipamentos, 

hardware e software necessários ao cumprimento da função, que ainda não estão 

plenamente equacionados. Do ponto de vista das pessoas, há uma enorme 

defasagem, seja no quantitativo de pessoas para dar conta das tarefas necessárias, 

seja na capacitação para essas tarefas, seja na alocação correta de competências 

versus demandas.  

As qualificações necessárias, ainda que previstas parcialmente em legislação 

específica, não chegam a atender as necessidades reais. Por exemplo, para dar 

conta de determinadas tarefas no âmbito das atividades de compras, onde se 

trabalha com recursos, onde se opera com demandas judiciais, mandado de 

segurança etc, seria mais efetivo que asequipescontassemcom profissionais do 

direito, da informática, da economia, da administração, da contabilidade entre outros.  

Esta possibilidade, no entanto, além de ser sistematicamente vedada pelo 

órgão responsável pela avaliação de pertinência legal de ações da instituição 
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esbarra na dificuldade em nível de Governo de prover as competências demandadas 

pelos diferentes órgãos, com suas diferentes ações. Quando, eventualmente, tal 

demanda é atendida, ela também pode se romper por iniciativa do próprio servidor, 

interessado em mudar de área. 

Tais circunstâncias têm provocado, entre outras coisas, acúmulo de tarefas 

para servidores, estresse na execução do seu trabalho, tensão e ansiedade, 

particularmente nos momentos em que ficam premidos pelas exigências de 

prazos,submetidos a auditorias e controle, situação vivida mais dramaticamente 

pelas equipes de compras nas universidades públicas.  

Para compreender a dinâmica e a profundidade dessa situação no caso 

específico da Universidade Federal Fluminense, faz-se necessário mapear o 

conjunto das disfunções nos seus órgãos e agentes de compras, como é o caso das 

Comissões de Licitações, do Pregoeiro e sua equipe de apoio, identificando as 

origens e repercussões de tais disfunções, situando-as entre aquelas de natureza 

estrutural (centralização versusdescentralização), as de natureza tecnológica 

(software e hardware)e as ligadas ao universo de pessoas (competência, 

aprendizagem e colaboração). 

 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral da pesquisa é formular e propor diretrizes para a composição 

deequipe do setor de compras de uma universidade pública, que leve em conta não 

apenas as capacitações dos membros individuais, como também a composição, em 

termos quantitativos e qualitativos, da equipe ideal. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Estimar, do ponto de vista legal, as competências necessárias para o 

desenvolvimento das tarefas envolvidas no ambiente do setor de 

compras do serviço público; 

 Descrever a estrutura e funcionamento do sistema eletrônico de 

compras governamentais; 

 Identificar na literatura, teorias, conceitos, fundamentos e abordagens 

sobre a noção de competência, de forma a delinear o perfil ideal de 

uma equipe de compras em universidade pública; 

 Identificar, a partir da legislação pertinente e dos sistemas de gestão 

da universidade, as características e funções desejáveis para o setor 

de compras; 

 Analisar os diferentes desempenhos dos setores de compras, 

comparando-os do ponto de vista de competências individuais, 

coletivas, estratégicas e organizacionais; 

 Levantar a forma como é constituída a seleção de funcionários para 

atuar no setor de compras; 

 Diagnosticar as falhas atuais na performance das equipes dos setores 

de compras. 

 

1.4. Delimitação da pesquisa 

 

As dificuldades encontradas por equipes de compras e contratações no 

âmbito do governo federal, aqui especificamente, a Universidade Federal 

Fluminense, será ofoco da pesquisa, objetivando, analisar a Comissão de 

Licitaçãoeo Pregoeiro com sua equipe de apoio, atuantes naPró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal Fluminense. 

A Universidade Federal Fluminense, instituição Federal de Ensino Superior 

sediada no Estado do Rio de Janeiro, especificamente na cidade de Niterói, possui 

seis unidades responsáveis pelo gerenciamento dos recursos recebidos pelo 
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governo federal e agências de fomento, chamadas de Unidades Gestoras - UGs, 

conforme dados disponíveis no Portal de Compras do governo federal. 

A rotina para execução destes recursos, seja para compras ou contratações, 

precisa obedecer às normas que disciplinam a matéria. 

Cada unidade que vai fazer a gestão dos recursos, em atendimento à 

legislaçãoprecisaconstituirumaComissãoPermanentede Licitações, formada com, no 

mínimo três funcionários, e também designar um Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

também formada por no mínimo três funcionários. 

Para o exercício das funções, todos os funcionários deverão ser formalmente 

autorizados, através de portarias concedidas pelo principal ordenador de despesas 

da instituição, que na Universidade Federal Fluminense é o reitor. 

Todo ato de instituição, alteração ou extinção da Comissão e do Pregoeiro, 

precisa ser publicado na imprensa oficial dotando de eficácia suas disposições de 

caráter normativo. 

O Setor Financeiro da instituição é o local onde funciona, entre outros, o setor 

de compras responsável pelo desenvolvimento de todo o trabalho técnico de 

execução, referente ás compras e contratações. Uma rotina que envolve pessoas, 

sistemas e infra-estrutura, para um desempenho com qualidade e eficácia. 

Em razão da especificidade do setor, a pesquisa foi conduzida no sentido de 

verificar os processos de aprendizagem, assim como as competências necessárias à 

operacionalização das compras e contratações no setor público, especialmente em 

uma universidade federal. 

 

1.5.Relevância da pesquisa 

 

A presente pesquisa desvelao olhar dos servidores atuantes nos setores de 

compras sobre as necessidades provenientes da sua incompletude, tanto numéricas 

quanto de abrangência das competências necessárias ao bom funcionamento de 

uma Comissão de Licitações e doPregoeiroesua equipe de apoio. 

Espera-se ainda que o presente estudo provoque debates, sobre as 

atribuições necessárias para o exercício das funções de Comissão de Licitações e 

Pregoeiros e sua equipe de apoio, no âmbito da Universidade, trazendo à tona a 

importância da adoção de critérios na admissão, contratação, transferência ou 
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capacitação de mão de obra. Com isso, aspira-se contribuir para a implementação 

da gestão de competências na instituição. 

Com isso espera-se também contribuirparaum aceitável aprimoramento do 

trabalho executado, oportunizando eficácia à gestão na concretização dos projetos, 

na correta aplicação dos recursos públicos, assim como o bem estar da equipe, 

atendendo à sociedade e à comunidade acadêmica, que desfrutarão dos benefícios 

suscitados por compras bem feitas e serviços ou obras bem contratadas. 

 

1.6. Estrutura dapesquisa 

  

Este trabalho foi estruturado em quatrocapítulosalém das considerações 

finais.No capítulo 1 apresenta-se a introdução com as questões da pesquisa, assim 

como os objetivos, a situação-problema, a relevância, delimitação do tema e 

organização do estudo. 

 No capítulo 2 apresenta-se o embasamento teórico a respeito do tema em 

estudo. Esta revisão da literatura oferece subsídios para formular e responder as 

questões da pesquisa, através da abordagem teórica sobre questões como gestão 

do conhecimento, gestão por competências e gestão por colaboração. 

 No capítulo 3 é apresentada a metodologia utilizada para coleta, descrição e 

tratamento dos dados. As técnicas apresentadasobjetivaminstrumentalizar o estudo 

de forma a alcançar os resultados desejados da pesquisa. 

 No capítulo 4 é feito o estudo de caso que embasa a pesquisa proposta. 

Neste estudo é feita a análise e discussão dos dados, iniciando com a sua descrição 

e caracterização para, em seguida, com o apoio do referencial teórico construído e 

da base empírica levantada, buscar respostas às questões da pesquisa. Em seguida 

são apresentadas as considerações finais do estudo. 
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2.REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão da literatura, efetuada com base na análise de livros, revistas, assim 

como consultas a sites da internet, visa construir a fundamentação teórica e 

empírica,particularmente nos temas da gestão de competências, aprendizagem 

organizacional e, com foco voltado para o setor público, em especial em uma 

universidade. 

Seguindo a formulação proposta por Angeloni (2008), buscou-se 

compreender os elementos conceituais a partir dos três componentes Pessoas, 

Tecnologias e Processo, que segundo a autora, criam um ambiente propício a 

conversão do conhecimento. 

A Figura 01, a seguir, apresenta o mapa da literatura que serviu como alicerce 

para o desenvolvimento do presente trabalho. Ele visa mostrar de forma 

esquemática os principais autores, cujos trabalhos sobre o assunto aqui estudado, 

foram utilizados no estabelecimento da base teórica da pesquisa. 

 

 
Figura 01- Mapa da literatura. 

Fonte: Elaboração própria. 
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2.1 O Governo Eletrônico 

 

A globalização da economia é uma das responsáveis pela percepção dos 

gestores públicos acerca da urgência e necessidade de se realizar uma reforma 

administrativa. 

 A reforma administrativa tem como principal objetivo proporcionar aos órgãos 

do governo responsáveis pelos gastos públicos, uma gestão transparente e 

competente na realização de seus projetos. 

 Borgeset al.(2010), através de estudos realizados sobre o tema reforma do 

Estado, identificou que 

 

[...]a crise econômica do Estado iniciada nos anos 70, trouxe muitas 
dificuldades fiscais com o esgotamento do modelo de gestão utilizado na 
época. Tal situação aumentou a discussão a favor das mudanças, pois o 
modelo burocrático de gestão tornara-se ineficiente na administração dos 
recursos públicos e no atendimento das necessidades e demandas da 
sociedade(BORGES et al., 2010, p.3). 
 

 Com a mesma linha de entendimento, diante da crise instalada, Araújo e 

Pinheiro (2010), em seu ensaio sobre o assunto, complementam dizendo que 

 

[...] em decorrência o que estava em xeque, principalmente, era a forma 
burocrática de administração do estado que não apresentava a flexibilidade 
suficiente para lidar com as novas demandas e nem os instrumentos para 
favorecer um comportamento voltado para a obtenção de resultado, 
transparência, responsabilização e eficiência (ARAÚJO; PINHEIRO, 2010 
p.6). 

 

Os estudos de Borgesetal.(2010) e Araújo e Pinheiro (2010) 

evidenciamanecessidade dos governantes buscarem um novo modelo de gestão, 

para melhorar a capacidade estatal, buscando ações que tornassem a burocracia 

mais maleável, na aceitação de medidas que viriam implementar uma reforma 

administrativa, imposta pela globalização, ferramenta que possibilita integração 

financeira, comercial e cultural entre países e pessoas (BORGES etal., 2010, p.3; 

ARAÚJO; PINHEIRO, 2010 p.6). 

A prestação de serviços eficientes é a meta da universidade, que através do 

planejamento e controle direcionam as formas de execução. Fleury (1980), afirma 

que “[...] o planejamento condiciona a forma de execução e de controle 
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[...]planejamento e controle se revelam faces de uma mesma moeda, condicionando 

diretamente a forma de execução”. 

As mudanças que aconteceram no mundo neste contexto levaram a má 

concentração de esforços na adoção de medidas para reformas administrativas, 

enfocandoparticularmentea qualidade do gasto público, mudanças institucionais e de 

gestão. 

 No Brasil, os primeiros movimentos em torno da Nova Administração Pública 

iniciaram-se em 1995, ao estudar os efeitos desses movimentos, Borges et al. 

(2010)defendem que 

[...] iniciou-se a implantação de uma reforma gerencial no governo federal, 
através do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, 
produzido pelo MARE – que teve como principal mudança o sistema de 
controle, que deixa de se basear estritamente nos processos para se 
concentrar nos resultados (BORGES et al., 2010, p.3). 

 

 A reforma gerencial sugerida pelos autoresrequer dos gestores melhor 

atuação na renovação e atualização da instituição, mudanças que acarretarão mais 

qualidade e eficiência no desempenho da administração pública. 

 Um dos temas importantes proporcionados pela reforma administrativa é o 

que trata da transparência da gestão, uma vez que a mesma, como o próprio nome 

diz, oferece visibilidade emaiorqualidade das informações apresentadas, 

proporcionando firmeza e legitimidade na tomada de decisão, levando a uma melhor 

utilização dos recursos públicos. 

A transparência da gestão pode ser sustentada com mais eficácia a partir da 

decisão do gestor de buscar avanço na área tecnológica e na área de recursos 

humanos.A tecnologia permite dar celeridade aos processos, porém precisa de 

funcionário capacitado para mover esta máquina, diminuindo assim possíveis falhas 

na execução dos procedimentos de rotina da instituição. 

 As reformas administrativassurgirampor pressão de uma sociedade 

crescentemente organizada, com demandas explícitas de qualidade dos bens e 

serviços públicos e ainda voltada a questionar junto aos governantes suas 

prioridades e metas. 

 Araújo et al.(2010), em seus estudos sobre o assunto defendem que 

“Neste sentido, a crítica recaía fortemente na administração pública 

burocrática, pois vários ingredientes importantes para a modernização do 

setor público flexibilização, democratização do serviço público, terceirização, 
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novas formas de gestão, autonomia dos gestores, implantação de um 

modelo contratual – não estavam aí contemplados.”(ARAÚJO et al., 2010, 

p.3). 

 Como partes das reformas, os gestores da administração pública, criam o 

Governo Eletrônico, ferramenta pautada em tecnologias da informática, que fornece 

respostas imediatas e com qualidade àsociedade, contribuindo para identificação e 

melhoria na alocação dos recursos, transparênciaeclareza na apuração dos custos e 

impacto na economia. 

A extensão do país, o grau de autonomia política das esferas de poder, tanto 

a nível federal quanto estadual e municipal, além da diversidade socioeconômica e 

política de seus territórios, são elementos desafiadores para a eficiência da reforma 

administrativa, levando o governo a adotar o regime de competências, que através 

da  distribuição das responsabilidades pelas três esferas governamentais ( federal, 

estadual e municipal), busca assim, maior controle e desenvolvimento nos gastos 

públicos respeitando a especificidade de cada estado.  

A responsabilidade do serviço prestado com qualidade à comunidade deve 

ser a meta do administrador público no seu compromisso com a gestão pública. Este 

fator levará o dirigente ao melhor desempenho, com vistas a atingir a eficácia 

administrativa. 

As constantes e crescentes expectativas de servidores, clientes e sociedade, 

exige dos administradores públicos uma postura mais rígida, relacionamentos 

internos e externos com mais responsabilidades, interagindo com a instituição de 

forma ética e respeitável. 

O acesso aos sistemas é de grande abrangência por todos os usuários 

diretos ou indiretos, e estruturado em módulos o que garante mais flexibilidade no 

seu uso, possibilitando a consulta no nível de interesse e de conhecimento do 

usuário. Essa modularidade, não prejudica a visão sistêmica do conjunto, uma vez 

que se observa uma seqüência lógica em sua organização, estando cada capitulo 

identificado por código especifico e desdobrado em seções e assuntos, conforme 

estrutura definida pelo ambiente e pelas disposições das instruções Normativas. 

Para acesso aos Sistemas do Governo Federal é utilizada a Rede de 

Comunicação doServiço Federal de Processamento de Dados – Serpro, que provê 

uma infra-instrutora adequada para garantir que os serviços de Tecnologia da 

Informação possam ser utilizados em todo território nacional. Segundo dados 
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disponíveis na página eletrônica do Serpro ao todo são 2.010 pontos de Rede 

Serpro e mais 1.201 conexões com redes nacionais, dedicadas aos clientes da 

empresa em apoio a suas atividades fins, em geral serviços de governo eletrônico.

 E ainda como informa em sua página eletrônica, todos esses pontos de 

acesso representam uma vazão total de 2.4 Gbps, que se integram no backbone, 

uma espécie de eixo do Serpro. A rede é moderna e está estruturada sob tecnologia 

SDH (Synchronous Digital Hierarchy), que garante redundância física e tolerância a 

falhas. 

O compromisso e a qualidade da Rede Serpro com a manutenção e 

característica dos serviços oferecidos reflete-se na infra-estrutura dos centros de 

dados da empresa instalados em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Por fim, acredita-se que os fatores tecnológicos estão contribuindo bastante 

para a desburocratização do processo de compras no setor público. Também é 

constatado que raramente ocorrem falhas ou erros nos processos. A legislação 

sobre o assunto está de acordo com as necessidades e o governo possui a 

tecnologia necessária.  

Existem pontos de fraqueza, que demandam atenção, por ser um processo 

totalmente dependente de fatores tecnológicos, estes precisam estar bem 

estabelecidos e para isso os sistemas on-line, precisam estar bem disseminados 

sendo compatíveis com distintas plataformas operacionais, além de possuir recursos 

para proteger a segurança do sistema.  

 

2.2 Aprendizagem como processos 

O conhecimento e a aprendizagem são fatores próprios ao ser humano, que 

precisa disseminar esse conhecimento através da interação, do compartilhamento 

do seu aprendizado, experiências e práticas no ambiente de trabalho, onde todo 

este aprendizado será reconhecido e aproveitado, gerando mais conhecimentos, 

novos padrões e modelos para melhor executar as rotinas de trabalho. 

As rápidas mudanças que ocorrem no mundo levam as organizações a se 

adaptarem as novidades dentro de suas rotinas, entretanto constituem apenas o 

primeiro passo para o processo de aprendizagem, o qual vem seguido pela 

necessidade de criatividade e produtividade. 
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Para Antonello e Godoy (2011), a “aprendizagem é socialmente construída e 

fundamentada em situações concretas, nas quais as pessoas participam e interagem 

umas com as outras”. A troca é permanente na vida profissional do trabalhador, pois 

a aprendizagem está presente nas relações entre indivíduos, havendo sempre o que 

ensinar e o que aprender em uma interação recíproca (ANTONELLO; GODOY, 

2011, p.35). 

Na mesma linha de entendimento, Choo (2003) afirma que a “construção do 

conhecimento depende de experiências coletivas em que muitos participantes 

compartilham seu conhecimento tácito e explicito” (CHOO, 2003 p.394). 

A instituição em busca de aprendizagem para alcançar o conhecimento 

administrativo, vem evitando a reprodução de idéias e conceitos pré-existentes, 

permitindo a direção conduzir e acompanhar se o desenvolvimento dos funcionários  

ocorre de forma homogênea e harmônica. 

O sucesso na aprendizagem dos funcionários, que na prática é o domínio do 

conhecer e do fazer, só acontece a partir da percepção dos gestores acerca das 

carências em termos de conhecimento, habilidades e comportamento, 

desatualizados com muita velocidade. Esta desatualização dificulta a interação entre 

estratégia da empresa e a validação do projeto de gestão. 

 Segundo Dutra (2011), “ao longo dos últimos anos, utilizando um processo 

empírico de aprendizagem, associaram-se às trajetórias profissionais, asmacro 

funçõesda empresa, ou seja, conjunto de funções ligadas à natureza da 

organização”. Assim o autorentende que o aprendizado é um processo que se 

estende no tempo e se limita ao conhecimento adquirido pelos funcionários, dentro 

da empresa aumentando o desempenho de suas funções. 

Os sistemas tradicionais de administração das carreiras nas empresas vêm 

sendo substituídos por conceitos mais maleáveis como bônus, participações em 

resultados, remuneração flexível. Estes conceitos garantem melhores ganhos a seus 

funcionários, necessitando dos gestores a percepção de competência individual e 

coletiva dos mesmos, para que possam aproveitar as chances oferecidas pela 

empresa. (DUTRA, 2011, p.394). 

 

Barbosa (2004) propõe que “a trajetória da construção do conhecimento 

evidencia persistência e amadurecimento, tem sido notável a preocupação, rigor e 
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capacidade analítica de pesquisadores com temas alinhados às fronteiras do 

conhecimento administrativo”.Esta persistência tem ocasionado a aproximação entre 

os pesquisadores de administração com aqueles da área de educação(BARBOSA, 

2004, p.26). 

 Segundo Souza (2014), a perspectiva social da aprendizagem organizacional 

tem que ser analisada a partir do indivíduo e de suas relações sociais, uma vez que 

é a pessoa que aprende e não a instituição. Ainda em seu estudo a pesquisadora 

cita Antonello (2010), Godoy (2010), Miguel (2009) e Teixeira (2009) que também se 

alinham à perspectiva individual da aprendizagem, acrescentando às abordagens 

tradicional-comportamental e construtivista, outra abordagem de caráter experiencial 

(SOUZA, 2014, p.37). 

 Figueiredo (2009) desenvolveu estudo sobre mecanismos de aprendizagem 

externa e interna, onde as analisa sob o ponto de vista individual e organizacional. 

Em seu estudo, relata que a aquisição do conhecimento individual através do 

‘aprender fazendo’ ou ‘aprender usando’ ou ‘aprender por buscas’, constitui formas 

diferentes de o funcionário adquirir conhecimentos para realizar várias atividades 

dentro da empresa,através de melhorias no processo de produção, o que se 

denomina na literatura de conhecimento tácito. 

O conhecimento tácito leva o funcionário ao envolvimento com as atividades 

internas com o entendimento de todas as necessidades da sua empresa e a buscar 

melhorias na prestação dos serviços. 

Neste entendimento Deiser(2010), apresenta a formação de excelências entre 

pessoas, organização e estratégica, que se relacionam e estimulam uns aos outros, 

ou seja, a excelência de pessoas impulsiona a excelência organizacional, enquanto 

a excelência estratégica possibilita a liderança no mercado. 

A esta formação de excelências o autor denomina como domínios da 

educação corporativa e diz ainda que investimentos em um domínio provavelmente 

beneficiarão os outros domínios, contanto que as interdependências entre eles 

sejam conscientemente administradas. Conforme acontece com as lideranças, se for 

ruim o resultado também será ruim. 

O Quadro 01 apresenta um resumo dos três domínios apresentados pelo 

autor 

Excelências de 
pessoas 

Excelência 
organizacional 

Excelência estratégica 
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↓ ↓ ↓ 

>Base de habilidades 
dos colaboradores 
alinhada ao rol desejado 
de competências. 

>Design organizacional 
(estruturas, 
mecanismos, sistemas, 
políticas). 

> Criatividade estratégica. 

> Desenvolvimento e 
promoção da base de 
conhecimento 
adequada. 

> Desenvolvimento e 
promoção do rol de 
competências 
adequado. 

> Inovação do modelo de 
negócios. 

> Gestão de talentos 
> Inovação de produtos 
e processos. 

> Gestão de alianças e 
parcerias. 

> Desenvolvimento de 
lideranças. 

> Gestão pós-fusão. 
> Engajamento e gestão de 
stakeholders. 

> Sistema de RH 
estratégico. 

> Excelência na 
execução. 

> Gestão do ciclo de vida do 
paradigma no mercado - 
combate à "doença do líder". 

Quadro 01- Detalhamento dos domínios da educação corporativa 

Fonte: Adaptado deDeiser(2010). 

 

 A aprendizagem é completamente relevante em todos os setores sendo  

aplicada de forma a trazer elementos que favoreçam o desenvolvimento pessoal e 

institucional uma vez que ocorre por meio da ação em busca da excelência 

organizacional. 

 A excelência de pessoas é o comando das habilidades, conhecimentos e 

competências que a aprendizagem deve garantir para que a força de trabalho de 

uma instituição esteja em conformidade com os objetivos de desenvolvimento 

traçados pela empresa. Segundo o autor as ferramentas para criar a excelência de 

pessoas pela aprendizagem vão do treinamento tradicional de habilidades aos 

programas das melhores faculdades de administração, entre outros. 

 A excelência organizacional deve contribuir para o desenvolvimento dos 

projetos da organização, proporcionando revisar estruturas, mecanismos, sistemas 

de incentivos e políticas. Na perspectiva do autor a excelência organizacional 

merece destaque na pauta das funções da educação corporativa, uma vez que 

promove  a promoção do rol de competências organizacionais. 

 A excelência estratégica tem a finalidade de criar mecanismos que levem a 

instituição a manter-se alerta ás mudanças do mercado, proporcionando dinâmicas  

com capacidade de identificar as oportunidades para atingir e manter boa posição 

em  seu ambiente organizacional. 

 Na questão da aprendizagem organizacional, ainda existe indefinição entre a 

necessidade de aprendizagem individual e coletiva. Flach e Antonello (2011) citam 

que os “primeiros debates sobre a passagem da aprendizagem individual para o 

nível coletivo talvez tenham surgido com a apresentação das idéias de Argyris e 
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Schön(1978) sobre a possibilidade de uma organização aprender, isto é, sobre a 

aprendizagem organizacional”. Os autores já defendiam que as organizações 

também poderiam passar por um processo de aprendizagem. Sob essas 

perspectivas, as organizações que estabelecem mecanismos ordenados de 

gerenciamento da aprendizagem, conseguem através destesprocessosações para 

atingir o conhecimento organizacional. (FLACH; ANTONELLO, 2011, p.121). 

 Neste cenário, Fleury e Fleury (1995), convergindo com as posições dos 

autores anteriormente citados, mencionam que: 

 

“A aprendizagem organizacional tem suas raízes teóricas na Psicologia da 

Aprendizagem. As organizações podem não ter cérebros, mas têm sistemas 

cognitivos e memória, e desenvolvem rotinas, ou seja, procedimentos 

relativamente padronizados para lidar com problemas externos e 

internos.Essas rotinas vão sendo incorporadas de forma explícita ou 

inconsciente na memóriaorganizacional”(FLEURY E FLEURY, 1995, p.16). 

 

 O conhecimento tácito precisa ser incorporado à organização através de 

codificação, para que ocorra a transformação em conhecimento explícito. Essa 

transformação irá permitir que todo o setor tenha compreensão e conhecimento das 

rotinas administrativas, facilitando a continuidade da rotina nos momentos de férias, 

faltas ou ingresso de novos funcionários do setor. 

 Deiser (2010) também entende que o profissional não deve trabalhar em 

sigilo, pois desta forma toda sua expertise não será reconhecida pela organização 

em que trabalha, o autor destaca que é preciso interagir com seu ambiente de 

trabalho, colocando em prática dinâmicas corporativas, criando impacto no ambiente 

organizacional através de competências emocionais, sociais e políticas. 

Tais competências devem permitir aos profissionais, lidar com as turbulências 

causadas pelos avanços na infraestrutura de comunicações, tecnologia e ainda 

principalmente por fazerem as coisas acontecerem no contexto institucional, 

permitindo assim a prosperidade da empresa (DEISER 2010, p.22). 

 Considerando as mudanças ocorridas no cenário econômico mundial, as 

instituições precisam entender que a capacidade de aprender não é apenas algo 

interessante de se ter e sim meio de sobrevivência para as pessoas e principalmente 
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para as organizações que precisam saber retirar dessas mudanças condições para 

seu desenvolvimento. 

A educação corporativa abre um empolgante e novo universo, trazendo para 

a organização uma visão de aprendizagem, criando espaços para diálogo 

estratégicos, que proporcionam a reformulação gradual do modo como a empresa 

funciona internamente e como lida com seu ambiente externo. 

Complementando o que já foi dito sobre a importância da aprendizagem 

Deiser (2010), menciona que são numerosas as necessidades de aprendizagem e 

destacacincoimportantesfatores,que impulsionam a necessidade de aprender 

forçando a repensar as noções de aprendizagem. 

 

No Quadro 02 apresentamos os destaques dos fatores que impulsionam a 

aprendizagem segundo Deiser (2010). 

 
1 

MUDANÇAS RADICAIS 

São as aceleradas e complexas misturas de 
tecnologias que avançam rapidamente, a 
globalização, as enormes dificuldades ecológicas 
e a crise global dos mercados financeiros. Estes 
fatores tornaram generalizadas e permanentes a 
urgência em inovar e se reinventar. A capacidade 
de aprender, se tornou fator-chave para a 
sobrevivência - não apenas para as pessoas, mas 
para organizações, indústrias e a sociedade 
global. 

2 

ASCENSÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES 

FUNDAMENTADAS EM 
CONHECIMENTO 

É a necessidade que as organizações entendem 
que o valor dos produtos e serviços cada vez mais 
reside em seu capital intelectual ou trabalhadores 
do conhecimento e que estes constituem a maior 
força de trabalho, desta forma para ascender, 
precisam estudar a melhor aplicação da gestão 
eficaz do conhecimento que é o fator-chave de 
sucesso para a competitividade. 

3 
GESTÃO ESTRATÉGICA 

BASEADA EM COMPETÊNCIAS 

 É o reconhecimento de que as competências 
essenciais constituem as bases da vantagem 
competitiva de uma organização, necessitando 
para a escolha, estratégia na definição do rol de 
competências que determina quais as atividades 
podem maximizar a criação de valor e alavancar 
melhor seu posicionamento no mercado.  

4 
A CRESCENTE IMPORTÂNCIA 

DA PERIFERIA 

Por conta das aceleradas mudanças no ambiente 
corporativo, as empresas precisam abrir mão de 
hierarquias ostensiva, do controle central e 
enfrentar o desafio de capacitar a periferia criando 
um ambiente no qual possam se desenvolver, e 
juntos criar a desejada cultura de liderança. 

5 
O SURGIMENTO DE 

ORGANIZAÇÕES EM REDE 
GLOBAL 

O desafio da educação corporativa para 
organizações integradas em redes globais envolve 
a promoção do rol de competências da empresa e 
ao mesmo tempo cria um processo de 
aprendizagem que enfatize o desenvolvimento de 
habilidades de comunicação e colaboração, em 
busca da melhor forma de participação. 
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Quadro 02- Forças que impulsionam a aprendizagem, segundo Deiser (2010). 

Fonte: Elaboração própria. 

 As forças que impulsionam a aprendizagem, relacionadas no Quadro 02 

caracterizam a necessidade das organizações em estabelecer um novo plano de 

ação de modo a instituir uma aprendizagem associada a treinamento e 

desenvolvimento, com uma visão mais ampla, de modo a trazer para a instituição as 

competências necessárias para o desenvolvimento econômico, político e ecológico. 

 Figueiredo (2009) em seus estudos sobre detalhamento de características 

dos processos de aprendizagem apresenta processos e mecanismos de conversão 

de conhecimento, detalhados no Quadro 03. 

Processos de 
aprendizagem 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

Socialização de 
conhecimentos 

Presença/ausência 
de diferentes 
processos através 
dos quais indivíduos 
compartilham seu 
conhecimento tácito 
(p. ex., encontros, 
solução 
compartilhada de 
problemas) 

O modo como 
processos (p. ex., 
treinamento no 
trabalho) prosseguem 
ao longo dos anos 
intensidade contínua 
do processo de 
socialização do 
conhecimento pode 
influenciar a 
codificação do 
conhecimento. 

O modo como 
mecanismos de 
socialização do 
conhecimento são 
criados (p.ex., 
treinamento interno) 
e operam ao longo do 
tempo. Isso tem 
implicações para a 
variedade e 
intensidade do 
processo de 
conversão. 

Condução de 
diferentes 
conhecimentos 
tácitos para um 
sistema efetivo (p.ex., 
criação de links de 
conhecimento). 
Socialização pode ser 
influenciada por 
processos de 
aquisição externa e 
interna de 
conhecimento. 

Codificação de 
conhecimentos 

Presença/ausência 
de diferentes 
processos e 
mecanismos para 
codificar o 
conhecimento tácito 
(p. ex., 
documentação 
sistemática, 
seminários internos) 

O modo como 
processos como 
padronização de 
operações é 
repetidamente feitos. 
Codificação ausente 
e/ou intermitente 
pode limitar a 
aprendizagem 
organizacional. 

O modo como a 
codificação de 
conhecimento é 
criada e opera ao 
longo do tempo tem 
implicações para o 
funcionamento de 
todo o processo de 
conversão de 
conhecimento. Isso 
também influencia 
variedade e 
intensidade do 
processo. 

O modo como a 
codificação é 
influenciada por 
processos de 
aquisição de 
conhecimento (p.ex., 
treinamento no 
exterior) ou por 
processos de 
compartilhamento de 
conhecimento (p.ex., 
construção de 
equipes). 

 

Quadro 03- Detalhamento das características dos processos de aprendizagem 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2009). 

 

 O autor esclarece que(i) o processo de socialização de conhecimento ocorre 

quando um indivíduo transfere para outro indivíduo ou para um grupo, o seu saber 

tácito,compartilhando-oem reuniões, resoluções de problemas, execução de tarefas 

e durante programas de treinamentos e (ii) o processo de codificação de 
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conhecimento ocorre quando da transformação do conhecimento tácito em explícito, 

tornando o conhecimento acessível, facilitando assim a sua disseminação,  através 

da padronização dos métodos e da produção de documentação que pode ser 

facilmente consultada.Os objetivos organizacionais devem ser conhecidos por todos, 

para que ocorra harmonia entre os objetivos individuais e os institucionais. 

Nesta linha de raciocínio, Fleury e Fleury (1995) entendem que“em um mundo 

de crescente complexidade,a necessidade de ser  um eterno aprendiz’ constitui hoje 

o maior desafio para as pessoas e para as organizações”.É um difícil desafio, mas 

de acordo com os pesquisadores, é preciso repensar os critérios de seleção 

daspessoasna composição de uma equipe de trabalho.  

Desta forma é imperioso que os elementos selecionados para a composição 

desta equipe, tenham a capacidade de contribuircominteligência na obtenção de 

algo novo para a instituição, mas que também saibam conviver entre a tradição e a 

modernidade, suas consistências e contradições. Por meio da aprendizagem as 

empresas conseguem adaptar, transformar, criar e recriar processos e atividades, 

que são requisitos fundamentais na busca pelas vantagens competitivas 

sustentáveis. 

Fleury e Fleury (1995), em resposta à indagação sobre qual o caminho ideal 

para aprendizagem e inovação organizacional, desenvolvem uma série de princípios 

que podem nortear o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem e 

inovação.Os princípios são (i) pensar sistemicamente; (ii) agir estrategicamente; (iii) 

cooperar na competição e (iv) usar inteligentemente a informação. 

Para os autores pensar sistemicamente refere-se ao envolvimento e 

desenvolvimento dos funcionários em seus sistemas de trabalho na empresa e, 

através destesadquirirespaço para decisões e negociações de acordo com sua 

capacidade para a resolução de problemas e assimilação de outras funções 

produtivas. 

Éaestratégiaempresarial dando ênfase a necessidade do setor de recursos 

humanos da empresa trabalhar em harmonia com a tática empresarial, ou seja, estar 

preparado para a busca de pessoas que possuam habilidades multidisciplinares. 

A cooperação na competição é um projeto adotado conjuntamente entre 

empresa e funcionário que assume a responsabilidade individual pelo próprio 

desenvolvimento, na obtenção da capacidade de inovar seus processos produtivos. 
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A gestão do conhecimento na administração pública, devido a sua 

especificidade, ocorre de forma diferençada, Silva (2013) cita que a  

administração pública possui diferentes motivações e interesses na gestão 

dos processos de conhecimento, uma vez que, ao invés do lucro, foco da 

iniciativa privada, está orientada para a sociedade, tendo como principais 

diretrizes servir e atender aos cidadões, e que a administração pública deve 

trazer prioritariamente benefícios à população, através do aumento de 

eficiência nos processos internos das organizações públicas e na geração de 

resultados de qualidade para a população. (SILVA, 2013, p. 29). 

 Desta forma a responsabilidade da equipe é compartilhada e seus 

conhecimentos buscam resultados eficientes, com o uso inteligente das informações, 

de pensar sistemicamente, agir estrategicamente e cooperar no crescimento 

institucional. Oincremento desta cultura, passa pela necessidade de atendimento ás 

carências dos funcionários públicos, capacitando-os para que os mesmos envolvam-

se com o processo de desenvolvimento institucional, assumindo a diversidade como 

fator de rotina, mas que propiciam vencer o desafio e trazer a riqueza de novas 

idéias. 

 

 

2.3.Pessoas e suas competências 

 O significado da palavra competência, segundo o Aurélio (2010)é“atribuição, 

jurídica ou consuetudinária, de desempenhar certos encargos ou de apreciar ou 

julgar determinados assuntos: competência de um especialista”.Em Michaelis(2004) 

encontramos os significados (1) Capacidade legal, que um funcionário ou um tribunal 

tem, de apreciar ou julgar um pleito ou questão; (2)Faculdade para apreciar e 

resolver qualquer assunto; (3) Aptidão, idoneidade; (4) Presunção de igualdade; (5) 

Concorrência, confronto; (6) Conflito, luta, oposição. 

 Observa-se assim, que a palavra competência remete a vários significados 

que levamàidéia de capacidade, habilidade, mas que também remetem a um 

significado de responsabilidade, importante em várias áreas. 

 Leme (2014), afirma que “quando falamos de competências, não tem como 

não citar o famoso CHA – Conhecimento, Habilidades, Atitudes”. O autor 

complementa dizendo que 
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O Conhecimento é o saber, é o que aprendemos nas escolas, 
universidades, nos livros, no trabalho, na escola da vida. Sabemos de 
muitas coisas, mas não utilizamos tudo o que sabemos. A Habilidade é o 
saber fazer, é tudo o que utilizamos dos nossos conhecimentos no dia a 
dia.Já a Atitude é o que nos leva a exercitar nossa habilidade de um 
determinado conhecimento, pois ela é o querer fazer( LEME, 2014, p. 3). 

 

  

 

       

 
 

        

         

         

         

         

         

É o saber  

       

É o saber 
fazer 

         

         

         

         

         

        

É o querer 
fazer 

Figura 02- Detalhamento das características do CHA 

Fonte: Adaptado de Ramirez (2000) 

A Figura 02evidencia o Detalhamento das características do CHA destacando 

a interseção entre o saber fazer, querer fazer e o saber que compõem a 

competência  base referencial para estruturar a cultura organizacional.  

O modelo de gestão adotado por uma instituição influencia muito no sucesso 

da direção, uma vez que ocorre a necessidade de controlar o excesso de normas e 

padronização de rotinas, assim como interagir com os trabalhadores que precisam 

estar comprometidos com os projetos e metas das organizações, focando toda sua 

competência na obtenção de resultados positivos para a instituição. 

 Neste cenário, Ferreira et al.(2009) sustenta que  

A burocracia representa o modelo de organização social que dominou o 

mundo a partir do século XIX, tendo sido bem interpretada e popularizada 

pelo sociólogo alemão Max Weber (1864-1920). Embora seja popularmente 
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conhecida como sinônimo de lentidão, irracionalidade e emperramento 

administrativo, sua origem e propósitos são bem distintos (FERREIRA et 

al., 2009 p.65). 

Este modelo de gestão apresenta-se como uma das formas mais elaboradas 

de direção, devido à apresentação de sistemas que interagem com as sessões 

especificando as funções e onde as decisões devem ser tomadas com base nas 

regras definidas em lei ou instruções normativas, seguindo processos coerentes e 

invariáveis. 

A gestão burocrática, apesar de pretender dotar as organizações de 

confiabilidade e segurança administrativa, ocasiona algumas disfunções, 

comprometendo a eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão. Segundo Ferreira 

et al. (2009): 

Na área pública, a gestão burocrática, deveria representar o canal, por meio 

do qual o Estado exerceria sua ação, proporcionando uma administração 

competente do aparelho estatal. Ocorre, porém, algumas vezes o 

fortalecimento dos grupos controladores do aparato burocrático, que 

adquirem capacidades de manipulação do poder, passando a buscar 

privilégios e suas próprias satisfações, em vez do serviço à cidadania 

(FERREIRA et al., 2009, p.72). 

A gestão eficaz de uma instituição é um desafio que passa pela necessidade 

de que seus funcionários, que são o corpo desta instituição, pensem na organização 

como um todo, que inovem, que priorizem o trabalho integrado e que não se limitem 

ao cumprimento de ordens, mostrando competência nas tarefas desempenhadas. 

Quintiere (2012), discutindo o conceito de competência, afirma que este 

Encontra-se inserido num processo continuado e coeso, que compreende um 

conjunto de saberes, e constituem-se numa força subjetiva, capaz de 

transformar os múltiplos conhecimentos e habilidades, adquiridos ao longo da 

vida, em atitudes pontuais e eficazes, que se movimentam e transformam as 

relações sociais e de trabalho. “São saberes que emergem de um 

determinado contexto: ator em ação, cuja mobilização varia segundo a 

situação” (QUINTIERE, 2012 p.105). 

A construção do conceito para competência, elaborado por Antonello (2011) 

em seu estudo, é muito sintético porém de grande valor. Nele a autora diz que a 

competência permite a ação e/ou a resolução de problemas profissionais de maneira 

satisfatória dentro de um contexto particular. Para chegar a essa elaboração, a 
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autora mobiliza diversas capacidades de maneira integrada, a partir das idéias de Le 

Boterf(1999), Sandberg (2000) e Zarifian (2001). 

Antonello(2011), em seus estudos sobre competências, juntamente com 

outros autores, utilizam distintas definições, com freqüentes contradições e 

superposições conceituais. A autora diz ainda que para fins de estudo, entende-se 

que mais importante do que definir o que constitui competência, é necessário 

compreender como estas são desenvolvidas. 

Portanto cabe considerar dois aspectos elaborados a partir das considerações 

dos autores anteriormente mencionados sobre competência: (i) há uma conexão 

entre competência e ação, onde aquelaadmitee ajusta está, não existindo por si só, 

não sendo independente da atividade do problema a resolver, do uso que dela é 

feito; (ii) a competência está vinculada ao contexto, a uma dada situação 

profissional. 

Para Le Boterf (1999), a competência mobiliza e aciona as categorias de  

conhecimento, habilidade e atitude. Por esse intermédio ela adiciona valor às 

atividades da organização e valor social ao indivíduo. À organização, o valor é 

adicionado em termos de desempenho e ao indivíduo, a adição se dá na forma de 

auto-realização, sentimento ou experiência pessoal de ser competente. Aqui se 

insere a idéia de autodesenvolvimento e motivação, no sentido de que o indivíduo 

também é responsável pelo desenvolvimento, aprimoramento e consolidação de 

suas competências. 

As competências desenvolvem-se por interação entre as pessoas, no 

ambiente de trabalho, formal ou informalmente. A noção de construção de 

competência inclui a interação do indivíduo com seu grupo profissional, grupos 

sociais do ambiente em que vive. Considera-se também acesso a banco de dados, 

livros, manuais, dentre outros. 

As práticas de trabalho propostas pela instituição devem proporcionar o 

desenvolvimento do conhecimento e da competência, formando a base 

organizacional que é o alicerce na obtenção de resultados positivos nos projetos 

empresariais.  

O desenvolvimento de competências envolve mudanças na estrutura e no 

significado das práticas do trabalho. Neste sentido, um aspecto fundamental refere-

se à apropriação do saber em ações no trabalho (saber agir). O conhecimento é 
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construído e, ao mesmo tempo, incorporado às atitudes, manifestando-se por meio 

de ações e práticas no trabalho (ANTONELLO, 2011, p.147).Desta forma, a autora 

entende que todas as considerações acima, convergem para uma definição de 

competência onde o indivíduo é protagonista. 

 

2.3.1. Competência gerencial 

 A competência gerencial é um conjunto de atitudes, habilidades e 

conhecimentos em busca do sucesso da organização. É uma dinâmica que depende 

não apenas do gestor, mas também dos próprios funcionários envolvidos no 

sistema. 

 O gestor, para obtenção da competência gerencial,assume o propósito de 

desenvolver estratégias na orientação dos funcionários, redesenhando as práticas e 

processos organizacionais e na obtenção de melhores resultados para a 

organização pública ou privada. 

O interesse dos funcionários pela organização e o propósito desta em 

valorizar essas pessoas, são essenciais na criação de uma cultura positiva, 

contribuindo para uma parceria em busca do desenvolvimento organizacional. Assim 

competência gerencial transforma conhecimentos e atitudes em resultados eficientes 

para a Administração. 

A competência gerencial na administração pública, devido a sua complexa 

organização, necessita de maior aprofundamento acadêmico e empírico, uma vez 

que suas atribuições possuem especificidades técnicas e interpessoais. A maior 

dificuldade encontrada pelo gestor é a pouca flexibilidade dos sistemas públicos, 

deixando o gerente tensionado entre a necessidade de ser criativo e os limites 

impostos pela lei. 

As organizações públicas por muito tempo utilizaram com muita reserva as 

capacidades de seus funcionários, devido às estruturas demasiadamente fechadas, 

processos de tomada de decisão centralizados, autonomia inexistente, excesso de 

chefia, burocratização extrema, entre outras práticas que serviram para anular a 

espontaneidade dos servidores em tomar iniciativa e criar mecanismos para o 

melhor desenvolvimento das rotinas, assumindo novas responsabilidades. 
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As regras impostas pela legislação são difíceis de atravessar, restando ao 

gestor usar sua experiência, em promover a interação entre seus funcionários em 

busca de alto desempenho na execução dos projetos. Para Leme (2014) “gestão de 

pessoas por competências, corresponde ao acompanhamento e à mensuração 

permanente da evolução de cada colaborador e de todo o trabalho realizado”. A 

exigência do mercado em relação à competência gerencial em empresas de todos 

os seguimentos tem sido cada vez maior, são cobrados serviços de qualidade, onde 

a imagem institucional é afetada, no caso de irresponsabilidades demonstradas por 

seus representantes(LEME, 2014). 

Para o autor a Gestão por Competências adquire evidência como o fator 

diferenciador na competitividade das empresas públicas. Ter competência gerencial  

trará para a instituição qualidade nos serviços prestados com a participação mais 

funcional dos servidores que estarão sendo gerenciados, porém com possibilidade 

de  poder aplicar sua inteligência na execução das rotinas. 

A instituição sendo pública ou privada que tem uma gestão baseada em 

princípios e objetivos organizacionais, tende a garantir o desenvolvimento do capital 

humano com satisfação e motivação para obter resultados positivos que permitam 

atingir as metas traçadas. 

Com embasamento no trabalho de Leme (2014),a Figura 03resumeas 

abordagens de competência gerencial que podem adicionar à instituição capacidade 

de transferir a seus membros a competência e aos membros a possibilidade de 

transferir o seu aprendizado. Assim ambos se preparam para novos desafios. 

 

Figura 03- Detalhamento da Competência Gerencial 

Fonte: Adaptado de Leme (2014) 

Cenário 

Empresa 
Missão, Visão e Valores = seus 

propósitos de existência 
Objetivos Estratégicos e Fatores 

Críticos de Sucesso 

Competências Essenciais da 
Organização e Competências da 

Função (técnicas e 
comportamentais) 

Gaps de Competências 
(necessidades da formação) 

Educação Corporativa 

Ganhos de competência e os 
impactos nos resultados 
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A Figura 03 detalha o pilar estratégico da organização e ilustra a hierarquia 

dentro da qual deve fluir a gestão no desenvolvimento das pessoas, mostrando 

assim a relação de alinhamento entre práticas de gestão e propósitos da existência 

da instituição. 

 

2.3.2.Competências específicas 

Para melhor compreensão, apresentamos no Quadro 04,informações mais 

detalhadas referente a Comissão de Licitação (CL), Comissão Especial de 

Licitação(CEL), Comissão Permanente de Licitação (CPL), Pregoeiro e equipe de 

apoio do Pregoeiro, demonstramos no quadro a definição, o tempo de duração, as 

atribuições e a base legal dos organismos responsáveis pela realização das 

licitações no âmbito das instituições públicas federais.  

COMIS-
SÕES 

DEFINIÇÃO DURAÇÃO ATRIBUIÇÃO 
BASE 

LEGAL 

Comissão 
de 

Licitação 
- CL 

Órgão colegiado composto 
por, no mínimo, três 
integrantes, responsável pela 
direção e o julgamento da 
licitação. 

1 Ano 

Elaborar minutas de editais e contratos; 
coordenar o processo licitatório; receber, 
examinar e decidir as impugnações e 
consultas ao edital, conduzir a sessão pública; 
verificar a conformidade da proposta com o 
estabelecido no edital; instaurar a fase de 
habilitação verificar e julgar as condições de 
habilitação; receber, examinar e decidir os 
recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando necessário; indicar o 
vencedor do certame; adjudicar o objeto 
quando não houver recurso; lavrar atas de 
todas as reuniões; encaminhar o processo 
instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 

Art. 51       
Lei 8666/93 

Comissão 
Especial 

de 
Licitação 

- CEL 

Órgão colegiado especial, 
composto por, no mínimo, 
três integrantes, responsável 
pela direção e o julgamento 
de uma determinada 
licitação, extingue-se com o 
final dos trabalhos. 

Final da 
Licitação 

Elaborar minutas de editais e contratos; 
coordenar o processo licitatório; receber, 
examinar e decidir as impugnações e 
consultas ao edital, conduzir a sessão pública; 
verificar a conformidade da proposta com o 
estabelecido no edital; instaurar a fase de 
habilitação verificar e julgar as condições de 
habilitação; receber, examinar e decidir os 
recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando necessário; indicar o 
vencedor do certame; adjudicar o objeto 
quando não houver recurso; lavrar atas de 
todas as reuniões; encaminhar o processo 
instruído à autoridade superior e propor a 
homologação.  

Art. 51       
Lei 8666/93 

Comissão 
Permane

nte de 
Licitação 

- CPL 

Órgão colegiado permanente 
(não se extingue) de uma 
instituição, composto por, no 
mínimo, três integrantes, 
responsável pela direção e o 
julgamento da licitação. 

1 Ano 

Elaborar minutas de editais e contratos; 
coordenar o processo licitatório; receber, 
examinar e decidir as impugnações e 
consultas ao edital, conduzir a sessão pública; 
verificar a conformidade da proposta com o 
estabelecido no edital; instaurar a fase de 
habilitação verificar e julgar as condições de 
habilitação; receber , examinar e decidir os 
recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando necessário; indicar o 
vencedor do certame; adjudicar o objeto 
quando não houver recurso; lavrar atas de 
todas as reuniões; encaminhar o processo 
instruído à autoridade superior e propor a 

Art. 51       
Lei 8666/93 
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homologação.  

PREGOE
IRO 

Servidor designado pela 
autoridade competente para 
realizar a licitação na 
modalidade pregão. 

1 Ano 

Coordenar o processo licitatório; receber, 
examinar e decidir as impugnações e 
consultas ao edital, conduzir a sessão pública; 
verificar a conformidade da proposta com o 
estabelecido no edital; dirigir a etapa de 
lances; verificar e julgar as condições de 
habilitação; receber , examinar e decidir os 
recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando necessário; indicar o 
vencedor do certame; adjudicar o objeto 
quando não houver recurso; conduzir os 
trabalhos da equipe de apoio e encaminhar o 
processo instruído à autoridade superior e 
propor a homologação. 

Art. 3º       
inc. IV        

Lei 
10520/2002 

EQUIPE 
DE 

APOIO 

Equipe nomeada pela 
autoridade competente, 
formada por três servidores 
do quadro,para auxiliar o 
pregoeiro durante a licitação. 

1 Ano 
Serviços de secretariado atinentes e 
necessários à licitação.  

Art. 3º      
inc. IV       

Lei 
10520/2002 

Quadro  04- Detalhamento das Comissões 

Fonte: Elaboração da autora a partir de comentários da legislação do Prof. Sidinei Pacheco de Melo. 

 Na administração publicatodasas compras e contratações, tem que ser 

realizadas através de licitações, por funcionário formalmente designado pela 

autoridade competente ou ordenador de despesas, através de portaria, 

determinação de serviço ou instrução normativa, em cumprimento á legislação, 

conforme especificado no Quadro 04.  

Vale ressaltar que para a realização da licitação na modalidade pregão, o 

Ministério do Planejamento estabeleceu para o pregoeiro e para o ordenador de 

despesas o uso do token(pen drive) ferramenta que contém a certificação digital dos 

funcionários, para atuação nesta modalidade de licitação, através do sistema SIASG 

na página eletrônica de compras do governo federal (comprasnet.gov.br). 

A base legal citada no Quadro 04 que atribui as competências de cada 

comissão, do pregoeiro e da equipe de apoio, não estabelece a capacitação 

necessária como prioridade para o cargo, assim como também não os reconhecem 

como agentes de confiança do administrador. A esse respeito comenta Justen Filho 

(2012) 

“... em princípio, trata-se de uma atividade discricionária. Poderá estabelecer 

uma pluralidade de comissões de licitação, com atribuições distintas e 

variadas segundo os critérios que melhor aprouverem à Administração. 

Assim, podem existir comissões distintas para concorrências, para tomada de 

preços e para convites. As licitações que versem sobre prestação de serviços 

podem ser diversas daquelas que julguem compras etc. Poderá ser reduzida 
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a discricionariedade se a entidade for dotada de regulamento específico, que 

discipline a formação das comissões de licitação”(JUSTEN FILHO, 2012). 

 Cabe observar que, se a lei define as funções e ações necessárias para se 

obter determinadas atuações, por outro lado ela não vincula estas funções e ações 

às competências necessárias para se obtê-lo, assim como também não prioriza a 

capacitação, deixando-o a cargo da competência gerencial local.  

Para exemplificar competência de acordo com a lei, vejamos como exemplo o 

caso do gestor de contrato. As competências que lhes são atribuídas no artigo 67 da 

lei de licitações e contratos orientam que “a execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente 

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição” (BRASIL, 1993). 

Diz ainda, no parágrafo primeiro do mesmo artigo, que o representante da 

administração anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, reduzindo assim os requisitos para ser fiscal à mera 

capacidade de anotar em registro próprio. 

Do mesmo modo como exemplo, tomemos o artigo 51º da lei de licitações e 

contratos, que diz que “a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a 

sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por 

comissão permanente ou especial de, no mínimo, três membros, sendo pelo menos 

dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos 

órgãos da administração responsáveis pela licitação” (BRASIL, 1993).Neste artigo, a 

legislação fala em servidores qualificados, porém não formaliza as qualificações 

necessárias. 

Portanto, como demonstração da situação de fragilidade, que está exposto o 

servidor atuante no setor de compras, no Quadro 05são apresentadas as sanções 

administrativas constante na lei, que disciplina o assunto, quando praticarem atos 

em desacordo com seus preceitos no desempenho de suas funções. 

 

COMISSÃO CRIME PENA 
BASE 

LEGAL 

CL, CEL e 
CPL 

Dispensar ou inexigir licitação 
fora das hipóteses previstas em 
lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes. 

Detenção de 
3(três) a 5 
(cinco) anos, e 
multa. 

Art. 89       
Lei 8666/93 
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CL, CEL e 
CPL 

Frustrar ou fraudar, mediante 
ajuste, combinação ou qualquer 
outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento 
licitatório. 

Detenção de 
2(dois) a 4 
(quatro) anos, e 
multa. 

Art. 89       
Lei 8666/93 

CL, CEL e 
CPL 

Patrocinar, direta ou 
indiretamente, interesse privado 
perante a Administração. 

Detenção de 
6(seis) a 2 
(dois) anos, e 
multa. 

Art. 91    
Lei 8666/93 

CL, CEL e 
CPL 

Admitir, possibilitar ou dar causa 
a qualquer modificação ou 
vantagem, inclusive prorrogação 
contratual em favor de 
adjudicatário. 

Detenção de 
2(dois) a 4 
(quatro) anos, e 
multa. 

Art. 92     
Lei 8666/93 

CL, CEL e 
CPL 

Impedir, perturbar ou fraudar a 
realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório. 

Detenção de 
6(seis) a 2 
(dois) anos, e 
multa. 

Art. 93  Lei  
8666/93 

CL, CEL e 
CPL 

Devassar o sigilo de proposta 
apresentada em procedimento 
licitatório, ou proporcionar a 
terceiros o ensejo de devassá-lo. 

Detenção de 
2(dois) a 3 
(três) anos, e 
multa. 

Art. 94  Lei 
8666/93 

CL, CEL e 
CPL 

Afastar ou procurar afastar 
licitante, por meio de violência, 
grave ameaça fraude ou 
oferecimento de vantagem. 

Detenção de 
2(dois) a 4 
(quatro) anos, e 
multa. 

Art. 95  Lei 
8666/93 

CL, CEL e 
CPL 

Fraudar, em prejuízo da Fazenda 
pública, licitação instaurada. 

Detenção de 
3(três) a 6 
(seis) anos, e 
multa. 

Art. 96   Lei 
8666/93 

CL, CEL e 
CPL 

Admitir à licitação ou celebrar 
contrato com empresa ou 
profissional declarado inidôneo 

Detenção de 
6(seis) meses a 
2 (dois) anos, e 
multa. 

Art. 97  Lei 
8666/93 

CL, CEL e 
CPL 

Obstar, impedir ou dificultar, 
injustamente a inscrição de 
qualquer interessado nos 
registros cadastrais ou promover 
indevidamente a alteração, 
suspensão ou cancelamento de 
registro de inscrito. 

Detenção de 
6(seis) meses  
a 2 (dois) anos, 
e multa. 

Art. 98  Lei 
8666/93 

CL, CEL e 
CPL 

No processamento e julgamento 
das infrações penais definidos 
nesta lei, assim como nos 
recursos e nas execuções que 
lhes digam respeito, aplicar-se-
ão, subsidiariamente, o Código 
de Processo Penal e a Lei de 
Execução Penal. 

  
Art. 108 Lei 
8666/93 

Pregoeiro  
Aplicam-se subsidiariamente, 
para a modalidade do pregão, as 
normas da Lei 8666/93. 

  
Art. 9º   Lei 
10520/2002 

Equipe de 
apoio 

A equipe de apoio designada não 
responde solidariamente, pelos 
atos praticados pelo pregoeiro. 

    

Quadro  05- Detalhamento das Sanções 

Fonte: Elaboração da autora a partir da legislação sobre o assunto. 
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O principal objetivo ao relacionar as sanções, dispostas noQuadro 05, é 

realçar a importância da tarefa do gestor ao definir as competências de sua equipe, 

uma vez que a legislação abre espaço para a formação de equipes incompletas, por 

não explicitar em lei, da mesma forma que explicita as sanções, as competências 

necessárias para composição das comissões e equipes. 

Há, portanto, um tensionamento constante entre o que se quer que seja 

executado e as possibilidades para executá-lo, tensionamento este muitas vezes 

resolvido precariamente via terceirização ou contratação temporária de recursos 

humanos externos. Tal atitude, se por vezes resolve o problema do conteúdo 

específico do conhecimento, o faz quase sempre em prejuízo do conhecimento local 

das situações de trabalho. 

A definição de competência presente em Le Boterf (1999) e Leme (2014), que 

a decompõe em conhecimento, habilidade e atitudes, fica evidente que no caso em 

questão, esses eixos estando ausentes, se torna difícil dar conta das atribuições, 

funções e ações ensejadas no texto da lei, ficando o servidor e a instituição 

passíveis de cometerem atos imprecisos que a legislação chama de crime. 

 

2.3.3. Mapeamento de competências  

 O alicerce construído através dos trabalhos dos autores pesquisados 

sobre mapeamento de competênciasforneceprocedimentos para identificar 

competências importantes para a organização e para os funcionários. Este 

mapeamento revela os conhecimentos necessários para o melhor desenvolvimento 

das funções visando o cumprimento das metas planejadas pela instituição. 

 A procura e a identificação das competências, utilizando o recurso do 

mapeamento somente atingem o seu objetivo quandoa análise é feita 

minuciosamente, usando como base a tabela de níveis de conhecimentos, 

preparada pelos próprios gestores da instituição que juntos idealizam a equipe ideal. 

 Trata-se de um procedimento continuado que se desenvolve a partir do 

projeto estratégico de cada setor, onde são definidas metas de execução e também 

onde são identificadas e especificadas as atribuições dos funcionários, com o 

objetivo de alcançar os propósitos da instituição. 
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 Sobre essa perspectiva, Brandão (2012) em seus estudos sobre o assunto 

afirma que  

“Uma vez formulada a estratégia organizacional, torna-se possível realizar o 

diagnóstico ou mapeamento de competências, o que constitui a segunda 

etapa do processo. O mapeamento objetiva fundamentalmente identificar o 

denominado gap de competências, isto é, a diferença entre as competências 

necessárias para concretizar a estratégia formulada e as competências 

internas já disponíveis na organização”(BRANDÃO, 2012 p.10). 

 O trabalho de mapeamento de competências de uma instituição se inicia com 

a divisão por setores, relacionando as tarefas realizadas por cada profissional, com 

vistas à obtenção de melhorias na utilização dos recursos humanos, ocasionando ao 

gestor eficácia e qualidade dos serviços prestados a comunidade universitária e 

também a sociedade, impulsionando o alcance dos objetivos institucionais, com a 

melhoria da gestão de equipes e processos administrativos assim como o 

aprimoramento da gestão estratégica e inovadora. 

 A performance operacional do mapeamento de competências na 

UFFficousobreresponsabilidadedaPró-Reitoria de Gestão de Pessoas – 

PROGEPE,que teve inicio após a aprovação em 2010, do projeto  de nome 

“Dimensionamento e Análise da Força de Trabalho Técnico-Administrativo da UFF”, 

começando na última semana do mês de outubro de 2012 a maio de 2013 e vem 

realizando reuniões e entrevistas com os gestores e com os funcionários de todos os 

setores. 

Este projeto vem se desenvolvendo com vistas a melhorar os processos de 

trabalhos fornecidos pela universidade, uma vez que a admissão de seus 

funcionários é feita através de concurso público, ou seja, o conhecimento do 

candidato é geral e não específico para a área que ele irá atuar.  

Como parte deste projeto, a PROGEPE criou a Escola de Governança em 

Gestão Pública que, conforme informações em sua página eletrônica é uma 

proposta voltada para promover a formação institucional de servidores públicos. Terá 

como finalidade elaborar projetos e articular redes de apoio para executar programas 

de Educação Permanente e Continuada, entre outras iniciativas direcionadas aos 

profissionais vinculados à Universidade Federal Fluminense e, eventualmente, à 

Administração Pública em geral. Sua concepção de funcionamento tem por base a 

articulação dos processos de gestão de trabalho. Desde sua origem, está 
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compromissada com a promoção de mudanças voltadas para onivelamento das 

relações universitárias, no que concerne aos processos de trabalho. 

 Outro aspecto que realça a importância do mapeamento de competências 

encontra-se no trabalho desenvolvido por Leme (2014)segundo o qual o 

mapeamento éuma“etapa de grande destaque na execução do projeto, porém se 

este for mal elaborado ou tiver baixa assertividade quanto aos desejos de conduta 

da instituição para com seus servidores, pode ser um fracasso em termos de 

estruturação de ações de desenvolvimentos e feedback” (LEME, 2014 p. 63). 

Através do mapeamento de competências é possível reunir e organizar o saber, fator 

essencial para eficácia e desenvolvimento institucional.  

 Katzenbach e Smith (1993) em suas pesquisas para desvendar o que 

diferencia vários níveis de desempenho da equipe, onde e como as equipes 

funcionam melhor e como a alta administração pode melhorar sua eficácia, 

defendem que equipes e bom desempenho são inseparáveis. Segundo os 

pesquisadores é preciso ajustar objetivos e metas com desempenhos, para que as 

equipes atinjam o resultado esperado (KATZENBACH E SMITH, 1993, p.28). 

O mapeamento de competências basicamente se constitui no agrupamento 

de pessoas com o saber fazer, comprometida com a instituição, na permanente 

busca de melhores resultados do trabalho a ser desenvolvido. 

Complementando,Katzenbach e Smith (1993) comentam que grupo de trabalho e 

equipe são termos usados repetidas vezes como chavão.Segundo os autores a 

performance de um grupo de trabalho depende de como seus membros agem como 

pessoas e constitui a força de trabalho de qualquer organização, demandando 

responsabilidade mútua e individual. 

Diferentemente de grupo de trabalho, os autoressugeremque, para o caso de 

equipe, embora existam habilidades complementares e um conjunto de metas de 

desempenho que possa manter os indivíduos mutuamente responsáveis, não há um  

objetivo comum explicitamente estabelecido. Os melhores desempenhos são obtidos 

quando as equipes encontram o tamanho certo e quando também têm uma mistura 

certa de competências. Uma equipe com um número muito grande de componentes 

encontrará dificuldades para desenvolver o entendimento e também de ordem 

estrutural (KATZENBACH E SMITH, 1993, p.30). 
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A administração cria metas, demandas e desafios visando o melhor 

desempenho das equipes. É necessário, no entanto, cuidado especial no 

acompanhamento dos resultados e desempenhos das equipes. O foco principal da 

administração éo sucesso em seus projetos, o que tem relação com os objetivos a 

serem atingidos. Desta forma,após o cumprimento dos desafios, que deveriam ter 

sido empolgantes e motivadores para a equipe,é razoável supor o decorrente 

reconhecimento,implicando em melhor remuneração e benefício. 

Marcílio (2015) em sua releitura do clássico HBR, sobre disciplina das 

equipes, diz que as empresas definem os objetivos mínimos esperados de uma 

equipe, mas não definem como estes objetivos serão alcançados, assim segundo o 

autor não é necessário ter proficiência máxima em todos os segmentos para a 

equipe ter sucesso é imprescindível que o líder defina o que é o desafio, ou seja, 

qual é a necessidade, para que a equipe possa ajudar. 

O autor demonstra através da Figura 04, como o exercício pode aumentar a 

compreensão da equipe sobre o mix de competências. Seu entendimento é que a 

equipe precisa ter clareza nos papéis que irão desempenhar quais as 

responsabilidades a serem assumidas e as formas de atuação que serão 

desenvolvidas por cada membro da equipe. 
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                 Figura 04- Compreensão da equipe sobre o Mix de Competências 

Fonte: Releitura do Clássico HBR por Marcíliio, 2015 

 

2.4    Colaboração 

 

 Toda organização, seja ela pública ou privada, para execução de seus 

projetos de gestão, organiza suas rotinas através de grupos de trabalho. Esses 

grupos são baseados, principalmente, na cooperação e interação de seus 

componentes. Para analisar essa cooperação, pesquisadores têm desenvolvido 

teorias e modelos de colaboração, os quais servem como referência para propostas 

de melhorias e otimização de funções (FUKS et al., 2011; VIVACQUA e GARCIA, 

2011). 

 O modelo de colaboração é uma descrição conceitual, uma representação 

lógica usada para explicar um elemento.Fuks et al., (2011), em seus estudos 

referentes as teorias sobre colaboração e modelos que auxiliam a selecionar e 

projetar sistemas para dar suporte ao trabalho em grupo, destacam a Teoria dos 

Jogos e a Teoria da Atividade. Além disso, os autores comentam a respeito do 

chamado Modelo 3C de Colaboração, dos Padrões de Colaboração e do Modelo de 

Tuckman sobre o Desenvolvimento de Grupo. 

Sobre a Teoria dos Jogos, Fuks et al. (2011) apresentam-na como um 

conjunto de explicações matemáticas para diferentes cenários de tomada de 

decisão, envolvendo colaboração e competição. Nesta teoria, cada participante 

decide sua estratégia após avaliar a situação dos oponentes e traçar suposições 

sobre as táticas que eles adotarão. Quanto a Teoria da Atividade, os autores 

apresentam-na como uma teoria que descreve e explica de que maneira os seres 

humanos realizam atividades em situações cotidianas.É uma teoria útil para 

compreender a colaboração mediada por tecnologias computacionais, que 

possibilitam a resolução de problemas tanto no nível físico quanto no cognitivo. 

O Modelo 3C de colaboração, segundo Fuks et al. (2011), analisa a 

colaboração em três dimensões. A primeira delas é a comunicação, a qual faz a 

mediação entre os diversos fluxos de informações. A segunda dimensão é a 

coordenação, responsável pelo gerenciamento de todo o processo. E finalmente, a 

última dimensão é a cooperação, cuja qualificaçãoé dada pela própria atuação do 

grupo. 



49 
 

 
 

Padrões de Colaboração, em geral, são utilizados como unidade de análise 

da atividade colaborativa, ao dividir as tarefas e estabelecer um fluxo para identificar, 

selecionar, organizar e avaliar os possíveis riscos na realização das rotinas. 

O Modelo de Tuckman sobre o desenvolvimento de grupo procura explicar o 

comportamento de um grupo de trabalho com poucos membros, que recebem 

orientações sobre as tarefas a serem executadas, desde a sua formação até a sua 

dissolução, com o término do trabalho. 

 Vivacqua e Garcia (2011) afirmam que a colaboração entre componentes de 

um grupo de trabalho torna a realização das tarefas mais fáceis. Para eles, a 

resolução de  um problema complexo requer uma combinação de habilidades que, 

em geral, são  encontradas dentro do próprio grupo, contribuindo assim para maior 

agilidade na realização das tarefas.A adequada composição dos grupos de trabalho 

propicia aos participantes desenvolverem a confiança, agilidade e motivação, 

requisitos importantes para um bom funcionamento de uma equipe. 

 Sobre o assunto, as autoras Vivacqua e Garcia (2011) sintetizam dizendo que 

por meio da colaboração, duas ou mais pessoas motivadas trabalham em 

conjunto. O grupo é formado para alcançar um objetivo em comum. A 

comunicação é um processo de troca de mensagens em que os participantes 

negociam as tarefas que serão realizadas e assumem compromissos. A 

coordenação é o processo de organização de esforços, que divide o trabalho 

em tarefas menores e articula as atividades dos participantes para obter bons 

resultados e resolver conflitos. As tarefas são organizadas por meio de um 

plano de trabalho. Cooperação é a produção de artefatos em um espaço 

compartilhado, o que requer a utilização de recursos (VIVACQUA e 

GARCIA, 2011, p. 45). 

 Conquanto a definição das autoras descreva processo de cooperação em 

seus vários momentos e etapas, é bom ressaltar que os sujeitos apresentam sempre 

uma dose de imprevisibilidade. Assim, os elementos essências para a viabilização 

do trabalho em grupo não se esgotam. 

 Segundo Pimentel et al. (2011), os sistemas de comunicação para 

colaboração iniciaram-se com os computadores, criados inicialmente para a 

realização de cálculos.Só muito posteriormente, após a intensificação da conexão 

em rede, tornaram-se um meio de comunicação humana de alcance mundial. 
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 Pimentel et al. (2011, p.67) afirmam que, na área de sistemas colaborativos, 

muitos estudos foram realizados dentre os quais o mais conhecido foi “conversação-

para-ação”. Neste, os interlocutores trocam mensagens para negociar e assumir 

compromissos sobre o trabalho a ser realizado. O grupo precisa estar coeso no 

conhecimento datecnologiaa ser utilizada, assim como das suas características, 

possibilidades e mecanismos, pois os sistemas de comunicação precisam trocar 

registros ou informações. 

Borges (2011) diz que o conhecimento coletivo é a associação de diversos 

saberes acumulados para a resolução de dificuldades, com vistas a enfrentar novas 

situações conforme a complexidade do trabalho. Para a existência de uma relação 

entre os participantes do conhecimento coletivo é preciso escutar e analisar as 

narrativas, pois conhecer o relato dos demais narradores agrega mais 

conhecimentos para os participantes. Segundo o autor, em algumas narrativas é 

possível observar um espaço de tempo entre duas falas, que o autor chama de gap, 

expressão que significa ausência de uma narrativa que dê sentido entre dois ou 

mais eventos. E complementa dizendo que perceber a existência de um gap é 

também uma forma de conhecimento que pode trazer novas lembranças ao 

narrador. 

 O relato é o fato contado por pessoas envolvidas no diálogo, conforme Figura 

6,adaptada de Borges (2011). Pode ser dividido em (i) uma versão armazenada, que 

fica na mente da pessoa que presenciou algo, (ii) uma versão relatada, que consiste 

de um relato escrito a partir da lembrança dos narradores e (iii) uma versão real, que 

descreve como realmente os fatos aconteceram. 

 Borges (2011) esclarece ainda que a versão conhecida é 

“guardada na mente das pessoas, é um conhecimento abstrato. Não se sabe 

o que uma pessoa conhece; às vezes nem mesmo ela. O conhecimento é 

concreto para a pessoa que o detém, mas é abstrato para as demais 

pessoas até que ele seja transmitido. A socialização é uma forma de 

transmissão de conhecimento, mas o mantém no nível tácito, isto é, replica o 

conhecimento em outras mentes. A externalização é outra forma de transmitir 

esse conhecimento, trazendo do nível tácito para o nível formal, por exemplo, 

escrito” (BORGES, 2011 p.192). 
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Conforme mostrado na Figura05, durante a transferência do conhecimento 

ocorrem perdas no processo. Na socialização, por exemplo, o conhecimento sofre 

alterações e, durante a externalização,surgemdificuldadesparareproduzir por escrito 

tudo aquilo que está na memória. 

Quando um grupo executa uma atividade, mesmo havendo uma divisão das 

tarefas, podem aparecer divergências geradas por pontos de vista em desacordo. 

Para produzir um relato coletivo afinado são necessários vários ciclos de ler, 

comentar, debater, contando ainda com o apoio dos sistemas computacionais que 

ajudam no desenvolvimento do processo. 
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    Figura 05 : As três versões de uma história 
Adaptado de Borges, 2011 p.192 

 

 Souza et al. (2011) situama definição de conhecimento comumente vista na 

literatura como uma relação complexa entre dado, informação e conhecimento. 

Neste contexto dado é um valor ou fato isolado. Informação é um conjunto 

organizado e contextualizado de dados. Conhecimento, por sua vez, é a associação 

da informação com as experiências, gerada a partir das inferências e dos valores 

individuais. 

 A ocorrência de uma gestão eficaz do conhecimento, os autores ressaltam a 

importância do apoio do líder do grupo ou da alta gerência. São necessárias 

mudanças no comportamento das pessoas, particularmente no que diz respeito ao 

foco da gestão do conhecimento que é a conexão de pessoas como geradoras, 

transmissoras e receptoras desse conhecimento. Isso permitirá a evolução do grupo 

por meio de mais conhecimentos, competências e comportamentos transformadores 

da organização. 
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 A cooperação nos grupos depende de todo contexto organizacional. Grupos 

com pessoas que estejam de acordocomo trabalho a ser realizado e clareza acerca 

da definição de suas tarefas, podem trabalhar com mais sintonia na busca dos 

objetivos traçados pelos gestores(SOUZA et al., 2011). 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Este capítulo tem o objetivo de apresentar os aspectos metodológicos 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, delineandoa direção seguida pela 

pesquisadora na construção do trabalho. Iniciou-se com a definição do objetivo geral 

e dos objetivos específicos da pesquisa, extraídos a partir da situação-problema 

apontada pela pesquisadora. Em seguida foi selecionada a metodologia do estudo 

de caso, em conformidade com o propósito inicial do trabalho. 

 

3.1 A estratégia de pesquisa 

 O estudo de caso pode ser definido como um instrumento capaz de 

proporcionar amplo entendimento sobre um ou vários aspectos de uma pesquisa, 

que se dá de forma direcionada a pessoas, organizações e contextos. Os estudos 

são realizados através de uma ampla variedade de questões que avaliam programas 

de treinamento, desempenho organizacional, entre outros, cabendo ao pesquisador 

refinar a pesquisa para atender aos seus objetivos. 

 Gray (2012) diz que a “abordagem de estudos de caso requer a coleta de 

dados de múltiplas fontes, mas, para que o pesquisador não seja sobrecarregado, 

elas devem ter algum tipo de foco”. Portanto, os estudos de caso se beneficiam com 

o desenvolvimento anterior de uma posição teórica para ajudar a direcionar o 

processo de coleta e análise de dados. 

 A base teórica ajuda o pesquisador a fazer escolhas, dentre os objetivos e 

perguntas do seu trabalho definindo o que merece ou não ser estudado. Desta 

forma, no momento da análise dos dados coletados o pesquisador terá capacidade 

para concluir sua análise, comparando com o que foi dito pelos modelos teóricos. 

 O estudo de caso como parte do estudo acadêmico, deve garantir uma 

proposição teórica em que o estudo se baseia, com autores de nome sobre o 

assunto, permitindo assim a sustentação das afirmações, uma vez que a pesquisa 

será lida e examinada por um público conhecedor deste universo.  

Sobre esta perspectiva o pesquisador precisa definir com clareza o foco do 

seu estudo, estipular as perguntas certas para o tipo de estudo que deseja realizar, 

evitando assim a abertura de muitas vertentes que possam dificultar a canalização 

dos dados para a obtenção de respostas às questões da pesquisa. O Quadro 
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06,adaptado de Gray (2012 p.202), apresenta os critérios de seleção para diferentes 

estratégias de pesquisa. 

 

Estratégia 

Forma da pergunta 
de pesquisa 

Requer controle    
sobre outros 

eventos 
comportamentais? 

Concentra-se em 
eventos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Pesquisa de 
Levantamento 

Quem, o que, onde 
quantos, quanto 

Não Sim 

Medidas não 
invasivas 

Quem, o que, onde 
quantos, quanto 

Não Sim/Não 

Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Quadro:06  Critérios de seleção para diferentes estratégias de pesquisa 
Fonte : Adaptado de GRAY, in Yin,2003 
 
 

 Yin (2003) recomenda que o pesquisador precise estar bem preparado para 

realizar o artifício de estudo de caso, organizando perguntas importantes, 

condizentes com a pesquisa em desenvolvimento e ainda interpretar as respostas, 

procurando ser neutro, imparcial, sem utilizar viés. 

 

A Figura 06apresenta um esquema dos caminhos para realização da 

pesquisa, que se inicia com a contextualização do tema, seguindo-se da formulação 

da situação problema, constituição dos objetivos da pesquisa, coleta e análise dos 

dados e conclusão.  
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Figura 06- Fases do estudo 

Fonte:Adaptado de Selma (2014 p. 69) 

 

3.2 Coleta e análise de dados 

A construção do objeto de estudo se deu através da convergência entre a 

pesquisa bibliográfica, efetuada a partir de artigos, periódicos, dissertações, entre 

outros, e o diagnóstico da situação concreta do trabalho no setor de compras do 

qual a pesquisadora participa. Para a coleta de dados, seguindo a sugestão de Gray 

(2012) de que o estudo de caso deve conter múltiplas evidencias, utilizou-se 

questionário estruturado (Apêndice A), observação direta e análise de documentos. 

A população estudada foi constituída por cinco setores de compras de 

unidades gestoras da universidade, que são Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Graduação, 

Hospital Universitário Antônio Pedro e Pró-Reitoria de Assuntos Educacionais, com a 

distribuição de quarenta e seis questionários, dos quais retornaram trinta 

Contextualização do 
tema 

Formulação da 
situação problema 

Constituição dos 
objetivos 

Revisão da 
literatura 

Metodologia 
qualitativa, 
descritiva, 

bibliográfica e 
pesquisa de 

campo 

Método estudo de 
caso 

Coleta de dados  

Interpretação dos 
dados 

Análise dos dados 

Conclusões 
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respondidos. Toda a análise efetuada, assim como a comparação com outros 

estudos, tem como objetivo avaliar os processos de aprendizagem, gestão e 

competência nos setores de compras da universidade. 

Para a elaboração dos questionários tomou-se como referência os trabalhos 

de Souza (2014) e Marinho (2012), que também estudaram o trabalho de equipes 

em universidades públicas. Além disso, buscou-se apoio no referencial teórico de 

autores como Angeloni (2008), Batista (2012), Choo (2003), Figueiredo (2009), 

Fleury (1995) e Leme (2014). As informações apuradas foram organizadas em 

planilhas(Apêndice B)e gráficos, empregando recurso do aplicativo Microsoft 

Excel2010, de maneira a facilitar a visualização e a análise das respostas apuradas. 

Como medida para facilitar a análise do estudo utilizou-seas 

estatísticasdescritivasmédia, mediana, moda, desvio-padrão, freqüência absoluta e 

freqüência percentual(ANDERSON; SWEENEY; THOMAS, 2011). 

As questões do questionário foram organizadas em três blocos da seguinte 

forma: 

(i) Perfil do Participante, que tem a finalidade de identificar e apresentar os 

participantes; 

(ii) Gestão do Conhecimento – Aprendizagem Organizacional tem o objetivo de 

investigar o tipo, o grau, a intensidade e a freqüência de utilização de 

ferramentas para o suporte à disseminação do conhecimento. 

(iii) Atividades no local de trabalho - tem a intenção de identificar possíveis 

fragilidades ocorridas durante a execução das rotinas do setor, conforme as 

recomendações dispostas em legislações específicas que regulamentam as 

compras e contratações do setor. 

 

 Os dados foram tabulados, analisados, interpretados e posteriormente 

relacionados com a teoria pesquisada, com a finalidade de responder às questões 

da pesquisa assim como despertar futuros questionamentos e comparações, 

proporcionando outros estudos na área. No próximo capítulo apresentaremos os 

dados obtidos, as comparações e a análise com base na proposta formulada. 
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4. O ESTUDO DE CASO 

 

4.1. A UFF 

 

A Universidade Federal Fluminense possui noventa e quatro cursos de 

graduação (noventa presenciais e quatro à distância), setenta e seis  programas de 

pós-graduação stricto sensu, sendo quarenta e cinco mestrados e trinta e um 

doutorados, cento e sessenta e um cursos de pós-graduação lato sensu, cento e 

quinze cursos de extensão e cinco mestrados profissionais, distribuídos por Niterói e 

treze municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro.Possui ainda um núcleo 

experimental em Iguaba Grande e uma fazenda-escola em Cachoeiras de Macacu 

(UFF, 2015). 

Do ponto de vista administrativo, a universidade é composta por setePró-

reitoras, trinta e cinco unidades de ensino, quatro pólos no interior, vinte e sete pólos 

de educação a distância (EAD) e uma unidade avançada em Oriximiná,noEstado do 

Pará. Possui aindauma biblioteca central, vinte e três bibliotecas setoriais trezentos e 

quarenta e nove laboratórios, quatrocentos e trinta e sete salas de aula, nove 

anfiteatros, o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) com duzentos e setenta e 

seis leitos, a Farmácia Universitária e o Colégio Universitário Geraldo Reis. Na área 

cultural, a universidade conta com a Editora da UFF, a Livraria Icaraí, o Cine Arte 

UFF, teatro, galeria de arte, Orquestra Sinfônica Nacional, o conjunto Música Antiga 

e o Quarteto de Cordas. 

 A unidade de análise desta pesquisa é o setor de compras da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI/UFF), que executa suas rotinas para 

realização das compras e contratações, em conformidade com as regras e critérios 

estabelecidos em leis, decretos, instruções normativas, entre outros, administrando 

os recursos encaminhados pelo governo federal para os cursos de pós-graduação, 

transferidos pelas agências de fomento e ainda os recursos arrecadados pela 

própria instituição. O tamanho e relevância desta unidade em relação à universidade 

como um todo, permitem que os resultados possam ser generalizados com alguma 

segurança.  

A universidade busca cada vez mais alcançar a eficiência na prestação de 

serviços à sociedade. Tal eficiência requer a transparência na sua gestão, o que tem 



58 
 

 
 

sido buscado através do portal de transparência, página eletrônica implantada pelo 

próprio governo. Aliado a esta, existe a própria página eletrônica da universidade, 

que opera de forma complementar e alinhada ao portal da transparência. 

A UFF, ao longo do seu crescimento, vem acompanhando a evolução 

tecnológica nas suas diversas vertentes. É próprio das universidades priorizarem os 

investimentos em tecnologias da informação e comunicação, dada a sua natureza 

de uma instituição com grande número de agentes, incluindo alunos, professores, 

técnicos administrativos e gestores.  

Para gerenciar estas tecnologias, a universidade possui a sua 

Superintendência de Tecnologia da Informação – STI, que supervisiona e executa os 

serviços de desenvolvimento de sistemas para atender às atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e manutenção, dando suporte a operação e funcionamento dos 

servidores,datacenter, e-mails institucionais, conferências, software, sites, portais e 

hosting,telefonia,rede e aquisição de recursos computacionais.  

De qualquer forma, há de se destacar a influência que as tecnologias de 

informação e comunicação podem ter em organizações complexas como as 

governamentais. A velocidade da mudança praticamente obriga os governos a 

entrarem na corrida tecnológica, buscando seguir a dinâmica do processo de 

modernização. 

Um dos instrumentos fundamentais para os processos de modernização e 

gestão democrática é a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

que, na UFF, é coordenado pela Comissão Mista de Orçamento e Metas e pelaPró-

Reitoriade Gestão de Pessoas – PROGEPE. Trata-se de um plano que norteia todo 

e qualquer projeto de reestruturação da instituição, desdemudançasem sua estrutura 

organizacional até o desenho de estratégias para o crescimento da instituição. 

 . 

4.2. Os sistemas utilizados 

 

 O chamado governo eletrônico, foi implantado pelo governo federal para   

operacionalização das compras e contratações da administração pública. É um 

sistema que traz modernização, praticidade e eficiência na execução das rotinas nas 

unidades gestoras dos recursos públicos, tendo o reconhecimento dos seus 

usuários. 
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 Este sistema trouxe inovações como licitação através do pregão eletrônico, 

que é uma modalidade de compra integralmente executada através da internet, e 

ainda outra inovação foi a possibilidade de divulgação também pela internet, de 

todas as compras ou contratações, realizadas no âmbito federal, trazendo 

credibilidade e transparência nos gastos públicos. 

Os sistemas da administração pública federal são recursos tecnológicos que 

têm a função de inter-relacionar, ligar, administrar, atualizar e disponibilizar meios 

para executar todos os procedimentos referentes às compras e contratações. Eles 

necessitam de contínuo aperfeiçoamento, tendo em vista que novas legislações 

virão e que as demandas são ilimitadas, necessitando reiteradamente da 

incorporação de outras sistemáticas. 

 Os dois grandes sistemas da administração são o SIAFI e o SIASG, os quais 

se subdividem, sempre apresentando todos os detalhamentos e instruções para 

operacionalização das rotinas, executadas por servidores, através de senha e ou 

certificação digital.  

O SIAFI é o sistema de teleinformática que processa de forma integrada a 

execução orçamentária, financeira e contábil dos Órgãos e Entidades da 

Administração Federal, objetivando minimizar custos e garantir eficiência e eficácia 

na gestão dos recursos alocados nas unidades orçamentárias. 

 

 No Quadro 07, as vantagens oferecidas pelo sistema SIAFI. 

 

Vantagens oferecidas pelo sistema SIAFI 

¤Prover os Órgãos Centrais (Secretaria do Tesouro Nacional), Setoriais (Subsecretarias de 
Planejamento e Orçamento dos Ministérios Civis órgãos equivalentes nos Ministérios Militares, 
Presidência da República, Casas do Poder Legislativo e Judiciário) e Executores (Unidades Gestoras em 
geral e Delegacias Federais de Controle nos Estados), de mecanismos adequados de controle diário da 
execução orçamentária, financeira e contábil; 

¤Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos; 

¤Permitir que a contabilidade pública seja fonte segura de informações gerenciais para todos os níveis 
da administração; 

¤Integrar e compatibilizar as informações disponíveis nos diversos órgãos; 
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¤Obter a transparência dos gastos públicos entre outros. 

Quadro 07- Vantagens oferecidas pelo sistema SIAFI 

Fonte:Adaptado da página eletrônica do governo federal 

 

O SIASG é também um sistema de teleinformática que processa a execução 

das compras e contratações, a divulgação, a realização das licitações, emissão de 

notas de empenho, registro dos contratos administrativos, cadastramento e 

atualização documental dos fornecedores, catalogação de materiais (consumo e 

permanente) e serviços para o Governo Federal. Esse sistema, com a utilização de 

técnicas eletrônicas de tratamento de dados, permite a unidade, ao fornecedor, a 

sociedade e aos órgãos de controle o acompanhamento em tempo real das 

operações de compras e contratações de serviços pela unidade, objetivando assim 

transparência na utilização dos recursos públicos. 

No Quadro 08, as vantagens oferecidas pelo sistema SIASG. 

 

Vantagens oferecidas pelo sistema SIASG 

¤Gestão de: cadastramento e padronização dos materiais e serviços; 

¤Gestão de: cadastramento de fornecedores; 

¤Gestão de banco de preços referenciais; 

¤Gestão de atas de Sistema de Registro de Preços e contratos; 

¤Gestão de passagens e diárias; 

¤Gestão de assinatura digital; 

¤Gestão de auditoria interna; 
Quadro 08- Vantagens oferecidas pelo sistema SIASG 

Fonte:Adaptadoda página eletrônica do governo federal 

 

Estes subsistemas são ferramentas que devem ser praticados com atenção 

uma vez que proporcionam melhoria na logística e na operacionalização do setor 

conforme as principais vantagens apresentadas no Quadro 08. 

4.3As pessoas do setor de compras 
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O trabalho executado no Setor de Compras das instituições públicas é 

dinâmico, requer agilidade e aprendizagem contínua. A responsabilidade das 

tarefasdesenvolvidas com o uso de senha ou certificação digital faz com que muitos 

funcionários relutem em permanecer no setor, gerando grande dificuldade na 

estruturação de uma equipe coesa e integrada.  

As atividades realizadasexigem conhecimento da legislação pertinente, de 

forma que a utilização dos recursos públicos ocorra de maneira correta, facilitando a 

prestação de contas, para a administração pública, as agências de fomento e os 

órgãos de fiscalização. 

É um trabalho em constante mutação, uma vez que a legislação muda 

constantemente, seja com mudança da própria lei, seja com proposição de novas 

normas, instruções normativas, além das mudanças trazidas pela própria tecnologia. 

Tudo isso sob severa vigilância dos órgãos de controle, dos tribunais de contas, com 

os seus auditores acompanhando minuciosamente as rotinas de execução, 

localmente ou através dos portais de compras do governo federal. 

Como as atividades essenciais da universidade não podem parar e as 

equipes do setor são pequenas, um programa específico de capacitação deveria 

levar em consideração essa limitação, investindo mais intensamente na capacitação 

do tipo in thejob, onde a experiência da equipe entraria em ação de forma mais 

dinâmica. 

Especificidades do trabalho executado no setor financeiro, tais 

comootensionamento constante entre a exigência da lei e as condições objetivas da 

sua execução, a proliferação de normas e regras empíricas entre outras, exigiriam 

um aprendizado contínuo, situacional e de equipe, o que, muitas vezes, não é 

possível. 

Apesar da natureza dinâmica do ambiente, colocando sempre novos desafios, 

a “produção” não pode parar. Dela dependem atividades centrais da instituição tais 

como execução de pagamentos, o cumprimento de prazos rígidos de compromissos 

pactuados, entre outras urgências do dia-a-dia. Tal quadro é agravado pela 

existência de um número reduzido de funcionários do setor. O resultado só poderia 

ser mais sobrecarga sobre o trabalhador, mais tensão e mais estresse. 

No caso em estudo buscou-se, no Bloco 1 do instrumento de coleta, 

identificar o perfil da população estudada, que é formada por funcionários, 
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terceirizados, bolsistas e estagiários, num total de trinta respondentes.OQuadro 09 

apresenta uma breve exposição dessas características. 

 

 

 

Quadro 09 Síntese do perfil do participante 

Fonte: Coleta de dados 

 

Observa-se certo equilíbrio em termos de gênero, com 57% de mulheres e 

43% de homens. Do ponto de vista da escolaridade, foi constatado que cerca de 

39% dos participantes possuem nível superior. Vale observar que essa qualificação 

está acima do exigido nos processos de seleção, o que, por um lado, traz uma 

contribuição positiva, mas, por outro lado, também é fonte de insatisfação 

notrabalho, seja pelo descompasso entre qualificação e exigências, seja pelo 

statusfuncional atribuído aos membros, seja enfim pela recompensa salarial. 

PERFIL DOS PARTICIPANTES - 
AMOSTRA COM 30 PARTICIPANTES 

  

GENERO    

FEMININO 57% 

MASCULINO 43% 

 ESCOLARIDADE   

ENSINO MÉDIO 27% 

GRADUAÇÃO 23% 

ESPECIALIZAÇÃO 34% 

MESTRADO 13% 

DOUTORADO 3% 

TEMPO NO SETOR 
  

Menos de 1 ano 10% 

De 1 a 3 anos 33% 

De 4 a 6 anos 10% 

Mais de 6 anos 47% 

 FAIXA ETÁRIA 
  

21 A 25 anos 18% 

31 A 40 anos 15% 

Acima 41 anos 67% 

VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO   

SERVIDOR 54% 

TERCEIRIZADO 33% 

BOLSISTA 10% 

ESTAGIÁRIO 3% 
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Além do mais, a qualificação, embora de nível superior, raramente é na área 

especifica cujos conhecimentos são demandados para a realização das tarefas. A 

título de exemplo, no setor de compras da PROPPI, dos dezesseteagentes 

participantes, nove possuem nível superior em áreas como contabilidade, 

administração, nutrição, matemática, serviço social, odontologia, economia e 

história. 

O nível de experiência no setor, de acordo com os dados apurados, é 

adequado, sendo que cerca de 57% dos participantes atuam há mais de quatro anos 

na atividade, o que pode refletir um certo nível de integração e domínio das tarefas. 

Aliado a isso, observa-se que 82% dos participantes tem mais de 31 anos de idade, 

sinalizando um gaptemporalna entrada de novos funcionários no setor.  

Quando observamos que apenas 54% dos participantes são servidores 

efetivos, sujeitos, portanto ao ingresso via concurso público, pode-se inferir que, 

mesmo para o caso de contratações mais expeditas, via terceirizados, bolsistas ou 

estagiários, a renovação não tem sido a característica mais forte do setor.Além 

disso, sendo o setor financeiro sujeito a um alto grau de estresse, a permanência por 

mais de quatro anos de funcionários, que em geral têm alternativas de realocação, 

sinaliza algum tipo de comprometimento institucional. Igualmente, esse dado reflete 

um alto nível de terceirização no setor (33%), compatível com os valores 

encontrados por Marinho (2012), na faixa de 33,87% até agosto de 2012 e com 

Souza (2014), de aproximadamente 33,33% até outubro de 2014. 

A circunstância acima, confrontada com a afirmação de Dutra (2011), 

segundo a qual o aprendizado é um processo adquirido ao longo do tempo, e o 

conhecimento é desenvolvido pela equipe durante o desempenho das funções, 

permite perceber de fato que há um acúmulo de competência no setorembora 

inexista uma política que extraia dali todo o seu potencial. 

 Vale registrar que alguma política de extração e organização das 

competências, vem ocorrendo, ainda que de forma modesta, na universidade, a 

partir de 2010, quando foi aprovada a realização do Mapeamento de Competências, 

parte do Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoal – PNDP, instituído pelo 

governo federal. Contudo, como todo projeto em escala nacional, fazem-

senecessárias mudanças na cultura organizacional, no nível de comprometimento 

dos servidores, entre outras.  
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4.4. O conhecimento utilizado no setor 

 

 OBloco 2 do instrumento de coleta, trata da Gestão do Conhecimento – 

Aprendizagem Organizacional. A intenção é verificar se a utilização das ferramentas 

de sistemas, tais como SIASG, SIAFI e  Comprasnet,empregadas no setor,facilitam 

e incentivam a troca de conhecimentos entre os funcionários durante o exercício das 

rotinas. 

Buscou-seainda, mapear as necessidadesdo setor em relação ao 

desenvolvimento e aquisição do conhecimento. NoQuadro 10 apresentamos os 

dados apurados de acordo com as variáveis consideradas no estudo: 

  1 2 3 4 5 

Grau de 
Freqüência 

Nunca Raramente Eventualmente Freqüentemente Sempre 

 

  
  

GESTÃO DO CONHECIMENTO       
 

  

Média 
Media

na 
Moda 

Desviop

adrão 

Questões Afirmativas  
 Md Mo 

2.1 
Participo de eventos externos como cursos, palestras 

e congressos, voltados para as rotinas no setor. 

2,8125 3 3 0,971431 

2.2 
Participo de eventos internos como cursos, palestras 

e congressos voltados para as rotinas do setor. 

2,71875 2 2 1,1366416 

2.3 
Compartilho as experiências e conhecimentos 

desenvolvidos no exercício das rotinas do setor de 
compras com os servidores/terceirizados. 

4,125 4 4 1,0482607 

2.4 
A experiência vivida e a intuição, além do 

conhecimento técnico, ajudam na tomada de 
decisões. 

4,6875 5 5 0,91539 

2.5 
Ao desempenhar as atividades do setor de compras, 

utilizo ferramentas da informática. 

4,4666667 5 5 0,6814454 

2.6 

No desempenho das atividades do setor de compras, 
através dos sistemas implantados pelo governo 

federal, me ocorre que algumas rotinas poderiam ser 
melhoradas. 

4,1 4 4 0,8030116 

2.7 
Utilizo procedimentos padronizados de controle das 

rotinas, visando facilitar o monitoramento dos 
processos e preservar a memória organizacional. 

3,8333333 4 4 0,9855275 

2.8 
Desenvolvo rotinas do setor de compras, usando 

sempre que posso comunicação por escrito. 

3,6 4 4 0,9321832 

Quadro 10 Síntese da Gestão do Conhecimento 

Fonte: Coleta de dados 

Em relaçãoàs questões 2.1 e 2.2 do Quadro 8,constata-se médias na faixa 

entre 2,7 e 2,8, o que implica uma percepção da parte dos membros da equipe entre 
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“raramente” e “eventualmente”. Tal quadro sinaliza a ausência quase total de ações 

de capacitação formais, tanto interna quanto externamente. Figueiredo (2009) 

chama a atenção para o fato de que o mecanismo de codificação do conhecimento, 

desenvolvido durante as atividades que conduzem à capacitação tecnológica, 

depende fortemente, além das dimensões tácitas, de ações formais de capacitação, 

baseadas em cursos, seminários, congressos, tanto interno quanto externamente à 

organização. Uma das possíveis causas dessa carência, conforme apontado por um 

dos membros da equipe pode ser devido ao fato de que a agenda desse tipo de 

capacitação, em geral, concentra-se no final do ano, época em que a equipe está 

inteiramente tomada pela resolução das urgências que ocorrem na execução final do 

orçamento. 

Mesmo nos raros casos em que o servidor consegue ser alocado em cursos, 

paira sobre ele a forte exigência, já internalizada, de que a prioridade absoluta é 

resolver eventuais crises de urgência envolvendo orçamento. Não é raro acontecer 

de um funcionário em treinamento ter que abandoná-lo pela metade para “apagar 

algum incêndio” na sua instituição de origem. Cumpre dizer que tal situação não é 

privilégio de uma única instituição. Em reuniões nacionais que tratam do tema, esta 

é uma reclamação constante. 

Para a instituição, resta enfrentar de frente essa dificuldade, evidenciando 

para seus colaboradores queos valores com a busca do conhecimento trarão 

benefícios tanto para a administraçãocomo, também, para seus funcionários. 

A questão 2.3, com a média de 4,125, mostra que, ao menos na percepção 

dos funcionários, a cooperação e troca de conhecimento assume papel importante 

na dinâmica do trabalho. Esses resultados vêm ao encontro dos estudos de Fuks et 

al. (2011), Vivacqua e Garcia (2011) que desenvolveram modelos, a partir da teoria 

dos jogos e da teoria da atividade, para compreender e projetar estações e regimes 

de trabalho que capturem essa potencial tendência à colaboração.  

  

Choo(2011) diz que a construção do conhecimentotambém  é provocada pela 

identificação de lacunas existentesna organização ou no grupo de trabalho. O autor 

esclarece que essas lacunas de conhecimento, muitas vezes, impedem a solução de 

um problema técnico ou prático. Desta forma, no caso em estudo, as lacunas, tais 
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como as citadas pelo autor, exigem intervenções sistemáticas da parte dos gestores 

afins de, também aqui, produzirem e capturarem conhecimento.  

Através dos dados apurados, pode-se observar que os colaboradores utilizam 

o aprendizado derivado do próprio ambiente de trabalho, comocontribuição para o 

desenvolvimento das rotinas e percebem em vários momentos, que é preciso 

integrar a estes alguma aprendizagem externa, para que ocorra a modernização das 

rotinas.  

Desta forma, podemos verificara exemplo da questão 2.4, onde alcançamos o 

percentual de 53% na variável “sempre” por ocasião dos colaboradores acreditarem 

que a experiência externa contribui sim para aquisição de mais conhecimentos para 

a organização, proporcionando a conquista de novos aprendizados, que somados 

aos existentes, fornecerãomaisdesenvolvimento para o setor.Asmanifestações 

apuradas evidenciam o entendimento, sobre o assunto,de  Antonello e Godoy 

(2011), que a troca é permanente na vida profissional do trabalhador, havendo 

sempre o que ensinar e o que aprender em uma interação recíproca. 

A exposição destes dados sugere a necessidade de questionamento em 

relação àformação dos funcionários ou terceirizados, interessados em trabalhar no 

setor.Considerandoque, colaboradores com formação em outras áreas, terão pouco 

a contribuir com o setor, proporcionando lentidão e imprecisão nas respostas 

esperadas pelo setor em suas demandas.  

Neste contexto, com o desempenho operacional aperfeiçoado, a construção 

do conhecimento, ocorre, agregando valores e competências à organização. 

Considerando os grandes desafios enfrentados pelo servidor, em obter o sucesso na 

realização de seu trabalho, acreditamos que, o mesmo estará sempre atrelado ao 

aprendizado consistente e continuado, gerador de conhecimento e fomentador de 

habilidades. 

 

4.5. As atividades e rotinas do setor 

 

 O Bloco 3 do instrumento de coleta tem a intenção de identificar o 

conhecimento específico sobre a execução das rotinas de trabalho, assim 

comoavaliar as circunstancias nas quais os agentes públicos precisam tomar 
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decisões e resolver problemas que surjam durante a realização das tarefas. No 

Quadro 11 sintetizamos os dados apurados.   

ESCALA 
 

1 2 3 4 5 

 
Grau de 

Freqüência 
Nunca Raramente Eventualmente Freqüentemente Sempre 

 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO        

 

 
Média Mediana Moda Desviopadrão 

Questões 
Afirmativas 

 Md Mo 

3.1  
Recebo a colaboração dos nossos “clientes” na 
execução das rotinas, sempre que necessito. 

3 3 3 0,95 

3.2  
Consulto manuais e legislação disponíveis para 
resolver problemas sobre rotinas do setor.  

3,6 4 4 0,85 

 3.3 
 Solucionamos com toda a equipe todos os 
problemas que surgem na execução das 
atividades do setor. 

3,8 4 4 0,97 

 3.4 
 Nos relacionamos com outros setores de 
compras da universidade para aprimoramento 
das nossas rotinas. 

2,9 3 3 1,03 

3.5  Nos comunicamos através de canais variados. 
3,5 4 4 1,04 

3.6 
Faço anotações próprias para me orientar nas 
consultas à documentação e aos sistemas. 

4,2 4 5 0,92 

3.7 
Pergunto a colegas de trabalho quando tenho 
dúvidas a respeito das rotinas. 

4,7 5 5 0,47 

Quadro11 Síntese do Conhecimento Específico 

  Fonte: Coleta de dados 

 

A questão 3 é compostade situações rotineiras do setor. Das sete asserções, 

cinco obtiveramrespostas “freqüentemente” ou “sempre”, sinalizando, ao mesmo 

tempo que uma relativa autonomia individual, resguardada por anotações que 

traduzem os procedimentos na linguagem própria do funcionário, também uma 

razoável articulação da equipe, traduzida pelo fato de se fazerem perguntas 

freqüentes uns aos outros. 

O Quadro nº 12evidenciou duas situações referentes às competências 

consideradas essenciais e relevantes para o desempenho das atividades do setor 

que são escalas de Grau de Importância e Grau de Domínio das questões.  

Foram utilizadas as seguintes escalas, com seus respectivos valores. 
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Grau de 
Importância 

0 1 2 3 4 

ESCALA 
Nada 

importante 
Poucoimporta

nte 
Medianamentei

mportante 
Muito 

importante 
Extremamentei

mportante 

 
 

 

Grau de 
Domínio 

0 1 2 3 4 

ESCALA 
Não 

domina 
Dominapou

co 

Domina 
medianamente 

 

Domina 
muito 

 

Domina 
plenamente 

 

 

      

Questõ
es COMPETÊNCIAS 

Grau de 
importância   

 Grau de 
domínio  

 

 

  

Média 
Media

na 
Moda 

Desviop

adrão 
Média 

Media

na 
Moda 

Desviop

adrão 

  

 Md Mo   Md Mo 

3.8 
Conhecimento da legislação que trata 
das compras e contratações públicas. 

3,63 4 4 0,55 1,96 2 2 0,96 

3.9 
Conhecimento das atividades 
inerentes às: comissão de licitação, 
pregoeiro e equipe de apoio. 

3,33 3 4 0,71 2,1 2 2 1,06 

3.10 Conhecimento do edital de licitação. 
3,36 4 4 0,96 2,26 2 2 1,20 

3.11 
Conhecimento para efetuar os 
despachos nos processos. 

3,23 3 3 0,81 2,36 2,5 3 1,12 

3.12 
Conhecimentos para registrar no 
sistema as ocorrências referentes aos 
processos e licitantes.  

3,3 3,5 4 0,91 1,76 2 1 1,10 

3.13 

Utilizar mecanismos de controle 
(documentos padronizados) para o 
acompanhamento dos processos de 
licitações. 

3,1 3 3 0,88 2,03 2 1 1,29 

3.14 

Utilizar mecanismos de controle 
(documentos padronizados) de 
acompanhamento dos contratos 
decorrentes dos processos de 
licitações. 

3,03 3 3 0,92 1,93 2 2 1,20 

3.15 
Procurar melhorar os mecanismos de 
execução das rotinas do setor. 

3,56 4 4 0,67 2,33 2 2 1,02 

Quadro 12:  Síntese da Importância e Domínio do Conhecimento Específico 

Fonte: Coleta de dados 

 

O quadro mostra que há um reconhecimento elevado da importância dos 

procedimentos e capacitações elencados, com a maioria deles tida como 

“extremamente importante”, no entanto o nível de domínio se situa entre pouco e 

mediano. Este gap evidencia problemas de capacitação e também de 

gerenciamento, uma vez que atividades como “conhecimento do edital da licitação” 

devem resultar de tarefas claramente atribuídas àqueles envolvidos no referido edital 
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pela sua supervisão. O mapeamento de competência em curso na instituição já 

detectou essa fragilidade e aponta para sua superação.           

Ainda em relação ao conhecimento específico, na questão 3.16 solicitamos 

aos colaboradores que apontassem os três principais desafios que mais interferem 

no exercício das funções do setor. No Quadro nº 13são apresentadas as respostas 

dos  participantes. 

Questões DESAFIOS FREQ AB FREQ RL 

3.16.1 
Falta de treinamento e qualificação periódica, para o 
exercício das funções do setor de compras. 

20 0,23 

3.16.2 
Falta de treinamento e qualificação periódica, para o 
exercício das funções da comissão de licitação, de 
pregoeiro e de equipe de apoio. 

16 0,19 

3.16.3 
Pouco conhecimento acerca das cláusulas constantes 
nos editais das licitações. 

11 0,13 

3.16.4 
Pouco conhecimento acerca das atribuições e 
responsabilidades inerentes as rotinas desenvolvidas no 
setor de compras. 

10 0,12 

3.16.5 
Pouco conhecimento acerca da legislação que 
regulamenta as compras e contratações públicas no 
âmbito federal. 

10 0,12 

3.16.6 Relacionamento com os clientes do setor de compras. 8 0,09 

3.16.7 
Pouca informação acerca de ferramentas de gestão do 
conhecimento que favorecem o seu compartilhamento e 
transferência. 

4 0,05 

3.16.8 
Pouco conhecimento das ferramentas para execução das 
rotinas do setor de compras implantadas pelo governo 
federal. 

4 0,05 

3.16.9 Burocracia 1 0,01 

3.16.10 Outros  1 0,01 

Quadro 13:  Síntese dos Principais Desafios 

Fonte: Coleta de dados 

 

As questões mais freqüentes, mais uma vez, remetem para a falta de 

treinamento e capacitação, corroborando os achados anteriores. Neste ponto, 

pretendia-se ouvir dos próprios participantes a maneira como traduziam essa 

carência já detectada. Interessante notar que os participantes não fazem menção 

aos problemas de infraestrutura do setor, cuja defasagem em face das freqüente 

atualizações de sistemas foram observadas em campo pela pesquisadora. 

A questão 3.17 apresentada no Quadro nº 14, ouviu os participantes acerca de 

possíveis finalidades e relevância institucional do setor. 
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Grau de 
Importância 

1 2 3 4 

ESCALA Sem 
importância    

Pouco  
importante 

Importante 
 Muito 

importante   

 

3.17 
O trabalho do setor é importante 

para... 
Média Mediana Moda Desviopadrão 

  
 Md Mo 

3.17.1 
... favorecer o fluxo dos recursos 
recebidos do governo federal e 
agências de fomento. 

3,47 4 4 0,68 

3.17.2 
...facilitar a comunicação entre o 
governo federal e as agências de 
fomento. 

3,17 3 3 0,70 

3.17.3 

... propiciar a correta aplicação dos 
recursos recebidos e em 
conformidade com a legislação que 
trata do assunto. 

3,77 4 4 0,48 

3.17.4 
... atuar como fator decisivo no 
gerenciamento de problemas 
estruturais. 

3,5 4 4 0,57 

3.17.5 
... administrar os recursos recebidos 
pela instituição. 

3,83 4 4 0,38 

3.17.6 

...adquirir competência gerencial, 
em decorrência da necessidade de 
administrar os recursos dentro dos 
prazos estabelecidos nos 
convênios, contratos, entre outros. 

3,6 4 4 0,50 

3.17.7 

... adquirir competência tecnológica, 
uma vez que a execução das 
rotinas se dá através dos sistemas 
integrados implantados pelo 
governo federal.  

3,57 4 4 0,57 

3.17.8 
... avaliar as mudanças ocorridas 
nas rotinas do setor de compras de 
uma universidade federal. 

3,21 3 3 0,67 

Quadro 14:  Síntese do Grau de Importância do Setor de Compras 

Fonte: Coleta de dados 

O Quadro 14mostra que os respondentes possuem consciênciada relevância 

do setor, ainda que tal consciência não revertaefetivamente em ações e/ou 

demandas efetivas em favor da superação das fragilidades por eles mesmos  

detectadas.  

 O Quadro 15 apresenta a questão 3.18esolicita ao respondente que assinale 

com que freqüência participa de treinamentos voltados especificamente para o 

desempenho das atividades desenvolvidas no setor, conforme escala anexada ao 

quadro. 
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Raramente Eventualmente Freqüentemente Nunca Abstenção 

 

Quadro 15:  Síntese da participação em treinamentos específicos 

Fonte: Coleta de dados 

Os dados apurados revelam que 50% dos participantes raramente participam 

de treinamento específico voltados para a área. Se considerarmos também a 

categoria “eventual”, mais de 80%, praticamente, não recebem treinamento 

específico. Isso reflete, mais uma vez,  a ausência de política de capacitação para o 

setor. 

Por fim, como última questão, abriu-se um espaço para que o respondente 

trouxesse à tona qualquer informação que julgasse relevante e que não havia sido  

abordada, tais como reclamações,sugestões, solicitações, críticas, entre outras. A 

questão produziu as afirmações mostradas no Quadro 16. 

 

REGISTROS DOS COLABORADORES 
PERTINENTES A PESQUISA   

Falta de atenção dos gestores. 

Mais transparência e competência nos setores 
compras. 

Pouca ou nenhuma especificação dos 
materiais  por parte dos solicitantes. 

Tempo curto para tomada de decisão  
afetando a rotina do setor. 

Falta de calendário de treinamento para  
sistemas e  equipes. 

Quadro 16: Registros pertinentes a pesquisa 

Fonte: Coleta de dados 

50% 

33% 

7% 

7% 
3% 

Frequencia em participação de treinamento específico para o setor 

raramente 

eventualmente 

fequentemente 

nunca 

abstenção 
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O primeiroregistroapresentado é referente à “falta de atenção dos gestores”. 

Há uma percepção generalizada no setor de que o usuário não percebe o quanto 

seu projeto ou programa pode ter seus resultados comprometidos em função de 

compras malfeitas. E é exatamente no setor que se pode garantir uma boa 

finalização de todo o processo. Esta reclamação de que falta atenção dos gestores 

quer trazer à tona o fato de que a boa aplicação dos recursos recebidos é, no 

mínimo, tão importante quantoo empenho no preparo e implementação dos projetos.  

O segundo registro trata da transparência e competência nos setores de 

compras. Tal afirmação, que parece ser uma autocrítica, na verdade chama a 

atenção para o fato de que o setor opera na ponta de um processo. Procedimentos 

viciados, pouco transparentes e mal especificados implicam, quase sempre, em 

resultados inadequados. Ou seja, o setor “transporta” inconsistências anteriores com 

reflexo no resultado final da organização. 

O terceiro registro diz respeito a pouca ou nenhuma especificação dos 

materiais por parte dos solicitantes. Este é um dos responsáveis por inúmeras 

dificuldades encontradas freqüentemente na execução das rotinas. A ausência de 

especificação coloca os trabalhadores do setor fortemente tensionados entre as 

exigências de tempo para a execução das compras e a possibilidade de aquisições 

erradas, incapazes de atender a necessidade do solicitante. Essa dificuldade 

persiste apesar dos esforços constantes em reuniões mensais da coordenação do 

setor com os programas demandantes de compras. 

O quarto registro menciona o tempo curto para a tomada de decisão afetando 

a rotina do setor. Esta fala faz referência a um dos problemas mais estressantes e 

persistentes da administração pública. Recursos, muitas vezes, são 

contingenciados, sendo liberados apenas às vésperas do fechamento do exercício. 

Essa dinâmica imprime um verdadeiro teste da competência e da resiliência dos 

membros do setor, uma vez que estes ficam entre a expectativa angustiada do 

demandante da compra e a possibilidade, sempre presente, da geração de erros, 

alguns comprometedores. 

O quinto registro foi a “falta de calendário de treinamento para sistemas e 

equipes”. O setor trabalha submetidoa uma legislação que muda constantemente e 

utilizando sistemas que também são freqüentemente atualizados. Por essa razão a 

existência de um calendário de capacitação é uma demanda claramente colocada 
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pelos funcionários, daí a sugestão de implantação de um calendário anual de 

treinamento. 

 Os dados apurados nesta pesquisa nos levam a concluir que a tecnologia 

implantada através dos portais governamentais, que são meios de acessos ás 

informações e aos serviços gerados no âmbito dos setores de compras, ainda se 

constitui em um grande desafio, pelo custo de manutenção e atualização, assim 

como também por sua precária utilização.  

Na prática, a tecnologia implantada através dos portais ainda é lenta devido a 

sua complexidade, não apenas pelos aspectos tecnológicos, como também 

organizacionais e comportamentais, gerando um grande desafio institucional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A política de compras governamentais no Brasil, apesar de estar estruturada 

em uma legislação pouco flexível, está seguindo tendência mais maleável nos 

processos relacionados à gestão e operacionalização das compras, com controle 

nos resultados e não apenas nos meios. A implantação de uma série de iniciativas, 

como a incorporação de modernas ferramentas tecnológicas, já utilizadas com 

eficiência na iniciativa privada, são ações de grande sucesso. 

Mover a máquina administrativa com a inclusão das novas tecnologias,  

resolver as pendências do dia a dia e ainda buscaraprendizagem para a geração de 

competências, são desafios enfrentados pelos funcionários e contratados do setor 

de compras, que transformam o ambiente de trabalho no principal ingredientepara 

formação doconhecimento, uma vez que, desta interação se desenvolve o curso das 

informações. 

 Essa interação, conhecida como conversão do conhecimento, tem como 

principal ingrediente a transição entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito, que, por sua vez, requer uma compreensão correta de seu ambiente e de 

suas necessidades. Os resultados produzidos pela pesquisaapontaram disfunções 

nos mecanismos de aprendizagem e de conversão de conhecimento, dificultando  

assim a geração das competências.Formas de aprendizagem interna e externa 

precisam se integrar para a geração de competências no setor, e esta carência foi 

evidenciada pelos participantes da pesquisa. 

Contudo, por se tratar de uma instituição pública, o investimento é lento, 

principalmente no setor de compras, o qual, devido à especificidade e 

tensionamentode suas rotinas, tem dificuldade sistêmica em provercapacitação dos 

seus funcionários, bem como reestruturar suas equipes com profissionais de áreas 

afins ao serviço desenvolvido no setor. 

 

 

O desenvolvimento da pesquisa demonstrou que os colaboradores 

entrevistados consideram o setor de grande importância para a instituição, apontam 

também a necessidade de estruturação, no que diz respeito à busca e retenção do 

conhecimento, com a implementação de cursos, seminários, congressos, entre 



75 
 

 
 

outros, abertos a funcionários e contratados de outras universidades, para que 

ocorra a difusão desses conhecimentos e experiências, transformando assim o 

conhecimento tácito em explícito. 

Importante esclarecer que é significativa a solicitação dessas ações na 

universidade, vez que os cursos e congressos promovidos por empresas privadas, 

para as atividades desenvolvidas nos setores de compras de uma instituição pública, 

são cobrados valores altíssimos para participação. 

         Em relação aos objetivos específicos da pesquisa, nos itens abaixo 

relacionados, obtivemosrespostas com base no referencial teórico estudado 

 Estimar, do ponto de vista legal, as competências necessárias para o 

desenvolvimento das tarefas envolvidas no ambiente do setor de 

compras do serviço público; 

 Descrever a estrutura e funcionamento do sistema eletrônico de 

compras governamentais; 

 Identificar na literatura, teorias, conceitos, fundamentos e abordagens 

sobre a noção de competência, de forma a delinear o perfil ideal de 

uma equipe de compras em universidade pública; 

 Diagnosticar as falhas atuais na performance das equipes dos setores 

de compras. 

 

Assim, espera-se que esta pesquisa sirva de base para que estudos 

semelhantes, possam ser realizados nas universidades públicas, promovendo a 

discussão sobre competência e aprendizagem de forma a permitir melhor 

performance das equipes atuantes no setor de compras de uma universidade 

pública federal. 
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APÊNDICE  A  – Carta-convite para participação na pesquisa e Instrumento 

de coleta de dados. 
 
 
 

 
 

Universidade Federal Fluminense 

 
Escola de Engenharia 

 
Departamento de Engenharia de Produção 

 
Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 

   
 

Data: _____ /_____/_____ 
Prezados: 

 

 Para dar continuidade ao meu trabalho do Mestrado em Sistemas de Gestão 

da Universidade Federal Fluminense – UFF, eu Marilia Ferreira Chagas, servidora 

desta universidade e o meu orientador professor Dr. Emmanuel Paiva de Andrade, 

solicitamos a sua colaboração neste estudo acadêmico na área de Gestão do 

Conhecimento, ferramenta capaz de proporcionar mudanças na cultura 

organizacional e dos hábitos de trabalho das pessoas.  

 A pesquisa em andamento tem como objetivo geral formular diretrizes para a 

composição de uma equipe do setor de compras de uma universidade pública, que 

leve em conta não apenas as capacidades dos membros individuais, como também 

a composição, em termos quantitativos e qualitativos, da equipe ideal. 

 Sua contribuição é voluntária não havendo necessidade de se identificar, os 

dados e informações obtidos serão consolidados e utilizados somente para fins da 

pesquisa.  

 Agradecemos desde já a atenção dispensada assim como também a sua 

participação.  

  Atenciosamente, 

 

 Marilia F. Chagas                                  Prof. Emmanuel P. de Andrade 

Mestranda em Sistema de Gestão/UFF                    Orientador, D. Sc. 

 

Contato:  marília@proppi.uff.br 

mailto:marília@proppi.uff.br
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Universidade Federal Fluminense 

 

Escola de Engenharia 

 

Departamento de Engenharia de Produção 

 

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 

   
  

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

Data: _____ /_____/_____ 
 

 
 

Bloco 1. Perfil do Participante 
 
 

► Objetivo: identificar o perfil dos participantes do estudo. 

 
Questão 1 – Assinale com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
1.1- Sexo: 
 
(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 
1.2- Nível de Escolaridade (máxima concluída): 
 
(   ) Ensino Médio  

(   ) Graduação 

(   ) Especialização / MBA 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

 

 
1.3- A sua formação facilita o desenvolvimento das rotinas do setor de compras? 
 
(   ) Sim 

(   ) Não 
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1.4- Tempo em que atua no setor de compras: 
 
(   ) Menos de 1 ano 

(   ) De 1 a 3 anos 

(   ) De 4 a 6 anos 

(   ) Mais de 6 anos 

 

1.5- Faixa etária: 

 

(   ) De 21 a 25 anos 

(   ) De 26 a 30 anos 

(   ) De 31 a 40 anos 

(   ) Acima de 41 anos 

 

1.6-  Vínculo com a instituição: 

(   )  Servidor 

(   )  Contratado 

(   )  Bolsista 

(   )  Estagiário 

 

1.7- Costuma consultar a página eletrônica da UFF? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

1.8- Costuma participar dos eventos realizados pela instituição? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Quais? ___________________________________________ 

 

1.9-  Você que escolheu trabalhar no setor de compras? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Bloco 2. Gestão do Conhecimento – Aprendizagem Organizacional 
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► Objetivos: 

1- pesquisar se no exercício das rotinas do setor de compras estão incorporadas 

ferramentas que propiciem a disseminação do conhecimento entre os profissionais. 

2- identificar a percepção dos funcionários/terceirizados em momentos de 

comprovação da aprendizagem organizacional. 

 

 

 
 
Questão 2 - Assinale o grau de freqüência de cada afirmação, utilizando a seguinte 

escala: 

 

  1 2 3 4 5 

Grau de 
Freqüência 

Nunca Raramente Eventualmente Freqüentemente Sempre 

 

  AFIRMATIVAS  EscalaFreqüência 

2.1 
Participo de eventos externos como: cursos, palestras e 
congressos, voltados para as rotinas no setor. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

2.2 
Participo de eventos internos como: cursos, palestras e congressos 
voltados para as rotinas do setor. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

2.3 
Compartilho as experiências e conhecimentos alcançados no 
exercício das rotinas do setor de compras com os 
servidores/terceirizados.  

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

2.4 
 A experiência vivida e a intuição, além do conhecimento técnico, 
ajudam na tomada de decisões. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

2.5 
Ao desempenhar as atividades do setor de compras, utilizo 
ferramentas da informática. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

2.6 
No desempenho das atividades do setor de compras, através dos 
sistemas implantados pelo governo federal, me ocorre que 
algumas rotinas poderiam ser melhoradas. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
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2.7 
 Utilizo procedimentos padronizados de controle das rotinas, 
visando facilitar o monitoramento dos processos e preservar a 
memória organizacional. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

2.8 
Desenvolvo rotinas do setor de compras, usando sempre que 
posso comunicação por escrito. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 
 
2.9 – Abaixo estão reunidas algumas atividades que facilitam a aprendizagem e a 

disseminação do conhecimento no ambiente organizacional. 

 

Assinale quais as atividades que mais contribuem ou poderiam contribuir para o seu 

aprendizado, utilizando a seguinte escala: 

 

 

Grau de 
Importância 

1 2 3 4 5 

 Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Medianamente 
importante 

Muito 
importante 

Extremamente 
importante 

 
 
(   ) Congressos e seminários externos(Aquisição de conhecimentos externos) 

(   ) Seminários internos   (Conversão do conhecimento obtido externamente) 

(   ) Rotatividade das funções  (prática de GC) 

(   ) Reuniões periódicas de trabalho 

(   ) Alimentação e atualização de manuais (banco de dados) (Codificação do 

conhecimento) 

(   ) Outro (Especificar) ____________________________ 

 

 
2.10 – Ao desempenhar as atividades do setor de compras, você utiliza o que foi 

aprendido nas atividades relacionadas na questão anterior? 

 

 
(   ) Não 

(   ) Sim (Especificar)_______________________________ 
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Bloco 3. Setor de compras – Conhecimento específico 
 
 

► Objetivo: identificar possíveis fragilidades ocorridas durante a execução das 

rotinas do setor de compras, conforme as recomendações dispostas em legislações 

específicas que regulamentam as compras e contratações. 

 

 
Questão 3 - Assinale o grau de freqüência  que ocorrem as situações relacionadas , 

no setor de compras, utilizando a seguinte escala: 

 

 

 

  1 2 3 4 5 

Grau de 
Freqüência 

Nunca Raramente Eventualmente Freqüentemente Sempre 

 
 
 

  AFIRMATIVAS  EscalaFreqüência 

3.1  
Recebo  a colaboração dos nossos “clientes” na execução das 
rotinas, sempre que necessito. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.2  
Consulto manuais e legislação disponíveis para resolver problemas 
sobre rotinas do setor.  

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 3.3 
 Solucionamos com toda a equipe todos os problemas que surgem 
na execução das atividades do setor . 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 3.4 
 Nos relacionamos com outros setores de compras da universidade 
para aprimoramento das nossas rotinas. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.5  Nos comunicamos através de canais variados. [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.6 
Faço anotações próprias para me orientar nas consultas à 
documentação e aos sistemas. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.7 
Pergunto a colegas de trabalho quando tenho dúvidas a respeito 
das rotinas. 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
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 Os itens descritos abaixo apresentam algumas competências consideradas 

essenciais e relevantes para o desempenho das atividades de membro da comissão 

de licitação, de pregoeiro e de equipe de apoio. 

 
�Na primeira coluna, você deverá assinalar o nível de importância atribuída a cada 

atividade citada. 

 

�Na segunda coluna, você deverá indicar o grau de domínio, desejado a cada 

atividade citada. 

 

 
Utilize as seguintesescalas 
 

Grau de 
Importância 

0 1 2 3 4 

 Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Medianamente 
importante 

Muito 
importante 

Extremamente 
importante 

 
 
 

Grau de 
Domínio 

0 1 2 3 4 

Não 
domina 

Domina 
pouco 

Domina 
medianamente 

 

Domina 
muito 

 

Domina 
plenamente 

 

 
 

  COMPETÊNCIAS 
Escala de 

importância 
Escala de   
domínio 

3.8 
Conhecimento da legislação que trata das compras e 
contratações públicas. 

[0] [1] [2] [3] [4] [0] [1] [2] [3] [4] 

3.9 
Conhecimento das atividades inerentes às: comissão 
de licitação, pregoeiro e equipe de apoio. 

[0] [1] [2] [3] [4] [0] [1] [2] [3] [4] 

3.10 Conhecimento do edital de licitação. [0] [1] [2] [3] [4] [0] [1] [2] [3] [4] 

3.11 
Conhecimento para efetuar os despachos nos 
processos. 

[0] [1] [2] [3] [4] [0] [1] [2] [3] [4] 

3.12 
Conhecimentos para registrar no sistema as 
ocorrências referentes aos processos e licitantes.  

[0] [1] [2] [3] [4] [0] [1] [2] [3] [4] 

3.13 

 
Utilizar mecanismos de controle (documentos 
padronizados) para o acompanhamento dos processos 
de licitações. 

[0] [1] [2] [3] [4] [0] [1] [2] [3] [4] 
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3.14 

 
Utilizar mecanismos de controle (documentos 
padronizados) que acompanhamento dos contratos 
decorrentes dos processos de licitações. 
 

[0] [1] [2] [3] [4] [0] [1] [2] [3] [4] 

3.15 

 
Procurar melhorar os mecanismos de execução das 
rotinas do setor. 
 

[0] [1] [2] [3] [4] [0] [1] [2] [3] [4] 

 
 
 

3.16  Assinale os 03 principais desafios que mais interferem no exercício das 

funções do setor de compras da universidade. 

 

 

  
DESAFIOS 

  
Falta de treinamento e qualificação periódica, para o exercício das funções 
do setor de compras. 

  
Falta de treinamento e qualificação periódica, para o exercício das funções 
da comissão de licitação, de pregoeiro e de equipe de apoio. 

  
Pouco conhecimento acerca das cláusulas constantes nos editais das 
licitações. 

  
Pouco conhecimento acerca das atribuições e responsabilidades inerentes 
as rotinas desenvolvidas no setor de compras de uma universidade 
pública. 

  
Pouco conhecimento acerca da legislação que regulamenta as compras e 
contratações públicas no âmbito federal. 

  Relacionamento com os clientes do setor de compras. 

  
Pouco conhecimento acerca de ferramentas de gestão do conhecimento 
que favorecem o compartilhamento e transferência do conhecimento. 

 
Pouco conhecimento das ferramentas para execução das rotinas do setor 
de compras, implantadas pelo governo federal. 

 
Burocracia 

  Outros (Especificar). 
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3.17 – Qual o grau de importância do setor de compras no processo de utilização 

dos  recursos públicos? 

 

Utilize a seguinte escala: 

 

 
Grau de 

Importância 

1 2 3 4 

Sem importância    Pouco  importante Importante  Muito importante   

 

 

 

IMPORTÂNCIA 1 2 3 4 

No favorecimento do fluxo dos recursos recebidos pelo governo 
federal e agências de fomento. 

        

Na facilitação de comunicação entre o governo federal e as 
agências de fomento. 

        

Propiciar a correta aplicação dos recursos recebidos e em 
conformidade com a legislação que trata do assunto. 

        

Atuar como fator decisivo no gerenciamento de problemas 
estruturais. 

        

Administrar os recursos recebidos pela instituição.         

Adquire competência gerencial, em decorrência da necessidade 
de administrar os recursos dentro dos prazos estabelecidos nos 
convênios, contratos, entre outros. 

        

Adquire competência tecnológica, uma vez que a execução das 
rotinas se dá através dos sistemas integrados implantados pelo 
governo federal.  

        

Avaliar as mudanças ocorridas nas rotinas do setor de compras 
de uma universidade federal. 
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3.18 - Assinale com que freqüência você participa de treinamentos voltados 

especificamente para o desempenho das atividades desenvolvidas no setor de 

compras da universidade. 

 

  
Nunca 

  
Raramente 

  
Eventualmente 

  
Freqüentemente 

  
Sempre 

 
 
3.19 – Espaço reservado para o registro de anotação que julgar pertinente.  
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APÊNDICEB– Planilhas de apuração de resultados da coleta de dados. 
 
 
Bloco 1 - Perfil do Participante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO PART. 

1

PART. 

2

PART. 

3

PART. 

4

PART. 

5

PART. 

6

PART. 

7

PART. 

8

PART. 

9

PART. 

10

PART. 

11

PART. 

12

PART. 

13

PART. 

14

PART. 

15

PART. 

16

PART. 

17

PART. 

18

PART. 

19

PART. 

20

PART. 

21

PART. 

22

PART. 

23

PART. 

24

PART. 

25

PART. 

26

PART. 

27

PART. 

28

PART. 

29

PART.   

30

1.3 SIM 23 sim sim sim não sim sim sim sim não sim não sim sim sim sim não não não sim sim sim não sim sim sim sim sim sim sim sim

NÃO 7

TOTAL 30
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Bloco 2 

Escala 

Grau de 
freqüência 

[1]  
Nunca 

[2] 
Raramente 

[3] 
Eventualmente 

[4] 
Freqüentemente 

[5] 
Sempre 

 

 

 

Escala 

Grau de 
importância  

[1]  Nada 
importante 

[2]  Pouco 
importante 

[3] 
Medianamente 

importante 

[4]  Muito 
importante 

[5] Extremamente 
importante 
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Cont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest

ão

PART. 

1

PART. 

2

PART. 

3

PART. 

4

PART. 

5

PART. 

6

PART. 

7

PART. 

8

PART. 

9

PART. 

10

PART. 

11

PART. 

12

PART. 

13

PART. 

14

PART. 

15

2.10

sim  

congres 

sos... 

Externo

sim 

através 

dos 

colegas

sim sim
sim    

siafi

sim    

reuniõe

s 

period. 

Trab.

sim    

reuniõe

s 

period. 

Trab.

sim      

reuniõe

s 

internas

sim

sim  

atualiz. 

Prat. E 

rot.Legis

l. licit.

sim

sim    

reuniõe

s 

period. 

sim

sim     

aplic. 

Mudan 

ças e 

padron. 

Das 

rotinas

sim

PART. 

16

PART. 

17

PART. 

18

PART. 

19

PART. 

20

PART. 

21

PART. 

22

PART. 

23

PART. 

24

PART. 

25

PART. 

26

PART. 

27

PART. 

28

PART. 

29

PART. 

30

sim    

aliment. 

E atualiz 

manuais

não

sim    

reuniõe

s

sim   

geração 

aprend. 

c/colega

s e 

alinham

. 

Rotinas

sim    

congres

sos e 

seminá 

rios

sim    

rotativ. 

Funções 

e 

reuniõe

s 

internas

não sim

sim    

rotativ. 

Funções 

e 

reuniõe

s 

periódi 

cas

sim      

conheci 

mento 

tático

sim não sim sim sim
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Bloco 3 

Escala 

Grau de 
freqüência 

[1]  
Nunca 

[2]  
Raramente 

[3] 
Eventualmente 

[4] 
Freqüentemente 

[5] 
Sempre 

 

Freqüência de possíveis fragilidades pertinentes ao setor 

 

 

Competências  

           Escalas 

Grau de 
importância  

[0]  Nada 
importante 

[1]  Pouco 
importante 

[2] 
Medianamente 

importante 

[3]  Muito 
importante 

[4] Extremamente 
importante 

 

Grau de 
domínio 

[0]  Não    
domina 

[1]  Domina 
pouco  

[2]Domina 
medianamente  

[3]  Domina 
muito  

[4] Domina 
plenamente 
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Desafios 

 

Grau de Importância do setor de compras no processo de utilização dos 

recursos público     Escala: 

Grau de 
importância  

[1]  Sem 
importância 

[2]  Pouco 
importante 

[3]      
Importante 

[4]  Muito 
importante 
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QUESTÃ

O

3.18

PART. 1 PART. 2 PART. 3 PART. 4 PART. 5 PART. 6 PART. 7 PART. 8 PART. 9

PART. 

10

PART. 

11

PART. 

12

PART. 

13

PART. 

14

PART. 

15

PART. 

16

PART. 

17

PART. 

18

PART. 

19

PART. 

20

PART. 

21

PART. 

22

PART. 

23

PART. 

24

PART. 

25

PART. 

26

PART. 

27

PART. 

28

PART. 

29

PART. 

30

Raramente R R R R F E R E E E N F E R E E R R − E N R E R R E R R R R

Eventualment

e

Fequentemen

te

Nunca

Abstenção


