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RESUMO 

 

 

A gestão por competências tem sido apontada como modelo gerencial alternativo aos 

instrumentos tradicionalmente utilizados pelas organizações na gestão de pessoas. 

Baseando-se no pressuposto de que o domínio de certos recursos é determinante no 

desempenho superior de pessoas e das organizações, esse modelo propõe-se 

fundamentalmente a gerenciar o gap ou lacuna de competências, ou seja, a reduzir ao 

máximo a discrepância entre as competências necessárias à consecução dos objetivos 

organizacionais e aquelas já disponíveis na organização. O objetivo deste estudo foi 

desenvolver um instrumento de avaliação das barreiras institucionais para 

implementação da gestão por competência numa instituição pública de ensino. Foi 

realizada uma pesquisa quantitativa, com abordagem descritiva conjugada com estudo 

de caso. Foram entrevistados 132 servidores técnicos administrativos e 18 gestores dos 

três campi que integram o Colégio Pedro II/RJ que responderam a um questionário 

semi-estruturado. A pesquisa realizada na literatura evidenciou que as principais 

categorias de barreiras a implementação da Gestão por Competência na Administração 

Pública foram: avaliação do servidor, capacitação/treinamento, ruídos na comunicação 

interna, grande demanda de informações, concurso público-seleção, ausência de 

capacitação do gestor, carência de servidores, Mudança de Gestão e Legislação. Dessa 

forma, os resultados observados nesse estudo estão em consonância com os principais 

pontos observados com esse trabalho, tais como: feedback aos servidores, conhecimento 

da legislação, adequação dos horários dos cursos de capacitação, treinamento aos 

servidores e ruídos de comunicação que serviram de parâmetros para o desenvolvimento 

de ações para a promoção da Gestão por Competência na referida instituição. 

 

 

Palavras-chave: Gestão por competência, Gestão de pessoas no serviço público.  
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ABSTRACT 

 

 

Competence management has been identified as an alternative managerial model to the 

instruments traditionally used by organizations. Based on the assumption that the 

mastery of certain resources is determinant in the superior performance of individuals 

and organizations, this model is fundamentally designed to manage the gap or gap in 

skills, that is, to reduce as much as possible the discrepancy between skills 

organizational goals and those already available in the organization. The objective of 

this study was to develop an instrument for the evaluation of institutional barriers to the 

implementation of competency management in a public educational institution. A 

quantitative research was carried out, with a descriptive approach combined with a case 

study. A total of 132 administrative technical servers and 18 managers of the three 

campuses that integrated the Pedro II College/ RJ were interviewed, who answered a 

semi-structured questionnaire. The research carried out in the literature showed that the 

main barriers to the implementation of Management by Competence in Public 

Administration were: server evaluation, training/training, noise in internal 

communication, great information demand, public selection, lack of servers, change of 

management and legislation. Thus, the results observed in this study are in line with the 

main obstacles, listed in the literature, for the implementation of Management by 

Competence in the Pedro II College. 

 

Key-words: Competence Management, Management of persons in the public service.  
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão por competências confere um caráter estratégico à área de Recursos Humanos 

ao adotar a premissa de que o desenvolvimento dos recursos humanos deve ser a base 

para a competitividade da organização. Caracteriza-se pela definição de quais 

competências são necessárias para que a empresa seja bem sucedida no mercado, 

defendendo a vantagem de permitir direcionar o foco, concentrar energias no que é 

necessário trabalhar para que a organização alcance os seus objetivos operacionais e 

estratégicos. A gestão por competência tem sido vista também, por outro lado, como 

uma ferramenta de utilização relativamente complexa (BASTOS, 2007). 

 

A utilização do modelo de gestão por competência requer e provoca mudanças na 

organização do trabalho e nas relações sociais na empresa, inclusive culturais. Sem 

consistentes transformações nesse sentido, autores se referem ao risco de sua 

transformação a mero rótulo mais moderno para administrar uma complexidade 

organizacional ainda alicerçada em modelos de gestão criados há mais de meio século 

(BASTOS, 2007). 

 

Dessa forma, esse primeiro capítulo apresentará a contextualização do tema com a 

proposta de estudo, o problema da pesquisa, os objetivos, o escopo e a relevância da 

pesquisa. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

A conceituação de competência é alvo de muitos pensadores que, ao longo dos anos, 

buscaram compreender e analisar a essência da caracterização e os principais estímulos 

para o desenvolvimento de aptidões que venham a contribuir para o crescimento 

produtivo das atividades desempenhadas (ARAUJO JUNIOR e MARTINS, 2014). 

 

Zarifian (2001, p. 126) afirma que “a lógica da competência leva a revisitar o conjunto 

de práticas de gestão dos recursos humanos”, principalmente no que diz respeito ao 

recrutamento, à avaliação e às políticas de formação e gestão de carreiras. Segundo o 

autor, a gestão de recursos humanos busca dar coerência global ao conjunto de ações, 

conciliando interesses da organização e das pessoas. Diversas empresas têm recorrido a 

modelos de gestão, baseados em conceitos de competência, para planejar, captar, 
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desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis organizacionais, as competências 

necessárias à consecução de seus objetivos (GUIMARÃES; BRUNO-FARIA; 

BRANDÃO, 2006). 

 

A gestão por competência no setor público brasileiro foi implementada em 2006, por 

meio do Decreto Federal no. 5707 (BRASIL, 2006a), que institui a Política e as 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal Direta, 

autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei no. 8112, de 11 de 

dezembro de 1990. Nesse decreto, a gestão por competência foi definida como a gestão 

da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimento, 

habilidade e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores visando os 

objetivos da instituição.     

 

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

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

trabalho, mas direcionar essa nova prática de gestão para o atendimento dos objetivos 

almejados por cada unidade, de acordo com seus Planos de Desenvolvimento 

Institucionais, compreenderam a necessidade de disseminar as propostas a todos os seus 

setores, por meio de seus gestores, desdobrando os planos de ação em cada área 

(ARANHA, 2015). 

 

O fato de a gestão por competência ser um modelo relativamente recente e complexo, 

que requer autonomia e flexibilidade da gestão, têm contribuído para a geração de 

incertezas quanto à possibilidade de aplicação desse modelo ao setor público brasileiro 

(AMARAL, 2008). Apesar disso, várias instituições como: Embrapa, Banco Central do 

Brasil, Agência Nacional de Energia Elétrica, dentre outras, implementaram a gestão de 

competência como política de desenvolvimento de pessoal (PIRES et.al., 2005).  

 

Silva e Mello (2013) revelam que tão importante quanto o desenvolvimento do modelo 

de gestão por competências está o posicionamento estratégico das organizações, assim 

como a aprendizagem organizacional, pois transformar o setor público é complexo e 

exige um processo de aprendizagem coletiva. É um equívoco acreditar que apenas 

programas de formação e treinamento levem ao desenvolvimento de competências. A 

gestão por competências exige uma organização transformada, com identidade 
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corporativa e que enfrenta os novos desafios externos e internos. Não basta introduzir 

uma nova ferramenta de gestão, sem transformar de maneira simultânea o sistema todo, 

sem incluir políticos e cidadãos nesse processo. 

 

Contextualizando o decreto e com a literatura acadêmica (SILVA & MELLO, 2013; 

FERVORINI, 2014), percebe-se que a gestão por competência é uma tendência na 

administração pública federal. Assim, o presente estudo pretende desenvolver um 

instrumento de avaliação das barreiras institucionais para a implementação da gestão 

por competência, via estudo de caso, em três campi (A, B e C) do Colégio Pedro II. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA  

Diante do contexto apresentado, o trabalho se motiva a investigar se as dificuldades, 

relatadas em diversas literaturas na implementação do modelo de Gestão por 

Competências, são encontradas no Colégio Pedro II, com intuito de servir como 

experiência para outras autarquias ligadas ao setor educacional. Dessa forma, o 

desenvolvimento desse estudo é norteado pela seguinte questão: Quais são os 

parâmetros relevantes para o desenvolvimento de um instrumento de avaliação das 

barreiras institucionais para implementação da Gestão por Competência no Colégio 

Pedro II?  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral dessa pesquisa foi desenvolver um instrumento de avaliação das 

barreiras institucionais para a implementação do modelo de Gestão por Competências 

no Colégio Pedro II. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

A análise dessa pesquisa pretende: 

 Identificar na literatura cientifica e empírica barreiras institucionais para a 

implementação do modelo de Gestão por Competência, principalmente no setor 

público, fundamental para a gestão estratégica de pessoas; 
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 Desenvolver um instrumento de avaliação das barreiras institucionais para a 

implementação do modelo de Gestão por Competência no Colégio Pedro II; 

 Identificar se os entraves institucionais, observados em diversas literaturas, são 

encontrados no Colégio Pedro II. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Foram utilizados artigos entre os anos de 2012 a 2016 que fundamentaram a pesquisa 

bibliográfica do referido trabalho. A dissertação foi desenvolvida, a partir de um piloto 

numa Instituição Pública de Ensino do Rio de Janeiro nos campi: A, B e C. A coleta de 

dados foi realizada no período de Agosto a Setembro de 2018. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Quando se observa a evolução da gestão de pessoas na administração pública no 

decorrer dos últimos anos, constata-se que a missão da área, até bem pouco tempo, 

denominada RH - Recursos Humanos migrou de fazer cumprir exclusivamente as 

exigências legais em relação ao trabalho para atrair, desenvolver e reter os profissionais, 

com o desafio de contribuir efetivamente para o fortalecimento institucional. Há, 

claramente, uma ascensão da função RH de uma operadora burocrática para um 

potencial contribuinte direto do serviço produzido e entregue pela administração pública 

à sociedade, ou seja, sua missão ascendeu definitivamente para um papel mais 

estratégico, e as organizações públicas devem estar inseridas nesse contexto (KRIIGER, 

2016). 

 

A gestão de pessoas se constitui na forma assumida pelas organizações para gerenciar e 

orientar o comportamento humano no trabalho, sendo a gestão por competências um 

modelo de gestão que pode ser utilizado para direcionar as políticas e práticas da gestão 

estratégica de pessoas no contexto organizacional (KRIIGER, 2016). Dessa forma, o 

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

Gestão por Competências, como estudo de caso, no Colégio Pedro II.   

 

A Gestão por Competências vem se consolidando em grande parte dos órgãos federais, 

que estão adequando suas políticas de gestão ao modelo determinado pelo Governo 
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Federal e estabelecidos pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 

2006a) e pela Portaria nº 208/MP, de 25 de julho de 2006 (BRASIL, 2006b).   

 

A análise do Colégio Pedro II, no tocante à relação entre o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e a Gestão por Competências, tem a intenção de colaborar para a melhoria 

da qualidade da gestão de pessoas, realçando o seu papel estratégico e aprofundando 

reflexões acerca dos temas. Além disso, esse é um tema ainda pouco pesquisado no 

âmbito acadêmico, com número reduzido de artigos e dissertações, especialmente por se 

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

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

novas práticas de gestão no cotidiano da administração pública e os caminhos que se 

podem tomar, rumo ao desenvolvimento da gestão no setor público federal.   

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

A seguir pode ser verificada a estrutura desse trabalho através de sua relação de 

capítulos, bem como um resumo de seus respectivos conteúdos: 

Capítulo 1 (Introdução): Descrição e contexto da situação problema, questão-

chave, objetivos, delimitação e relevância do estudo.  

Capítulo 2 (Revisão da Literatura): Exposição da base conceitual do modelo da 

Gestão por Competência.  

Capítulo 3 (Gestão Pública): Apresentação da Gestão por Competência na 

Administração Pública Federal e no Colégio Pedro II. 

Capítulo 4 (Metodologia da Pesquisa): Descrição da metodologia de pesquisa 

utilizada, procedimentos para coleta de dados e limitações do método.  

Capítulo 5 (Análise e Resultados): Descrição do instrumento de avaliação das 

barreiras institucionais para implementação do modelo de gestão por competência. 

Apresentação dos resultados da pesquisa de campo.  

Capítulo 6 (Conclusões): Apresentação das conclusões em relação à 

implementação da Gestão de Competências no Colégio Pedro II. E na sequência 

apresentam-se as referências e os apêndices. 
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2. MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  

2.1 O TERMO COMPETÊNCIA 

No inicio do século passado, o termo competência foi incorporado à linguagem 

organizacional, sendo utilizado para certificar a capacidade de uma pessoa capaz de 

desempenhar eficientemente determinado papel. A partir da década de 70, o interesse 

pelo assunto estimulou o debate teórico e a realização de pesquisas. O conceito de 

competência é um termo muito utilizado contemporaneamente nas empresas embora os 

primeiros registros datem 1970 (FLEURY e FLEURY, 2004). Gilbert (1978, apud 

Duarte et. al., 2009, p.115), por exemplo, foi um dos primeiros a discutir a utilização 

desse conceito, ressaltando que a competência humana é expressa em função do 

desempenho da pessoa no trabalho, o que envolve não apenas o comportamento que o 

individuo adota, mas também suas consequências, no tocante à realização.  

 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, o conceito de competência é entendido por 

autores norte americanos como um conjunto de qualificações que permite ao individuo 

um desempenho superior em determinado trabalho, alinhando suas habilidades as 

necessidades de determinado cargo (DUTRA, FLEURY e RUAS, 2008). A partir disso, 

o estudo a respeito do conceito de competência gerou duas abordagens clássicas: uma 

voltada para o indivíduo e outra relacionada ao processo de trabalho na organização 

(DUTRA, 2004). 

 

A primeira, representada sobretudo por autores norte americanos Boyatzis (1982) e 

McClelland (1973), entende a competência como um estoque de qualificações 

(conhecimento, habilidade e atitude) que credencia a pessoa a exercer determinado 

trabalho. A segunda, representada principalmente por autores franceses Le Boterf 

(1999) e Zarifan (1999) associa a competência não a um conjunto de qualificações do 

indivíduo, mas sim às realizações da pessoa em determinado contexto, ou seja, aquilo 

que ela produz ou realiza no trabalho (DUTRA, 2004). Zarifian (1999) ressalta que a 

competência pode ser definida como a utilização da inteligência para resolver questões 

que se apoiam em conhecimentos já adquiridos e são transformados proporcionalmente 

de acordo com a complexidade das situações no ambiente de trabalho.  
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Porém no decorrer dos anos, evidenciou-se uma evolução no conceito de competência. 

Inicialmente, ela se atrelava à capacidade de um indivíduo se pronunciar em relação a 

algum tipo de assunto, e, posteriormente, passou a ser vista como uma qualificação do 

indivíduo que realiza determinada atividade (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

Carvalho, Nascimento e Serafin (2012) concluíram que uma competência é percebida 

como conjunto de características que diferenciam alguns profissionais de alto 

desempenho dos outros, identificando-se assim, se o perfil profissional está abaixo, ou 

não, das necessidades das empresas. De acordo com Araujo Junior e Martins (2014), a 

conceituação de competência é alvo de muitos pensadores que buscaram compreender e 

analisar a essência da caracterização e os principais estímulos para o desenvolvimento 

de aptidões que venham a contribuir para o crescimento produtivo das atividades 

desempenhadas.  

 

2.2 GESTÃO POR COMPETÊNCIA 

Para Albuquerque e Oliveira (2001), a operacionalização de um sistema de Gestão por 

Competências inicia-se pela definição da estratégia da empresa e pela definição das 

habilidades essenciais, ou seja, aquelas que adicionem valor à estratégia da instituição. 

Nesse contexto, trabalhar gestão por competências permite direcionar o foco nas 

estratégias da organização, permitindo, assim, o desenvolvimento das habilidades que 

terão mais impacto para a instituição (DUARTE et. al., 2009). Dessa forma, ela se 

propõe a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes 

níveis da organização – individual, grupal e organizacional –, as competências 

necessárias à consecução de seus objetivos, conforme explicam Brandão e Guimarães 

(2001). O diagrama disposto na Figura 1 apresenta as principais etapas ou fases desse 

processo.  

Figura 1. Construção de sistema de indicadores para ciclo de políticas públicas.  

Fonte: BABRY e BRANDÃO (2005). 
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Trata-se de um processo contínuo, que tem como etapa inicial a formulação da 

estratégia da organização, oportunidade em que são definidas sua missão, sua visão de 

desempenho e as metas, com base nos objetivos estratégicos estabelecidos 

(BRANDÃO, 2005).  

 

Segundo CARBONE et. al. (2005), uma vez formulada a estratégia organizacional, 

torna-se possível realizar o mapeamento de competências, o que constitui a segunda 

etapa do processo. O mapeamento objetiva identificar o gap ou lacuna de competências, 

isto é, a diferença entre as competências necessárias para concretizar a estratégia 

formulada e as competências internas já disponíveis na organização.  

 

É importante ressaltar que, na ausência de ações de captação ou desenvolvimento de 

competências, por parte da organização, essa lacuna tende a crescer. Isso porque a 

complexidade do ambiente no qual as organizações estão inseridas faz com que sejam 

exigidas cada vez mais novas competências. As próprias competências internas, já 

disponíveis na organização, podem tornar-se obsoletas com o passar do tempo. Por isso, 

é fundamental realizar periodicamente o mapeamento e planejar a captação e o 

desenvolvimento de competências (BABRY e BRANDÃO, 2005). 

 

O desenvolvimento refere-se ao aprimoramento das competências internas disponíveis 

na organização, que ocorre, no nível individual, por meio da aprendizagem e, no nível 

organizacional, por intermédio de investimentos em pesquisa (BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001). A aprendizagem representa, portanto, o processo pelo qual se 

adquire a competência, enquanto a competência representa uma manifestação do que o 

individuo aprendeu. Tanto a aprendizagem quanto à competência estão relacionadas ao 

conceito de mudança. Na aprendizagem, a mudança é verificada comparando-se os 

escores de testes aplicados antes e depois da estratégia educacional adotada, como é o 

caso das provas realizadas no início e ao final de disciplinas acadêmicas. No que 

concerne à competência, a mudança é observada quando se compara o desempenho do 

indivíduo antes e depois do processo de aprendizagem (FREITAS e BRANDÃO, 2005). 

 

Na etapa de acompanhamento e avaliação, monitoram-se a execução de planos 

operacionais e de gestão e os respectivos indicadores de desempenho, visando 

identificar e corrigir eventuais desvios. Ao final do ciclo, são apurados os resultados 
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alcançados e comparados com os que eram esperados. Finalmente, na etapa de 

retribuição, a organização poderia reconhecer, premiar e remunerar, de forma 

diferenciada, as pessoas, equipes de trabalho e unidades produtivas que mais 

contribuíram para a consecução dos resultados planejados, o que serviria de estímulo à 

manutenção de comportamentos desejados e à correção de eventuais desvios (BABRY e 

BRANDÃO, 2005). 

 

Rouco (2012) definiu um modelo de Gestão de Desenvolvimento de Competências de 

Liderança em contexto militar (Exército Português), que lhe permitiu identificar as 

lacunas de formação na área da liderança para a obtenção de desempenhos superiores. 

Da análise dos resultados, o autor concluiu que os Oficiais Generais consideram 

significativamente mais importantes as dimensões: (1) tomada de decisão e 

planejamento e (2) visão do ambiente externo e interno para obter desempenhos 

superiores. Os Oficiais Generais perceberam, ainda, que têm níveis de desempenho 

significativamente diferentes das restantes categorias de Oficiais nas mesmas 

dimensões.   

 

Em estudos de competências em universidades, Molina e Hermández (2013) estudaram 

a inserção de competências investigativas para processos de aprendizado. Entre os 

achados desta pesquisa, os autores explicaram que para ocorrer o desenvolvimento de 

competências investigativas, é necessária a relação entre o trabalho individual e o 

trabalho em equipe. 

 

Silva et al. (2014) realizaram um estudo de caso do modelo de gestão por competência 

numa universidade brasileira. A pesquisa foi norteada por pesquisas e entrevistas com 

quatro colaboradores da área de serviços de estágio da referida instituição. A pesquisa 

permitiu observar que existem algumas lacunas a serem trabalhadas no que se refere ao 

perfil dos colaboradores nos quesitos objetivos da área, metas organizacionais, visão 

institucional e importância das atividades. Assim, fez-se necessário uma intervenção 

estratégica visando contribuir com a melhoria do desempenho coletivo e alinhamento 

com os objetivos estratégicos da instituição.   

 

Vargas-Hernández e Canales (2014) mostraram o modelo de gestão estratégica baseado 

na Gestão por competências no funcionamento da organização Association 
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internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC). Esse 

modelo foi aplicável às pequenas e médias empresas na área metropolitana de 

Guadalajara para melhorar sua competitividade no mercado. Para fazer o 

desenvolvimento dessa pesquisa, foi feita abordagem puramente qualitativa, embora 

tenham sido utilizados dados estatísticos que forneceram parâmetros importantes para a 

análise das unidades ecnonômicas estudadas. Foi observado que o modelo da AIESEC 

tem um gerenciamento de competências em ambiente global de aprendizagem. Esses 

princípios de gestão estratégica podem ser implementados por Project Management 

Estrategic (PME) na área metropolitana de Guadalajara, a fim de melhorar o nível de 

competitividade na orientação para o mercado, salientando a importância do 

treinamento e investimento na atualização de conhecimento para o capital humano 

dentro de sua empresa.  

 

Santos (2015) analisou os indicadores-chave de desempenho, com objetivo de verificar 

a percepção dos gestores em relação ao modelo de avaliação por desempenho em 

vendas adotado na Divisão Profissional de uma empresa do segmento de cosméticos. O 

tipo de pesquisa foi descritivo, sendo aplicado um questionário buscando-se confirmar a 

eficácia do monitoramento desses índices para o desenvolvimento comercial da 

organização. A técnica de pesquisa foi o estudo de caso, e os dados levantados se 

referem à empresa supracitada. Os resultados indicaram que, após a implantação do 

Modelo de Avaliação de Desempenho em Vendas a partir de abril de 2013, o setor da 

empresa objeto do estudo, identificando lacunas de capacitação a partir da análise dos 

dados monitorados, iniciou um processo de desenvolvimento personalizado dos seus 

colaboradores. A Divisão passou a contratar, de modo mais apurado, profissionais de 

vendas mais competentes. Este processo auxiliou significativamente a organização no 

alcance de seus objetivos comerciais e estratégicos.    

 

Lekshmi e Radhika (2016) relataram o impacto da Gestão por Competência na 

avaliação do desempenho dos funcionários de uma organização. A pesquisa foi norteada 

pelo modelo de competências ASTD (Workplace and Learning Performance/WLP), 

agregando o desempenho humano, local de trabalho e aprendizagem. Esse modelo é 

amplamente usado em organizações que operam com a Gestão por Competência, 

visando o mapeamento das competências. Os autores concluíram que a gestão de 

competências forncece um resultado satisfatório na avaliação do desempenho dos 
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colaboradores e um resultado eficiente para os desempenhos organizacionais. Segundo 

os autores,  o sistema de gestão de competência tornou-se um processo inevitável na 

organização no ambiente de negócios atual.  

 

Niemi e Laine (2016) buscaram compreender o conceito de Gestão por competências 

associado à capacidade dinâmica estratégica. Foi realizado um estudo de caso em uma 

empresa de consultoria em tecnologia. Durante o período de pesquisa, a empresa 

programou mudanças organizacionais e desenvolveu um novo sistema empresarial. 

Além disso, os autores observaram que a experiência obtida na organização evidenciou 

que as empresas devem prestar mais atenção à privacidade, feedback e as múltiplas 

perspectivas. Também foi demonstrado que é possível construir funcionalidades 

automatizadas e dinâmicas para a gestão de competências num ambiente empresarial 

real. 

 

Loufrani-Fedida e Saglietto (2016) estudaram os mecanismos utilizados para gerenciar 

competências em organizações baseadas em projetos (PBOs). Definiram os mecanismos 

de competência de gerenciamento de projetos (Project Management Competence - 

PMC) como aqueles usados para identificar e desenvolver competências de indivíduos, 

grupos e organizações que ajudarão no desempenho das tarefas do projeto. Com base 

em um estudo de caso múltiplo dentro de quatro PBOs operando em diferentes setores 

(IBM, Hewlett-Packard, Arkopharma e Temex), os autores detalharam três dimensões 

conceituais dos mecanismos PMC (gestão do conhecimento, gestão de recursos 

humanos e estratégia). Entre estes mecanismos, os três níveis de PMC foram: 

individual, coletivo e organizacional. Assim, foi desenvolvida uma análise integradora 

multinível de mecanismos de gestão de competências em PBOs.  

 

2.2.1 MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 

O mapeamento de competências tem como propósito identificar o gap ou lacuna de 

competências, ou seja, a discrepância entre as competências necessárias para concretizar 

a estratégia corporativa e as competências internas existentes na organização (IENAGA, 

1998). O passo inicial desse processo consiste em identificar as competências 

(organizacionais e profissionais) necessárias à consecução dos objetivos da organização. 

Para essa identificação, geralmente é realizada, primeiro, uma pesquisa documental, que 
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inclui a análise do conteúdo da missão, da visão de futuro, dos objetivos e de outros 

documentos relativos à estratégia organizacional (CARBONE et al., 2005). Depois, 

realiza-se a coleta de dados com pessoas-chave da organização, para que tais dados 

sejam cotejados com a análise documental, conforme proposto por Bruno-Faria e 

Brandão (2003).  

 

Podem ser utilizados, ainda, outros métodos e outras técnicas de pesquisa, como, por 

exemplo, a observação, os grupos focais e os questionários estruturados com escalas de 

avaliação, como sugerem Guimarães e outros (2001) e Santos (2001). Antes de discutir 

cada um dos métodos e técnicas aplicados ao mapeamento de competências, é 

importante observar alguns cuidados metodológicos que devem ser considerados para a 

descrição de competências. O mais indicado, segundo Carbone e outros (2005), é 

descrever as competências profissionais sob a forma de referenciais de desempenho, ou 

seja, de comportamentos objetivos e passíveis de observação no ambiente de trabalho. 

Quando a descrição não é clara, as pessoas tendem a dar a cada competência a 

interpretação que melhor lhes convém (CARBONE et al., 2005). 

 

Uma vez realizado o mapeamento da lacuna de competências, pode-se então planejar e 

realizar a captação e/ou o desenvolvimento de competências profissionais, visando 

minimizar essa lacuna, bem como retribuir os profissionais que manifestam, de forma 

exemplar, as competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais, 

conforme ilustra a Figura 1, situada anteriormente (BABRY e BRANDÃO, 2005). 

 

2.3 BARREIRAS INSTITUCIONAIS À IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 

COMPETÊNCIA 

 

Conforme mencionado anteriormente, o modelo de gestão por competência visa alinhar 

as competências organizacionais com as competências humanas. Mapear as 

competências de uma empresa visa identificar os gaps, para que esses possam ser 

desenvolvidos ou minimizados, com a intenção de desenvolver profissionais 

capacitados e competentes que alinhados com as estratégias organizacionais possam 

criar vantagem competitiva para a instituição.  
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No Brasil, o modelo foi oficialmente introduzido na Administração Pública no ano de 

2006, por meio do Decreto nº 5.707 (BRASIL, 2006a), o qual instituiu a Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Entretanto, mesmo depois de oito anos da 

publicação desse decreto, verifica-se que grande parte dos órgãos públicos não se 

adequou ao modelo de Gestão por Competências por inúmeras razões, podendo citar 

como um primeiro obstáculo à falta de conhecimento por parte dos servidores para 

proporcionar sua implantação (BORBA, 2014).  

 

Diversos autores apontam alguns desafios para sua efetiva implementação. Para Camões 

(2010), os estudos realizados em diversos órgãos públicos indicam que os principais 

obstáculos que se impõem à aplicação deste modelo de gestão por competências são as 

barreiras culturais, a falta de incentivo à participação em programas de treinamento, 

inexistência de um sistema de informações bem estruturado, além da falta de 

oportunidade de aplicar, na prática, o conhecimento adquirido. Tais problemas acabam 

se tornando grandes empecilhos ao desenvolvimento do modelo de gestão por 

competências, uma vez que este modelo requer uma cultura aberta ao conhecimento, no 

qual se possa manter um aprendizado contínuo, em um ambiente flexível em que se 

possam aplicar as novas habilidades adquiridas e existam os recursos estruturais 

necessários para que se alcancem os resultados definidos nos objetivos estratégicos.   

 

Silva e Mello (2013) apontaram diversas dificuldades para a efetivação da Gestão por 

Competência no setor público, tais como: mudança na cultura organizacional, processo 

de decisão centralizado, pouco desenvolvimento de liderança, problemas de 

comunicação e informação para evitar lacunas nas metodologias de gestão, quantidade 

de informações não trabalhadas de forma eficiente, entraves na contratação de força de 

trabalho – concurso público, estabilidade no serviço público, dificuldade de 

redimensionamento de pessoal, falta de pessoal e o princípio da legalidade no que se 

refere às mudanças. Os autores ainda afirmam que todos esses resultados nos levam a 

considerar que, para existir uma gestão por competências no setor público que não fique 

apenas no fato de atender à legislação, é preciso haver ações sintonizadas em objetivos 

organizacionais e interpessoais, ações voltadas à sensibilização dos servidores para tal 

modelo de gestão, que privilegia a promoção de ambientes de aprendizagem, o que 

contribui para a ruptura da cultura do serviço público patrimonialista. 
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Borba (2014) realizou pesquisa bibliográfica e estudo de caso sobre a implantação e os 

desafios da gestão por competência no setor público. Os desafios encontrados pela 

Administração pública são desconhecimento do tema, cultura organizacional, 

estabilidade adquirida no setor público, limitações do processo seletivo, carência de 

pessoal qualificado, redimensionamento de pessoal, excessiva rotatividade na troca de 

cargos de direção, ausência de bancos de talento, legislação que não acompanha as 

mudanças na gestão e dificuldade de articulação das novas práticas aos subsistemas de 

gestão de pessoas. A autora concluiu que a abordagem da competência no setor público 

implica um processo de transformação das organizações que o compõem, visto que a 

adoção do modelo de gestão por competências infere pensar numa organização 

transformada, não sendo suficiente apenas a introdução de uma nova ferramenta de 

gestão, mas sim uma mudança fundamental e simultânea do sistema como um todo, fato 

esse que conduz à conclusão de que a transformação se efetiva quando se consegue 

mudar padrões de comportamento, o que implica uma mudança muito mais cultural do 

que tecnológica, por exemplo.   

 

Osório (2016) realizou uma pesquisa através de entrevista com gestores de organizações 

públicas para identificar os principais desafios para a consolidação da gestão por 

competência na gestão de pessoas na esfera pública. Segundo a autora os desafios 

apresentados são dificuldade de mapeamento das competências técnicas, cultura 

organizacional, dificuldade de estabelecer uma visão competitiva, excesso de 

burocracia, necessidade de um órgão central, despreparo dos servidores, integração com 

subsistemas de RH, falta de motivação dos funcionários, apoio da alta administração, 

engajamento da equipe, plano de carreiras, concurso público e estabilidade.   

 

Queiroz e Kanaane (2017) realizaram uma pesquisa qualitativa e quantitativa, com uma 

abordagem descritiva conjugada com um estudo de caso aplicado em uma 

coordenadoria de uma das subprefeituras da cidade de São Paulo, objetivando a análise 

dos desafios a implantação da Gestão por competência no setor público. Os autores 

destacaram processo seletivo, escassez de pessoal qualificado, dificuldade de 

articulação com as práticas dos subsistemas de recursos humanos, cultura 

organizacional voltada à burocracia, falta de regularidade de concurso público, 

posicionamento em cargos de chefia por servidores sem a devida qualificação, alta 

rotatividade na gerência, gerando quebra de continuidade dos projetos desenvolvidos, 
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existência de restrições na atuação dos funcionários (voltadas à inovação e criatividade) 

e falta de estímulo ao desenvolvimento pessoal e profissional. Dessa forma, para que a 

implementação do modelo de gestão por competências seja aplicada é necessária uma 

ruptura com os paradigmas até então existentes, como padrões gerenciais, traços 

culturais e a própria formação histórica da administração pública, o que se caracteriza 

como um processo moroso, demandando uma dedicação da organização por períodos de 

médio e longo prazo.   

 

2.3.1 AVALIAÇÃO DE SERVIDORES 

Em Osório (2016), foi observada grande dificuldade dentro das organizações em se 

estabelecer uma visão competitiva, ou seja, premiar os servidores que se destacaram em 

suas atividades. A pesquisa observou que, de maneira geral, os próprios funcionários da 

empresa analisada têm preferência por adotar um sistema em que todos sejam 

favorecidos, o que dificulta a busca por estímulos para a melhoria do desempenho da 

equipe. Foi relatada a dificuldade dos funcionários com relação aos feedbacks 

negativos, demonstrando grande barreira cultural quanto à absorção de críticas por parte 

dos funcionários, assim como a dificuldade de avaliação negativa do desempenho por 

parte dos chefes de equipes. 

 

Sobre o processo de avaliação dos servidores, BORBA (2014) caracteriza que a 

avaliação de desempenho deve ser implantada de maneira transparente e objetiva, de 

modo a oferecer ao avaliado todas as informações pertinentes a que está sendo 

submetido, conscientizando-o de que a avaliação não é sinônimo de punição, e sim de 

averiguação quanto ao desempenho dos colaboradores em função das atividades que 

exercem, das metas estabelecidas, resultados alcançados e do potencial de 

desenvolvimento. 

 

2.3.2 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

A pesquisa realizada por Osório (2016) relatou que não houve convergência entre os 

relatos apresentados. Umas empresas demonstraram maior facilidade no que se refere 

aos recursos financeiros necessários para ações de treinamento dos funcionários em 

comparação com outras. Em relação ao preparo dos servidores, a pesquisa observou 

uma importante diferenciação entre as organizações analisadas. O despreparo dos 
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servidores foi considerado relevante apenas para a SAMF/RJ, tendo em vista o modelo 

predominantemente tradicional de gestão de pessoas verificado na organização, e as 

práticas de RH focadas no controle do cumprimento de normas e regulamentos. Além 

disso, dificuldades relacionadas à alta rotatividade dos servidores 

recém-concursados e à idade média da força de trabalho, superior a 60 anos, impactam 

sobremaneira a capacidade dos servidores em lidar com o tema pesquisado. 

 

A OCDE (2010) destacou a necessidade de capacitação dos servidores para 

gerenciar sistemas relativamente sofisticados, tendo em vista o caráter inovador do 

método e o despreparo dos servidores que lidam basicamente com atividades de 

departamento de pessoal.  

 

Já a pesquisa realizada por Borba (2014) relatou que é um equívoco acreditar que 

programas de formação e treinamento por si só levem ao desenvolvimento de 

competências. Segundo a autora, apesar de ser um importante meio, não assegura a 

implantação do modelo como um todo, a organização precisa estar aberta a inúmeras 

mudanças e recíproca principalmente no que se refere à área de gestão de pessoas, para 

que este processo de desenvolvimento e amadurecimento dos servidores seja encarado 

como um fator positivo. 

 

2.3.3 RUIDOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA  

Silva e Mello (2013) concluíram que os dilemas da comunicação são vistos como 

desafios à implantação da gestão por competências no setor público. Tem-se claro que o 

processo de comunicação e informação que viabiliza o acompanhamento e a 

apropriação de seus usos é capaz de evitar lacunas nas metodologias de gestão. Em suas 

pesquisas, as autoras observaram os aspectos referentes à dificuldade de comunicar e 

fazer com quem receba entenda o que se quer. A informação acaba chegando a uma 

pessoa e ela não faz o que se esperava, pois a compreensão e os canais distorceram a 

mensagem inicial.  

 

2.3.4 DEMANDA DE INFORMAÇÕES 

Silva e Mello (2013) concluíram que as quantidades de informações diferentes não são 

trabalhadas de forma eficiente. Essa conclusão foi evidenciada no relato, por exemplo, 

de um dos entrevistados. Segundo ele, “no dia a dia e chegam várias informações, 
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alterações de leis, normas internas, memorando, e a forma com que isso chega à ponta, 

ela não tem uma forma tão segura que garanta que as pessoas. Segundo as autoras, 

infere-se que é difícil implantar novas ferramentas de comunicação em organizações 

públicas sem que haja um prévio estudo sobre as condições culturais das relações e 

práticas ali construídas.  

 

Para Camões (2010), os estudos realizados em diversos órgãos públicos indicam que  

principais obstáculos à adoção do modelo de gestão por competências são a 

inexistência de um sistema de informações bem estruturado e a falta de oportunidade de 

se aplicar, na prática, o conhecimento adquirido. De acordo com a autora, esses 

problemas acabam se tornando grandes empecilhos ao desenvolvimento do modelo de 

gestão por competências, tendo em vista que este modelo requer uma cultura aberta ao 

conhecimento no qual em que se possa manter um aprendizado contínuo, em um 

ambiente flexível seja possível aplicar as novas habilidades adquiridas e existam  

recursos estruturais necessários para que se alcancem resultados definidos nos objetivos 

estratégicos da organização. 

 

2.3.5 CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO 

Em relação ao concurso público, Osório (2016) concluiu que a obrigatoriedade do 

concurso público para ingresso é uma questão divergente entre as empresas pesquisadas. 

Já Borba (2014), o processo, nos moldes atuais, acaba não possibilitando a contratação 

de pessoal com perfil desejado pela organização, uma vez que os concursos públicos 

não promovem instrumentos capazes de aferir as competências dos candidatos, e a 

avaliação de produtividade e responsabilidade do servidor só ocorre depois que ele é 

nomeado. Ressaltou que as provas de concursos públicos, em sua grande maioria, 

avaliam somente conhecimentos técnicos, e raramente consideram os objetivos a serem 

alcançados com o ingresso dos novos servidores.   

 

Segundo o relatório da OCDE (2010), a implantação de gestão por competências no 

Brasil é a forma de introduzir as competências no processo de recrutamento para o 

serviço público de forma a obter um melhor ajuste entre as necessidades da organização 

e as competências e capacidades das pessoas recrutadas. Atualmente, a Constituição não 

permite a contratação pela análise da experiência unicamente, o que pode permitir a 

utilização de arbítrio no recrutamento. Ela tem sido interpretada de forma restritiva, e os 
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concursos públicos, que testam basicamente os conhecimentos dos candidatos, são 

vistos como um exercício legalista desenhado para proteger o mérito e assegurar a 

transparência nos processos de recrutamento, e não como uma maneira de obter a 

melhor pessoa para o trabalho.  

 

Capuano (2015) identificou alguns aspectos no setor público brasileiro que não foram 

verificados nos países mais desenvolvidos da OCDE, durante o processo de implantação 

da gestão por competências. O primeiro se refere à ética pública e à necessidade de 

objetiva comprovação de competência profissional para promoção de servidores nas 

carreiras e indicações para cargos da alta gestão. O segundo se refere ao atual modelo 

geral de recrutamento e seleção de candidatos unicamente através de concurso público, 

não sendo avaliados os aspectos relacionados às habilidades e ao perfil comportamental 

do candidato. 

 

Segundo Silva e Mello (2013), o processo seletivo enrijece as estruturas e possibilidades 

de contratação de pessoal com perfil desejado pela organização. Isso acontece porque só 

se avaliam a produtividade e a responsabilidade do servidor depois de nomeado. 

Basicamente, os concursos públicos não promovem instrumentos capazes de aferir 

competências nesses dois requisitos, fundamentais na carreira. Dessa forma, as autores 

concluíram que empenho e agilidade no desenvolvimento das atividades, credibilidade, 

zelo pelo patrimônio, e postura no atendimento não parecem ser quesitos passíveis de 

avaliação ao longo dos concursos públicos.  

 

Segundo Borba (2014), outro grande entrave está relacionado ao processo seletivo, que 

ocorre mediante concurso público, regido por edital e que tem como base legislações 

que regulam os certames no setor público. Cabe destacar que as provas de concursos 

públicos, em sua grande maioria, avaliam somente conhecimentos técnicos e ,raramente, 

consideram os objetivos a serem alcançados com o ingresso dos novos servidores. 

 

2.3.6 CAPACITAÇÃO DO GESTOR 

Segundo Silva e Mello (2013), outro desafio à implantação da gestão por competências 

no setor público são os aspectos relacionados à falta de pessoal para desenvolver as 

funções provenientes do aumento de demanda e da maior exigência da sociedade, assim 

como incentivos voltados à liderança. A pesquisa evidenciou que os entrevistados 
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destacaram o fato de haver muito mais trabalho e de ser insuficiente o contingente de 

pessoal. 

 

Segundo o Relatório da OCDE (OCDE, 2010), o envolvimento de toda a equipe, bem 

como o desenvolvimento de uma cultura de liderança, é fundamental na construção do 

novo modelo. “Uma das principais razões pelas quais a gestão por competências não 

consegue atingir os seus objetivos é que os gerentes e servidores não a apoiam e a alta 

gestão não faz dela uma prioridade estratégica”. 

 

Para Borba (2014), um desafio imposto à implantação da gestão por competências no 

setor público está relacionado à falta de pessoal para desenvolver as funções 

provenientes do aumento de demanda e da maior exigência da sociedade. A grande 

dificuldade enfrentada é que as pessoas ficam sem vontade de participar de 

treinamentos, pois se encontram estafadas e com muito serviço a fazer, 

impossibilitando-as de se ausentarem para participarem de ações de capacitação.  

 

Para Osório (2016), o apoio da alta administração é fundamental para que se inicie a 

implantação da gestão por competências nas organizações, no entanto a continuidade do 

apoio da alta administração está condicionada à verificação na prática dos benefícios 

advindos com a implantação da metodologia. 

 

2.3.7 CARÊNCIA DO SERVIDOR  

Com relação à captação de pessoas, Queiroz e Kanaane (2017) constataram as 

afirmações de Borges (2012), sobre a falta de realização de concurso público de forma 

regular e periódica (implicando a insuficiência de funcionários).   

 

2.3.8 MUDANÇA NA GESTÃO 

Segundo Borba (2014), a excessiva rotatividade ou troca nos cargos de direção é um 

fator dificultador no processo de implantação do modelo de gestão por competências, 

pois a troca contínua da gestão impacta diretamente o sucesso do processo, haja vista a 

importância do apoio e do patrocínio político para o mesmo. Queiroz e Kanaane (2017) 

também observaram o posicionamento de Branco e Ribeiro (2016) e Fonseca (2013) 

sobre a maneira como os cargos em comissão são ocupados (para atender a interesses 
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políticos), o que contribui para a falta de qualificação dos ocupantes de cargos de chefia, 

alta rotatividade e quebra de continuidade de programas e ações públicas. 

 

2.3.9 LEGISLAÇÃO 

Para Osório (2016), a dificuldade em integrar as competências com os sistemas de 

carreiras, promoções e desenvolvimento faz com que, na opinião da maioria dos 

entrevistados, a gestão por competências perca a confiabilidade por parte dos 

servidores. O plano de carreiras, as promoções, o concurso público e a estabilidade 

foram características do serviço público relatadas pelos entrevistados como aspectos que 

interferem na consolidação do modelo de gestão nas organizações públicas. A 

estabilidade adquirida no serviço público, que confere aos servidores maior segurança 

no cargo, muitas vezes é vista como fonte de acomodação e até mesmo confundida 

como uma forma de impedimento legal de rompimento do vínculo empregatício entre o 

servidor e o Estado.  Para Silva e Mello (2013), o imaginário da estabilidade no serviço 

público acaba atraindo pessoas que não necessariamente gostam do trabalho para o qual 

estão se candidatando, estando mais interessados na jornada de trabalho diária e no fator 

estabilidade de emprego.  

 

Outro desafio, pontuado por Osório (2016), assinalou que o ambiente organizacional 

das instituições públicas precisa ser reestruturado para tornar-se compatível com a 

implantação do modelo de gestão por competências, especialmente pela sua 

inflexibilidade e excessiva burocracia. A partir do resultado da pesquisa, entende-se que 

os entraves burocráticos são os maiores responsáveis pela grande lacuna temporal entre 

a elaboração de um método de gestão e sua aplicação em termos operacionais.  

 

Borba (2014) destacou a ausência de um banco de talentos, uma vez que todas as 

competências dos servidores de uma instituição estão devidamente identificadas, o que 

tornaria o mapeamento de competências mais eficaz e podem ser empregado para 

selecionar as pessoas para outras funções de acordo com o desempenho necessário para 

as mesmas. Ainda, pode-se destacar a legislação como um elemento desafiador à gestão 

por competências no setor público. Isso porque a lei não acompanha as mudanças na 

gestão das organizações, sendo tardia em suas atualizações, e, enquanto muitas regras 

não forem revistas, alguns componentes formadores da competência humana, como as 
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habilidades e atitudes, dificilmente serão avaliados, e dessa forma, a expansão da gestão 

por competências continuará sendo um desafio.  

 

Ainda sobre legislação, Silva e Mello (2013) destacaram outro desafio na 

redistribuição/realocação/transferência de pessoal, ligado ao fato de o acesso a 

informação não ser fluido. Nesse quesito, trata-se da dificuldade de redimensionamento 

de pessoal, no que se refere a desvios de função, privilégios na carreira, na falta de 

ferramentas e numa tecnologia de informação que coloque pessoas certas nas funções 

certas e ainda observa-se a falta de um banco de talentos. As autoras também relataram 

que o principio da legalidade foi outro elemento apresentado como um desafio à gestão 

por competências no setor público. Suas pesquisas mencionaram que, diante das 

mudanças, a lei muitas vezes não acompanha as mudanças na gestão das organizações, 

sendo tardia em suas atualizações.  
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3. GESTÃO PÚBLICA 

3.1 GESTÃO POR COMPETÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

A gestão pública também deve se voltar para uma atividade mais eficaz que se baseie 

em desenvolver competências necessárias para atingir os resultados esperados. A partir 

do Decreto 5.707 de 2006, que instituiu a política e as diretrizes para o desenvolvimento 

de pessoal da Administração Pública Federal, a gestão por competências foi consolidada 

como um dos modelos a ser seguido por essa administração, além de suas autarquias e 

fundações públicas.  

 

Muitos autores relatam a importância dessa atitude organizacional pela administração 

pública. Madureira (2005) enfatiza que o atual gestor público precisa se adequar ao 

novo método de trabalho dessas organizações que, antes se focava em procedimentos e 

normas e, agora, deve objetivar resultados, qualidades nos serviços e uma visão de 

usuário/cliente, objetivando sua satisfação. A busca por melhor desempenho na gestão 

pública deve se relacionar no rompimento com os modelos tradicionais de gerir os 

recursos públicos e desenvolver uma transformação cultural, implicando estratégias 

corporativas, inovação e criação de políticas que se voltem para o desenvolvimento de 

competências necessárias para obter os resultados e serviços eficientes (CARVALHO, 

2009; PIRES, 2005). 

 

Silva e Mello (2013) investigaram a implementação da gestão por competências, a partir 

de servidores públicos federais, relacionando as concepções do modelo com a prática 

desses. A pesquisa foi essencialmente qualitativa, usando entrevistas e análise de 

conteúdo, triangulando informações empíricas e referências sobre o tema. Os resultados 

revelaram que tão importante quanto o desenvolvimento do modelo de gestão por 

competências está o posicionamento estratégico das organizações, assim como a 

aprendizagem organizacional, pois transformar o setor público é complexo e exige um 

processo de aprendizagem coletiva.  

 

Além disso, Fervorini et. al. (2014) realizaram uma pesquisa para aprofundar os 

conhecimentos sobre a adoção da gestão por competências em organizações públicas. 

Foram utilizados dados secundários da pesquisa “As Melhores Instituições Públicas 

para Você Trabalhar” realizada Programa de Gestão de Pessoas (PROGEP) da 
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Fundação Instituto de Administração (FIA) em parceria com a revista Você S.A da 

Editora Abril, em 2013. Foram analisados os dados de 11 instituições.  As instituições 

deveriam preencher um formulário que apresentava questões sobre o perfil da 

instituição, a estrutura de RH e sobre práticas e políticas de gestão de pessoas 

classificadas de acordo com os seguintes temas estratégia e gestão, liderança, 

remuneração, carreira, saúde, desenvolvimento e cidadania organizacional. Os autores 

concluíram que as políticas e processos de implantação da Gestão por Competência nas 

empresas analisadas, tiveram metodologias diferentes. Contudo, em quase todas,o 

marco inicial foi o mapeamento de competências baseado na estratégia da organização.  

 

Lundim et al. (2015) relataram um estudo sobre o uso de um sistema (CompMod) de 

gerenciamento de competências em uma grande organização de saúde pública. Embora 

os sistemas de documentação e gestão de informações de competência tenham sido 

amplamente divulgados na maioria dos setores, há uma falta de pesquisa focando a 

adoção e uso de tais sistemas em geral e, em particular, no setor público. O uso do 

sistema foi estudado através de entrevistas semi-estruturadas e em grupo, observações e 

estudos documentais. A finalidade do CompMod é assegurar o fornecimento de 

competência e criar melhores oportunidades para os empregados se desenvolverem. Em 

termos gerais, a CompMod contém informações sobre a competência dos empregados, 

descrição das competências das diferentes funções, bem como atribuições ligadas a 

competências específicas. Os autores concluiram que o sistema CompMod, em termos 

da sua estrutura e funcionalidade, foi notavelmente estável. Além disso, seu uso 

prolongado permitiu uma grande quantidade de adaptação e contextulização.   

 

Kriiger (2016) realizou um trabalho que tem por finalidade identificar os desafios que 

interferem na implantação de um modelo de sistema de gestão por competências em 

uma instituição pública. Para isso, utilizou-se como abordagem o estudo de caso, 

tomando como unidade de análise o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. Os resultados obtidos confirmaram a expectativa construída a partir da revisão 

da literatura e dos resultados empíricos obtidos em fóruns nacionais, segundo os quais 

um dos grandes óbices à implantação reside no preparo dos profissionais face às 

iniciativas inovadoras na gestão pública e contingências específicas. Concluiu-se que 

esses entraves impactam na dimensão da competência, que se refere ao querer fazer, e 
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se relaciona diretamente com o comportamento e a mobilização do indivíduo para a 

ação, requerendo a elaboração de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento 

de recursos atitudinais nos indivíduos para enfrentarem situações novas e complexas, 

especialmente no âmbito da administração pública, o que implica a criação de contextos 

capacitantes na ambiência das instituições públicas.  

3.2 GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO COLÉGIO PEDRO II 

O Colégio Pedro II foi integrado à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica nos termos da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com a redação 

dada pela Lei Nº 12.677, de 25 de junho de 2012, que o equiparou aos Institutos 

Federais. Com a equiparação, o CPII teve que se adequar a uma nova realidade, que 

preconizava a necessidade de realizar um desenvolvimento institucional, atrelado a um 

planejamento estratégico.  

 

O Planejamento Estratégico 2015/2018 é fruto de um trabalho em parceria com diversos 

setores da comunidade escolar e apresenta cerca de 30 projetos que têm como objetivo 

aumentar a eficiência e a eficácia das atividades institucionais, tanto no âmbito 

administrativo, quanto no pedagógico. O principal benefício de um plano estratégico é a 

possibilidade de orientar, de maneira convergente e congruente, as diferentes partes do 

CPII, a fim de evitar o desenvolvimento de respostas distintas, contraditórias e 

ineficazes.  

 

Para a elaboração do Planejamento Estratégico, foi realizado o Diagnóstico Estratégico, 

por meio da análise do ambiente interno e externo do CPII. Este diagnóstico 

contemplou uma série de atividades como análise documental, entrevistas com técnicos 

e gestores, pesquisas de experiências exitosas, oficinas de trabalho e consulta on-line à 

comunidade do CPII, para detectar as prioridades da Instituição. A partir da definição de 

prioridades do Diagnóstico, foi construído o Mapa Estratégico para 2015, em conjunto 

com gestores do CPII. O Planejamento Estratégico contém os projetos necessários para 

alcançar os objetivos definidos nesse Mapa e, para cada objetivo levantado há, pelo 

menos, um projeto definido. 

 

O Colégio Pedro II iniciou a implementação da Gestão por Competência realizando o 

Mapeamento de Competências, com o objetivo de levantar as competências e 
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habilidades necessárias para atuar nos diversos setores administrativos dos campi da 

instituição. O Mapeamento de Competências compôs uma das etapas do Projeto 

Integrar, que também mapeou os principais processos dos setores administrativos 

dos campi, formalizando as rotinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/211-noticias2015/2477-projeto-integrar-vai-mapear-processos-dos-campi.html
http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/211-noticias2015/2477-projeto-integrar-vai-mapear-processos-dos-campi.html
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4. METODOLOGIA  

A pesquisa realizada neste trabalho possui caráter exploratório, visto que, através dela 

buscou-se contribuir para a compreensão do modelo de gestão por competências na 

dinâmica organizacional da esfera pública, tema ainda pouco estudado no campo da 

administração (BORBA, 2014). Conforme Gil (2002), uma pesquisa exploratória tem 

como objetivo proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato, especialmente 

quando este consiste em um tema pouco explorado e, consequentemente, mais difícil de 

ser objeto para formulações de hipóteses precisas e operacionalizáveis.   

 

Por se tratar de pesquisa exploratória, ainda conforme a classificação do de Gil (2002), 

ela possui um planejamento bastante flexível, de modo que aborde os mais variados 

aspectos acerca do tema em questão. Esse tipo de pesquisa envolve, na maioria das 

vezes, levantamentos bibliográficos, entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado, bem como análise de exemplos que estimulem a 

compreensão, assumindo, em geral, as formas de Pesquisa Bibliográficas e Estudo de 

Caso.  

 

Nesse sentido, foram utilizados dois métodos pesquisa bibliográfica e estudo de caso. O 

primeiro justifica-se pelo fato de que, para a composição da base teórica, foi consultada 

literatura pertinente ao tema, ou seja, realizou-se a leitura, análise e interpretação, 

principalmente de livros e artigos científicos que abordassem as características da 

gestão por competências no setor público. Por outro lado, um estudo de caso, segundo 

Yin (2015), permite que os investigadores foquem um "caso" e retenham uma 

perspectiva holística do mundo real como no estudo dos ciclos individuais da vida, 

comportamento dos pequenos grupos, processos organizacionais e etc.  

 

4.1 REVISÃO DA LITERATURA E BARREIRAS INSTITUCIONAIS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE COMPETÊNCIA 

 

A literatura elencou diversas barreiras institucionais para a implementação da Gestão 

por Competência. Essas foram classificadas em 9 (nove) grupos: Avaliação do servidor, 

Capacitação/Treinamento, Comunicação interna, Demanda de informações, Concurso 

público-seleção, Capacitação do gestor, Carência de servidores, Mudança de Gestão e 
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Legislação. O Quadro 1 abaixo mostra a relação entre as barreiras institucionais 

observadas e os respectivos autores mencionados na literatura. 

 

Quadro 1 – Barreiras institucionais em função da Pesquisa Bibliográfica.  

Barreiras Institucionais a Implementação 

da Gestão de Competências 

Pesquisa Bibliográfica 

Avaliação de Servidores Osório (2016); Borba (2014). 

Capacitação e Treinamento Osório (2016); OCDE (2010); Borba 

(2014). 

Ruídos na Comunicação Interna Silva e Mello (2013). 

Demanda de Informações Silva e Mello (2013);Camões (2010). 

Concurso Público e Seleção Osório (2016); Borba (2014); OCDE 

(2010); Capuano (2015); Silva e Mello 

(2013).  

Capacitação do Gestor Silva e Mello (2013); Borba (2014); 

OCDE (2010); Osório (2016).  

Carência do Servidor Queiroz e Kanaane (2017); Borges (2012).  

Mudança na Gestão Borba (2014); Queiroz e Kanaane (2017); 

Branco e Ribeiro (2016); Fonseca (2013).  

Legislação Osório (2016); Silva e Mello (2013); 

Osório (2016); Borba (2014); Silva e 

Mello (2013).  

 

4.2 ELABORAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

Foi elaborado um questionário prévio (Quadro 2) para apontar as opções a serem 

alocadas no questionário principal (Apêndice I). Esse questionário prévio foi aplicado a 

10 servidores técnicos-administrativos lotados nos campi não estudados nessa pesquisa. 

Esses servidores foram selecionados por acessibilidade. 
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Quadro 2 - Questionário prévio aplicado aos servidores técnicos administrativo.  

1- Enumere as razões para você NÃO participar de cursos de capacitação/treinamento 

oferecidos pela instituição. 

2- Enumere quais os tipos de problemas de comunicação (ruído) entre você e seus 

pares ou entre você e o seu gestor.  

3- Enumere as tarefas que você realiza que são necessários conhecimentos de uma 

legislação específica ou não específica.  

4- Enumere quais são os fatores que levam você a ficar na instituição.  

 

A partir da análise das respostas desse questionário prévio, foram desenvolvidos 2(dois) 

questionários: um a ser aplicado aos servidores técnicos-administrativos (Apêndice I) e 

outro aplicado aos gestores (Apêndice II) dos 3(três) campi estudados nessa pesquisa. A 

escolha dos campi ocorreu para ter acessibilidade aos mesmos. Antes do questionário 

ser aplicado, o mesmo foi submetido a 10 servidores, lotados em campi diferentes das 

pesquisados, para analisar a clareza das perguntas e das respectivas opções. Para obter a 

análise dos resultados, as respostas serão tabuladas por meio de porcentagem.  

 

4.3 LEVANTAMENTO DE DADOS 

Para o presente trabalho, foram aplicados 132 questionários a servidores técnicos- 

administrativos (Apêndice I) e 18 gestores (Apêndice II), distribuídos nos campi A, B e 

C do Colégio Pedro II. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a setembro 

de 2018. 
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5. ANÁLISE E RESULTADOS  

Os resultados serão apresentados norteados pelos 9 (nove) grupos, desafios a 

implementação do modelo de Gestão por Competência, apontados pela literatura. O 

item 5.1 apresentará os resultados obtidos para os servidores técnicos administrativos e 

o item 5.2 apresentará os resultados obtidos para os gestores.   

5.1 SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

O item avaliação dos servidores foi apresentado nas figuras 2-5, a partir das questões 1, 

2 e 3 (Apêndice I). Assim, foram observados que 54% dos servidores foram avaliados 

nos últimos 18 meses. Quando a avaliação foi realizada, 48% dos servidores 

concordaram que a avaliação feita pelo gestor os levou a maior motivação; 17% 

concordaram parcialmente com essa afirmação; 7 % discordaram dessa informação e 

27% afirmaram não ter recebido nenhum feedback. Dos que receberam o feedback, 55 

% dos servidores consideram que o mesmo foi útil e construtivo a sua atividade 

funcional.  

 

Figura 2. Repostas em porcentagem para a Questão 1 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 3. Repostas em porcentagem para a Questão 1.1 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura 4. Repostas em porcentagem para a Questão 2 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura 5. Repostas em porcentagem para a Questão 3 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 
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Os cursos de capacitação/treinamento foram avaliados com as respostas relativas as 

questões 4 e 5 (Apêndice I) e foram apresentadas nas figuras 6-8. Dos servidores 

pesquisados, 76% participaram de cursos de capacitação e afirmaram que esses cursos 

estavam ligados a sua atividade de trabalho. Para os motivos que levaram a não 

participação em cursos de capacitação/treinamento; 32% afirmaram que os cursos são 

oferecidos em lugares distantes da local de trabalho; 42% afirmaram que os horários dos 

cursos são incompatíveis com a agenda pessoal; 24% não sinalizaram nenhuma razão 

para a não participação em tais cursos e 24% ressaltaram carência de pessoal para 

realizar suas respectivas funções, quando estiverem realizando se capacitando. 

 

Figura 6. Repostas em porcentagem para a Questão 4 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 7. Repostas em porcentagem para a Questão 4.1 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 8. Repostas em porcentagem para a Questão 5 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 

Os problemas de comunicação foram analisados na questão 6 (Apêndice I) e foram 

apresentados na Figura 9. Percebeu-se que 58% dos servidores não sinalizaram 

problemas de comunicação, e 42% sinalizaram problemas de comunicação entre seus 

respectivos pares. Desses, 27% ressaltaram como problema a mudança constante de 

informação, 21% caracterizaram a velocidade da informação, 15% atribuíram a 

quantidade excessiva de informação e a falta de clareza nas informações.  

 

Figura 9. Repostas em porcentagem para a Questão 6 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 

Em relação à demanda de informações, 43% concordaram que recebem a informação 

necessária para realizar o trabalho corretamente, quando percebem uma mudança. 
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Enquanto 39% concordam parcialmente com essa afirmação. Quando analisamos se a 

carga horária é suficiente para a realização das suas funções, percebemos que 97% dos 

entrevistados concordaram que a carga horária é suficiente para a realização das 

atividades adequadamente. Já em relação aos recursos físicos, 43% dos entrevistados 

concordaram que os meios físicos disponíveis no trabalho são suficientes para realizar 

as tarefas, enquanto 39% concordaram parcialmente com essa informação. Nas figuras 

10-12 serão apresentados os resultados obtidos nas questões 7, 8 e 9.  

 

Figura 10. Repostas em porcentagem para a Questão 7 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura 11. Repostas em porcentagem para a Questão 8 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 12. Repostas em porcentagem para a Questão 9 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 

Em relação à forma de acesso à carreira pública federal, via concurso público, em 

situações nas quais o edital não contempla a formação acadêmica, a pesquisa retratou 

(questões 10 e 11) que 39% dos servidores entrevistados concordaram que suas 

respectivas atividades profissionais são relacionadas à sua formação acadêmica. E 39% 

concordaram parcialmente com essa informação. Nas figuras 13 e 14 serão apresentados 

os resultados obtidos nas questões 10 e 11. 

 

Figura 13. Repostas em porcentagem para a Questão 10 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 14. Repostas em porcentagem para a Questão 11 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 

 

Quando analisamos o conhecimento de normas (questão 12), ver figuras 15 e 16, 72% 

dos entrevistados relataram que muitas vezes se deparam com situações em que é 

necessário seu conhecimento. Dessas normas citadas com mais freqüência, percebemos 

que 34% dos entrevistados pontuaram as portarias vigentes, 26% pontuaram o 

conhecimento da lei 8112/90 e lei 8429/92, 17% pontuaram o prazo para emissão de 

documentos e 15% pontuaram o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 

Figura 15. Repostas em porcentagem para a Questão 12 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 16. Repostas em porcentagem para a Questão 12.1 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 

Dos motivos que levam os servidores a permanecer na instituição (questão 13), foi 

observado que 60% assinalaram a estabilidade no setor público; 54%, o bom 

relacionamento com os colegas e a flexibilidade no horário, 45%, o bom relacionamento 

com a chefia; 36% boa qualidade no trabalho; 27% incentivo à qualificação; 12%, a 

oportunidade de ter um trabalho até passar num concurso melhor; e 27%, proximidade 

da residência. Nas figuras 17 e 18 serão apresentados os resultados obtidos nas questões 

13 e 14. 

 

Figura 17. Repostas em porcentagem para a Questão 13 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 18. Repostas em porcentagem para a Questão 14 (Apêndice I). 

Fonte: O autor (2018). 

 

5.2 GESTORES 

Em relação à busca por capacitação para o exercício do cargo como gestor, a pesquisa 

mostrou que 67% dos gestores não fizeram nenhum curso de Gestão por Competência, 

mas 67% dos entrevistados concordaram parcialmente que se sentem qualificados e 

treinados suficientemente para exercer o cargo de chefia/liderança. Quando analisamos 

o incentivo aos seus subordinados a buscar capacitação, 67% concordaram que alocam 

horas em suas respectivas semanas para desenvolver atividades especificas para 

incentivar seus servidores a se capacitar. Dessa forma, a pesquisa mostrou que 67% dos 

entrevistados acreditam que os servidores que participam de cursos de 

capacitação/treinamento desenvolvem seu trabalho de forma mais eficiente e 33% 

concordam parcialmente com essa afirmação. Nas figuras 19-22 serão apresentadas os 

resultados obtidos nas questões 1-4, respectivamente. 
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Figura 19. Repostas em porcentagem para a Questão 1 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 20. Repostas em porcentagem para a Questão 2 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 21. Repostas em porcentagem para a Questão 3 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

Figura 22. Repostas em porcentagem para a Questão 4 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 

 

Um dos entraves para a implementação do modelo de Gestão por Competência é o 

problema de comunicação (ruim) entre os gestores e seus coordenados. 67% dos 

entrevistados acreditam que esses problemas dificultam, algumas vezes, a propagação 

da informação correta, conforme mostra a figura 23.  
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Figura 23. Repostas em porcentagem para a Questão 5 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 

 

A relação entre a função desenvolvida pelo servidor e sua formação acadêmica para a 

eficiência na realização das suas funções foram observados em 67% dos entrevistados, 

que concordaram que, quando a função desenvolvida pelo servidor está associada à sua 

formação acadêmica, ele a desenvolve com mais eficiência. Em relação à carência de 

mão de obra, 83% dos gestores entrevistados acreditam que o desempenho 

administrativo e pedagógico é afetado quando faltam servidores. Nas figuras 24-25 

serão apresentadas os resultados obtidos nas questões 6 e 7, respectivamente. 

 

Figura 24. Repostas em porcentagem para a Questão 6 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 25. Repostas em porcentagem para a Questão 7 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 

 

Em relação à continuidade dos projetos em andamento, 78% dos gestores entrevistados 

concordaram parcialmente que, quando assumem um novo cargo de gestão, terminam 

os projetos iniciados pela gestão anterior, conforme mostra a figura 26. Desses, 89% 

afirmaram que não mudaram de setor que chefiavam nos últimos 5 anos, conforme 

mostra a figura 27. 

 

Figura 26. Repostas em porcentagem para a Questão 8 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 27. Repostas em porcentagem para a Questão 11 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 

 

Em relação ao conhecimento de normas (legislação), as figuras 28 e 29 mostram que 

28% dos gestores entrevistados concordaram que todo tempo surgem situações, em que 

é necessário o conhecimento da legislação. Dentre elas, 18% ressaltaram o 

conhecimento do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 18% ressaltaram o 

conhecimento de portarias vigentes (Documentos publicado pelos reitores e pró-reitores 

do Colégio Pedro II); 18% ressaltaram a administração de estagiários.  

 

Figura 28. Repostas em porcentagem para a Questão 9 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 29. Repostas em porcentagem para a Questão 9.1 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 

 

Como a pergunta 10 (“Quantos subordinados (servidores) participaram de treinamento 

no último ano?”) apresentou um grande espectro de respostas, decidimos representá-las 

em faixas: FAIXA A - 0 a 3 servidores, FAIXA B - 4 a 7 servidores, FAIXA C - 08 a 11 

servidores e FAIXA D – mais de 11 servidores, conforme mostra a figura 30. Dessa 

forma, a pesquisa observou que 72% dos gestores entrevistados ficaram na faixa A, 

enquanto que 28% ficaram na faixa B.   

 

Figura 30. Repostas em porcentagem para a Questão 10 (Apêndice II). 

Fonte: O autor (2018). 
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6. CONCLUSÕES 

A pesquisa ratifica muitos dos desafios citados por Osório (2016) e Borba (2014) no 

que se refere à avaliação do servidor e ao feedback recebido dos gestores. Os servidores 

ressaltaram que, quando a avaliação foi realizada e o respectivo retorno (feedback) foi 

transmitido ao servidor, ocasionou maior motivação entre eles.  

Ao avançar na investigação, observa-se que a falta de cursos de capacitação/treinamento 

também foram vistos como desafios à implantação da gestão por competências no setor 

público, conforme observados em OCDE (2010), Osório (2016) e Borba (2014).  Na 

busca por capacitação para o exercício do cargo como gestor, a pesquisa concluiu que a 

maioria dos gestores não fez nenhum curso de Gestão por Competência, mas 67% dos 

entrevistados concordaram parcialmente que se sentem qualificados e treinados 

suficientemente para exercer o cargo de chefia/liderança.   

Na busca por capacitação para o exercício do cargo como técnico, pode-se observar que 

76 % dos entrevistados participaram de cursos de capacitação/treinamento. Acredita-se 

que esse resultado seja um impacto das ações dos gestores, pois 67% dos gestores 

entrevistados relataram que incentivaram seus subordinados a buscar capacitação. Em 

relação aos motivos que levam os servidores a não participar dos programas de 

capacitação, verifica-se que muitas variações nas respostas, tais como: cursos são 

oferecidos em lugares distantes da local de trabalho, horários dos cursos são 

incompatíveis com a agenda pessoal e a carência de pessoal para realizar suas 

respectivas funções quando estiverem se capacitando. 

A busca por qualificação é uma das principais barreiras para a implementação da Gestão 

por Competência. A pesquisa observou que os servidores que participaram de cursos de 

capacitação/treinamento apresentaram correlação direta com os feedback recebido dos 

gestores, com menor chance de afastamento do trabalho por saúde, com o melhor 

relacionamento com a chefia, com a melhor qualidade na realização das suas atividades 

funcionais e com a maior percepção dos ruídos de comunicação. Além disso, a pesquisa 

concluiu que, para os gestores, a busca por capacitação torna o servidor mais eficiente, 

mais comprometido na realização de projetos iniciados em gestões anteriores. Um dos 

entraves a não incentivar seus subordinados a capacitação é a carência de servidores.  
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 Outro desafio abordado pela literatura foram os problemas de comunicação, conforme 

Silva e Mello (2013) e Camões (2010). A pesquisa evidenciou que a maioria dos 

gestores entrevistados acredita que os problemas de comunicação entre eles e seus 

coordenados dificultam a propagação da informação correta. Esse fato também foi 

observado pelos servidores técnicos já que 42% dos entrevistados relataram problemas 

de comunicação entre seus pares. Em relação à demanda de informações, 42% 

concordaram que recebem a informação necessária para realizar o trabalho corretamente 

quando percebem uma mudança. Enquanto 39% concordam parcialmente com essa 

afirmação.  

  

Ao debater a questão da comunicação nos organismos públicos no Brasil, convém 

lembrar que grande parte das organizações públicas ainda apresenta estrutura 

tradicional, tendo dificuldade para promoverem ou aceitarem as mudanças, conforme 

analisa Paiva (2004). A própria utilização da comunicação interna como ferramenta de 

gestão pode ser encarada como uma mudança, uma vez que se trata de estratégia 

relativamente recente na realidade dos organismos públicos. (REINALDO et al, 2010)  

Infere-se que é difícil implantar novas ferramentas de comunicação em organizações 

públicas sem que haja um prévio estudo sobre as condições culturais das relações e 

práticas ali construídas. Quaisquer que sejam as ferramentas tecnológicas implantadas, 

essas dependem da maneira como cada um dos diferentes usuários lidará com as 

ferramentas, porque são essas (por vezes divergentes) interpretações que determinam os 

efeitos das tecnologias na prática e não as suas características técnicas (SILVA e 

MELLO, 2013). 

Outra barreira à implementação do modelo de Gestão por Competência na 

administração pública federal é a forma de acesso a carreira pública, via concurso 

público, conforme mencionado por Osório (2016), Borba (2014), OCDE (2010), 

Capuano (2015) e Silva e Mello (2013). A pesquisa evidenciou que apenas 39% dos 

entrevistados concordaram que suas respectivas atividades profissionais são 

relacionadas à sua formação acadêmica. A admissão via concurso público não promove 

instrumentos capazes de aferir as competências dos candidatos, pois só se avaliam 

conhecimentos técnicos. 
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Ao analisarmos o conhecimento sobre a legislação vigente tais como: plano de carreira, 

promoções, concurso público e o conhecimento de normas/portarias, a pesquisa 

evidenciou que a maioria dos entrevistados relatou que, em muitas vezes, se deparam 

com situações em que é necessário seu respectivo conhecimento. Dessas normas citadas 

com mais freqüência, percebe-se que 34% dos entrevistados técnicos pontuaram as 

portarias vigentes; 26% pontuaram o conhecimento da lei 8112/90 e lei 8429/92; 17% 

pontuaram o prazo para emissão de documentos; e 15% pontuaram o ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). Já em relação aos motivos que levam os servidores a 

permanecer na instituição, as respostas foram muito variadas, dentre elas destacamos 

60% para estabilidade no setor público, 54% para bom relacionamento com os colegas, 

54% para flexibilidade no horário, 45% para bom relacionamento com a chefia etc.  

 

Esse parâmetro foi investigado em Osório (2016), que ressaltou que o conhecimento da 

legislação interfere na consolidação do modelo de gestão nas organizações públicas. Já 

Silva e Mello (2013) ressaltaram o imaginário da estabilidade no serviço público e o 

princípio da legalidade. Osório (2016) sinalizou que os entraves burocráticos são os 

maiores responsáveis pela grande lacuna temporal entre a elaboração de um método de 

gestão e sua aplicação em termos operacionais. Borba (2014) destacou a ausência de um 

banco de talentos, destacando a legislação como um elemento desafiador à gestão por 

competências no setor público. De forma geral, os autores concluíram, que a lei, muitas 

vezes, não acompanha as mudanças na gestão das organizações, sendo tardia em suas 

atualizações.  

 

A presente pesquisa concluiu que as barreiras institucionais para a implementação da 

Gestão por Competência foram observadas no Colégio Pedro II/RJ. Acredita-se que os 

principais pontos observados com esse trabalho, tais como: feedback aos servidores, 

conhecimento da legislação, adequação dos horários dos cursos de capacitação, 

treinamento aos servidores e ruídos de comunicação que serviram de parâmetros para o 

desenvolvimento de ações para a promoção da Gestão por Competência na referida 

instituição. 
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APÊNDICE I 

Quadro 3 - Questionário aplicado aos servidores técnicos administrativo dos campi A, B 

e C. 

1- Você foi avaliado nos últimos 18 meses no seu trabalho?  

(  ) SIM      (  ) NÃO 

1.1 - Em caso de afirmativo, quando foi? 

(A) no último mês.     (B) nos últimos 6 meses.   (C) nos últimos 12 meses. 

(D) nos últimos 18 meses.     (E) há mais de 18 meses. 

 

2- Avalie se concorda com a afirmação: 

“O feedback foi útil e construtivo para minha atividade funcional de carreira” 

(A) concordo      (B) concordo parcialmente    (C) discordo parcialmente 

(D) discordo       (E) Não recebi nenhum feedback 

 

3- Avalie se concorda com a afirmação:  

“Após a avaliação feita pelo gestor, eu me senti mais motivado” 

(A) concordo      (B) concordo parcialmente    (C) discordo parcialmente 

(D) discordo       (E) Não fui avaliado pelo meu gestor. 

 

4- Você já participou de algum curso de capacitação/treinamento?  

(  ) SIM      (  ) NÃO 

4.1 - Em caso de afirmativo, o conteúdo do curso estava ligado a sua atividade de 

trabalho?  (  ) SIM      (  ) NÃO 

 

5- Das razões citadas abaixo, qua(l)is a(s) razão(ões) que leva você a NÃO participar 

de cursos de capacitação/treinamento oferecidos pela instituição. (Você poderá 

marcar mais de uma opção). 

(    ) Nenhuma. 

(     ) Não me interesso pelos conteúdos oferecidos.    

(    ) Os horários dos cursos são incompatíveis com minha agenda pessoal. 

(    ) Os cursos são oferecidos em lugares distantes do meu local de trabalho.  

(  ) Os cursos têm cargas horárias pequenas, não atendendo aos requisitos de 

progressão por capacitação.  
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(   ) Carência de pessoal para realizar minhas funções quando estiver realizando os 

cursos.  

(       ) outras: ______________________________________________________ 

 

6- Você percebe algum problema de comunicação (ruído) entre seus pares ou entre 

você e o gestor?  (  ) SIM      (  ) NÃO 

Marque qua(l)is tipo(s) você já encontrou: (Você poderá marcar mais de uma opção) 

(     ) A velocidade da informação ocasiona problemas de comunicação. 

(     ) A quantidade excessiva de informações ocasiona problemas de comunicação.  

(     ) A mudança constante de informação ocasiona problemas de comunicação. 

(   ) A falta de conhecimento de ferramentas tecnológicas ocasiona problemas de 

comunicação.  

(     ) A falta de clareza nas solicitações (informações).  

(     ) Carência de reuniões informais para análise de desempenho.   

(    ) outras: ______________________________________________________ 

 

7- Avalie se concorda com a afirmação:  

“Quando ocorrem mudanças na forma de como eu devo proceder (normas, portarias 

etc) recebo a informação necessária para realizar meu trabalho corretamente” 

(A) concordo            (B) concordo parcialmente 

(C) discordo              (D) discordo parcialmente 

 

8- Avalie se concorda com a afirmação:  

“A carga horária para mim e meus colegas de equipe é suficiente para realizar as 

atividades adequadamente” 

(A) concordo            (B) concordo parcialmente 

(C) discordo              (D) discordo parcialmente 

 

9- Avalie se concorda com a afirmação:  

“Os meios físicos disponíveis (computadores, telefone, mesas etc) para mim e meus 

colegas de trabalho são suficientes para realizar as tarefas que nos são atribuídas” 

(A) concordo            (B) concordo parcialmente 

(C) discordo              (D) discordo parcialmente 
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10- Avalie se concorda com a afirmação:  

“A minha formação e os cursos que participo me dão conhecimento suficiente para 

realizar adequadamente as atividades a mim atribuídas” 

(A) concordo            (B) concordo parcialmente 

(C) discordo              (D) discordo parcialmente 

 

11- Avalie se concorda com a afirmação:  

“Minhas atividades profissionais e minhas responsabilidades no trabalho estão 

relacionadas à minha formação acadêmica” 

(A) concordo            (B) concordo parcialmente 

(C) discordo              (D) discordo parcialmente 

 

12- Durante as atividades do meu trabalho existem situações que eu preciso saber 

normas. Qual a freqüência que essas situações ocorrem? 

(  ) Sempre     (   ) muitas vezes    (    ) raramente      (    ) nunca 

Da(s) situação(ões) em que o desconhecimento da legislação afeta o seu trabalho. 

(Você poderá marcar mais de uma opção). 

(    ) Atendimento de pais e alunos, sendo necessário conhecer a ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). 

(     ) Atendimento de pais e alunos, sendo necessário conhecer os PCN´s (Parâmetros 

Curriculares Nacionais). 

(     ) Atendimento de pais e alunos, sendo necessário conhecer a BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular).  

(     ) Atendimento de pais e alunos, sendo necessário conhecer as portarias vigentes.  

(      ) Administração de estagiários.  

(      ) Prazo para emissão de documentos.  

(      ) Atendimento a comunidade escolar, sendo necessário conhecer a lei 8112/90 

(Estatuto dos Servidores Públicos Federais) e lei 8429/92 (Lei da Improbidade 

Administrativa). 

(    ) outras: ______________________________________________________ 
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13- Marque a(s) situação(ões) em levam você a ficar na instituição. (Você poderá 

marcar mais de uma opção)  

(    ) Estabilidade no setor público. 

(    ) Boa qualidade no trabalho.  

(    ) Bom relacionamento com os colegas. 

(    ) Flexibilidade no horário.  

(     ) Ter sido ex-aluno.  

(     ) Ter um trabalho até passar num concurso melhor.  

(     ) Incentivo a qualificação. 

(     ) Identificação pessoal com a função.  

(     ) Bom relacionamento com a chefia.   

(     ) Proximidade da minha residência.  

(     ) Exerço a minha função compatível com a minha formação.  

(     ) Salário 

(    ) outras: ______________________________________________________ 

 

14- Você teve afastado do trabalho no último ano por motivos de saúde? 

(  ) SIM      (  ) NÃO 
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APÊNDICE II 

Quadro 4 - Questionário aplicado aos gestores dos campi A, B e C. 

1- Já Fez algum curso de Gestão por Competência? 

(  ) SIM      (  ) NÃO 

2- Avalie se concorda com a afirmação:  

“Eu incentivo meus subordinados a se capacitarem” 

(A) concordo   (B) concordo parcialmente  (C) discordo parcialmente  (D) discordo 

 

3- Avalie se concorda com a afirmação:  

“Sinto-me  qualificado e treinado suficientemente para exercer melhor o cargo de 

chefia/liderança que exerço” 

(A) concordo   (B) concordo parcialmente  (C) discordo parcialmente  (D) discordo 

 

4- Avalie se concorda com a afirmação:  

“Os servidores que participam de cursos de capacitação/treinamento desenvolvem 

seu trabalho de forma mais eficiente.” 

(A) concordo   (B) concordo parcialmente  (C) discordo parcialmente  (D) discordo 

 

5- Avalie se concorda com a afirmação:  

“Observo problemas de comunicação (ruído) entre mim e meus coordenados” 

(A) nunca   (B) raramente  (C) algumas vezes  (D) frequentemente  (E) o tempo todo 

 

6- Avalie se concorda com a afirmação:  

“Quando a função desenvolvida pelo servidor está associada a sua formação 

acadêmica, ele a desenvolve com mais eficiência” 

(A) concordo   (B) concordo parcialmente  (C) discordo parcialmente  (D) discordo 

 

7- Avalie se concorda com a afirmação:  

“O desempenho administrativo e pedagógico do campus é afetado pela carência 

de servidores” 

(A) concordo   (B) concordo parcialmente  (C) discordo parcialmente  (D) discordo 
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8- Avalie se concorda com a afirmação:  

“Quando assumo um novo cargo de gestão termino os projetos já iniciados pela 

gestão anterior” 

(A) concordo   (B) concordo parcialmente  (C) discordo parcialmente  (D) discordo 

 

9- Durante as atividades do meu trabalho existem situações que eu preciso saber 

normas. Qual a frequência que essas situações ocorrem? 

(A) nunca  (B) raramente (C) algumas vezes (D) frequentemente (E) o tempo todo 

Da(s) situação(ões) em que o desconhecimento da legislação afeta o seu trabalho. 

(Você poderá marcar mais de uma opção) 

(    ) Atendimento de pais e alunos, sendo necessário conhecer a ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). 

(     ) Atendimento de pais e alunos, sendo necessário conhecer os PCN´s (Parâmetros 

Curriculares Nacionais). 

(     ) Atendimento de pais e alunos, sendo necessário conhecer a BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular).  

(     ) Atendimento de pais e alunos, sendo necessário conhecer as portarias vigentes.  

(      ) Administração de estagiários.  

(      ) Prazo para emissão de documentos.  

(      ) Atendimento a comunidade escolar, sendo necessário conhecer a lei 8112/90 

(Estatuto dos Servidores Públicos Federais) e lei 8429/92 (Lei da Improbidade 

Administrativa). 

(    ) outras: ______________________________________________________ 

 

10- Quantos subordinados (servidores) participaram de treinamento no último ano? 

__________________________________________________________ 

 

11- Quantas vezes eu mudei de setor que chefiava nos últimos 5 anos? 

______________________________________ 

 

 


