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RESUMO
A gestão de pessoas sofreu alteração na forma de abordagem, passando a ter um contexto
estratégico, no qual, alinha-se a gestão de recursos humanos ao planejamento da organização.
Na administração pública, utilizando-se do contexto gerencial, esse movimento também
começou a ganhar força. Um dos instrumentos dessa abordagem é a gestão por competências.
No caso brasileiro foi inserida por meio da publicação do Decreto nº 5.707 no ano de 2006, que
institui a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), trazendo a gestão por
competências enquanto a gestão da capacitação. Muitos são os desafios para implementar essa
política pública, assim este trabalho teve por objetivo principal comparar as percepções da alta
administração da Universidade Federal Fluminense (UFF) e dos diferentes níveis hierárquicos,
no que concerne aos indicadores de competências comportamentais do projeto de mapeamento
de competências. Pretendeu ainda analisar de que maneira essas percepções podem dialogar
com as previsões legais relacionadas à gestão de pessoas, especificamente com a avaliação do
estágio probatório, prevista na Lei 8.112/90, no artigo 20. Este trabalho se caracterizou por ser
descritivo, qualitativo, documental, bem como fez recurso a um estudo de caso. As percepções
analisadas referem-se a 1609 perfis de competências comportamentais mapeados na UFF
durante os anos de 2012 a 2017. Os resultados do presente estudo apontam que existe em apenas
alguns indicadores uma percepção de relevância similar, entre a alta administração e os outros
níveis hierárquicos e sugere ser possível, guardado algumas ressalvas, a utilização da gestão
por competências na administração pública.
Palavras-chave: Cultura organizacional. Gestão estratégica de pessoas. Gestão por
competências. Mapeamento de Competências. Política Nacional de Desenvolvimento de
Pessoal.

ABSTRACT
People management has undergone a change in approach, getting a strategic context, in which
human resource management aligns with organizational planning. In the public administration,
using the managerial context, this movement also started to gain strength. One of the
instruments of this approach is the competency management. In the Brazilian case it was
introduced through the publication of the Decree number 5.707, in the year of 2006, which
establishes the National Policy for Staff Development (Política Nacional de Desenvolvimento
de Pessoal - PNDP), and brings the competency management as the training and development
management. The challenges to implement that public policy are many, therefore, this study
aimed to compare the insights of the senior management of Fluminense Federal University
(UFF) and those of the different hierarchical levels, regarding the indicators of behavioral
competences of the competency mapping project. It also wanted to analyze how these insights
can dialogue to the legal provisions related to people management, in particular, those related
to probation evaluation, foreseen by the article 20 of the Law 8.112/90. This study was
characterized as being descriptive, qualitative, documental, as well as relied on a case study.
The insights examined refer to 1609 profiles of behavioral competencies mapped at UFF during
the years of 2012 to 2017. The results of the present study point out that only some of the
indicators show a similar perception between the senior management and the other hierarchical
levels, and suggests, with some reservations, it is possible the use of the competency
management in the public management.
Keywords: Organizational Culture. Strategic People Management. Competency Management.
Competency Mapping. National Policy for Staff Development.
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1 INTRODUÇÃO

A Administração Pública sofreu alterações na forma de abordagem ao longo da história,
passando pela patrimonialista, burocrática e atualmente tem concentrado esforços na
implementação da administração pública gerencial. Este, sem descartar as peculiaridades do
serviço público, agrega algumas práticas advindas da atividade privada. Percebe-se nas ações e
discursos do governo federal uma busca pela melhoria contínua no que concerne aos serviços
prestados aos cidadãos e uma atenção especial com o desenvolvimento do servidor.
Um desses atos foi a publicação do Decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006 que institui
a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), possuindo entre as finalidades, de
acordo com o artigo 1º: “a melhoria de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos
prestados ao cidadão; desenvolvimento permanente do servidor; adequação das competências
requeridas dos servidores aos objetivos das instituições”. (BRASIL, 2006)
Dentre os instrumentos da PNDP tem-se a Gestão por Competências (GPC) que se
refere, segundo o decreto, a “gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos
servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição”. (BRASIL, 2006)
Na Universidade Federal Fluminense (UFF), fundamentado nesse decreto que
regulamenta a gestão por competência, a área de recursos humanos realizou um seminário no
ano de 2010. Com ele iniciou-se o projeto de Mapeamento de Competências (MC), utilizando
a metodologia elaborada por Rogério Leme, na qual se subdivide a noção de competência em
duas: competência técnica, que está relacionada aos conhecimentos e habilidades, e
competência comportamental, que se refere à atitude. (LEME, 2012)
O mapeamento de competências da UFF constituiu-se em um projeto estratégico,
vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)1. Na primeira fase de mapeamento
os servidores foram convidados a responder um questionário com três perguntas, a saber:
comportamentos que agradam; os que não agradam e quais seriam os ideais. Dessas respostas,
elaborou-se uma lista de indicadores que foi consolidada em torno de competências
comportamentais e validada pela alta gestão da Universidade. Dentre essas competências, a alta
administração sinalizou as competências e indicadores comportamentais que seriam
diferenciais e/ou essenciais2. No anexo A, poder-se-á observar os 65 indicadores, relacionados
1

Documento em que se definem a missão da instituição de ensino superior, a política pedagógica institucional e
as estratégias para atingir suas metas e objetivos. Fonte: http://pdi.sites.uff.br/o-que-e-pdi/ Acesso em: 18/08/2017
2
Competências que são as mais importantes para o sucesso do negócio.
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com as respectivas competências, com destaque para os apontados enquanto diferenciais e/ou
essenciais.
Na segunda fase do projeto realizaram-se reuniões por setor/seção, no qual pelo menos
um representante de cada cargo e chefia imediata assinalavam a importância de cada indicador
em seus processos de trabalho, gerando o Nível de Competência do Cargo (NCC). Este
corresponde ao nível requerido para uma determinada competência comportamental, por cargo
e por setor. Na maioria dos casos, as equipes tiveram o entendimento que independente do cargo
o perfil comportamental requerido seria o mesmo para todos os membros.
Existem diversos fatores que podem modificar a percepção de importância de um
determinado indicador em relação a outro. Da mesma forma, há uma grande complexidade em
torno do termo competência e sua manifestação nos distintos ambientes. Diante de tais aspectos,
nos deparamos com questões importantes para reflexão acerca dos processos de trabalho, nos
interrogando sobre a existência de sinergia entre a percepção da alta administração e os diversos
níveis hierárquicos. Deste modo, o presente trabalho pretende responder a seguinte questão:
qual a percepção dos diversos níveis hierárquicos da Universidade Federal Fluminense, a
respeito dos indicadores comportamentais, apontados pela alta administração enquanto
diferencial/essencial?
Pretende-se ainda apresentar os indicadores e as competências comportamentais mais
relevantes, segundo a percepção dos servidores técnico-administrativos e chefias da
Universidade Federal Fluminense. Além disso, se objetiva analisar de que maneira essas
percepções podem dialogar com as previsões legais relacionadas à gestão de pessoas,
especificamente com a avaliação do estágio probatório, prevista na Lei 8.112/90, no artigo 20.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo Geral

Comparar as percepções da alta administração da Universidade Federal Fluminense e
dos diferentes níveis hierárquicos, no que concerne aos indicadores de competências
comportamentais do projeto de mapeamento de competências.

1.1.2 Objetivos Específicos

a)

Analisar a gestão estratégica de pessoas no contexto da administração pública

gerencial, com foco nas Universidades Federais (UF);
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b) Descrever o projeto de mapeamento de competências comportamentais na
Universidade Federal Fluminense;
c)

Apresentar os indicadores comportamentais diferenciais e essenciais de acordo com

a perspectiva da alta administração;
d) Categorizar os setores da universidade em níveis hierárquicos;
e)

Identificar os indicadores e competências comportamentais mais relevantes

segundo a percepção dos servidores técnico-administrativos e chefias;
f)

Analisar a prescrição da Lei 8.112/90 referente ao fatores avaliativos do Estágio

Probatório e o Mapeamento de Competências Comportamentais da UFF.

1.1.3 Objeto

A elaboração e execução do projeto de Mapeamento de Competências Comportamentais
realizado na Universidade Federal Fluminense, entre os anos de 2012 a 2017.

1.2 JUSTIFICATIVA

Este trabalho se mostra relevante ao refletir sobre uma temática atual e de extrema
importância, a saber, a Gestão por Competências. Apesar de sua inserção na administração
pública ter ocorrido há mais de dez anos, por meio do Decreto 5.707/06, houve pouco progresso
nas Universidades Públicas Federais no que concerne à utilização plena do instrumento. Tal
fato pode estar relacionado (i) a história de evolução da administração pública brasileira, na
qual não se nota um rompimento para uma nova abordagem, mas percebem-se traços de
integração entre os modelos patrimoniais, burocráticos e gerenciais, refletindo na cultura da
mesma; (ii) a complexidade em torno do conceito de competências e (iii) ao próprio decreto,
que a despeito de citar o sistema de gestão por competências, limita-se a uma gestão da
capacitação.
A produção de conhecimento nesta área é fundamental para consolidar o instrumento,
contribuindo para que as políticas aplicadas à gestão de pessoas por competências sejam
efetivas e auxiliem nas ações de desenvolvimento de pessoal, procurando garantir dessa forma
maior satisfação dos servidores e qualidade aos serviços prestados à sociedade.
Outra contribuição diz respeito à apresentação de múltiplas representações concernentes
ao tema e uma análise de que forma estas representações e esse processo podem dialogar com
as previsões legais.
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1.3 DELIMITAÇÕES

O presente estudo possui algumas delimitações no que concerne ao local e tempo. A
análise refere-se ao primeiro projeto de mapeamento de competências da Universidade Federal
Fluminense, realizado entre os anos de 2012 a 2017. Outro fator, diz respeito ao foco do estudo
que está voltado as competências comportamentais, dentro do contexto de gestão por
competências.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Essa dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo o primeiro destinado a essa
introdução. No segundo capítulo é abordado o referencial teórico, divido em cinco subcapítulos:
i) administração pública – traça um panorama da administração pública no Brasil, da
patrimonialista até a gerencial. Entretanto, também se utiliza de autores internacionais, que
apesar de estar em tradições político-administrativas e jurídicas diferentes, a maior abrangência
nessa abordagem objetiva dar conta de um ambiente no qual essas diferentes influências podem
ter mais ou menos expressão, em se tratando da universidade; ii) gestão de pessoas na
administração pública – procura contextualizar a evolução na forma de gerir pessoas, dando
ênfase a gestão estratégica e colocando a gestão por competências enquanto instrumento desse
momento; iii) cultura organizacional – apresenta esse complexo elemento, que pode auxiliar na
melhor compreensão das competências comportamentais e deve ser observado na
implementação da gestão por competências; iv) competência – define o conceito, apresenta as
abordagens americana, europeia e uma proposta de unificação das duas da qual está dissertação
condescende; v) gestão de pessoas por competência no serviço público – apresenta a PNDP,
contextualiza o tema de acordo com estudos e relatórios já publicados e sinaliza uma forma da
GPC atuar de maneira integrada em cada subsistema de gestão de pessoas no setor público,
abordando os desafios e oportunidades.
O terceiro capítulo destina-se a apresentar a metodologia, bem como o objeto de estudo.
Está dividido em quatro seções: i) classificação da pesquisa; ii) descrição do mapeamento de
competências na UFF; iii) procedimentos metodológicos utilizados na dissertação; iv)
limitações do estudo.
No quarto capítulo é apresentado e discutido os resultados. Este capítulo possui quatro
seções: a primeira analisa a percepção dos técnico-administrativos em educação (TAEs) e
chefias a respeito da relevância dos indicadores comportamentais levantados na primeira fase
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do MC; a segunda destaca a percepção dos ocupantes de posição de chefia, denominados cargo
“Gestor”, sobre esses indicadores; a terceira da ênfase aos indicadores classificados pela alta
administração enquanto diferencial e essencial, a análise será baseada em categorias dentro dos
agrupamentos (administração central, Hospital Universitário Antônio Pedro e unidade
acadêmica); a quarta propõe uma investigação a respeito da percepção de relevância dos
indicadores comportamentais que podem se relacionar com cada um dos fatores de avaliação
do estágio probatório, contidos no artigo 20 da lei 8.112/90, a saber: assiduidade, disciplina,
capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade.
Por fim, o quinto capítulo apresenta as considerações finais e proposições de novos
estudos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A administração pública no Brasil, baseada em uma perspectiva histórica, apresentou,
ao longo dos anos, três modelos básicos de gestão, a saber: Patrimonialista, Burocrático e
Gerencial. Importante ressaltar que os três modelos não seguiram uma ordem linear, mas cada
um possui um momento no qual as características são mais marcantes. Atualmente, é possível
identificar traços dos três modelos supracitados. Entretanto, percebe-se um avanço das práticas
oriundas da administração pública gerencial.
Na administração pública patrimonialista não existia qualquer distinção entre a
administração de bens públicos e bens particulares. O governante podia usar livremente os bens
sem qualquer prestação de conta para a sociedade. Como não havia distinção entre o público e
o privado, a corrupção e o nepotismo são traços marcantes desse tipo de administração
(PALUDO, 2010, p. 52). Bresser-Pereira (1998, p.20) afirma que “A administração
patrimonialista é do Estado, mas não é pública, na medida em que não visa o interesse público”.
Na segunda metade do século XIX emerge à administração pública burocrática, com
objetivo de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista; para tal utiliza-se dos
“princípios de um serviço público profissional e de um sistema administrativo impessoal,
formal e racional”. (PASCARELLI FILHO, 2011, p.25)
Bergue (2010, p. 187) aponta a eficiência, a profissionalização e os controles
administrativos como atributos gerais relacionados ao modelo burocrático na administração
pública.
Bresser-Pereira (1998, p. 21) destaca que reforma burocrática foi um grande avanço ao
estabelecer as bases de uma administração profissional, rompendo com o patrimonialismo,
porém faz uma crítica ao afirmar que a burocracia atenta para os processos sem considerar a
alta ineficiência envolvida, pois acredita que esta seja a maneira mais segura de evitar o
nepotismo e a corrupção.
Para Lima Junior (1998, p. 27), o grande problema é que o Brasil nunca teve o modelo
burocrático ou qualquer outro totalmente instalado. Não houve um encerramento para iniciar
uma nova forma de gestão. Por exemplo, o paternalismo não se extinguiu dando lugar a
administração pública burocrática, percebe-se sobreposição entre eles e de igual modo ao
analisar a passagem do modelo burocrático para o gerencial.
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De acordo com Paludo (2010, p. 59), a qualidade fundamental da administração pública
burocrática é a efetividade no controle dos abusos; porém tem como defeito a ineficiência, a
autorreferência e a incapacidade de voltar-se para o serviço dos cidadãos. Esses defeitos foram
se revelando à medida que os serviços do estado eram ampliados.
Objetivando minimizar esses problemas deixados a mostra pela expansão das funções
econômicas e sociais do Estado, o desenvolvimento tecnológico e a globalização da economia
mundial, surgiu na segunda metade do século XX a administração pública gerencial. (BRASIL,
1995, p. 15)
Uma das diferenças entre a administração pública burocrática e gerencial está na forma
de controle. A administração burocrática visa os processos, diferentemente da gerencial que
tem como foco a obtenção de resultados. O cidadão passa a ser visto como usuário e
contribuinte. Busca-se então, na administração pública gerencial tornar o país mais efetivo e
moderno.
Pimenta (1988, p. 174) aponta três grandes tendências relacionadas uma à outra e
fundamentais na negociação democrática de um novo acordo entre Estado e Sociedade: a
globalização, o avanço da tecnologia da informação e a emergência da sociedade civil
organizada.
O autor identifica oito princípios nas reformas gerenciais: desburocratização,
descentralização, transparência, accountability, ética, profissionalismo, competitividade e foco
no cidadão.
A desburocratização seria o fato de eliminar procedimentos desnecessários,
modernizando os processos de trabalho através da tecnologia da informação, contribuindo para
uma mudança na cultura das organizações, tornando-a mais flexível, facilitando a execução das
ações do gestor público e favorecendo a um atendimento de qualidade ao cidadão.
Descentralização pode acontecer de três formas: interna (de cima para baixo na
estrutura administrativa do setor público); externa (de dentro para fora da estrutura do Estado),
ou ainda a descentralização entre os níveis de governo, fortalecendo o poder local.
Pimenta (1998, p.182) afirma que a opção de ação descentralizada e indireta do Estado,
com foco maior no controle de resultados e flexibilidade administrativa, pode aumentar a
produtividade e a qualidade nos serviços públicos, mas depende da existência de uma sociedade
cidadã, que cumpra a função de controle social.
O terceiro princípio é o da transparência, torna-se fundamental para substituir controles
burocráticos por controles sociais, ao deixar os dados acessíveis à sociedade. Apresenta ainda,
a ideia de dados abertos do governo.
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O próximo princípio é o da accountability, que traz a ideia de contabilizar resultados,
controlar e avaliar se os objetivos propostos foram atingidos de acordo com as metas
preestabelecidas. Seria o processo de responsabilização dos gestores públicos pelos resultados
de suas ações.
Outro princípio é a ética, item indispensável neste processo e pode ser estimulada
através da implantação de diversos mecanismos, como a elaboração de códigos de ética, difusão
de princípios e normas, criação de conselhos e da aplicação de punições.
O sexto princípio é o profissionalismo, que diz respeito a ter pessoas competentes para
desempenhar com eficiência e eficácia suas funções.
A competitividade é o próximo princípio. O Estado social liberal não executa
diretamente todas as suas ações, mas descentraliza e contrata externamente grande parte dos
seus serviços. Nesse sentido, torna-se importante estimular a competitividade entre seus
fornecedores.
O último princípio é o do enfoque no cidadão. Percebe-se que às vezes a administração
pública ao executar suas políticas atenta-se mais para interesses internos, como o
corporativismo, do que para o cidadão. Porém, é importante valorizar o cidadão como principal
usuário dos serviços públicos e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos. Uma forma para
analisar pode ser a utilização de pesquisas de satisfação, com parâmetros para avaliar o
desempenho do setor público.
De acordo com Kettl (2005, p. 75), desde os anos 80 observa-se um crescimento em
todo o mundo de reforma do setor público. Praticamente todos os governos têm empreendido
esforços para modernizar e tornar mais eficiente à administração pública. Como reforça
Marques (2015, p. 36) “O desafio necessário para administração pública é transformar
estruturas burocráticas e hierarquizadas em organizações flexíveis e empreendedoras”.
A adesão a esta nova cultura orientada para o empreendedorismo, chamada de New
Public Management (NPM) - Nova Gestão Pública (NGP), teve início no Reino Unido, com a
eleição de Margareth Thatcher, no final da década de 1970. Na década de 1980, Os Estados
Unidos adotaram a NGP, através do governo de Ronald Reagan. Na sequência houve a
implementação em países na Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, e diversos países
europeus. A partir de 1990, tem-se a implantação na América Latina, sendo o Chile o primeiro
país a aderir. No Brasil a adoção foi a partir de 1995. (MATIAS-PEREIRA, 2016, pp. 56-57)
Motta (2013, p. 84) afirma que a NGP possui como objetivo principal, funcionar
semelhante a uma empresa privada, reduzindo custos, adquirindo eficácia e eficiência na
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prestação de serviços. A NGP recuperou ideias do liberalismo clássico, no que concerne a
reduzir o escopo e tamanho do Estado e inserir mecanismos de mercado no governo.
No Brasil, os esforços para modernização da administração pública e renovação do
aparato governamental iniciaram-se na década de 30. Foi criado nesse período o Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP) (MARCELINO, 2003, p. 643; SILVA e FADUL,
2010, p. 655). Marques (2015, p.14) destaca que essa foi a primeira tentativa de
profissionalização da administração pública brasileira.
Outro avanço foi o Decreto-Lei 200, de 1967 que estabeleceu diretrizes para a reforma
administrativa. De acordo com Silva e Fadul (2010, p. 655), este decreto-lei já esboçava um
modelo de administração pública gerencial.
Em 1979 foi publicado o Decreto nº 83.740 que tratava a respeito da instituição do
Programa Nacional de Desburocratização. Alguns dos objetivos do programa eram:

reduzir a interferência do Governo na atividade do cidadão e do empresário e abreviar
a solução dos casos em que essa interferência é necessária, mediante a
descentralização das decisões, a simplificação do trabalho administrativo e a
eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior
ao risco. (BRASIL, 1979)

Segundo o ex-ministro para a desburocratização, Hélio Beltrão (1984, p. 11), o que se
pretendia com o programa era retirar o usuário da condição colonial de súdito para investi-lo
na de cidadão, recebedor de toda a atividade do Estado.
Após um período de governos autoritários, a reforma administrativa pretendida pelo
Governo da Nova República, baseou-se em alguns princípios, conforme documento da
comissão geral da reforma de 1985, a título de exemplo:

Restauração da cidadania para prover os cidadãos de meios para a realização de seus
direitos, obedecendo aos critérios de universalidade e acesso irrestrito;
Democratização da ação administrativa em todos os níveis do governo, através de
dinamização, redução do formalismo e transparência dos mecanismos de controle,
controle do Poder Executivo pelo Poder Legislativo e pela sociedade, e articulação e
proposição de novas modalidades organizacionais de decisão, execução e controle
administrativo-institucional;
(...)
Melhoria dos padrões de desempenho a fim de promover a alocação mais eficiente de
recursos. (MARCELINO, 2003, p. 646)

Após diversos debates, foi publicada no ano de 1988 a Constituição Brasileira. Tal
documento proporcionou um avanço no campo do direito social e da cidadania.
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Em 1995, tem-se a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado –
MARE com a nomeação do ministro Bresser-Pereira para conduzir as reformas. No mesmo
ano, ocorreu a publicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). De
acordo com este, “a reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente
pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo
desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações”. (BRASIL, 1995, p. 16)
Através da Emenda Constitucional nº 19/1998 introduziu-se de modo explícito na
Constituição Federal o princípio da eficiência, assim o artigo 37 passa a ter o seguinte texto:
“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”. (BRASIL, 1998)
Para Bastos (2002, p. 79) o princípio da eficiência, já existia entre os que regem a
Administração Pública antes da Emenda Constitucional nº 19/98. “Isso mostra-se um tanto
óbvio, pois não seria razoável pensar em atividades da Administração Pública desempenhadas
com ineficiência e sem o atingimento de resultados dentro do seu objetivo maior, qual seja, a
realização do bem comum”. (BASTOS, 2002, p. 79)
Eficiência, segundo o dicionário Aurélio, é a qualidade do que é eficiente; capacidade
para produzir realmente um efeito; qualidade de algo ou alguém que produz com o mínimo de
erros ou de meios.
Di Pietro (2014, p. 84) aponta que o princípio da eficiência apresenta um aspecto
referente a atuação do agente público e o outro relacionado ao modo de organizar, estruturar,
disciplinar a Administração Pública. Ambos com objetivo de obter os melhores resultados na
prestação do serviço público.
De acordo com Motta (2013, p. 83) “ao assumir dimensões de prestação de serviços, a
eficiência da Administração Pública passou a ser um estágio importante para assegurar a
democracia”. Neste contexto, os cidadãos seriam vistos como usuários dos serviços públicos,
ao invés de meros recebedores da ação do Estado.
Importante destacar que na administração pública todos os princípios devem ser
observados. Não se deve focar apenas na eficiência em detrimento da legalidade,
impessoalidade, moralidade ou publicidade.
Outro ponto relevante neste processo de modernização do Estado foi o Decreto n° 5.378
de 2005 que instituiu o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização –
GESPÚBLICA. Esse com objetivo de contribuir para melhoria da qualidade dos serviços
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públicos e para o aumento da competitividade do país. Entretanto, tal decreto foi revogado com
a publicação do Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017.
Paula (2007, p. 82) aponta algumas limitações da nova administração pública: formação
de uma elite burocrática; centralização do poder nas instâncias executivas; inadequação da
utilização de técnicas e práticas advindas do setor privado no setor público; incompatibilidade
entre a lógica generalista e o interesse público; dificuldade de lidar com a complexidade dos
sistemas administrativos e a dimensão sociopolítica da gestão.
Para Motta (2013), apesar das recentes inovações, a administração pública gerencial
avançou pouco. Tal fato pode estar relacionado: i) a integração das dimensões políticas e
administrativas no mesmo espaço de decisão; ii) a desconsideração das dimensões democráticas
do serviço público; iii) falta de resultado e qualidade no serviço público prestado, percebido
pela sociedade; iv) desconsideração das condições de trabalho nas organizações públicas; v) as
normas fixadas na legislação não são facilmente alteradas, dependendo de novos consensos
políticos para inserir a novidade; vi) os incentivos a iniciativa e ao empreendedorismo
encontraram barreiras nos novos controles; vii) pouca autonomia do dirigente sobre os objetivos
dos órgãos que dirigem, apesar do treinamento oferecido na busca da eficiência e eficácia.
Segundo Bresser-Pereira (2005, p. 32), a maior ameaça que a administração pública
gerencial pode sofrer é ser vista como hostil ao funcionalismo público e assim não conseguir
obter apoio do corpo de servidores.
Um ponto importante neste processo é entender como a área de gestão de pessoas
evoluiu nessa construção e qual o papel que ela precisa desempenhar na busca para eficiência
e na contribuição com a melhoria da qualidade dos serviços prestados a sociedade. Conforme
pontua Guimarães (2000, p. 127), precisam interromper os modos tradicionais de administrar
os recursos públicos e iniciar com uma nova cultura de gestão, para desta forma atingir a
eficiência e a qualidade dos serviços públicos. São essas pessoas que ao prestar o serviço
público, representam o Estado perante a sociedade.

2.2 GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A gestão de pessoas nas organizações cada vez mais torna-se objeto de estudos e
atenção. Tal destaque refere-se ao potencial da área em gerar vantagem competitiva ou o
insucesso de muitos negócios.
Segundo Marques (2015, p. 13) a gestão de pessoas em uma perspectiva de evolução
pode ser tratada em três estágios: administração de pessoal, administração de recursos humanos
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e gestão de pessoas. É imprescindível que essa mudança seja percebida não apenas na
nomenclatura, mas na construção da missão da área e no suporte que a gestão a concederá.
Davenport (2001, p.9) destaca a evolução na perspectiva de gerir pessoas, saindo de
uma ótica de custo, para uma, na qual se pode gerar vantagem competitiva. Carbone et al (2009,
p. 134) reforça essa ideia ao afirmar que a área deve participar ativamente da gestão dos ativos
intangíveis. Cabendo a ela traçar estratégias para o desenvolvimento e valorização do capital
humano. A área deve observar valores e crenças, competências individuais, a gestão do
conhecimento, relações de trabalho, lideranças e sistemas de comunicação.
Dutra confirma esta transformação na forma de gerir pessoas, destacando maior
relevância delas no sucesso do negócio, porém pontua que “essas transformações não foram
acompanhadas pelos conceitos e ferramentas que dão suporte à gestão de pessoas”. (DUTRA,
2004, p. 17)
A eficácia e eficiência de uma política de gestão de pessoas depende em grande parte
da sua consistência interna e sua relevância com a estratégia do negócio. A confiabilidade dessa
política depende mais da consistência entre seus componentes que a qualidade de cada um deles
isoladamente. (LE BOTERF, 2008, p. 84)
Bergue (2010, pp. 253-254) estrutura um conjunto de processos análogos à gestão de
pessoas na administração privada e faz às devidas adaptações a realidade da gestão de pessoas
no setor público. No quadro 1, pode-se verificar os principais processos e produtos.
Quadro 1 – Processos e produtos da gestão de pessoas no setor público
Processos
Agregar pessoas

Alocação de pessoas

Remuneração de pessoas








Transformação de pessoas




Produtos
Prover o aparelho administrativo de pessoas necessárias
o Identificar necessidades (Fase de Planejamento) até
conclusão dos procedimentos de admissão;
Entrada do servidor em exercício;
Treinamento inicial;
Adaptação do indivíduo no ambiente de trabalho;
Políticas de remuneração (vencimento, indenizações,
gratificações; adicionais; auxílios);
Mecanismo de aferição de desempenho e resultados;

Promoção de treinamento especializado;
Desenvolvimento das pessoas
o Diagnóstico situacional (identificar potencialidades
pessoais e necessidades institucionais);
o Formulação de programas de treinamento e
desenvolvimento de pessoas;
Acompanhamento de pessoas
 Definição de parâmetros referenciais e metas de
desempenho globais, setoriais e individuais
Fonte: Bergue (2010) - Elaborado pelo autor (2018).
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Na administração pública, aliado a esses fatores, deve-se destinar devida atenção à
legislação e aos aspectos culturais de formação ou mudança do próprio Estado. Schikmann
(2010, pp. 13-14) aponta que em organizações públicas a gestão de pessoas constitui-se em uma
atividade complexa e desafiadora. Isso por que, por um lado, têm-se os princípios pautados na
legislação, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; por outro
lado, é possível perceber traços culturais históricos relacionados ao patrimonialismo e ao
individualismo. Nesse cenário, algumas situações disfuncionais podem surgir, tais como o
clientelismo, valorização do tempo de serviço em detrimento das competências, déficits
meritocráticos e de transparência na gestão de pessoas. Esses fatores podem gerar prejuízo na
busca por resultados, não garantindo a eficiência, eficácia e efetividade das ações.
Ao se examinar as legislações referentes às relações entre servidores e Estado,
destacam-se o decreto-lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939. Esse foi substituído pela lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos da
União. Esse foi revogado pela Lei nº 8.112, de 1990, que institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O Regime
Jurídico funciona como base para todos direitos, deveres, vantagens, proibições, penalidades
na relação servidor e Estado. No contexto das Universidades Federais, no ano de 2005, foi
publicada a Lei 11.091, que dispõe sobre estruturação do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação (PCCTAE).
Paralelo a essa legislação, pode-se observar na reforma do Estado burocrático ao
gerencial que a área de Recursos Humanos foi objeto de atenção, buscava-se a
profissionalização e valorização dos servidores. Bresser-Pereira (1998, p.268) destaca que a
adaptação dos servidores públicos ao novo Estado, consistiu em uma condição prioritária para
o sucesso da reforma. Com objetivo de auxiliar na reconstrução do aparelho do Estado, elaborou
uma política de pessoas pautada em quatro elementos: concursos, capacitação, reorganização
das carreiras e revisão da política remuneratória das carreiras. (BRESSER-PEREIRA, 1998, p.
269)
Entretanto, ao se analisar a história das políticas de gestão de pessoas na administração
pública brasileira observa-se diversas descontinuidades e dificuldades na estruturação dos
principais sistemas. (PIRES, 2005, p. 9; SILVA E MELLO, 2013, p. 113; MARQUES, 2015 p.
14)
Schikmann (2010, pp. 14-16) destaca algumas características da gestão de pessoas que
podem ser observadas em diversas organizações públicas, mas que seriam possíveis evitar: i)
rigidez imposta pela legislação; ii) desvinculação da visão do cidadão como destinatário do
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serviço público; iii) pouca ênfase no desempenho; iv) mecanismo de remuneração que
desvinculam os vencimentos do desempenho; v) limites à postura inovativa; vi) poucos
mecanismos de planejamento vii) rotatividade na ocupação de posição de chefia viii) papel da
gratificação, sendo utilizado como forma improvisada de aumento salarial.
A autora continua pontuando que em muitas organizações públicas a área de recursos
humanos atua com foco maior na área de pagamento, benefícios, regulamentações, com poucas
ações de desenvolvimento. Desenvolve o trabalho de forma reativa, deixando para segundo
plano as atividades estratégicas. (SCHIKMANN, 2010, p. 16)
Marques (2015, p. 13) esclarece que apesar de todo esforço empreendido pela
administração pública na profissionalização e modernização de suas práticas, muito ainda
necessita ser desenvolvido. Sem este urgente avanço, o efetivo atendimento ao cidadão poderá
ficar comprometido.
Este fato é comprovado pelo relatório emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU)
no ano de 2013. Após avaliação de algumas instituições públicas aponta-se que existem diversas
deficiências nos sistemas de governança e gestão de pessoas o que pode prejudicar a capacidade
delas gerarem resultados e benefícios para a sociedade. Este relatório informa que das 305
organizações analisadas, somente 34% publicaram modelo de competências como base para a
gestão de pessoas; outras informações relevantes são que 74% não utilizam o mapeamento de
processos como subsídio para o planejamento da força de trabalho, 76% não identificam lacunas
entre os níveis atuais e desejados de competências e 60% não realizam análises estatísticas da
força de trabalho, 75% não executam processo formal, baseado em competências, para
selecionar gestores. A conclusão do relatório aponta que as atividades rotineiras de
departamento de pessoal parecem ser bem executadas, porém a gestão estratégica parece
incipiente. Sugere fundamentarem os processos de recrutamento e seleção em perfis de
competências, assegurando concorrência e transparência nos processos. (BRASIL, 2013)
Os investimentos em tecnologia da informação, de um modo geral, priorizaram o
aperfeiçoamento dos sistemas de pagamento, resultando em fragilidade nos outros sistemas.
Isso contribui para o desafio de integrar a área de gestão de pessoas, à estratégia das
organizações e diretrizes estabelecidas pelo governo (PIRES, 2005 p. 13; MARQUES, 2015, p.
16). Tal integração e visão sistêmica dos subsistemas são fundamentais para diferenciar a gestão
tradicional da gestão estratégica de pessoas.
Um elemento fundamental na transição para gestão estratégica de pessoas, refere-se aos
servidores serem reconhecidos como “elemento central da organização” (BERGUE, 2010, p.
196; MARQUES, 2015, p. 30). O foco principal da gestão estratégica de pessoas é relacionar a
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gestão de recursos humanos aos objetivos, metas e estratégia da organização (CAMÕES, 2013,
p. 6; MARQUES, 2015, p. 23). Dentro deste contexto é necessário se preocupar com o perfil
profissional e o quantitativo necessário para atingir o resultado esperado. (SCHIKMANN,
2010, p. 18; MARQUES, 2015, p. 24)
Camões, Fonseca e Porto (2014, p. 5) apontam que para se desenvolver novas práticas
na gestão de pessoas deve ser realizada uma mudança cultural e institucional. A gestão de
pessoas precisa ser vista como responsabilidade de todos os gestores e as unidades de recursos
humanos necessitam trabalhar estrategicamente, alinhando o perfil e as competências dos
servidores aos objetivos organizacionais e diretrizes do governo.
Terabe e Bergue (2014, p. 21) destacam alguns elementos fundamentais para a gestão
estratégica de pessoas, a saber: i) a alta administração próxima à gestão de pessoas; ii) as
pessoas serem reconhecidas como elemento central da organização; iii) compromisso do
gerenciamento de pessoas por todas os gestores do órgão; iv) reconhecimento da organização
como sistema social em total interação com seu contexto, ou seja, possibilidade dos servidores
adicionarem valor público em outros órgãos, além do que ele prestou concurso originalmente;
v) senso de longo prazo, as pessoas como elemento de continuidade da organização.
A gestão estratégica de pessoas possui como principais mecanismos e instrumentos: i)
gestão por competências; ii) planejamento de recursos humanos, realizando o dimensionamento
(quantitativo e qualitativo) e alocação de perfis; iii) avaliação de desempenho e competências;
iv) capacitação continuada com foco em competências. (SCHIKMANN, 2010 p. 20;
MARQUES, 2015, p. 25)
Dentre estes mecanismos, a parte 2.4 se destina a abordar a gestão por competências.
Alinhado nessa temática, para melhor compreensão da dinamica em torno da gestão estratégica
de pessoas, a próxima seção tratará sobre cultura organizacional. Pode-se verificar forte
conexão entre estes conceitos.

2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL

Na década de 1980, o termo cultura organizacional, começou a ser utilizado com maior
frequência no âmbito das organizações. A cultura passa a ser tratada com uma variável
importante para implementação de novas políticas. (FREITAS, 1991, p. 74; BARBOSA, 1996,
p. 7; SILVA e FADUL, 2007, p. 2; 2010, p. 654)
Bergue (2014, p.18) assegura que o conceito de cultura organizacional possui relevante
grau de elasticidade. Para Edgar Schein (1984, p.3) cultura organizacional é a estrutura de
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pressupostos básicos, que determinado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu para lidar
com os problemas de adaptação externa e integração interna que, ao funcionar bem o suficiente
para ser considerado como válida deve, portanto, ser ensinada aos novos membros do grupo
como a maneira correta de perceber, pensar e sentir esses problemas.
O autor destaca que o primeiro nível para se analisar cultura seria os artefatos visíveis,
dentro destes, estariam os padrões visíveis e audíveis de comportamento. Nesse nível, os dados
são de fácil obtenção, porém a interpretação difícil. Tem-se a capacidade de identificar os
comportamentos dos membros, porém nem sempre é possível entender porque o grupo se
comporta desta maneira. Na busca deste porque, devem ser analisados os valores (segundo
nível). Porém para entender de fato a cultura e verificar de modo evidente os valores e
comportamentos do grupo, deve-se aprofundar nos pressupostos básicos (terceiro nível). Esses
são normalmente inconscientes, mas que determinam o modo como o grupo percebe, pensa e
sente. Deste modo, a cultura é manifestada no comportamento, todavia a ideia de cultura é mais
profunda que o comportamento. (SCHEIN, 1984, p. 12)
Para Silva e Fadul, (2010, p. 5) os componentes do artefato possuem a missão de
preservar os valores da organização. Estes valores são os que irão direcionar o comportamento
das pessoas na organização.
Bergue (2010, p. 274) trata cultura organizacional enquanto “componente intangível,
que em larga medida afeta à dimensão informal da organização, mas que exerce acentuada
influência sobre o comportamento humano e a rede de relações que estabelecem no espaço
organizacional”.
Segundo Antonello e Pantoja (2010, p. 86) a cultura organizacional influencia o
comportamento das pessoas e as práticas adotadas na organização, pois se relaciona com o
modo de pensar, agir e sentir.
Em consonância, Geertz (1989, p.27) assegura que “deve atentar-se para o
comportamento e com exatidão, pois é através do fluxo de comportamento ou mais
precisamente da ação social que as formas culturais encontram articulação”. Assim, sobre a
estrutura de pressupostos básicos julgados pertinentes a serem socializados dentro de uma
organização, é importante salientar tanto quanto possível o processo no qual tais pressupostos
ganharam relevo. Neste sentido, há uma dimensão interativa entre sujeitos sociais na qual são
concebidas, observadas e avaliadas as ações, a partir de relações de sujeitos em seus respectivos
papéis sociais, que vão dando forma a uma cultura organizacional que conjugam valores a
serem internalizados pelos membros de uma dada organização.
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A perspectiva de Geertz, a partir da antropologia, dialoga com a de Mary Douglas,
antropóloga inglesa que no livro Como as Instituições Pensam (1998) expõe uma série de
questionamentos e apresenta argumentos de que as Instituições são formadas por indivíduos.
Estes são considerados os responsáveis pelas decisões e posicionamentos, fortalecendo assim a
necessidade de olhar para constituição e dinâmicas desses grupos.
Em diálogo, em parte, com o exposto acima Maria Ester Freitas (1991, p.74) percebe a
cultura organizacional como um poderoso mecanismo de controle, tendo por objetivo adequar
condutas, unificar maneiras de pensar e viver a organização, diminuindo as diferenças. A autora
defende ainda que muitas vezes a cultura é definida através dos elementos que a compõe. Os
mais frequentes seriam: valores; crenças e pressupostos; ritos e cerimônias; estórias e mitos;
tabus; heróis; normas; processo de comunicação. Existe uma crítica quanto a forma de interação
entre esses elementos e o modo que a cultura é transmitida e assimilada pelos membros da
organização. A título de exemplo, com passar do tempo, os pressupostos tendem a ser
inquestionáveis e inconscientes. As normas, escritas ou não, definem os comportamentos
esperados. O processo de comunicação, dependendo dos interesses na manutenção ou mudança
cultural, pode ser utilizado para transformar uma atividade rotineira em algo brilhante, ou
reforçar uma conduta não aceita. (FREITAS, 1991, p. 75)
Por outro lado, Barbosa (1996, p. 14) defende que essa “importação” precisa de atenção,
não se deve simplesmente traduzir esses elementos e buscar aplicação na realidade brasileira.
A formação dos países e a relação entre trabalho e organização são distintas, podendo gerar
deturpação nesse mapeamento de cultura. Poderiam todos esses elementos de cultura, serem
aplicados no caso das empresas no Brasil? Quais seriam os heróis no serviço público brasileiro?
Para Saraiva (2002, p. 191) “cada organização, portanto, possui uma cultura
organizacional particular, sustentada, transmitida e transformada por meio da interação social
dos mais diversos agentes”.
Fleury (1987, p. 7) destaca algumas instâncias que também seriam responsáveis pela
relação de trabalho e construção da cultura organizacional: instância política; instância da
organização do processo de trabalho e instância das políticas de recursos humanos. Desta forma,
cultura extrapola os limites internos da organização. Aspectos econômicos e políticos,
tecnologias disponíveis, relação entre capital e trabalho merecem devida atenção.
Todavia, ao tratar cultura como variável da organização. Essa deve ser consistente com
estilo de liderança, tecnologia e estrutura. Esta coerência é necessária para organização obter o
sucesso. (FLEURY, 1987 p. 10)
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Outro aspecto relevante nessa temática é que a cultura deve ser ensinada aos novos
membros. Schein (1984, p. 10) salienta que é provável que eles ao trazerem novas ideias,
possam provocar mudança na cultura, principalmente se ocuparem níveis hierárquicos mais
altos da organização. Dentro do contexto funcionalista a cultura não cumpriria sua função, se a
cada geração de novos membros, eles introduzissem novas percepções, linguagens e regras de
interação.
Segundo Freitas (1991, p. 79) o setor de recursos humanos é o responsável por promover
a aceitação, consolidação, manutenção e mudança cultural. O setor defini perfis compatíveis
com os valores, para auxiliar no recrutamento e seleção; desenha treinamentos; processos de
integração; entre outros.
A maneira como foram instituídas as relações entre Estado e Sociedade e entre o sujeito
e a coisa pública auxiliam na composição da cultura organizacional. Matias-Pereira (2016, p.
17) argumenta que “em geral, a cultura de uma organização pública é definida pelas influências
que recebe de distintos fenômenos, como, por exemplo, a cultura política, cultura cívica, cultura
organizacional e a cultura profissional”.
Nesse sentido, paternalismo, patrimonialismo e clientelismo são apontados por Bergue
(2014, p. 29) como constituintes da cultura brasileira que afetam a gestão pública. Para o autor,
os traços de paternalismo presentes na legislação de pessoal, beneficia os servidores através de
licenças, concessões, mais que a média da sociedade. Como legado do patrimonialismo, ele cita
o cargo de comissão, de livre nomeação e exoneração - artigo 37, inciso II, Constituição Federal
de 1988 (BERGUE, 2010, p. 451; 2014, p. 19). Outro aspecto diz respeito ao grande valor
atribuído as tecnologias administrativas estrangeiras, em detrimento das “soluções caseiras”.
(BERGUE, 2010, p. 445)
Ao analisar certos comportamentos sociais brasileiros e suas implicações na
administração pública, Carbone (2000 p. 3) identifica fatores que podem dificultar a mudança
cultural na gestão pública. Tais são burocratismo, autoritarismo/centralização, aversão aos
empreendedores, paternalismo, levar vantagem da coisa pública e reformismo.
Bergue (2014 p. 20) aponta características culturais de comportamentos da organização
pública, que pode nos proporcionar um panorama desse cenário: i) ênfase nas relações pessoais
e de grupos; ii) a reduzida suscetibilidade do ambiente a turbulências; iii) a constância no ritmo
e dinâmica de trabalho; iv) o reduzido grau de insegurança em termos de manutenção do vínculo
laboral (estabilidade); v) a valorização seletiva dos padrões formais; vi) o corporativismo; e vii)
a condescendência.
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Carbone (2000, p.2) destaca que para mudar a cultura é necessário um planejamento
com precisão e dentro dos próprios limites da cultura. Matias-Pereira (2016, p. 64) salienta que
a mudança cultural nas organizações públicas possui relação com os anseios da sociedade por
serviços públicos de melhor qualidade e transparência.
A alteração de aspectos estratégicos, como a mudança de missões, inserção de novas
ferramentas tecnológicas e novos métodos de trabalho estão contribuindo para essa mudança
no setor público. (ANTONELLO; PANTOJA, 2010, p. 51)
Neste sentido, Bergue (2014, p. 35) argumenta que com o surgimento de novos valores,
advindo da reforma do Estado, alguns conceitos, como a eficiência, delegação, flexibilidade,
competências, gestão por resultados foram introduzidos ou reforçados na administração
pública, no sentindo de garantir o sucesso da implementação da NGP.
O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
(2010, p. 256) trata sobre a necessidade de existir um equilíbrio entre os valores tradicionais do
serviço público, como mérito e integridade e novos valores como desempenho. Esses valores
devem estar presentes quando observado o planejamento estratégico e nortear as reformas na
gestão de recursos humanos.
Entretanto uma mudança organizacional só é efetiva quando se consegue mudar os
padrões de comportamento (GUIMARAES, 2000, p. 139). Isso reforça a importância dessa
dimensão.
A próxima seção abordará a temática de competências, hoje fazendo parte da cultura da
administração pública brasileira, mas ainda com muitos desafios pela frente, principalmente no
que diz respeito à parte comportamental.

2.4 COMPETÊNCIA

Competência possui uma compreensão difusa e extensiva no tocante ao seu
entendimento e aplicação (SILVA e MELLO, 2011 p. 168). Em concordância Ruas, Boff e
Antonello (2005, p.36) salientam que o conceito de competência não é homogêneo, possui
muitas definições. Isso dificulta a adequada utilização do termo pelas organizações.
Competência segundo o dicionário Aurélio é a capacidade, suficiência (fundada em
aptidão). Tal definição está em consonância com Maria Tereza Leme Fleury e Afonso Fleury
(2001, p.184) ao afirmarem que competência é uma palavra do senso comum, usada para
designar uma pessoa qualificada a realizar alguma coisa. O antônimo não é apenas a negação
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dessa capacidade, mas carrega um conceito pejorativo, que pode estar associado a alguém que
estará à margem dos circuitos de trabalho e do reconhecimento social.
Seguindo essa linha, Guimarães (2000 p.125) destaca que a abordagem de competência
é analisada com caráter de flexibilidade e inovação, mas também apresenta aspectos de controle
e exclusão social.
Bergue (2010, p. 476) aponta que o termo competência pode ter diversos significados,
entre eles: i) informar sobre prerrogativas e responsabilidades associadas a um órgão ou agente;
ii) diferenciar pessoas em relação a atributos de desempenho; iii) interação de conhecimentos,
habilidades e atitudes (CHA).
Competência pode ter uma abordagem tanto ligada a nível individual, quanto das
organizações (core competences – competências essenciais), o que se acredita em linhas gerais
é que a medida que o indivíduo adquire uma competência a própria organização está se
desenvolvendo.
Prahalad e Hamel (1990, p. 83) utilizam o termo competência enquanto um conjunto de
habilidades e tecnologias que permite a uma empresa oferecer determinados benefícios ao
cliente, a distinguem significativamente de sua concorrência, dificulta a imitação e potencializa
o acesso a uma variedade de mercados.
No que diz respeito ao aspecto individual. Diversos autores, em sua maioria de origem
americana, entre eles McClelland (1973), Boyatzis (1982), Spencer e Spencer (1993) e Parry
(1996) definem competência como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes capazes
de sustentar um alto desempenho. (SPENCER e SPENCER, 1993, p.9; FLEURY e FLEURY,
2001, p. 184; DUTRA, 2004, p. 29)
McClelland (1973) no artigo Testing for competence rather than for "intelligence", abre
uma discussão sobre teste de inteligência e teste de competência. Ele faz uma série de
argumentação em prol da abordagem de competências em alternativa aos tradicionais testes de
inteligência. Por exemplo, sugere a utilização de testes práticos para avaliar as habilidades do
indivíduo e não se basear apenas no conhecimento. O autor ainda faz uma crítica, ao sugerir
que não se deve basear estritamente na opinião de um superior para analisar a competência de
um funcionário, pois isso pode refletir apenas uma percepção do que as pessoas pensam
envolver o melhor desempenho e não ser de fato a análise do trabalho. (McCLELLAND, 1973,
p.8)
Nessa sequência, Richard Boyatzis (2008, p. 6) define competência enquanto uma
capacidade ou habilidade e também como conjunto de comportamentos organizados em torno
de um construto subjacente, chamado de “intenção”.
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Na mesma linha de pensamento, Parry (1996, p. 48) destaca que competência pode ser
aferida por parâmetros bem aceitos e que tais requisitos são passíveis de melhor capacitação
pelo treinamento e desenvolvimento. Além disso, o autor questiona se traços de personalidade,
valores e estilos devem estar presentes ou não na composição de competência. Aponta que
alguns estudos fazem a distinção entre soft competencies, que envolveriam traços de
personalidade, e hard competencies, que se limitariam a assinalar as habilidades específicas
para tal trabalho. (PARRY, 1996, p. 49)
Esses elementos estão presentes na definição de Spencer e Spencer (1993, pp. 9-10) ao
apresentarem cinco tipos de características de competência: conhecimento, habilidade,
autoconceito, motivação e traços (características físicas e de personalidade). Para os autores, o
conhecimento e habilidade tende a ser visível e relativamente fáceis de se desenvolver. Por
outro lado, a motivação e os traços, estão na base da pirâmide da personalidade e são, portanto,
mais difíceis de acessar e desenvolver. No meio encontra-se o autoconceito, com valores e
atitudes, conforme exposto na figura 1.
Figura 1 – Características de competência

Fonte: Spencer e Spencer, 1993, p.11 – tradução pelo autor

Por outro lado, a corrente Europeia, representada por autores como Zarifian (2001), Le
Boterf (2003) contestaram essa definição de competência associando-a às realizações das
pessoas, adotando uma visão para além da qualificação. (FLEURY e FLEURY, 2001, p. 186)
Para Zarifian (2001, p. 68) “competência é ‘o tomar iniciativa’ e ‘o assumir
responsabilidade’ do indivíduo diante das situações profissionais com os quais se depara”. O
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autor ainda trata competência como “um entendimento prático de situações que se apoia em
conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das
situações”. (ZARIFIAN, 2001, p. 72)
Nessa linha de pensamento, Guy Le Boterf (2003, p. 37) assegura que “o profissional é
aquele que sabe administrar uma situação profissional complexa”. Conforme figura 2, esse
saber administrar a complexidade envolve: saber agir e reagir com pertinência; saber combinar
saberes múltiplos e heterogêneos; saber mobilizar em um contexto; saber transpor (utilizar
conhecimentos e habilidades que adquiriu e executou em contextos distintos, adaptando a nova
realidade); saber aprender e aprender a aprender; saber envolver-se.
Figura 2 – O saber administrar a complexidade

Fonte: Le Boterf, 2003, p. 92 – Elaborado pelo autor

Schwartz (1998) reforça essa ideia ao afirmar que o registro de "competência"
atualmente abrange um campo muito mais vasto, do que os referentes mais circunscritos ligados
a uma lógica de "postos de trabalho", característica da linguagem da qualificação.
Segundo Le Boterf (2003, p. 93) competência é o saber mobilizar e instrumentalizar
recursos pessoais e do meio. Os recursos pessoais são constituídos por: saberes, saber-fazer,
aptidões ou qualidade, por experiências acumuladas, recursos fisiológicos e recursos
emocionais. Os recursos do meio são: equipamentos, máquinas, estações de trabalho,
informações, rede relacionais, entre outros. De acordo com o esquema da figura 3, “o
profissionalismo e a competência resultam não somente de um saber agir, mas de um querer e
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de um poder agir. Desenvolvê-los é, pois, intervir de modo coerente e pertinente nesses três
polos”. (LE BOTERF, 2003, p. 158)
Figura 3 – Competência: uma resultante

Fonte: Le Boterf, 2003, p. 160 – Elaborado pelo autor (2018).

Nesta ótica é importante pensar competência não apenas como algo que o indivíduo
possui, mas de que forma ele consegue nas diversas situações apresentadas lançar mão desses
conhecimentos e habilidades. Desta forma, a responsabilidade pela utilização e o
desenvolvimento de competências, precisa ser compartilhado entre o indivíduo, o gestor, e a
unidade de recursos humanos. (LE BOTERF, 2003, p. 161) Para Dutra (2004, p.16) o maior
dano causado pela gestão por competências no indivíduo foi o aumento de pressão “sem
contrapartida da organização em termos de reconhecimento e da criação de condições concretas
para o desenvolvimento profissional”.
Cinco dimensões impactam no exercício do trabalho: i) a cultura e os valores da
organização; ii) o clima organizacional; iii) saúde ocupacional; iv) comunicação e
compartilhamento de conhecimentos e; v) competência. Os quatro primeiros elementos
garantem o suporte organizacional necessário para competência ser criada, desenvolvida e
exercida de forma mais plena. (CARBONE et al, 2009, p. 144)
Salles e Villardi (2017, p. 475) apontam que devido a todo contexto histórico da
administração pública no Brasil, a corrente francesa tende a se aproximar em termos de
abordagem mais apropriada para examinar o desenvolvimento de competências. Uma questão
destacada diz respeito ao gestor precisar lidar com questões políticas e técnicas, demandando
competências específicas.
Todavia, nota-se que muitos trabalhos procuram unificar as duas abordagens. Esta linha
de pensamento é a que direciona a análise deste trabalho. Desta maneira, Fleury e Fleury (2001,
p. 187) definem competência como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica
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mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor
econômico à organização e valor social ao indivíduo”.
Nesta linha, Carbone et al (2009, p.43) considera competência, não apenas como
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para realizar determinada
atividade, mas também como desempenho expresso pela pessoa em um dado contexto, em
termos de comportamentos e realizações decorrentes da mobilização de CHA no trabalho.
Nesse sentindo, conhecimento é o conjunto de informações que ao serem reconhecidas e
integradas geram impacto sobre o julgamento e comportamento do indivíduo. Habilidade é
colocar o conhecimento em ação. Atitude está relacionada a um sentimento ou à predisposição
da pessoa, que determina a sua conduta em relação aos outros, ao trabalho ou a situações. Sem
algum dos elementos que compõe competência o comportamento não poderia ser expresso pelo
indivíduo.
Bergue (2010, p. 477), concorda com o exposto e considera conhecimento: “elementos
conceituais ou técnicos que uma pessoa detém ou precisa para o exercício de determinada
atividade”. Habilidade: “capacidade de conversão do conhecimento em ação”. Atitude:
“atributos de personalidade e postura pessoal e profissional”.
Na construção de competências, Bergamini (2012, pp. 78-81) a divide em três grupos.
A autora aponta que as competências responsáveis pela integridade individual se constituem o
alicerce das demais, estão relacionadas com aspectos internos ao indivíduo, como o
autoconhecimento. O segundo grupo de competências, são as psicossociais, cujo objetivo seria
manter a harmonia da convivência entre as pessoas que interagem dentro de um determinado
grupo. O terceiro estaria relacionado às competências técnicas das diferentes áreas
profissionais.
Ao ampliar a análise para competência coletiva, Zarifian (2001, p. 116) e Le Boterf
(2008, p. 96) declaram que a competência coletiva é maior que soma das competências
individuais. Fato este explicado pela sinergia entre essas competências e pelas interações sociais
ativas no grupo. Essa sinergia seria um valor agregado, possibilitando que as competências se
mantenham mesmo com a partida das pessoas, pois as competências coletivas, sendo
construídas a partir das interações e das relações, podem ser reconstruídas pelos recémchegados. (LE BOTERF, 2003, p. 229)
Le Boterf (2008, p. 29) prossegue informando que os ganhos de produtividade ou
desempenho de um grupo de trabalho estão cada vez mais focados na qualidade de interação
entre seus membros. Assim, o desempenho coletivo de uma equipe depende em grande parte
da cooperação dos seus membros. O que se observa é que muitas vezes o problema de
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desempenho, não está no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades e sim no aspecto
comportamental. Uma equipe unida pode superar a falta de habilidade ou motivação de um
indivíduo. Sobre o aspecto comportamental, o autor pontua:
É evidente que o que se chama, às vezes, de “competências comportamentais” assume
cada vez mais importância no exercício de uma profissão: a capacidade de escuta, as
atitudes de acolhida, a capacidade de iniciativa, a tenacidade e a autoconfiança são
qualidades cada vez mais requeridas nas situações profissionais. As exigências de
qualidade de serviço e de cooperação, a complexidade dos problemas a resolver, as
arbitragens ou os acontecimentos aleatórios que se deve enfrentar são, dentre outros,
os fatores largamente explicativos. Isso vale não somente para os funcionários mais
graduados de uma organização, mas também para todos os empregados. É normal,
portanto, que a gestão ou que uma política de recursos humanos procure obter
“comportamentos profissionais” desejados. O profissionalismo não é somente uma
questão de saber-fazer: ele também tange ao saber ser. (LE BOTERF, 2003, p. 125)

2.5 GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO

Bergue (2010a, p.34) afirma que nas últimas décadas, a administração pública tem
observado o campo da administração privada na tentativa de encontrar soluções para problemas
que aparentemente são semelhantes. Como no caso, por exemplo, do planejamento estratégico,
gestão da qualidade e gestão por competências. O autor destaca ainda, que não é uma simples
transposição, deve ser analisado entre outros fatores, a tecnologia em questão, o conceito que a
mesma possui, a forma de transposição e os elementos culturais.
A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), instituída pelo decreto
5.707 de 2006, possui entre suas finalidades, de acordo com o artigo 1º: “a melhoria de
eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; desenvolvimento
permanente do servidor; adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos
das instituições.” (BRASIL, 2006)
Dentre os instrumentos da PNDP tem-se o sistema de gestão por competências (GPC)
que se refere, segundo o decreto, enquanto a “gestão da capacitação orientada para o
desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao
desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição”.
(BRASIL, 2006)
Nessa definição é realçada os aspectos relacionados a capacitação para desenvolvimento
do CHA, vinculando a GPC aos objetivos da organização. Segundo o decreto o próposito da
capacitação é “contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do
desenvolvimento de competências individuais”. (BRASIL, 2006)
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Entre as diretrizes da PNDP destacam-se: incentivar e apoiar o servidor público em suas
iniciativas de capacitação; aproveitamento de habilidades e conhecimentos de servidores de seu
próprio quadro de pessoal na promoção de iniciativas de capacitação; promoção de capacitação
gerencial do servidor e sua qualificação para exercer atividades de direção e asssessoramento.
(BRASIL, 2006)
Em organizações públicas um grande desafio para implantação do modelo de
competências seria a elaboração de metodologias, ferramentas, mecanismos capazes de
observar todas especificidades da administração pública. (MARQUES, 2015 p. 44).
O relatório da OCDE (2010, pp. 133-134) traz alguns fatores que impulsionaram o uso
de competências no serviço público: i) possibilidade de atribuir valores e habilidades gerenciais,
principalmente entre altos servidores públicos; ii) utiliza-la como ferramenta para conduzir as
mudanças e introduzir formas mais flexíveis de trabalho; iii) melhorar o planejamento da força
de trabalho e os processos de recrutamento e seleção, iv) auxiliar no desenvolvimento
profissional contínuo e na aprendizagem; v) difundir a gestão por desempenho no setor público.
O relatório declara que o governo federal introduziu a gestão por competências como
estratégia para fortalecer a capacidade do serviço público. Essa está sendo utilizada em um
primeiro momento com o foco em formação e desenvolvimento, objetivando valorizar o serviço
público e estimular uma cultura de desenvolvimento contínuo. A finalidade é “mudar
radicalmente a forma como as pessoas são geridas e aumentar a utilização de competências para
todo o ciclo de gestão de pessoal: seleção, alocação, treinamento e desenvolvimento, e sua
avaliação de desempenho”. (OCDE, 2010, p. 134)
Nessa perspectiva, Marizaura Camões fez uma análise do processo de implementação
da PNDP. A autora assinala que ao investigar o planejamento de gestão realizado em 2007 e as
falas de dirigentes, foi possível perceber que havia uma intenção para que a PNDP fosse além
da gestão da capacitação. Existiam objetivos que não estavam previstos implicitamente no
decreto, como o de utilizar a temática nos outros subsistemas. Outro ponto abordado ao observar
o relatório do planejamento de 2010, foi a dificuldade na implementação até mesmo do
subsistema de capacitação, na administração pública. (CAMÕES, 2013, pp. 87, 89)
Camões (2013, pp. 141, 143-145) aponta ainda fatores macro organizacionais que
dificultaram a implementação: i) descontinuidade administrativa, ou seja, mudança nos cargos
de direção, muitas das vezes por aspectos políticos e não técnicos; ii) falta de integração entre
os subsistemas de gestão de pessoas; iii) entraves legais, o próprio decreto precisaria ser revisto
para inclusão dos demais subsistemas; iv) ausência de modelo conceitual-metodológico para
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implementação da política. Para a autora essa ausência de instrumento poderia estar relacionada
com a falta de consenso em torno do tema competência. (CAMÕES, 2013, p.146)
O governo precisa criar um modelo que possa ser flexível para contemplar todos os
ministérios, mas que também ofereça suporte para todas as ações, viabilizando a integração de
todos subsistemas (OCDE, 2010, p. 135). Entretanto, apesar de mais de 10 anos da publicação
do decreto, na prática, pode-se observar grandes barreiras para utilização da gestão por
competências em todo o ciclo.
Perseguino e Pedro (2017) realizaram uma pesquisa com 60 universidades federais
(UF), buscando identificar o estágio de adoção do modelo de GPC. Deste universo, 50
instituições responderam ao questionário. Constatou-se que oito instituições adotaram a GPC
como parâmetro para a gestão de pessoas e quarenta e duas ainda não adotaram. A pesquisa
aponta que dentre as universidades que não adotaram a GPC, onze declararam estar em fase de
estudo para melhor compreender as premissas presentes no modelo. Das UF que adotaram, a
maioria indica que a GPC se encontra inserida ao nível estratégico, com previsão no PDI.
Porém, pode-se observar que nenhuma das UF implantaram integralmente o modelo em todos
os subsistemas de pessoas. Os autores apontam que, segundo os gestores, alguns desafios
precisam ser superados, principalmente os relacionados a: i) cultura organizacional; ii) melhor
estruturação dos setores de gestão de pessoa, tanto em nível de quantitativo quanto em termos
técnicos; iii) limitações da legislação no setor público; e iv) limitações orçamentárias para
adequação/criação de sistemas.
A capacitação da área de gestão de pessoas, a utilização de um sistema informatizado e
a disponibilidade de pessoal constituem como pré-requisitos para o sucesso da utilização da
metodologia. Ainda é necessário observar de que forma a GPC pode atuar de maneira integrada
em cada subsistema de gestão de pessoas no setor público.
Schikmann (2010, p. 17) salienta que atualmente a base do concurso público, são cargos
e não competências. Em consonância, Pires (2005, p. 25) aponta que a legislação atual, no que
diz respeito ao recrutamento e seleção privilegiam conhecimentos e habilidades em detrimento
das atitudes dos futuros servidores. Uma justificativa para isso seria o fato da dificuldade de
objetividade de mensurar tais critérios. O resultado seria candidato selecionado com bom
conhecimento, porém, às vezes, com perfil inadequado para desempenhar o cargo ou função.
Algumas organizações para desviar essa limitação, tem-se utilizado de mais um mecanismo nos
processos de seleção, que seria os cursos de formação. (MARQUES, 2015, p.44)
Esse mecanismo está previsto na legislação brasileira, através do Decreto nº 6.944 de
2009, que dispõe sobre normas gerais relativas a concurso público. O decreto assegura a
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possibilidade de se realizar o concurso em duas etapas e faz esclarecimentos sobre o tipo de
prova. Essas podem ser: escrita, de títulos, oral ou defesa de memorial, aptidão física,
conhecimentos práticos específicos. Ainda menciona o curso ou programa de formação, de
caráter eliminatório e classificatório.
Por sua vez, Bergue (2014, p. 478) considera que existe uma incompatibilidade entre o
atual instituto do concurso público e o princípio da impessoalidade, nessa análise de perfil
comportamental. Todavia, apesar do concurso público não seguir estritamente a lógica da
gestão por competências, o atual instituto garante transparência e isonomia na seleção para
admissão nos órgãos públicos.
Após aprovação no concurso público, a convocação dentro do número de vagas e regras,
as quais estão sujeitos os órgãos públicos e o candidato cumprir todos os requisitos legais para
nomeação, torna-se importante conhecer o perfil profissional desse novo servidor. Dessa forma,
será possível identificar entre as vagas disponíveis, a que seja mais indicada no momento para
nomeação. Para análise da vaga pode-se levantar as principais atribuições do cargo no setor,
bem como perfil técnico e comportamental esperado. Para análise do perfil profissional, podese utilizar de análise de currículo, dinâmicas, entrevistas com foco em competências. Os
objetivos desse processo são o de contribuir para adaptação do servidor no novo setor, buscar
sua satisfação por estar em um ambiente com atribuições e dinâmica de trabalho próximas as
que lhe agradam, reduzir custos e tempo com treinamentos, reduzir turnover, entre outros. A
principal limitação do processo pode ser o fato de não encontrar dentre os convocados alguém
com perfil próximo do que se tem mapeado. Em linhas gerais, esse processo pode ser utilizado
tanto para nomeações de novos servidores, quanto para remoções, redistribuições e
aproveitamento de concurso.
Outra questão relevante é o fato de que muitas habilidades e comportamentos só
poderem ser avaliados após certo período na função (PIRES, 2005, p.25). Deve-se observar
todos aspectos possíveis relacionados ao desempenho do cargo, como a interação com a equipe
e usuários, o desenvolvimento de competências, entre outros. Isso reforça a potencialidade da
avaliação de desempenho, principalmente durante o período de estágio probatório, momento no
qual a administração pública, pode analisar se determinado servidor possui aptidão e capacidade
para o exercício do cargo.
Ainda o programa de avaliação de desempenho pode fornecer indicadores que
subsidiem: o planejamento estratégico; a elaboração dos programas de capacitação e
aperfeiçoamento; o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de políticas
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de saúde ocupacional. Igualmente, propiciar condições favoráveis a melhoria dos processos de
trabalho e aferir mérito para a progressão. (BRASIL, 2006)
O desenvolvimento de competências é o processo de aquisição de conhecimentos,
habilidades e atitudes. Marques (2015, p.48) declara que o plano de desenvolvimento de
competências procura: i) estruturar um plano de capacitação com objetivo de reduzir as lacunas
de competências; ii) ampliar a capacidade individual para assumir novas responsabilidades; iii)
estimular o aprendizado contínuo e o autodesenvolvimento. A autora reforça ainda, que o
treinamento deve estar baseado nas competências que a função exige. Pires (2005, p. 37) afirma
que este processo de desenvolvimento vai além da educação formal e pode ser utilizado
treinamentos estruturados, visita técnica, grupos de trabalho, coach, entre outros.
A compreensão das competências e seu desenvolvimento deve ser fruto de uma análise
dos contextos das atividades e das práticas sociais em que estão inseridas (ANTONELLO e
PANTOJA, 2010, p. 87). Zarifian (2001, p. 56) defende que “o trabalho se torna o
prolongamento direto da competência pessoal que um indivíduo mobiliza diante de uma
situação profissional”.
Nesse sentido, Antonello e Pantoja (2010, p.88) pontuam que “o desenvolvimento de
competências envolve mudança na estrutura e no significado das práticas do trabalho”, bem
como, pela interação entre as pessoas no ambiente organizacional (ANTONELLO e
PANTOJA, 2010, p. 89). Ressalta-se a importância da compreensão do trabalho e toda a rede
de relação laboral.
Essas manifestações de comportamentos variam de acordo com a situação ou momento.
Entretanto, uma pessoa pode demonstrar um mesmo comportamento por múltiplos motivos ou
por várias finalidades pretendidas. Consegue-se observar o comportamento, não a intenção que
está subjacente. (BOYATZIS, 2008, p. 6)
Pires (2005, p. 31) infere que a principal causa de desmotivação de muitos servidores
na administração pública poderia ser explicada pela falta de uma política de reconhecimento e
remuneração. Isso indica que as competências adquiridas e demonstradas que gerariam o
resultado para instituição não são devidamente valorizadas.
Outro fator restritivo para o sucesso do modelo estaria relacionado aos cargos de chefia
e assessoramento serem em grande parte nomeações políticas que não observam as
competências (MARQUES, 2015, p. 45). Sobre esse aspecto, Pires (2005, p. 33) sugere a
alteração gradativa de “cargos de confiança” para “cargos de competência”, no qual o servidor
só ocuparia a função, após demonstrar os requisitos de competência necessários para exercício
da função.
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O relatório da OCDE (2010, p. 136) sugere a falta de exigência de uma trilha de
desenvolvimento percorrida por ocupantes de funções executivas. Isso, segundo o relatório,
seria um ponto fraco na gestão por competências das organizações públicas brasileiras.
A busca por trabalhadores “eficientes” não é recente. A Administração cientifica,
possuía como foco o aspecto técnico. As empresas seguindo este critério, priorizavam
desenvolver habilidades referentes a função ocupada, dentro de determinado escopo de
trabalho. Porém como resultado das pressões sociais e aumento da complexidade, os aspectos
sociais e atitudinais também passaram a merecer atenção das organizações. (BRANDÃO, 1999,
p.23; PIRES, 2005, p. 13)
Todavia, não é possível obrigar uma pessoa a ser ou tornar-se competente. A
organização pode requerer competências e criar condições para que as mesmas sejam
desenvolvidas, porém é necessário o indivíduo se posicionar para desenvolver ou utilizar as
competências requeridas. (ZARIFIAN, 2001, p. 121)
Pires (2005, p.30) aponta que um dos diferenciais da gestão de pessoas por competência
seria o foco destinado as variáveis comportamentais, envolvendo personalidade, valores,
interesses, entre outras características. Essa dimensão proporciona grandes desafios para os
gestores de pessoas.
Zarifian (2001, p.116) declara que é relativamente fácil observar a manifestação de
determinada competência individual no contexto do trabalho, o difícil é compreender como ela
foi construída.
Neste aspecto, Bergamini (2012, p. 49) argumenta que cada indivíduo passou por
experiências próprias, e que desta forma, o significado das competências pessoais é único para
cada um. Ao solicitar que alguém modifique um padrão de comportamento, o mesmo pode se
sentir ameaçado, invadido e crie uma barreira. Assim, toda busca por unificar comportamentos
merece atenção, deve-se considerar o indivíduo, a equipe, o trabalho, as estratégias da
organização.
A expectativa, motivações, percepções de cada servidor podem influenciar seu
comportamento e por consequência afetar o desempenho da organização. Essa variação de
comportamento pode gerar um dificultador para gestão no sentindo de mobilizar todos
envolvidos a apresentar os comportamentos que são requeridos para determinado ambiente
profissional. (MARQUES, 2015, p. 65)
Desta forma é extremamente importante que a GPC tenha atenção ao indivíduo, à
dinâmica do trabalho e perpasse todos os subsistemas de gestão de pessoas. O mapeamento de
competências deve nortear o que é requerido para cada cargo em cada setor. Afinal, no novo
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contexto, os postos de trabalho são mais flexíveis e ocorre um aumento das competências
demandadas (MARQUES, 2015, p.31). Deve ser realizada uma atualização sempre que
necessária, pois fatores como mudanças na missão da organização, processos de trabalho,
diretrizes do governo podem modificam os requisitos de competências. (MARQUES, 2015, p.
41) Conforme ressalta Garcia (2014, p. 56) “a implantação de um modelo de gestão por
competências é um processo dinâmico e contínuo”.
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3 METODOLOGIA

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

O presente trabalho pode ser classificado quanto à abordagem como uma pesquisa
qualitativa. A opção por este tipo de pesquisa deve-se ao fato dela buscar compreender e
interpretar as relações sociais. Segundo Minayo (2002) a preocupação da pesquisa qualitativa
está pautada em uma análise profunda das relações, dos processos e dos fenômenos, lidando
com significados, motivos, crenças, valores e atitudes.
Quanto aos objetivos, ela pode ser classificada enquanto uma pesquisa descritiva, que
de acordo com Gil (2008) possui como propósito principal descrever as características de uma
população, fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis.
Em relação aos procedimentos de investigação, essa pesquisa será bibliográfica,
documental, bem como fará recurso a um estudo de caso. Bibliográfica porque contempla uma
revisão de literatura sobre administração pública, gestão estratégica de pessoas, competências
e gestão de pessoas por competências no serviço público. Documental, pois busca examinar os
relatórios, documentos e formulários do mapeamento de competências realizado na
Universidade Federal Fluminense no período de 2012 a 2017 e legislações relacionadas ao
tema. Enquanto um estudo de caso, por focalizar um conjunto de práticas e definições que,
embora em curso, já contabiliza um tempo significativo, estando o pesquisador em posição
privilegiada institucionalmente para conduzir sua análise. Para Yin (2015) estudo de caso é uma
investigação empírica de um fenômeno contemporâneo, principalmente quando os limites entre
fenômenos e o contexto não puderem ser nitidamente evidenciados.

3.2 MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS NA UFF

O mapeamento de competências serve de base para nortear todos os processos de gestão
de pessoas por competências. Através dele se identificam as competências requeridas para cada
setor. Pode-se então buscar essas competências através de uma seleção interna ou externa. Outra
alternativa seria de desenvolver a própria equipe, para isso é necessária uma avaliação das
competências que a equipe possui para analisar qual a lacuna existente e uma priorização das
competências que sejam as principais para iniciar esse processo de desenvolvimento.
Conforme já mencionado, com a publicação do Decreto 5.707 no ano de 2006,
observou-se um direcionamento do governo para uma nova forma de gerir pessoas. Com
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objetivo de difundir conceitos, sensibilizar e estimular as instituições a aderirem a nova forma
de gestão, um número significativo de eventos, seminários, mesa-redonda de pesquisa-ação
foram promovidos pelo governo. Tal fato estava alinhado com a perspectiva de mudança de
gestão, passando de uma administração burocrática para a gerencial.
Nesta direção no ano de 2007, aconteceu o I Seminário Nacional de Capacitação de
Pessoal das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), realizado pela Secretaria de
Recursos Humanos, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A
finalidade do evento foi de apresentar a PNDP e seus princípios norteadores. Nesse encontro,
pontuou-se a necessidade de conhecer os modelos de Gestão por Competências, para que no
momento de implementação sejam utilizados os mais adequados a realidade do setor público
brasileiro.
Na Universidade Federal Fluminense, no ano de 2010, ocorreu o I Seminário Interno de
Recursos Humanos, promovido pela então Superintendência de Recursos Humanos, atualmente
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). O objetivo era de construir coletivamente o
planejamento estratégico para o próximo quadriênio. Como resultado pode-se apontar o
encaminhamento para elaboração do Projeto de Dimensionamento e Análise da Força de
Trabalho Técnico-Administrativa, com três eixos: mapeamento de competências (MC);
dimensionamento da força de trabalho e impacto da capacitação. Posteriormente, este projeto
foi aprovado junto à Comissão Mista de Orçamento e Metas da Universidade, sendo vinculado
desta forma ao PDI.
Os objetivos específicos do eixo MC, segundo o projeto eram: mapear as competências
individuais e institucionais e subsidiar a elaboração dos concursos públicos, as remoções, as
redistribuições, as avaliações de desempenho e o plano de capacitação.
Para iniciar as atividades, o grupo vinculado ao subprojeto de MC, realizou intensa
pesquisa bibliográfica, buscando ampliar o entendimento acerca da GPC, bem como construir
uma metodologia para implementação da ferramenta. Uma vez que, até o momento, o Governo
não havia estabelecido procedimentos para execução. O resultado foi a opção por utilizar a
metodologia elaborada por Rogério Leme.
Após essa definição, o primeiro ato foi a aplicação de um projeto-piloto no âmbito da
Progepe, ocorrido no ano de 2011. Na sequência, em abril de 2012, obteve-se a autorização do
magnífico Reitor de realizar o projeto em toda Universidade.
Uma adaptação necessária a metodologia escolhida foi a de utilizar os cargos, segundo
registros do PCCTAE, ao invés de função, pois no momento de implementação a Universidade
não constava de mapeamento de funções que pudesse subsidiar o mapeamento.
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A metodologia proposta por Rogério Leme (2012, p.15), divide competências em dois
grupos:


Competências Técnicas: “tudo que o profissional precisa saber para desempenhar

suas funções”, estão vinculadas aos conhecimentos e habilidades;


Competências Comportamentais: “tudo que o profissional precisar demonstrar

como seu diferencial competitivo e tem impacto em seus resultados”, relacionam-se com a
atitude, do CHA.
O autor pontua que o grande desafio para área de gestão de pessoas é a parte
comportamental, pela dificuldade em identificar e mensurar comportamentos.
A figura 4, apresenta as etapas para implantar a GPC.
Figura 4 – Etapas para implantar a GPC

Fonte: Adaptado de Leme (2012, p.26) - elaborado pelo autor (2018).

O projeto de MC da UFF trabalhou as três primeiras etapas que serão descritas a seguir:
1. Sensibilizar. Essa etapa é fundamental, pois a GPC trata-se de uma nova forma de
gerir pessoas. Caso não seja bem-sucedida, provavelmente o projeto não será concluído
(LEME, 2012, p. 27). Nessa etapa deve-se divulgar o projeto, as pessoas precisam compreender
os motivos para implementar a nova metodologia.
Na UFF, o grupo preparou banners, folders, além da utilização de blog e rede social.
Essa etapa de sensibilização esteve presente durante todo o projeto, principalmente para
realização da etapa 3, que será descrita posteriormente.
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2. Definir as competências organizacionais. As competências organizacionais precisam
estar alinhadas com a Missão, Visão, Valores e Estratégia (MVVE). Para essa definição,
Rogerio Leme desenvolveu o Inventário Comportamental para Mapeamento de Competências
(ICMC), uma metodologia que permite o mapeamento de competências comportamentais. Pode
ser utilizado para identificar as competências organizacionais; as competências de cada função,
bem como o nível necessário para cada uma delas; as perguntas para avaliação de desempenho
por competências; e auxiliar na criação de perguntas para entrevista por competências, no
momento da seleção. (LEME, 2012, p. 46)
Para construir o ICMC, cinco etapas devem ser observadas:
2.1 Eleger amostra da rede de relacionamentos. O diferencial da metodologia é a
participação dos servidores na identificação dos indicadores de competências da organização.
Para isso, são selecionados uma amostra de aproximadamente 20% que represente todos as
funções na organização. Nessa etapa na Universidade, participaram em torno de 30% do seu
quadro de servidores técnico-administrativos garantindo representatividade de todos os cargos
em atividade e chefias. As reuniões foram realizadas em locais próximos ao de trabalho e os
servidores receberam o convite através de memorando enviado ao setor da respectiva lotação.
2.2 Coleta de indicadores. Com os servidores presentes na reunião, iniciou-se a segunda
etapa explicando e conscientizando sobre atividade que seria desenvolvida. O objetivo da
atividade era que o servidor preenchesse um formulário com três questões “gosto/não gosto/o
ideal seria”. O servidor foi convidado a pensar em todas as pessoas com quem interage no
trabalho, sejam: superiores, subordinados, pares e registrar nos respectivos espaços os
comportamentos. Dessa maneira, foram mencionados os comportamentos que ele gostava,
quanto os que não gostava e segundo sua percepção, aqueles que precisavam ser melhorados.
Esses formulários não precisavam de identificação de quem estava preenchendo, nem das
pessoas na qual ele pensara para responder. Esses formulários constituíram de rica fonte para
extração dos indicadores de competências organizacionais.
2.3 Consolidação dos indicadores. O objetivo dessa etapa era consolidar cada formulário
preenchido em uma lista de indicadores de forma afirmativa, no infinitivo, que fizesse sentido
para universidade, eliminasse frases duplicadas ou de mesmo sentido e que fosse separado
quando tivesse mais de um indicador na mesma frase. Para isso, foi realizada uma parceria com
a equipe de pesquisa do Núcleo de Competitividade, Estratégia e Organização, vinculada a
Escola de Engenharia/UFF.
2.4 Associação das competências aos indicadores. Com a lista de indicadores pronta,
eles precisavam ser associados a uma competência. Leme (2012, p. 70) expõe que não existe
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uma regra especifica, deve-se sempre agir com bom-senso. Por exemplo, o de evitar uma
competência com apenas um indicador ou não ultrapassar quinze indicadores por competência,
ainda utilizar no máximo quinze competências. Um quantitativo recomendado estaria entre oito
e dez, indicadores e competências, passando disso é aconselhado um resumo por dificultar o
andamento da gestão por competências.
Essa lista construída a partir da percepção dos próprios servidores demostram os
comportamentos que a Instituição precisa ter para atingir seu objetivo. Os indicadores da coluna
“gosto” transformaram-se em indicadores admiráveis e os da “não gosto” e “ideal seria” serão
apontados como passíveis de desenvolvimento (LEME, 2012, p.74). Entretanto ainda é
necessário à validação desses indicadores e competências.
2.5 Validação. Para essa etapa, representantes do grupo de trabalho do MC (GT-MC) se
reuniram com representantes da alta administração da UFF. O objetivo era validar a lista de
indicadores e respectivas competências, tendo por base o PDI da Universidade. Nessa reunião
também foi aplicada a técnica da importância do indicador. A alta administração foi convidada
a olhar para lista validada e identificar competências que seriam as mais importantes e
classifica-las em diferenciais (percebidas como importante para a missão da UFF) e essenciais
(percebidas pelos usuários). Dentre essas competências, precisavam ainda identificar quais
indicadores seriam os mais relevantes para o sucesso da instituição. O objetivo dessa técnica é
intensificar o peso deste indicador, reforçando a importância dele dentre os demais que seriam
básicos para o funcionamento da organização.
A tabela 1 mostra o quantitativo de indicadores das 15 competências organizacionais da
UFF. A lista validada, com os indicadores apontados enquanto diferenciais e essenciais podem
ser analisadas no anexo A.
Tabela 1 – Competências Organizacionais UFF
Total de
Indicadores
Apurados
04

Inovação

Total de
Indicadores
Apurados
03

Autodesenvolvimento

03

Liderança

10

Comprometimento

05

Organização

03

Comunicação

05

Proatividade

04

Eficácia

03

Sociabilidade

05

Eficiência

05

Trabalho em equipe

03

Empatia

03

Visão Sistêmica

04

Ética

05

Competência
Adaptabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Competência

Total

65
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Paralelo ao processo de ICMC, o GT-MC utilizou com referência para elaboração das
competências técnicas as atribuições dos cargos do PCCTAE. Para cada atribuição, foram
descritos conhecimentos e habilidades necessários à sua execução.
Com os formulários de competências elaborados, iniciou-se a próxima fase do MC, o
mapeamento efetivo dos cargos.
3 Definir as competências de cada cargo em cada setor. Essa etapa tinha por objetivo
identificar quais e quanto dessas competências eram necessárias para cada cargo em cada setor.
Importante destacar que para critérios do projeto de MC, foram considerados apenas os
servidores técnico-administrativos em educação e as chefias de cada setor, a possível
justificativa para isso seria que atualmente as políticas de gestão de pessoas elaboradas pela
CPTA só contemplam este público. Outro ponto relevante eram as reuniões internas do GTMC, com periodicidade quase semanal, que possuía o objetivo de nivelar entendimentos,
compartilhar experiências e traçar estratégicas para condução do projeto.
O processo iniciava com envio do organograma da área, com a distribuição da sua força
de trabalho para o gestor máximo da Unidade. O gestor validava a distribuição ou organizava
a equipe de trabalho na composição que era praticada em sua área. O objetivo era mapear cada
servidor onde ele desempenhava suas atividades e por consequência manifestava suas
competências. Também era sugerido ao dirigente máximo oficializar os ajustes de lotação
necessários.
Uma vez validado o organograma, era realizada uma reunião com cada dirigente
máximo e sua equipe de gestores, para sensibiliza-los ao projeto, passar informações acerca do
processo e definir em conjunto com a área, as estratégias para o MC na Unidade.
Na sequência, era feito o agendamento de reuniões setoriais, contando com a
participação do gestor e de pelo menos um representante de cada cargo lotado no setor. A
reunião durava em média duas horas e tinha por objetivo realizar do mapeamento das
competências comportamentais e técnicas dos cargos presentes, aplicando-se os formulários
correspondentes.
Na reunião, explicavam-se os objetivos do MC e os principais aspectos do projeto, além
de instruir acerca de cada formulário. Os servidores eram convidados a pensar nos processos
de trabalho, no cargo e a não vincular as respostas ao desempenho atual da equipe. Toda a
reunião era conduzida por um mapeador (membro do GT-MC) que além de preencher os
formulários de acordo com as respostas dos servidores/equipe/chefia, poderia tirar as dúvidas
durante o processo.
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O mapeador possuía também a missão de auxiliar para que as respostas não seguissem
padrões extremos (supervalorização ou subvalorização) e desta forma não representasse a
realidade de competências requeridas pelo cargo no setor. Sobre esse conceito de
supervalorização, Leme (2012, p.85) trabalha com a ideia de super-heróis, o servidor em
questão precisa demonstrar nível máximo em quase todas as competências. Isto pode indicar
uma expectativa extremamente elevada para o ocupante da função e difícil de ser atingida.
O formulário de competência comportamental foi único para todos os cargos. Era
composto de todos indicadores em ordem aleatória, sem vinculação com a competência. Para
cada indicador existia a possibilidade de assinalar entre quatro níveis: i) Imprescindível –
comportamento extremamente importante, o processo de trabalho não acontece sem ele; ii)
Necessário – comportamento importante que sua ausência prejudica o trabalho; iii) Desejável
– comportamento que seria bom, porém sua ausência não causa grandes impactos; iv) Não se
aplica – comportamento não interfere no processo de trabalho.
Em grande parte dos casos, a equipe entendeu que o perfil comportamental do setor seria
o mesmo para todos os cargos, assim durante as reuniões buscava-se consenso de qual opção
marcar. Isso proporcionou um ambiente rico de discussões a respeito do trabalho, ao ouvir e
debater múltiplas percepções sobre o comportamento que seria esperado daquela equipe.
A respeito dos cálculos, cada competência possui um valor máximo, no caso da UFF,
cinco. A quantidade de indicadores por competência irá determinar o peso de cada um na
fórmula. Por exemplo, a competência “Liderança” possui dez indicadores, dessa forma o peso
de cada um será definido pela fórmula:

Peso do Indicador =

Valor Máximo
Quant. de Indicadores

=

5

= 0,5

10

Outra influência está relacionada a competência possuir indicadores diferenciais e/ou
essenciais. Neste caso, cada indicador diferencial e essencial recebeu peso três vezes maior que
o indicador que não foi assim destacado. Isso sem aumentar o limite máximo do valor da
competência, cinco, no caso da UFF.
Para o cálculo do Nível de Competência do Cargo – NCC foram considerados os
indicadores assinalados com a resposta “Imprescindível” ou “Necessário”. O NCC é a soma
dos pesos de cada um desses indicadores. Desta forma varia de zero (nenhum indicador dessa
competência apontado enquanto “Imprescindível” ou “Necessário”) a cinco (todos indicadores
assim marcados). Esses comportamentos são reconhecidos como importantes para o
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desempenho do cargo no setor, e portanto, serão utilizados na composição da avaliação de
desempenho por competências.
No que diz respeito ao preenchimento do formulário de competência técnica – Figura 5,
o ocupante do cargo e a chefia imediata respondiam para cada competência técnica, o nível
necessário para admissão (entrada do cargo no setor) e desempenho (nível necessário após o
período de ambientação e treinamento). Tal resposta era baseada em seis níveis de classificação.
Os membros do GT-MC objetivando nivelar o entendimento a respeito dos níveis elaboraram
um glossário (Quadro 2), que era apresentado durante o MC. Também existia um glossário
definindo as principais competências técnicas. Algumas delas precisavam ser especificadas, por
exemplo, outros recursos de informática e software específico da área, isso procurava aproximar
ainda mais o mapeamento da realidade do setor. Após preenchimento da lista, era oferecida a
oportunidade de acrescentar novas competências técnicas que não constavam no rol para aquele
cargo, com os respectivos níveis de classificação. Precisa-se, entretanto, ficar atento se tal
competência extra é uma especificidade do cargo no setor ou se foge ao escopo do cargo.
Figura 5 – Modelo de formulário de Competências Técnicas

Fonte: GT-MC UFF(2013)
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Quadro 2 – Glossário de Competência Técnica
(0) Não ter conhecimento – tal competência, não é necessária para o desempenho do cargo no setor
(1) Ter conhecimento – ter estudado sobre o assunto em nível teórico
(2) Ter conhecimento e prática em nível básico – conhecimento teórico e alguma experiência, não possuindo,
no entanto, autonomia para praticar a habilidade por completo. Neste caso será necessário recorrer
constantemente ao conhecimento teórico e/ou pessoas aptas a fornecerem ajuda.
(3) Ter conhecimento e prática em nível intermediário – conhecimento teórico e experiência que garanta
certo domínio sobre a prática, mas ainda recorre a conhecimento teórico e/ou pessoas aptas a fornecerem ajuda,
em eventuais necessidades.
(4) Ter conhecimento e prática em nível avançado – conhecimento teórico e experiência que garanta plena
autonomia para exercer a atividade.
(5) Multiplicador – apto a dar treinamento/consultoria sobre o assunto formal ou informalmente.
Fonte: Elaborado pelo GT-MC (2013)

Esse processo de mapeamento foi utilizado tanto na administração central, quanto no
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), cujo mapeamento ocorreu antes da assinatura
de contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Entretanto quando
essas unidades estavam próximas da conclusão, iniciou-se o MC setorial nas unidades
acadêmicas, com alguns aspectos diferentes.
Ao analisar o quantitativo de cargos de Auxiliar e Assistente em Administração e a
similaridade dos processos de trabalho nas secretarias vinculadas às direções da unidade, aos
departamentos de ensino, as coordenações de graduação e pós-graduação. O GT-MC em
conjunto com o fórum de diretores das unidades acadêmicas definiram que esses cargos em tela
seriam mapeados através de amostragem. Essa estratégia procurou agilizar o processo de
mapeamento, visto o quantitativo de cargos nesses setores, bem como, uma tentativa de reduzir
a subjetividade, posto que seriam mapeadas as percepções de vários ocupantes e após isso
estendido aos demais.
Neste sentido, no dia 14/11/2014 foi realizada uma reunião com diversos ocupantes dos
cargos de auxiliar e assistente em administração, respeitando o proposto pela comissão
levantada no fórum de diretores, que seria de contar com servidores de unidades acadêmicas
menores e maiores, bem como servidores do interior e de Niterói. O objetivo era tentar garantir
a diversidade de percepções com respeito a cultura e dinâmica de trabalho.
Nessa reunião, após toda explicação do projeto MC, os presentes decidiram mapear um
perfil comportamental único para os servidores desses setores (secretarias de direção de
unidade, departamento, coordenação de graduação e pós-graduação). No que diz respeito ao
mapeamento técnico, para cada cargo (Auxiliar e Assistente em Administração) foram
elaborados perfis de acordo com o setor. A exceção aconteceu no caso do Auxiliar em
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Administração em exercício, nas coordenações de graduação e pós-graduação, pois não havia
qualquer representante desse cargo na reunião.
Dentre os 274 cargos de Auxiliar e Assistente em Administração, mapeados nas
unidades acadêmicas, 237 foram replicados consoante o perfil da amostra realizada. Os demais
foram mapeados individualmente por possuírem atividades distintas dos servidores lotados
nesses setores considerados na amostra.
Outro ponto que merece destaque foi a colaboração dos representantes de gestão de
pessoas para realizar o MC nas unidades acadêmicas. Esses representantes eram designados
pelo diretor da Unidade e receberam treinamento para realizar o mapeamento técnico. A parte
comportamental era realizada pelo membro do GT-MC.
O mapeamento na Universidade foi encerrado no ano de 2017, com 81% dos cargos por
setor mapeados. Segundo relatórios do projeto, os principais obstáculos para conclusão do
mapeamento foram: a impossibilidade de dedicação exclusiva dos membros do GT-MC; alta
rotatividade dos bolsistas e estagiários; o insuficiente envolvimento dos gestores locais, no
processo; servidores exercendo atividade em locais diferentes da sua lotação oficial;
desatualização dos sistemas gerenciais internos de gestão de pessoas; ausência de sistema de
tecnologia da informação específico; dispersão geográfica provocando dificuldade logística;
fatores políticos externos que culminaram em greves dos servidores técnico-administrativos,
entre outros.
As próximas etapas da gestão por competências, não constam no projeto de MC, mas
estão em fase de elaboração e ajustes. Por exemplo, a utilização das informações do MC para
realizar a avaliação das competências dos servidores técnico-administrativos ou ocupantes de
função gerencial. Esse fato depende de mudança nas normas e instruções internas, bem como o
desenvolvimento de um sistema que proporcione suporte ao processo avaliativo. Essa avaliação
pode subsidiar políticas de desenvolvimento especificas para cada lacuna apresentada. Por fim,
como processo dinâmico, deve-se sempre estar atento as mudanças de cultura, processos de
trabalho, cargos, composição da equipe que podem modificar os requisitos de competências,
igualmente a evolução de cada servidor. De forma geral, uma visão minuciosa acerca das
políticas de gestão de pessoas por competências, que precisa ser integrada e retroalimentada.

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para atingir os objetivos, os procedimentos adotados concernentes a pesquisa
documental, em relação aos dados do mapeamento de competências comportamentais seguiram
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os seguintes passos.
Primeiro foi necessário categorizar os setores da Universidade em níveis hierárquicos.
Para tal, baseou-se na estrutura de cada Unidade observando as informações contidas na página
de Organogramas da UFF e na consulta ao Sistema de Organização e Inovação
Institucional (SIORG) UFF. Procurou-se nesse procedimento manter uma unificação entre as
Unidades e que cada categoria apresentasse dados relevantes para o estudo. Este procedimento
resultou em três agrupamentos: Administração Central (AC), Unidade Acadêmica (UA) e
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), cujas estruturas hierárquicas podem ser
observadas através da figura 6.
Figura 6 – Organograma proposto

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Nas categorias referentes à administração central, o nível staff é composto pelos setores
de apoio administrativo; secretaria administrativa; gerencia operacional, financeira,
comunicação, entre outros. As unidades organizacionais relacionadas a departamento foram
integradas ao nível coordenação, por só constar em três pró-reitorias e possuir apenas cinco
perfis mapeados.
Na unidade acadêmica, os campos unidade, departamento, coordenação de graduação e
coordenação de pós-graduação também foram consideradas as respectivas secretarias, pois por
muitas das vezes na prática essas unidades não possuem diferenciação na lotação do técnicoadministrativo. O campo setor abarca serviços de apoio à unidade. Por exemplo: protocolo,
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arquivo, manutenção, informática, almoxarifado, entre outros.
Na estrutura do HUAP, o campo staff comporta tanto as comissões permanentes quanto
as gerências. O nível diretoria foi integrado à coordenação, por não ter sido mapeado todas as
diretorias e só possuir na pesquisa quatro perfis. A tabela 2 apresenta o quantitativo de perfis
analisados por categoria dos três agrupamentos.
Tabela 2 – Quantitativo de perfis analisados
Administração Central
Categoria
Unidade

Unidade Acadêmica

quant.
40

Categoria
Unidade

HUAP
quant.

Categoria

247
51

quant.

Unidade

39

Staff

16

Coordenação

20

Staff

167

Setor

Coordenação

148

Departamento

Divisão

246

Coordenação de graduação

92

Serviço

83

Seção

151

32

Seção

65

Total

752

Coordenação de pósgraduação
Total

634

Total

223

212

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Na sequência todas as respostas, dos 1609 perfis mapeados, foram convertidas em
valores, em conformidade com a tabela 3. A finalidade era calcular a média aritmética e desviopadrão (σ), para se obter o escore de pontuação de cada competência e cada indicador. Os
cálculos foram feitos no software Excel 2013.
Tabela 3 – Nível e valor correspondente
Nível

Pontuação

Não se aplica

1

Desejável

2

Necessário

3

Imprescindível

4

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Em um primeiro momento, foram analisados as 15 competências e os 65 indicadores de
toda Universidade e depois considerando apenas o cargo de gestor. A classificação foi realizada
em ordem decrescente de importância de acordo com a percepção dos servidores técnicoadministrativo e chefias (valor da média). Caso um indicador obtivesse mesma pontuação em
relação à média, optou-se pela classificação do desvio-padrão em ordem crescente, pois a
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percepção estaria mais concentrada em torno da média. Os indicadores ainda foram
posicionados dentro de uma escala de relevância, onde a média podia variar de um a quatro,
conforme figura 7.
Figura 7 – Escala de relevância

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Posteriormente foram examinados os três agrupamentos por nível hierárquico. Depois
comparou-se a pontuação dos indicadores diferenciais e essenciais, com sua respectiva
classificação.
A próxima etapa buscou propor uma nova lista relacionando os indicadores
comportamentais da UFF aos fatores descritos na lei nº 8.112/90, artigo 20: I - assiduidade;
II - disciplina; III - capacidade de iniciativa; IV - produtividade; V- responsabilidade. Essa
associação foi baseada no entendimento da UFF do significado de cada fator, segundo a ficha
de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em Estágio Probatório
(FADEP).
Em seguida, discute-se a percepção de importância de cada um dos cinco fatores,
segundo a opinião dos servidores técnico-administrativos e chefias. Para isso analisou cada
perfil onde pelo menos um indicador relacionado obteve resposta “não se aplica” ou
“desejável”, valores um e dois respectivamente. Essas respostas, no mapeamento apontam para
um comportamento que não é fundamental para os técnico-administrativos em educação
(TAEs) desempenharem suas atividades.
Desta forma, procurou-se comparar o previsto na legislação com a percepção dos
próprios servidores dos itens que seriam os mais relevantes para o desempenho de suas funções,
analisando essa questão pela ótica do estágio probatório.

61
3.4 LIMITAÇÕES
Por se tratar de um estudo de caso especifico do mapeamento de competências na
Universidade Federal Fluminense, o presente trabalho não pode ser generalizado. Outro aspecto
é o projeto não ter atingido a totalidade de cargos por setor mapeado, todavia atingiu um nível
superior a 80%, que pode ser utilizado para inferências relativas aos comportamentos que são
mais relevantes na administração pública, nesse ambiente, nessa cultura, nesse período.
Ainda como a análise está baseada em percepções, essa pode ter sofrido diversas
influências. Uma delas está relacionada a metodologia do mapeamento prever pelo menos um
ocupante de cada cargo por setor. Na maioria dos casos, em setores com mais de um ocupante
do mesmo cargo, todos participaram do processo, entretanto isso não foi uma regra e um novo
indivíduo provavelmente poderia contribuir para construção de um perfil diferente do que foi
mapeado. Outra questão está relacionada a problemas de comunicação. Tais como:
possibilidade de gestor que não permitiu a equipe se expressar na totalidade de suas opiniões;
insegurança por parte de algum dos membros ou da equipe em se posicionar, podendo o mesmo
ter omitido informações relevantes; ausência de imparcialidade por parte do mapeador. Mesmo
assim, ao se considerar múltiplas percepções o projeto se torna rico, pois o próprio debate
ocorrido durante o mapeamento pode ter provocado novas concepções nas equipes de trabalho.
Outra limitação refere-se a especificidades de cada organograma, construído de acordo
com as demandas de cada local o que dificultou uma análise integrada das categorias e dos
agrupamentos.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo tem por objetivo apresentar e discutir os resultados da pesquisa a partir da
metodologia descrita. Está dividido em quatro partes: percepção TAEs e chefias considerando
a Universidade; percepção apenas dos gestores da UFF; análise dos indicadores diferenciais e
essenciais por categorias dentro dos agrupamentos – Unidade Acadêmica, Unidade
Administração Central, HUAP; relação entre os indicadores comportamentais e os fatores de
avaliação do estágio probatório, de acordo com o artigo 20 da lei 8.112/90.
4.1 PERCEPÇÃO TAEs E CHEFIAS – UFF

Os resultados descritivos da percepção dos TAEs e chefias imediatas a respeito da
relevância dos indicadores são apresentados na tabela 4. No total, foram mapeados 1609 perfis.
Tabela 4 – Nível de relevância dos indicadores – percepção dos TAEs e gestores UFF.
Indicadores
Responsabilizar-se pelas atividades desempenhadas
Agir de forma cidadã (direitos e deveres)
Prestar atenção às informações recebidas
Dialogar com outros setores
Administrar suas rotinas de trabalho para o cumprimento de
prazos
Interagir com diferentes tipos de pessoas
Agir de acordo com os objetivos da Instituição
Respeitar os padrões oficiais da instituição
Dialogar com os membros da equipe

Respeitar as diferenças
Agir com imparcialidade no ambiente de trabalho
Administrar o seu tempo para o cumprimento de prazos
Cumprir os horários estabelecidos

Comprometimento
Ética
Comunicação
Comunicação

σ
3,7154

0,5145

3,6613

0,5027

3,5879

0,5553

3,4941

0,5555

3,3965

0,6834

3,3934

0,6991

3,3804

0,6651

3,3648

0,7257

3,3630

0,7678

3,3437

0,6498

3,3182

0,5714

3,3108

0,6985

3,2971

0,6784

3,2933

0,6963

3,2206

0,6142

3,2026

0,8248

3,1374

0,5947

3,1324

0,6667

3,1007

0,7472

3,0883

0,7156

3,0665

0,5837

Organização
Sociabilidade
Comprometimento
Ética
Comunicação
Ética
Ética
Ética
Organização
Comprometimento
Eficácia

Cumprir as metas estabelecidas
Reagir com equilíbrio a situações de tensão
Ajustar-se a novas rotinas de trabalho
Agir com base nos interesses coletivos
Adequar o processo de interação interpessoal às regras de bom
convívio
Compreender seu papel na Instituição

Eficiência
Adaptabilidade
Empatia
Sociabilidade
Comprometimento

Muito relevante

Agir com decoro no ambiente de trabalho

Comprometimento

Extremamente
relevante

Comparecer ao trabalho nos dias estabelecidos

Competências
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Ter iniciativa para resolver os problemas no ambiente de
trabalho
Ser amável e acolhedor no trato com as pessoas
Realizar atividades em parceria com outros profissionais
Compartilhar informações relevantes com outros setores da
Instituição
Colaborar para manter em ordem o ambiente de trabalho
Pensar em todas as alternativas possíveis antes de tomar
decisões
Manter-se atualizado nos assuntos inerentes à inovação de sua
área de atuação
Enfrentar obstáculos
Viabilizar acessos a informações inerentes ao ambiente de
trabalho
Aprender com os próprios erros
Dialogar com os diversos níveis hierárquicos
Buscar condições favoráveis à realização de suas tarefas
Atuar de forma preventiva
Contribuir para um ambiente de trabalho harmonioso
Usar seus conhecimentos para auxílio das atividades dos
outros
Adequar-se a novas equipes de trabalho

Dirigir-se às pessoas de forma receptiva
Ter clareza do impacto do seu trabalho sobre os resultados
institucionais
Zelar por um ambiente harmonioso
Buscar o aprimoramento de seu desempenho a partir de
críticas recebidas
Ser prestativo
Conhecer os níveis hierárquicos da Instituição
Buscar a melhoria das condições de trabalho
Agir com celeridade na realização de suas tarefas
Ser capaz de improvisar na solução de problemas
Apresentar-se receptivo a possibilidades de mudanças no
ambiente de trabalho
Obter resultados de forma otimizada
Promover o trabalho em equipe
Disponibilizar-se ao seu contínuo aprimoramento profissional
Conhecer os macroprocessos de trabalho da Instituição

Adotar soluções criativas para atendimento às demandas
Valorizar o trabalho bem desenvolvido
Atentar para demandas da equipe
Observar os diferentes pontos de vista para formar opinião
Incluir-se em novos panoramas e perspectivas de trabalho
Estimular o desenvolvimento profissional da equipe

Trabalho em equipe

3,0429

0,5565

3,0230

0,6368

3,0093

0,6372

3,0081

0,8721

3,0012

0,5773

2,9863

0,6258

2,9627

0,6625

2,9366

0,5695

2,8919

0,7276

2,8912

0,6550

2,8894

0,6379

2,8894

0,7331

2,8838

0,6471

2,8738

0,5727

2,8129

0,6213

2,7974

0,6037

2,7800

0,6465

2,7732

0,6794

2,7328

0,7241

2,7272

0,6604

2,7216

0,5309

2,7209

0,6288

2,6675

0,6641

2,6439

0,6987

2,6215

0,6958

2,6203

0,7137

2,6116

0,6201

2,5867

0,6280

2,5768

0,8641

2,5631

0,6578

2,5612

0,6599

2,4866

0,6588

2,4761

0,5887

2,4531

0,6342

2,4382

0,7415

2,4058

0,8119

2,3878

0,6445

2,3021

0,5715

2,2617

0,9551

Visão sistêmica
Organização
Eficiência
Inovação
Proatividade
Comunicação
Autodesenvolvimento
Comunicação
Eficiência
Proatividade
Trabalho em equipe
Trabalho em equipe
Adaptabilidade
Eficácia
Sociabilidade
Visão sistêmica
Liderança
Autodesenvolvimento
Sociabilidade
Visão sistêmica
Liderança
Eficiência
Inovação
Adaptabilidade
Eficiência
Liderança
Autodesenvolvimento
Visão sistêmica
Empatia
Empatia
Inovação
Liderança
Liderança
Liderança
Adaptabilidade
Liderança

Pouca relevância

Ser capaz de se colocar no lugar do outro
Levar em consideração a opinião dos outros nos processos de
trabalho

Sociabilidade

Certa relevância

Buscar a melhoria contínua dos resultados alcançados

Proatividade
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Tomar decisões baseadas em princípios constituídos por
consenso
Buscar ativamente oportunidades de mudança
Estabelecer metas relativas à qualidade dos serviços prestados

Liderança
Proatividade
Eficácia

0,9057

2,1448

0,5020

2,1063

0,8960

1,9994

1,0583

1,6389

0,7352

2,8619

0,8015

Liderança
Delegar atividades
Apresentar desafios profissionais à equipe

Liderança
Total Geral

Quase
nenhuma
relevância

2,2492

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Nota-se que 80% dos indicadores atingiram uma pontuação superior a 2,5 (ponto médio
da escala). Isso pode refletir aspecto da própria metodologia, posto que os indicadores foram
elaborados com base nas respostas dos próprios servidores as questões do ICMC (gosto, não
gosto e ideal seria). Desta forma, apenas um valor inferior a 4,4% das respostas foram
sinalizadas com a opção “Não se aplica”.
Os indicadores “comparecer ao trabalho nos dias estabelecidos”, “responsabilizar-se
pelas atividades desempenhadas” e “agir de forma cidadã (direitos e deveres)” foram
classificados como “extremamente relevante” (

>3,5) possuindo os maiores escores. Eles

estão relacionados às competências Comprometimento e Ética. Inclusive, todos os indicadores
dessas duas competências ficaram na posição de extremamente relevante ou muito relevante,
obtendo médias superiores a três. Tal explicação pode encontrar amparo na presença da chefia
imediata na reunião, o que conduziria estes indicadores a atingir elevada posição. Todavia, já é
esperado que tais comportamentos façam parte da cultura do serviço público.
Neste aspecto, no ano de 1994, foi publicado o decreto 1.171 que aprova o Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O seu anexo apresenta
dentre as regras deontológicas “Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho
é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas
relações humanas” (BRASIL, 1994). Tal item estaria em total consonância com os indicadores
“comparecer ao trabalho nos dias estabelecidos” e “cumprir os horários estabelecidos”,
ocupando o primeiro a posição de indicar mais relevante segundo a percepção dos TAEs e
chefias. Afinal o próprio decreto aponta como dever do servidor público: “ser assíduo e
frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado,
refletindo negativamente em todo o sistema”. (BRASIL, 1994)
Ainda no decreto, pode-se ler que “o servidor público não poderá jamais desprezar o
elemento ético de sua conduta” (BRASIL, 1994). Desta forma, tais itens embora constantes do
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Mapeamento de Competências, devem ser fundamentalmente observados durante todo o
exercício de atividade pública.
Por outro lado, os indicadores “apresentar desafios profissionais à equipe” e “delegar
atividades”, da competência liderança foram os únicos que se situaram na posição “Quase
nenhuma relevância”, com valor de média, inferior a dois. Durante o mapeamento, muitos
servidores comentaram que o serviço público já possui muitos desafios, portanto esse
comportamento não seria necessário ser destacado, pois naturalmente na consecução das
atividades o desafio surge. Outro ponto diz respeito que ao analisar os indicadores utilizando
todos cargos, os mesmos acabam não sendo valorizados, uma vez que no serviço público, cabe
atualmente ao papel da chefia o “poder” da delegação e o de propor desafios profissionais. Fato
este que pode ser assinalado pelo elevado desvio-padrão (σ >1) do indicador “delegar
atividades”.
O menor desvio-padrão encontra-se no indicador “buscar ativamente oportunidades de
mudança” da competência Proatividade. O mesmo possui também uma baixa média, está
posicionado na colocação 62º, de um total de 65 indicadores.
Tabela 5 – Nível de relevância das competências – percepção dos TAEs e gestores UFF.

σ

Classificação Competências
1º Comprometimento

3,4057

0,6440

2º Ética

3,3754

0,6679

3º Organização

3,2293

0,6805

4º Comunicação

3,2031

0,7029

5º Sociabilidade

2,9971

0,7068

6º Trabalho em equipe

2,8987

0,6164

7º Eficiência

2,8443

0,6905

8º Proatividade

2,7520

0,6725

9º Visão sistêmica

2,7424

0,7532

10º Autodesenvolvimento

2,7253

0,6317

11º Adaptabilidade

2,7108

0,6858

12º Eficácia

2,6963

0,9150

13º Empatia

2,6878

0,7290

14º Inovação

2,6787

0,7035

2,3329
2,8619

0,8730
0,8015

15º Liderança
Total Geral
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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De uma forma geral, a tabela 5 apresenta em ordem de relevância as competências UFF,
segundo percepção dos TAEs e chefias. As que possuem maiores médias foram
comprometimento (

= 3,4057) e Ética (

= 3,3754). Nenhum desvio-padrão foi elevado,

atingindo valor superior a um (σ > 1), porém os maiores níveis são encontrados nas
competências Eficácia e Liderança. Essa última também apresentou o mais baixo valor de
média (< 2,5).
O desvio-padrão da competência eficácia é demonstrado pela variação na posição dos
indicadores, de muito relevante: “cumprir as metas estabelecidas” (

= 3,2026) a pouca

relevância: “estabelecer metas relativas à qualidade dos serviços prestados” (

= 2,1063)

(Tabela 4). Isso reflete a falta atual de metas relacionadas à qualidade dos serviços públicos, no
entanto, pode indicar um comportamento emergente.
A próxima seção se dedica a uma análise específica da percepção das pessoas ocupantes
de posição de chefia, mapeadas no cargo Gestor.

4.2 PERCEPÇÃO GESTOR – UFF
Do cargo Gestor foram mapeados na Universidade 291 perfis. Na tabela 6 podem ser
observados os indicadores em ordem de relevância. Para o mapeamento do cargo Gestor,
semelhante aos outros, participavam pelo menos um representante e a chefia imediata.
Tabela 6 – Nível de relevância dos indicadores – percepção perfil Gestor
Indicadores

σ

Competências
3,7045

0,4719

Comparecer ao trabalho nos dias estabelecidos

Comprometimento

3,6770

0,6476

Administrar suas rotinas de trabalho para o cumprimento de prazos

Organização

3,5086

0,5894

Prestar atenção às informações recebidas

Comunicação

3,5017

0,5469

Agir de forma cidadã (direitos e deveres)

Ética

3,5017

0,601

Respeitar os padrões oficiais da instituição

Ética

3,4948

0,6453

Agir com decoro no ambiente de trabalho

Ética

3,4880

0,5775

Dialogar com outros setores

Comunicação

3,4399

0,5561

Dialogar com os membros da equipe

Comunicação

3,4399

0,598

Comprometimento

3,4364

0,6091

Agir com imparcialidade no ambiente de trabalho

Ética

3,4192

0,6561

Respeitar as diferenças

Ética

3,3677

0,6686

Administrar o seu tempo para o cumprimento de prazos

Organização

3,35400

0,6004

Ter iniciativa para resolver os problemas no ambiente de trabalho

Proatividade

3,3265

0,5753

Interagir com diferentes tipos de pessoas

Sociabilidade

3,3024

0,6523

Eficácia

3,2990

0,7451

Agir de acordo com os objetivos da Instituição

Cumprir as metas estabelecidas

Muito relevante

Comprometimento

Extremamente
relevante

Responsabilizar-se pelas atividades desempenhadas
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Reagir com equilíbrio a situações de tensão

Eficiência

3,2955

0,6554

Comprometimento

3,2680

0,7681

Comunicação

3,2062

0,6314

Comprometimento

3,2027

0,5903

Liderança

3,1649

0,6217

Visão sistêmica

3,1512

0,6932

Proatividade

3,1237

0,658

Liderança

3,0997

0,7098

Comunicação

3,0962

0,7365

Buscar condições favoráveis à realização de suas tarefas

Eficiência

3,0790

0,7268

Manter-se atualizado nos assuntos inerentes à inovação de sua área de
atuação

Inovação

3,0653

0,6208

Ajustar-se a novas rotinas de trabalho

Adaptabilidade

3,0584

0,5382

Agir com base nos interesses coletivos

Empatia

3,0550

0,7946

Liderança

3,0378

0,8317

Organização

3,0241

0,7164

Trabalho em equipe

3,0172

0,6563

Eficiência

2,9966

0,7071

Eficácia

2,9931

0,557

Eficiência

2,9931

0,6102

Sociabilidade

2,9725

0,6208

Visão sistêmica

2,9725

0,7139

Trabalho em equipe

2,9691

0,6662

Buscar a melhoria das condições de trabalho

Liderança

2,9656

0,6093

Atentar para demandas da equipe

Liderança

2,9519

0,7412

Sociabilidade

2,9347

0,6152

Liderança

2,9313

0,7159

Sociabilidade

2,9244

0,7055

Liderança

2,8969

0,6921

Cumprir os horários estabelecidos
Dialogar com os diversos níveis hierárquicos
Compreender seu papel na Instituição
Zelar por um ambiente harmonioso
Ter clareza do impacto do seu trabalho sobre os resultados institucionais
Enfrentar obstáculos
Promover o trabalho em equipe
Viabilizar acessos a informações inerentes ao ambiente de trabalho

Delegar atividades
Colaborar para manter em ordem o ambiente de trabalho
Contribuir para um ambiente de trabalho harmonioso
Agir com celeridade na realização de suas tarefas
Buscar a melhoria contínua dos resultados alcançados
Pensar em todas as alternativas possíveis antes de tomar decisões
Dirigir-se às pessoas de forma receptiva
Compartilhar informações relevantes com outros setores da Instituição
Realizar atividades em parceria com outros profissionais

Adequar o processo de interação interpessoal às regras de bom convívio
Valorizar o trabalho bem desenvolvido
Ser amável e acolhedor no trato com as pessoas
Estimular o desenvolvimento profissional da equipe

Adaptabilidade

2,8935

0,6206

Autodesenvolvimento

2,8866

0,7077

Trabalho em equipe

2,8763

0,7133

Conhecer os níveis hierárquicos da Instituição

Visão sistêmica

2,8694

0,6671

Conhecer os macroprocessos de trabalho da Instituição

Visão sistêmica

2,8522

0,6177

Inovação

2,8522

0,6914

Proatividade

2,8213

0,6916

Adaptabilidade

2,7595

0,5964

Buscar o aprimoramento de seu desempenho a partir de críticas
recebidas

Autodesenvolvimento

2,7010

0,5783

Disponibilizar-se ao seu contínuo aprimoramento profissional

Autodesenvolvimento

2,6873

0,6118

Empatia

2,6632

0,7404

Obter resultados de forma otimizada

Eficiência

2,6392

0,5905

Observar os diferentes pontos de vista para formar opinião

Aprender com os próprios erros
Usar seus conhecimentos para auxílio das atividades dos outros

Ser capaz de improvisar na solução de problemas
Atuar de forma preventiva
Apresentar-se receptivo a possibilidades de mudanças no ambiente de
trabalho

Ser capaz de se colocar no lugar do outro

Liderança

2,6289

0,6996

Estabelecer metas relativas à qualidade dos serviços prestados

Eficácia

2,6289

0,7142

Levar em consideração a opinião dos outros nos processos de trabalho

Empatia

2,5979

0,6323

Certa relevância

Adequar-se a novas equipes de trabalho
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Inovação

2,5842

0,6451

Tomar decisões baseadas em princípios constituídos por consenso

Liderança

2,5842

0,6865

Sociabilidade

2,5189

0,6608

Adaptabilidade

2,3677

0,5921

Liderança

2,3093

0,6952

Proatividade

2,2921

0,5638

3,0265

0,7301

Ser prestativo
Incluir-se em novos panoramas e perspectivas de trabalho
Apresentar desafios profissionais à equipe
Buscar ativamente oportunidades de mudança

Total Geral

Pouca
relevância

Adotar soluções criativas para atendimento às demandas

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

O perfil de gestor mantém certa semelhança com o perfil geral. Juntamente com os
indicadores relacionados a “comprometimento” e “ética”, destacam-se as competências
“organização” e “comunicação”. Todos os indicadores dessas quatro competências obtiveram
escores superiores a três, mantendo-os no nível de extremamente relevante ou muito relevante.
Do outro lado, nenhum indicador atingiu a pontuação inferior a dois (quase nenhuma
relevância). Apenas os indicadores “buscar ativamente oportunidades de mudança”, “apresentar
desafios profissionais à equipe” e “incluir-se em novos panoramas e perspectivas de trabalho”
obtiveram a pontuação inferior ao ponto médio (2,5). Esses são relacionados respectivamente,
as competências “Proatividade”, “Liderança” e “Adaptabilidade”. Todavia não sinaliza que
essas competências não são importantes para o referido cargo, pois é possível encontrar outros
indicadores da mesma competência com valores superiores a três. Cita-se o caso do
comportamento “delegar atividades” que quando analisado em conjunto com outros perfis,
encontrava-se como um indicador do nível “quase nenhuma relevância”, mas quando verificado
apenas o cargo gestor passou para o grupo de “muito relevante”, com

= 3,0378.

Nenhum desvio-padrão foi elevado (σ > 1). O menor foi encontrado no indicador
“responsabilizar-se pelas atividades desempenhadas”, o mesmo que obteve a maior média.
Reforçando o papel do gestor de assumir responsabilidades no seu trabalho e estar
comprometido no exercício do serviço público.
A tabela 7 traz uma comparação, de um lado as competências mais relevantes para o
perfil dos gestores e do outro referente aos demais cargos. Constata-se que quando analisado
somente o cargo de gestor, as competências obtiveram médias maiores, exceto no caso da
sociabilidade (-0,0813). Nos indicadores dessa competência, a percepção de relevância dos
outros cargos foi maior que a do gestor, a única exceção ocorreu no comportamento “dirigir-se
às pessoas de forma receptiva”. A maior diferença foi exatamente na competência liderança
(0,6399). Nesse sentindo, a tabela 8 demonstra a diferença entre os indicadores dessas duas
competências.
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Tabela 7 – Competências mais relevantes – Gestor e outros cargos.
Gestor

Outros Cargos

σ

Competências

σ

Competências

Comprometimento

3,4577

0,6568

Comprometimento

3,3942

0,6406

Ética

3,4543

0,6320

Ética

3,3580

0,6744

Comunicação

3,3368

0,6365

Organização

3,2147

0,6824

Organização

3,2955

0,6686

Comunicação

3,1736

0,7134

Eficiência

3,0007

0,6924

Sociabilidade

3,0118

0,7082

Eficácia

2,9737

0,7298

Trabalho em equipe

2,8864

0,6006

Visão Sistêmica

2,9613

0,6835

Eficiência

2,8097

0,6854

Trabalho em equipe

2,9542

0,6808

Proatividade

2,7214

0,6539

Sociabilidade

2,9306

0,6968

Autodesenvolvimento

2,7180

0,6295

Proatividade

2,8909

0,7355

Adaptabilidade

2,6978

0,6949

Liderança

2,8570

0,7459

Visão Sistêmica

2,6940

0,7594

Inovação

2,8339

0,6814

Empatia

2,6692

0,7225

Empatia

2,7721

0,7524

Inovação

2,6444

0,7038

Adaptabilidade

2,7698

0,6400

Eficácia

2,6351

0,9402

Autodesenvolvimento

2,7583

0,6407

Liderança

2,2171

0,8564

Total Geral

3,0265

0,7301

Total Geral

2,8256

0,8120

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Tabela 8 – Diferença de percepção dos indicadores de Sociabilidade e Liderança – gestor e
outros cargos
Competência/Indicador
Sociabilidade

Gestor

Outros
cargos

Diferença = (média
gestor – média outros
cargos)

2,9306

3,0118

-0,0813

Adequar o processo de interação interpessoal às regras de bom convívio

2,9347

3,1222

-0,1874

Dirigir-se às pessoas de forma receptiva

2,9725

2,7291

0,2434

Interagir com diferentes tipos de pessoas

3,3024

3,3976

-0,0952

Ser amável e acolhedor no trato com as pessoas

2,9244

3,0448

-0,1204

Ser prestativo

2,5189

2,7656

-0,2467

2,8570

2,2171

0,6399

Apresentar desafios profissionais à equipe

2,3093

1,4909

0,8184

Atentar para demandas da equipe

2,9519

2,2853

0,6666

Buscar a melhoria das condições de trabalho

2,9656

2,5728

0,3928

Delegar atividades

3,0378

1,7701

1,2677

Estimular o desenvolvimento profissional da equipe

2,8969

2,1214

0,7755

Observar os diferentes pontos de vista para formar opinião

2,6289

2,3346

0,2943

Promover o trabalho em equipe

3,0997

2,4613

0,6384

Tomar decisões baseadas em princípios constituídos por consenso

2,5842

2,1753

0,4089

Valorizar o trabalho bem desenvolvido

2,9313

2,3293

0,6020

Zelar por um ambiente harmonioso

3,1649

2,6305

0,5344

Liderança

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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No geral, dos 65 indicadores, em apenas 13 comportamentos a média do gestor foi
menor. A maior diferença desses casos foi encontrada no item “ser prestativo” vinculado a
sociabilidade (-0,2467). Observa-se que as diferenças neste sentido são pequenas. Do outro
lado, “delegar atividades” relacionado à liderança apresentou a maior diferença (1,2677). A
menor distância faz referência ao indicador “aprender com os próprios erros” (-0,0057), da
competência autodesenvolvimento.
A próxima seção apontará os indicadores diferenciais e essenciais. Serão apresentadas
a escala de relevância e suas respectivas posições de classificação considerando todos
indicadores. Isso terá por base a perspectiva de cada categoria dos agrupamentos.

4.3 INDICADORES DIFERENCIAIS E ESSENCIAIS

Conforme mencionado, após validação das competências e indicadores. A alta
administração assinalou os indicadores diferenciais (percebidos como importante para missão
da UFF) e essenciais (percebidos pelos usuários). Tais indicadores são especificados no quadro
3. São cinco indicadores diferenciais, cinco essenciais e um que foi classificado tanto
diferencial quanto essencial.
Quadro 3 – Indicadores diferenciais e essenciais
Referência

Indicadores

Adequar o processo de interação interpessoal às
regras de bom convívio
Administrar suas rotinas de trabalho para o
i2
cumprimento de prazos
Adotar soluções criativas para atendimento às
i3
demandas
i4 Agir com imparcialidade no ambiente de trabalho
i1

Competências

Diferenciais (D)
Essenciais (E)

Sociabilidade

D

Organização

D

Inovação

E

Ética

D/E

Ética

E

Eficiência

E

Organização

D

Inovação

E

Eficiência

E

i10 Respeitar os padrões oficiais da instituição

Ética

D

i11 Ser amável e acolhedor no trato com as pessoas

Sociabilidade

D

i5 Agir de forma cidadã (direitos e deveres)
Buscar condições favoráveis à realização de suas
tarefas
Colaborar para manter em ordem o ambiente de
i7
trabalho
Manter-se atualizado nos assuntos inerentes à
i8
inovação de sua área de atuação
i6

i9 Obter resultados de forma otimizada

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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As tabelas 9,10 e 11 apresentam os indicadores diferenciais e essenciais, por categoria.
A numeração de cada linha segue a mesma do quadro 3. A coluna com C, demonstra a
classificação de cada indicador comparando com os outros dentro do mesmo perfil. Assim, uma
média inferior, nem sempre representa a pior classificação, pois depende do comportamento do
indicador dentro da categoria. Caso o indicador empate na média e desvio-padrão, ambos
recebem a mesma classificação.
Tabela 9 – Indicadores diferenciais/essenciais por categoria – Administração Central
Unidade

σ

Ind.

Staff

σ

C

Coordenação

σ

C

Divisão

σ

C

Seção

σ

C

C

i1

2,8500

0,6622 35º

2,8743

0,6030 37º

3,1892 0,6319 22º 2,8415 0,5599 41º

3,0066 0,6055 23º

i2

3,3500

0,6222

9º

3,4970

0,6197

3,5000 0,6650

4º

3,1060 0,9320 21º

i3

2,6500

0,6222 45º

2,4072

0,6320 61º

2,5338 0,5764 61º 2,6220 0,7501 52º

2,5298 0,6714 52º

i4

3,1750

0,4465 16º

3,2395

0,6513 12º

3,4595 0,6637 11º 3,1341 0,7073 16º

3,2318 0,5825 11º

i5

3,4250

0,5495

7º

3,4790

0,5686

3,3649 0,5849 12º 3,6098 0,5441

3,6026 0,5547

i6

3,2750

0,6400 13º

3,1976

0,7702 14º

3,2365 0,6837 20º 3,0610 0,6197 22º

2,9801 0,6161 26º

i7

2,9750

0,6975 27º

3,0240

0,7521 26º

3,1216 0,7181 26º 2,9024 0,5843 35º

2,9801 0,6052 25º

i8

2,9500

0,8149 28º

2,8383

0,6795 42º

3,0676 0,5674 31º 3,0407 0,7656 23º

3,0265 0,8402 22º

i9

2,6250

0,5401 46º

2,8563

0,6139 41º

2,7365 0,5516 55º 2,7276 0,5882 46º

2,4570 0,6505 57º

i10

3,7500

0,4385

3,4431

0,6550

3,4595 0,6534 10º 3,2602 0,7378

3,2318 0,7159 12º

2º

3º

5º

8º

8º 3,4024 0,5826

1º

9º

2º

i11 3,3500 0,6998 10º 2,9940 0,6985 27º 3,1351 0,7157 25º 3,0244 0,7052 24º 3,2649 0,5967 10º
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). Onde C corresponde a Classificação

Tabela 10 – Indicadores diferenciais/essenciais por categoria – HUAP
Ind.

Unidade

σ

Staff

σ

C

Coordenação

σ

C

Serviço

σ

C

Seção

σ

C

C

i1 2,8462 0,6704 34º 2,1875 0,4031 55º 2,9500 0,6048 20º 2,6627 0,6491 41º 2,6769 0,7095 43º
i2 3,0769 0,6643 19º 3,3750 0,5000

9º

2,5500

0,5104 45º

3,1566

0,4272 11º

2,9846

0,5993 18º

i3 2,5641 0,5523 50º 3,1250 0,9574 19º 2,7500 0,6387 33º 2,4578 0,5250 52º 2,5538 0,5312 49º
i4 3,1538 0,6299 14º 3,1250 0,7188 16º 2,5500 0,5104 45º 2,9639 0,5936 21º 2,8923 0,6643 23º
i5 3,5897 0,5486

3º

3,6250

0,5000

4º

3,3000

0,4702

8º

3,4337

0,6661

5º

3,3538

0,5133

5º

i6 2,8462 0,7448 35º 2,5625 0,8139 39º 3,0500 0,5104 18º 2,9518 0,6228 22º 2,6923 0,7054 41º
i7 2,9231 0,7028 27º 2,5000 0,5164 42º 3,1500 0,5871 16º 3,0241 0,7153 19º 2,9077 0,5789 22º
i8 3,1795 0,5064 10º 3,1250 0,8851 18º 2,9000 0,4472 23º 3,0602 0,6690 18º 2,8769 0,6497 26º
i9 2,5641 0,5980 51º 3,0000 0,0000 23º 2,6500 0,4894 39º 2,8072 0,5286 31º 2,7692 0,6317 37º
i10 2,9231 0,8074 28º 3,1250 0,9574 19º 3,2000 0,5231 14º 3,1566 0,6714 12º 3,1385 0,7044 11º
i11 3,0000 0,7255 23º 2,6250 0,8062 38º 3,0500 0,3940 17º 2,8795 0,7554 28º 2,9692 0,6607 20º
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). Onde C corresponde a Classificação
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Tabela 11 – Indicadores diferenciais/essenciais por categoria – Unidade Acadêmica
Ind.

Unidade

σ

Setor
C

σ

Departamento
C

σ

C

Coordenação Coordenação
graduação
pós-graduação

σ

C

σ

C

i1 3,3887

0,7616

7º

3,2157 1,0063 11º

3,6368 0,5636

5º

3,6957 0,4858 13º 3,9063

0,2961

1º

i2 3,5951

0,5613

2º

3,8039 0,4010

1º

3,7547 0,4928

3º

3,8696 0,3697

4º 3,8750

0,3360

5º

i3 3,2024

0,9625

14º

3,0784 0,9131 18º

3,5849 0,7333

8º

3,8913 0,3463

1º 3,8750

0,4212

7º

i4 3,1984

0,7470

15º

3,0000 0,7746 29º

3,5000 0,6919 15º

3,7174 0,5412 12º 3,8438

0,3689

9º

i5 3,3563

0,6460

8º

3,1961 0,5664 12º

3,5142 0,6708 13º

3,8043 0,5186

6º 3,7813

0,6591 16º

i6 2,9636

0,5509

26º

3,0196 0,7068 23º

2,9434 0,5027 32º

2,9239 0,3987 30º 3,0625

0,3536 20º

i7 3,0081

0,4597

24º

2,9804 0,4686 30º

3,1038 0,3877 22º

2,9565 0,2530 27º 3,0313

0,3095 26º

i8 2,8502

0,6851

31º

3,0000 0,6633 26º

2,8726 0,4438 33º

3,0435 0,4426 22º 3,0313

0,4004 30º

i9 2,6923

0,7287

38º

3,0784 0,5601 17º

2,5802 0,7339 41º

2,4130 0,6488 41º 2,4375

0,8007 41º

i10 2,3846

0,5860

53º

2,5294 0,7577 54º

2,2689 0,5493 52º

2,0870 0,3198 57º 2,2188

0,4908 48º

i11 2,4615 0,6356 47º 2,5882 0,7791 53º 2,3632 0,6042 47º 2,2609 0,5318 48º 2,1875 0,4709 52º
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). Onde C corresponde a Classificação

Dentre os indicadores pontuados como diferenciais ou essenciais, o único que atingiu
na tabela de relevância, em todas as categorias dos três agrupamentos, os níveis extremamente
relevante e muito relevante foi o i5 - “agir de forma cidadã (direitos e deveres)”. Sua média
variou entre 3,1961 (setor – UA) e 3,8043 (coordenação de graduação – UA). Esse indicador
deve nortear a vida de todo cidadão, principalmente dos servidores públicos que no exercício
de suas atividades precisam respeitar os direitos e velar para que os deveres sejam cumpridos.
Destaca-se o fato que em 53 perfis (3,29% do total de mapeamentos) assinalaram este item
como “desejável”. Assim, pela metodologia proposta por Rogério Leme, esse item não seria
avaliado, nem levado em consideração nas políticas de lotação e treinamento. Cabe aqui uma
atenção especial no sentido de discutir se em algum setor da universidade este item não seria
obrigatório, pois como mencionado os princípios éticos são fundamentais para o desempenho
de toda função pública. Seria uma questão de entendimento do que o indicador de fato significa?
O item “respeitar os padrões oficiais da Instituição”, i10, que no mapeamento está
vinculado a competência Ética, quando analisado os agrupamentos administração central e
HUAP alcançou nível acima de muito relevante, somente na categoria Unidade - HUAP não
conseguiu média superior a três. Entretanto ao examinar esse indicador na unidade acadêmica,
em quase todas as categorias a média esteve abaixo do valor central (2,5). Tal fato pode ser
reflexo da própria criação da UFF, incorporando diversas unidades que possuíam uma cultura
peculiar perdurando em muitos casos até os dias atuais e a motivação para criação de novas
unidades. Precisa-se encontrar um equilíbrio entre essa identidade de pertencer a UFF e as
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características específicas de cada unidade. Até que ponto, respeitar ou não, este padrão oficial
pode ser prejudicial ao trabalho da Universidade? Na medida em que a alta administração
entende esse indicador como diferencial, torna-se interessante um debate, principalmente, junto
às unidades acadêmicas para analisar este fenômeno e verificar o porquê de tais percepções.
Estaria vinculada a atualmente não existir um padrão em todas as áreas? Pode-se observar que
as identidades visuais, tanto das estruturas físicas quanto dos sites, por exemplo, seguem
particularidades de cada setor. As UORGs em funcionamento utilizam padrões específicos de
cada unidade. Ou estaria relacionado ao fato dos padrões serem normalmente elaborados pelas
unidades da administração central, e desse modo essas o reconhecem como importantes? Seria
uma falha no processo de comunicação desses padrões? Este item variou de 2,0870
(coordenação de graduação – UA) a 3,75 (unidade da AC), com colocações variando entre 2º e
57º lugar.
O outro item vinculado a Ética, i4 “agir com imparcialidade no ambiente de trabalho”
foi classificado pela alta administração enquanto diferencial e essencial, ou seja, é importante
que esse comportamento seja percebido tanto internamente quanto externamente. Esse
indicador está totalmente vinculado ao decreto 1.171/94 que veda ao servidor público: “permitir
que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal
interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores” (BRASIL, 1994). Assim, não é permitido
parcialidades na administração pública. Esse item no mapeamento conseguiu médias nos níveis
“extremamente relevante” e “muito relevante”, quando observados as categorias relacionadas
a Unidade Acadêmica e Administração Central. Ao analisar o HUAP, nas categorias
Coordenação, Serviço e Setor o indicador ficou um pouco abaixo que nas outras categorias,
com nível “certa relevância”. Variou entre 2,55 (coordenação – HU) a 3,8438 (coordenação de
pós-graduação), de 9º a 45º.
O indicador - i1 “adequar o processo de interação interpessoal às regras de bom
convívio”, em linhas gerais obteve maiores médias na Unidade Acadêmica, depois na
Administração Central e por último no HUAP. Nas categorias de UA conseguiu médias
superiores a três. Por outro lado, no HUAP na categoria Staff atingiu o nível “pouca relevância”.
Portanto variou de 2,1875 (Staff - HU) a 3,9063 (coordenação de pós-graduação - UA). Esse
item conseguiu o primeiro lugar na categoria coordenação de pós-graduação – UA, mas também
obteve o 55º em outro agrupamento.
Em conjunto com esse indicador, também vinculado a competência Sociabilidade temse o i11 – “ser amável e acolhedor no trato com as pessoas”. Esse comportamento teve uma
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percepção inversa nas unidades acadêmicas, enquanto o i1 foi bem valorizado, o i11 ficou com
quase todas médias apontando “pouca relevância”. A variação ficou entre 2,1875 (coordenação
de pós-graduação - UA) a 3,35 (unidade – AC), colocação de 10º a 53º. Vários indicadores
estão alinhados ao relacionamento interpessoal, reforçando a importância deste aspecto para o
serviço público. Em termos do mapeamento percebe-se que houve certas divergências com
respeito a valorização destes itens, para algumas categorias “muito relevante” para outras
“pouca relevância”. A este respeito o código de ética traz como dever do servidor público “ser
cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações
individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou
distinção”. (BRASIL, 1994) Estes itens devem expandir também para os colegas de trabalho,
chefias, fornecedores. A moda dos dois indicadores (i1 e i11) no mapeamento foram três
(necessário) e obtiveram poucas respostas “não se aplica”, respectivamente, dois (0,12%) e
cinco (0,31%). Apesar de baixo índice, esses poucos casos merecem atenção.
O indicador “administrar suas rotinas de trabalho para cumprimento de prazos”, i2,
relacionado a competência Organização, em todas as categorias da Unidade Acadêmica ficou
com nível “extremamente relevante”. Na Administração Central, todos ficaram com nível
acima de “muito relevante”. O menor valor foi 2,55 (coordenação do HUAP) e o maior 3,8750
(coordenação de pós-graduação – AC). O comportamento atingiu ainda o primeiro lugar na
classificação dos indicadores na categoria staff – AC (3,8039), mas variou até 45º. De fato, o
respeito aos prazos torna-se fundamental nessa nova gestão pública, deste modo o servidor
precisa se organizar para atingir este objeto. Percebe-se em muitos casos uma maleabilidade
com prazos, falta de rigor e penalidade ao descumprimento dos mesmos, todavia quando isso
acontece, a gestão da Instituição fica prejudicada, principalmente quando está direcionada a
gestão estratégica, com foco em planejamento e alinhamento de metas. Conforme mencionado
no referencial teórico a gestão estratégica de pessoas considera os trabalhadores como parte
central das organizações e os orienta para que a Instituição cumpra suas metas.
Apesar de não ser classificado enquanto diferencial/essencial o item “administrar seu
tempo para o cumprimento de prazos” também da competência organização, possui uma ideia
similar ao i2. Durante o mapeamento, muitos servidores fizeram ligação entre eles, embora
estivessem posicionados distantes um do outro no formulário. Desse modo, foram obtidos
valores próximos entre esses indicadores, o item assinalado enquanto diferencial (i2) atingiu
valor superior em 12 das 15 categorias, com diferenças variando de 0,0047 a 0,3125, do outro
lado os valores de diferença não superaram 0,06 na média. Essa aproximação pode apontar para
unificação desses indicadores em mapeamentos futuros.
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O outro indicador diferencial relacionado a competência organização i7- “colaborar para
manter em ordem o ambiente de trabalho”, figurou na escala entre os níveis “certa relevância”
e “muito relevante”. Variando entre 2,5 (staff – HU) a 3,15 (coordenação – HU), de 16º a 42º.
Acentua que o indicador não ocupou um lugar de muito relevante, todavia foi considerado
importante, pois o trabalho a ser desempenhado em um ambiente desorganizado tende a ficar
comprometido. A esse respeito o decreto 1.171/94 traz como dever do servidor público: “manter
limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua
organização e distribuição”. (BRASIL, 1994)
Alinhada com a organização, outra competência destacada foi a eficiência. O item i6 –
“buscar condições favoráveis à realização de suas tarefas” variou de 13º a 41º, com médias
entre 2,5625 (staff – HU) e 3,275 (unidade – AC), pertencendo aos níveis “certa relevância” e
“muito relevante”. Em linhas gerais, na administração central este item conseguiu médias
superiores aos outros dois agrupamentos, o que pode apontar uma precariedade de estrutura
maior na AC ou um entendimento que a alta administração precisa fornecer essas condições
favoráveis. Assim, não seria papel prioritário do técnico-administrativo e gestor se empenharem
para consegui-las.
O item i9 “obter resultados de forma otimizada”, alcançou no geral baixas médias. Em
três categorias apresentou média inferior a 2,5 (ponto central). O menor valor foi 2,413
(coordenação de graduação – UA) e o maior 3,0784 (setor – UA), variou de 17º a 57º. Ambos
indicadores da eficiência obtiveram moda três (necessário), entretanto o i9 conseguiu 23 perfis
(1,43%) assinalados como “não se aplica” contra zero do i6. O decreto 1.171/94 pontua que o
servidor público deve “exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo
fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, (...) com o fim de evitar
dano moral ao usuário”. (BRASIL, 1994). Ainda se tem que a melhoria da eficiência é uma das
finalidades da PNDP, bem como um dos princípios da administração pública, todavia o que se
observa é que tal conceito quando analisado os indicadores do MC, ainda não incorpora
totalmente a cultura do serviço público.
O indicador i3 – “adotar soluções criativas para atendimentos a demanda”, da
competência inovação obteve bastante variação. Em algumas categorias ele ficou abaixo do
ponto central (2,5), entretanto, principalmente nas unidades acadêmicas, conseguiu alta média,
chegando até o nível de “extremamente importante”. Ocupou as posições de1º a 61º, com
variação de 2,4072 (staff – AC) a 3,8913 (coordenação de graduação – UA). A principal questão
de variação desse indicador estava relacionada à criatividade versus observação dos princípios
legais, isso foi apontado por diversos servidores durante o mapeamento. Outros mencionaram
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a escassez de recursos como impulsionador da criatividade para conseguirem atender a
demanda. Esse fato está relacionado ao saber agir, componente da competência. A moda do
item i3 foi dois (desejável), com 32 perfis (1,99%) onde o comportamento “não se aplica” foi
assinalado.
O comportamento i8 – “manter-se atualizado nos assuntos inerentes à inovação de sua
de atuação” ficou entre os níveis “certa relevância” e “muito relevante”. Oscilou entre 2,8383
(staff – AC) a 3,1795 (unidade – HU), de 10º a 42º. Ressalta-se nesse indicador a inovação, que
ganha força com a implementação da NGP e a capacitação, que faz parte das diretrizes da
PNDP. A principal inovação apontada pelos servidores seriam as constantes alterações na
legislação, o que impacta totalmente grande parte dos servidores no seu desempenho. O
indicador apresentou moda três (necessário), com 11 perfis (0,68%) “não se aplica”.
Com respeito ao desvio-padrão, nenhum atingiu um alto valor (>1) em qualquer
categoria ou agrupamento.

4.4 FATORES DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

A metodologia proposta por Rogerio Leme para avaliação de desempenho, considera
apenas os indicadores que forem assinalados como “imprescindível” ou “necessário”. As
respostas “não se aplica” e “desejável” não expressão necessidade evidente. Para avaliação de
desempenho dos servidores efetivos essa regra pode ser aplicada e ser considerado apenas os
comportamentos que de fato impactam suas atividades. Todavia para avaliação do estágio
probatório, a lei 8.112/90, no artigo 20 traz que “ao entrar em exercício, o servidor nomeado
para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório (...), durante o qual a sua
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo” (Brasil, 1990).
Ao tratar de aptidão e capacidade pode-se fazer referência as competências. A lei indica ainda
os fatores que serão observados, a saber: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,
produtividade e responsabilidade.
A ficha de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em Estágio
Probatório (FADEP) da UFF contém os cinco fatores. O quadro 4 os apresenta, traz suas
descrições de acordo com o FADEP - UFF. Sugere ainda competências e indicadores que
poderiam ser utilizados para avaliar esses fatores.
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Quadro 4 – Fatores da avaliação de desempenho do estágio probatório relacionados a
Indicadores MC
Fatores

Assiduidade

Disciplina

Ref.
Descrição dos fatores
Competências
Comparece com regularidade
i12
Comprometimento
e prontidão ao local de
trabalho, cumprindo o horário
preestabelecido para a sua
Comprometimento i13
jornada.
Conhece e cumpre as normas
i10
Ética
gerais de funcionamento da
instituição bem como os
regulamentos vigentes na área Comprometimento i14
de atuação.*
Proatividade

Capacidade de
Iniciativa

Tem postura ativa no
trabalho, buscando
conhecimentos e inovações
em suas atividades, bem
como compartilha as práticas
bem-sucedidas.

Inovação

Visão sistêmica

Produtividade

Busca atingir os resultados e
metas definidos,
demonstrando domínio dos
processos e habilidades
necessárias ao
desenvolvimento de suas
atividades, com o padrão de
qualidade requerido pelo
cargo.*

Eficácia

Eficácia

i15

i8

i16

i17

i18

Assume as atividades pelas
Comprometimento i19
quais é responsabilizado,
Responsabilidade demonstrando percepção do
impacto do seu trabalho sobre
Visão sistêmica i20
as demais tarefas.

Indicadores
Comparecer ao trabalho
nos dias estabelecidos
Cumprir os horários
estabelecidos
Respeitar os padrões
oficiais da instituição
Agir de acordo com os
objetivos da Instituição
Ter iniciativa para
resolver os problemas
no ambiente de trabalho
Manter-se atualizado
nos assuntos inerentes à
inovação de sua área de
atuação
Compartilhar
informações relevantes
com outros setores da
Instituição
Cumprir as metas
estabelecidas

Estabelecer metas
relativas à qualidade dos
serviços prestados
Responsabilizar-se pelas
atividades
desempenhadas
Ter clareza do impacto
do seu trabalho sobre os
resultados institucionais

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), a partir do FADEP UFF e MC UFF;
* Este indicador também poderia ser avaliado pelas competências técnicas;

A sugestão dos indicadores buscou destacar, dentre os utilizados no MC, os que mais se
aproximassem da descrição dos fatores proposto no FADEP. Dessa forma, procurou manter o
entendimento do que é praticado atualmente pela Universidade. Para observar a prescrição
legal, os servidores TAEs em estágio probatório precisariam serem avaliados por esses fatores.
O objetivo desta seção é analisar qual a percepção dos servidores a respeito desses indicadores
(tabela 12) e apontar se em algum perfil da Universidade, qualquer um desses fatores não seriam
avaliados por não terem sido destacados enquanto “imprescindível” ou “necessário”.
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Tabela 12 – Indicadores sugeridos para avaliação do estágio probatório, percepção TAEs e
chefias.
1.
Indicador Não se aplica

Frequência relativa (%)
2.
3.
4.
Desejável
Necessário Imprescindível

σ

Moda

i12

0,5594

1,3673

24,0522

74,0211

3,7154

0,5145

4

i13

1,1809

6,7122

60,9695

31,1374

3,2206

0,6142

3

i10

2,3617

10,8142

34,9907

51,8334

3,3630

0,7678

4

i14

1,1187

11,3735

37,4145

50,0932

3,3648

0,7257

4

i15

0,1865

12,8651

69,4220

17,5264

3,0429

0,5565

3

i8

0,6837

21,8148

58,0485

19,4531

2,9627

0,6625

3

i16

4,0398

25,4817

36,1094

34,3692

3,0081

0,8721

3

i17

5,2828

10,0684

43,7539

40,8950

3,2026

0,8248

3

i18

31,9453

28,8999

35,7365

3,4183

2,1063

0,8960

3

i19

0,0622

1,2430

31,1995

67,4953

3,6613

0,5027

4

i20
1,3052
39,2169
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

44,3754

15,1025

2,7328

0,7241

3

Nota-se que os indicadores apresentaram moda 3 ou 4, o que significa que a maioria dos
setores consideraram importante estes comportamentos. Porém, três indicadores atingiram uma
pontuação inferior a três na média, sendo um desses inferior ao ponto central (2,5). A média
variou de 2,1063 a 3,7154. Com respeito ao desvio-padrão, nenhum atingiu um alto valor (>1).
Cada um dos fatores, com respectivos indicadores, será discutido a seguir:

4.4.1 Assiduidade
Os indicadores i12 “comparecer ao trabalho nos dias estabelecidos” e i13 “cumprir os
horários estabelecidos” foram destacados para compor o fator assiduidade. Esse fator constituise de base para todos os outros. Só é possível demonstrar a competência, caso o servidor esteja
presente para realizar suas atividades, isso pode acontecer em alguns casos remotamente. Essa
flexibilidade do trabalho foi ampliada com o aumento da tecnologia, entretanto poucos são os
casos utilizados atualmente na administração pública, com efetividade.
A Secretaria de Gestão de Pessoas, vinculada ao Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, publicou no dia 03 de setembro de 2018, a Instrução Normativa nº
1, de 31 de agosto de 2018, que orienta e estabelece procedimentos e critérios relativos à
implementação de programa de gestão, no qual os servidores públicos participantes ficam
dispensados do controle de frequência. Entre as modalidades do programa de gestão tem-se:
por tarefa; semipresencial e teletrabalho. (BRASIL, 2018)
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Nesses casos, seria necessária uma adequação a estrutura do indicador, por exemplo,
substituição do verbo comparecer. O fator assiduidade engloba não apenas o fato de
comparecer, como também o de cumprir os horários pactuados.
O item i12 apresentou frequência relativa superior a 98%, quando considerado as
colunas “necessário” e “imprescindível” e o i13 superior a 92%. O gráfico 1 analisa a percepção
dos TAEs e chefias para os dois indicadores construindo o conjunto Assiduidade. Em 91% dos
perfis, a importância dos dois indicadores é reconhecida e eles poderiam ser avaliados, 8%
assinalou um dos indicadores enquanto necessário e imprescindível e em 1% dos perfis nenhum
deles foi marcado nesse padrão de importância. Tem-se então que 18 perfis não poderiam ser
ocupados por servidores em estágio probatório pois o fator assiduidade não se fez relevante,
nesse arranjo.

Gráfico 1 - Assiduidade
1%
8%

91%

não seria avaliado

avaliado com apenas um indicador

avaliado com todos indicadores

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

4.4.2 Disciplina
Os comportamentos i10 “respeitar os padrões oficiais da instituição” e i14 “agir de
acordo com os objetivos da Instituição” foram destacados para compor o fator disciplina. Esse
fator também poderia ser avaliado pelas competências técnicas, pois de acordo com a descrição
do FADEP, além do aspecto Institucional, os regulamentos vigentes na área de atuação devem
ser igualmente conhecidos e cumpridos. Outra solução seria direcionar um indicador para que
a especificidade da área de atuação fosse contemplada. No mapeamento de competências da
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UFF, o indicador que está mais orientado a esse aspecto da área de atuação é o i8 “manter-se
atualizado nos assuntos inerentes à inovação de sua área de atuação”, porém o foco dele é a
inovação e nesse estudo foi apontado para compor o fator capacidade de iniciativa. O item i14,
diz respeito aos objetivos descritos em regulamentos e no PDI.
O indicador i10 apresentou frequência relativa superior a 86%, quando considerado as
colunas “necessário” e “imprescindível” e o i14 superior a 87%. Ambos obtiveram moda 4
(imprescindível). O gráfico 2 analisa a percepção dos TAEs e chefias para os dois indicadores
utilizados na construção do fator disciplina. Em 80% dos perfis, a importância dos dois
indicadores foi reconhecida e poderiam ser avaliados, 15% assinalou um dos indicadores
enquanto necessário e imprescindível e em 5% dos perfis nenhum deles foi marcado nesse
padrão de importância. Tem-se que 84 perfis nesta análise não poderiam ser ocupados por
servidores em estágio probatório, pois o fator disciplina não se fez relevante.
Gráfico 2 – Disciplina
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

4.4.3 Capacidade de iniciativa
Os indicadores i8 “manter-se atualizado nos assuntos inerentes à inovação de sua área
de atuação”, i15 “ter iniciativa para resolver os problemas no ambiente de trabalho” e i16
“compartilhar informações relevantes com outros setores da Instituição” foram destacados para
compor o fator capacidade de iniciativa. No MC UFF a competência que mais se aproxima
desse fator seria a proatividade, entretanto pela descrição do item no FADEP optou-se por
utilizar indicadores de três competências: inovação, proatividade e visão sistêmica.

81
A iniciativa é elemento fundamental na NGP, todavia o servidor está sujeito a vários
controles que podem tornar-se em barreiras para que ele demonstre esse comportamento. Por
outro lado, Zarifian (2001, p. 68) defende que competência é o “tomar iniciativa”, ou seja, sem
esse comportamento não se tem competência.
Outro ponto fundamental da administração pública é o de compartilhar melhores
práticas. Diversos concursos são elaborados com objetivo de premiar práticas inovadoras e de
excelência em gestão, por exemplo, o extinto Gespública. Na esfera interna, não é diferente, as
melhores práticas na gestão da Universidade devem ser compartilhadas. O escopo desse
indicador é mais abrangente, porém o comportamento presente está relacionado a iniciativa de
um novo processo, produto ou uma melhoria nos já existentes, uma boa comunicação e visão
sistêmica do que de fato seja relevante compartilhar.
O item i8 apresentou frequência relativa superior a 77%, quando considerado as colunas
“necessário” e “imprescindível”, o indicador i15 acima de 86% e o i16 superior a 70%. Todos
obtiveram moda 3 (necessário). O gráfico 03 analisa a percepção dos TAEs e chefias para os
três indicadores utilizados na construção do fator capacidade de iniciativa. Em 52% dos perfis,
a importância dos indicadores foi reconhecida e poderiam ser avaliados, 32% marcou dois
indicadores enquanto necessário e imprescindível, 14% assinalou apenas um dos indicadores e
em 2% dos perfis nenhum deles foi marcado nesse padrão de importância. Tem-se que 28 perfis
nesta análise não poderiam ser ocupados por servidores em estágio probatório, pois o fator
disciplina não se fez relevante. Outro aspecto a destacar é que com o aumento do número de
indicadores tende a diminuir os perfis em que os fatores não poderiam ser avaliados.
Gráfico 3 – Capacidade de iniciativa
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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4.4.4 Produtividade
Os comportamentos i17 “cumprir as metas estabelecidas” e i18 “estabelecer metas
relativas à qualidade dos serviços prestados” foram destacados para compor o fator
produtividade, ambos estão relacionados no mapeamento a competência eficácia. O item
produtividade também deveria ser avaliado pelas competências técnicas, pois de acordo com a
descrição do FADEP, além de ter atenção com o resultado, o servidor precisa demonstrar
domínio dos processos e habilidades necessárias para desenvolver suas atividades.
Na gestão pública, percebe-se cada vez mais a utilização da prática do planejamento
estratégico, utilizando indicadores, objetivos e metas, todavia faz-se necessário uma mudança
cultural para que esse planejamento esteja orientado com o da organização e que seja
acompanhado e respeitado. Em muitos casos, existe uma flexibilidade enorme do planejamento,
tornando-o uma ficção, adaptando prazos e resultados ao que foi entregue.
Outro ponto da produtividade é a qualidade do serviço prestado que está presente em
várias orientações, legislações e constitui-se em uma das finalidades da PNDP. Segundo o
PDRAE foi um dos valores que orientou a reforma do aparelho do Estado em 1995. Pimenta
(1998) aponta que um dos princípios da reforma gerencial é o enfoque no cidadão, onde se deve
prestar serviços de qualidade. Todavia na administração pública precisa avançar nessa definição
do que seria qualidade e quais aspectos precisam ser levados em consideração, principalmente
segundo a ótica dos que recebem o serviço. A pouca relevância desse assunto, pode ser notado
na UFF, o indicador i18, obteve média 2,1063. A frequência relativa da resposta “não se aplica”
foi de quase 32%, tendo 514 perfis com essa marcação. Ocupou a terceira posição de
indicadores com mais marcações na coluna “não se aplica”, ficando atrás somente de “delegar
atividades” e “apresentar desafios profissionais à equipe”, ambos ligados a competência
liderança.
O indicador i17 apresentou frequência relativa superior a 84%, quando considerado as
colunas “necessário” e “imprescindível” e o i18 não atingiu 40%, apesar de ambos ficarem com
moda 3 (necessário). O gráfico 4 analisa a percepção dos TAEs e chefias para os dois
indicadores utilizados na construção do fator produtividade. Em 36% dos perfis, a importância
dos dois indicadores foi reconhecida e poderiam ser avaliados, 51% assinalou um dos
indicadores enquanto necessário e imprescindível e em 13% dos perfis nenhum deles foi
marcado nesse padrão de importância. Tem-se que 201 perfis nesta análise não poderiam ser
ocupados por servidores em estágio probatório, pois o fator produtividade não se fez relevante.
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Gráfico 4 – Produtividade
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

4.4.5 Responsabilidade
Os indicadores i19 “responsabilizar-se pelas atividades desempenhadas” e i20 “ter
clareza do impacto do seu trabalho sobre os resultados institucionais” foram destacados para
compor

o

fator

responsabilidade,

pertencem,

respectivamente,

as

competências

comprometimento e visão sistêmica. Zarifian (2001, p. 68) propõe que competência é o
“assumir responsabilidades”, à medida que o indivíduo mobiliza seus conhecimentos e
habilidades ele precisa ser responsabilizado por suas ações. Na administração pública, com a
descentralização, assumir responsabilidades fica cada vez mais evidente, isso foi comprovado
durante o mapeamento na UFF, pois o item i19 obteve alta média (3,6613) e ficou no nível
extremamente relevante, apenas um perfil assinalou este item enquanto “não se aplica” e vinte
marcaram “desejável”.
Outro aspecto presente na descrição do FADEP é a percepção do impacto do seu
trabalho sobre as demais tarefas. Este entendimento de interdependências de atividades, de
visão sistêmica tende a contribuir para o aumento da responsabilidade, ao perceber que a parte
que lhe cabe, contribui com toda organização. Saber o impacto do seu trabalho dentro de um
contexto estratégico é fundamental para que a organização atinja uma competência coletiva que
é maior que soma das competências individuais. (ZARIFIAN 2001; LE BOTERF 2008)
O indicador i19 apresentou frequência relativa superior a 98%, quando considerado as
colunas “necessário” e “imprescindível” e o i20 superior a 59%. O gráfico 05 analisa a
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percepção dos TAEs e chefias para os dois indicadores utilizados na construção do fator
responsabilidade. Em mais de 58% dos perfis, a importância dos dois indicadores foi
reconhecida e poderiam ser avaliados, mais de 40% assinalou um dos indicadores enquanto
“necessário” e “imprescindível” e em menos de 1% dos perfis nenhum deles foi marcado nesse
padrão de importância. Tem-se que nove perfis nesta análise não poderiam ser ocupados por
servidores em estágio probatório, pois o fator responsabilidade não se fez relevante.
Gráfico 5 – Responsabilidade3
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

O objetivo da presente seção foi o de demonstrar de forma prática como poderia se
adequar o MC a uma das políticas de gestão de pessoas, no caso, a avaliação de desempenho
dos servidores técnico-administrativos em estágio probatório. Uma etapa crucial, pois é após
este período que o servidor pode garantir a estabilidade, ao demostrar suas competências e ser
aprovado no exercício do cargo. Constitui-se também de oportunidade para adquirir e
desenvolver novas competências de acordo com a especificidade de cada setor. É certo que toda
a gestão por competências não finaliza neste momento, durante todo o trabalho são oferecidas
oportunidades para colocar em ação as competências, avaliá-las e desenvolvê-las. Porém existe
uma legislação que direciona especificamente o que deve ser avaliado durante o período do
estágio probatório. Pode-se perceber que o MC não é excludente a este período e que é possível
adaptar para atender a legislação. Em poucos perfis um dos fatores não pode ser avaliado. Isso
deve ser objeto de análise, se o cargo realmente não precisa de determinada competência, e
3

Utilizado neste gráfico, duas casas decimais, pois o item “não seria avaliado” atingiu valor inferior a 1%.
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desta forma, essas posições não serem ocupadas por servidores em estágio probatório ou se
sofreu forte influência do servidor e chefia que foram entrevistados, gerando um desvio no
perfil requerido. Para auxiliar nessa construção, no período da avaliação pode-se obter ganhos
caso exista um campo livre para que os avaliadores e avaliado façam uma reflexão
contextualizando o indicador, discutindo o processo de construção dessas competências na
prática de cada setor.
Quando se alinha a avaliação de desempenho, a gestão estratégica de pessoas percebese ganhos organizacionais, pois as metas, produtos, itens avaliados estarão em consonância com
o planejamento estratégico. E por consequência têm-se benefícios para toda a sociedade com
melhor qualidade dos serviços prestados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve por objetivo geral comparar as percepções da alta administração da
Universidade Federal Fluminense e dos diferentes níveis hierárquicos, no que concerne aos
indicadores de competências comportamentais do projeto de mapeamento de competências.
Diante da comparação feita pode-se perceber que existe em apenas alguns indicadores
uma percepção de relevância similar, nem todos os indicadores apontados pela alta
administração enquanto diferencial e essencial, destacados neste trabalho como os mais
relevantes, foram de igual modo percebidos pelos servidores técnico-administrativos.
Em uma análise geral, a própria história e manutenção da administração pública
brasileira, colabora para essa diversidade de percepções. O fato pode ser observado na
convivência até hoje dos três modelos: patrimonialista, burocrático e gerencial direcionando
várias ações. Pode encontrar amparo também no atual contexto da gestão de pessoas na
administração pública, que passa da ótica de recursos para a de gestão. Nessa conjuntura, os
servidores precisam ser o elemento central da organização, pois são os responsáveis por atender
a sociedade com qualidade, eficiência e eficácia. Eles precisam participar e estarem envolvidos
com o planejamento estratégico, que deve refletir, de certa forma, as necessidades da população.
A alta administração deve estar próxima da gestão de pessoas, e em cada setor, o chefe fazer
esse gerenciamento das pessoas, orientando a respeito dos objetivos e metas da Instituição
(TERABE E BERGUE, 2014). Todavia essa ruptura na cultura necessita ser objeto de atenção.
Precisa-se romper com o paternalismo, patrimonialismo, clientelismo e com o aspecto de querer
levar vantagem da coisa pública. Alguns indivíduos carecem desse entendimento de que seus
atos e comportamentos precisam “ser direcionados para a preservação da honra e da tradição
dos serviços públicos”. Assim “a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos
princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público”. (BRASIL,
1994)
Dentro deste cenário complexo, a discussão sobre o trabalho é rica e torna-se natural
que as percepções em torno dos comportamentos relevantes sejam variadas, pois refletem o dia
a dia de cada setor e suas especificidades (equipes, atividades, ambientes, etc.). Outro ponto
está relacionado ao fator subjetivo, as respostas carregam em certa medida toda trajetória de
vida e valores dos servidores que participaram do mapeamento.
Essa especificidade de perfis reforça a metodologia que foi utilizada ao analisar em cada
setor quais as competências necessárias e amplia as dificuldades de se aplicar plenamente o
decreto nº 5.707/2006. Pois ao analisar as percepções da UFF quanto a aspectos
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comportamentais é possível observar grandes variações de opiniões. Ao ampliar o escopo a
todas IFES e setores da administração pública, as variações tendem a ser ainda maiores, visto
que os próprios indicadores refletem a cultura do local onde está sendo aplicado.
Assim, o legislador precisa deixar aberto as ferramentas e metodologias da gestão por
competências. Isso, por um lado, ajuda cada organização a construir seu modelo, traçar suas
políticas de acordo com sua cultura. Em contrapartida, a falta desse modelo, que poderia ser
adaptável, constitui-se em desafio, pois normalmente as IFES não possuem pessoas
especificamente destinadas para estudar e implementar essa inovação. Deste modo, os outros
processos de trabalho que já são rotinas se sobressaem ao novo modelo e por não existir uma
meta clara de implantação em todo serviço público, esse tema vai sendo prorrogado.
Outra questão diz respeito ao avanço dos sistemas tecnológicos que priorizam uma
atividade em detrimento das outras, a nível nacional os sistemas de departamento de pessoal,
utilizando uma vertente tradicional já foram desenvolvidos, porém das outras áreas carecem de
elaboração para dar suporte à GPC. O próprio mapeamento de competências na UFF, foi
prejudicado pela falta de um sistema informatizado. A GPC precisa de um modelo que integre
todos os subsistemas de pessoas para conseguir atingir seus objetivos e de um sistema que
suporte suas políticas. A falta de um modelo e a integração dos subsistemas foram apontados
pelo relatório da OCDE (2010) e pelo estudo de Marizaura Camões (2013) enquanto fatores
que dificultaram a implementação da GPC e até o presente momento são barreiras a serem
solucionadas no serviço público.
Ainda, têm-se a falta de suporte as atividades desempenhadas. Embora os servidores
desenvolvam competências, isso é uma das finalidades da PNDP, a falta de apoio conduz para
que elas não sejam postas em ação ou não atinjam sua totalidade. Dutra (2004) cita essa falta
de suporte, pois segundo o autor, os conceitos e ferramentas não acompanharam as mudanças
na forma de gestão. Assim sendo, existe essa oposição, de um lado grande parte dos servidores
se desenvolvendo ou já sendo admitidos com competências acima do exigido e do outro, falta
de suporte para aplicar todas as competências.
O objetivo específico de analisar a gestão estratégica de pessoas no contexto da
administração pública gerencial, com foco nas Universidades Federais de Ensino foi alcançado
através do referencial teórico, apresentado no capítulo 2, o qual tratou do cenário e apontou os
principais desafios atuais. Torna-se fundamental, para tentar intervir sobre essas características
uma abordagem estratégica, com foco no planejamento, publicização das ações e servidores
capacitados para exercer com êxito suas atividades.
Outro objetivo foi o de descrever o projeto de mapeamento de competências
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comportamentais na Universidade Federal Fluminense. Por não existe um modelo elaborado
pelo governo para realizar a gestão por competências, este trabalho pode ser mais uma base
para auxiliar outras IFES nesse processo que é muito complexo. Além do mais a descrição do
projeto tornou-se fundamental para contextualizar os dados utilizados posteriormente no
desenvolvimento da pesquisa.
A identificação dos indicadores e competências comportamentais mais relevantes
segundo a percepção dos servidores técnico-administrativos e chefias proporcionou analisar o
entendimento que estes possuem dos comportamentos que são importantes para o desempenho
de suas atividades. De igual modo foi verificado também as percepções dos ocupantes do cargo
“gestor”, servidores que possuem função gratificada ou cargos de direção. Apesar de não poder
ser feito generalizações percebe-se que existe uma concordância entre os apontados pelos TAEs
e chefias da UFF e os previstos na legislação. Ao considerar que competência é um conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes que se transformam em comportamentos quando uma
ação é demandada. Esses padrões de comportamentos ao serem mapeados auxiliam para
reforçar e ensinar o que é aceito por aquele grupo. Antonello e Pantoja (2010, p.88) consideram
que a definição de competência se inicia na forma como os indivíduos a compreendem. No caso
da administração pública isso precisa estar ligado aos seus princípios norteadores.
Os objetivos específicos de apresentar os indicadores comportamentais diferenciais e
essenciais de acordo com a perspectiva da alta administração e o de categorizar os setores da
universidade em níveis hierárquicos cumpriram o propósito de preparar os dados para responder
à pergunta da pesquisa. Essa falta de padrão notado durante a categorização torna-se também
um desafio para a gestão estratégica de pessoas, pois dificulta as ações da área, que neste
contexto de GPC, precisa ser bem específica. Ainda pode abrir espaço para mudanças
constantes de acordo com perfil de direção de cada novo gestor, gerando descontinuidades dos
processos. Embora a criação seja submetida ao Conselho da Universidade é importante um
direcionamento e reflexão pelo setor responsável buscando manter um padrão, por outro lado é
necessário respeitar as particularidades de cada Unidade.
Na sequência foi analisada a prescrição da Lei 8.112/90, artigo 20, referente aos fatores
avaliativos do Estágio Probatório e o Mapeamento de Competências Comportamentais da UFF.
Pode-se inferir que é possível utilizar os indicadores para esta avaliação. Todavia é necessário
um processo de adaptação e de sensibilização para o processo avaliativo. Todas essas mudanças
nas políticas de gestão de pessoas precisam ser paulatinas. É necessário estudar, estruturar,
sensibilizar, executar, avaliar, aprimorar o processo e quase sempre, isso interfere na cultura da
organização. Dependendo da forma que o processo de mudança ocorra, pode-se não obter êxito,
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deve-se, portanto, sempre analisar os fatores culturais da organização.
De igual modo, os outros processos também devem passar por essas etapas. Nas IFES,
o concurso pode ser direcionado para conhecimentos e habilidades requeridas. Ao entrar em
exercício deve-se tentar otimizar o processo de lotação, mapeando os postos de trabalho e
entrevistando os novos servidores na busca do perfil que seja mais indicado para aquela vaga
no momento. Após a definição de lotação, a chefia imediata pode junto ao servidor elaborar o
plano de trabalho e o plano de capacitação. Nos períodos previstos realizarem a avaliação de
desempenho por competências que irá subsidiar os novos planos anuais de capacitação. Um
processo que precisa ser integrado, retroalimentado, e não se limitar a capacitação como
direciona o decreto. O grande desafio seria a remuneração variada por competências.
Atualmente o vencimento é baseado na descrição de cargos do plano de carreira, embora
possível dentro do contexto gerencial, na administração pública, tal sistema ainda não encontra
forte amparo.
A dissertação em suma, tratou de um tema relevante e que possui inúmeros desafios,
principalmente quando relacionado à administração pública. Um deles é a parte
comportamental que possui múltiplas percepções. Entender a construção e manutenção desses
perfis pode ser o primeiro passo para consolidar a gestão por competências no serviço público.
Por fim, sugere-se como estudos futuros: verificar se a presença de outros atores
(comunidade externa, docentes, alunos) que possuem interação com os cargos mapeados
modificariam o perfil requerido; investigar junto às outras IFES, com mapeamento de
competências finalizado, quais os padrões de comportamentos receberam maior relevância para
poder comparar estas percepções; analisar quais fatores podem interferir no mapeamento de
competências comportamentais; levantar as opiniões dos servidores sobre o processo de MC.
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ANEXO A – Competências e Indicadores
Competências

Qte

Organização

3

Indicadores
Colaborar para manter em ordem o ambiente de trabalho*
Administrar o seu tempo para o cumprimento de prazos
Administrar suas rotinas de trabalho para o cumprimento de prazos*
Comparecer ao trabalho nos dias estabelecidos
Cumprir os horários estabelecidos

Comprometimento

5

Agir de acordo com os objetivos da Instituição
Compreender seu papel na Instituição
Responsabilizar-se pelas atividades desempenhadas
Agir com celeridade na realização de suas tarefas
Buscar condições favoráveis à realização de suas tarefas*

Eficiência

5

Obter resultados de forma otimizada*
Pensar em todas as alternativas possíveis antes de tomar decisões
Reagir com equilíbrio a situações de tensão
Ser capaz de improvisar na solução de problemas

Inovação

3

Manter-se atualizado nos assuntos inerentes à inovação de sua área de atuação*
Adotar soluções criativas para atendimento às demandas*
Apresentar-se receptivo a possibilidades de mudanças no ambiente de trabalho

Adaptabilidade

4

Ajustar-se a novas rotinas de trabalho
Incluir-se em novos panoramas e perspectivas de trabalho
Adequar-se a novas equipes de trabalho
Respeitar as diferenças

Ética

5

Respeitar os padrões oficiais da instituição*
Agir com imparcialidade no ambiente de trabalho*
Agir de forma cidadã (direitos e deveres) *
Agir com decoro no ambiente de trabalho
Prestar atenção às informações recebidas
Viabilizar acessos a informações inerentes ao ambiente de trabalho

Comunicação

5

Dialogar com os diversos níveis hierárquicos
Dialogar com os membros da equipe
Dialogar com outros setores
Tomar decisões baseadas em princípios constituídos por consenso
Delegar atividades
Atentar para demandas da equipe
Observar os diferentes pontos de vista para formar opinião

Liderança

10

Estimular o desenvolvimento profissional da equipe
Apresentar desafios profissionais à equipe
Valorizar o trabalho bem desenvolvido
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Buscar a melhoria das condições de trabalho
Zelar por um ambiente harmonioso
Promover o trabalho em equipe
Estabelecer metas relativas à qualidade dos serviços prestados

Eficácia

3

Cumprir as metas estabelecidas
Buscar a melhoria contínua dos resultados alcançados
Disponibilizar-se ao seu contínuo aprimoramento profissional

Autodesenvolvimento

3

Buscar o aprimoramento de seu desempenho a partir de críticas recebidas
Aprender com os próprios erros
Ter clareza do impacto do seu trabalho sobre os resultados institucionais

Visão Sistêmica

4

Conhecer os macroprocessos de trabalho da Instituição
Compartilhar informações relevantes com outros setores da Instituição
Conhecer os níveis hierárquicos da Instituição
Ser amável e acolhedor no trato com as pessoas*
Dirigir-se às pessoas de forma receptiva

Sociabilidade

5

Interagir com diferentes tipos de pessoas
Ser prestativo
Adequar o processo de interação interpessoal às regras de bom convívio*
Usar seus conhecimentos para auxílio das atividades dos outros

Trabalho em equipe

3

Contribuir para um ambiente de trabalho harmonioso
Realizar atividades em parceria com outros profissionais
Ser capaz de se colocar no lugar do outro

Empatia

3

Levar em consideração a opinião dos outros nos processos de trabalho
Agir com base nos interesses coletivos
Ter iniciativa para resolver os problemas no ambiente de trabalho

Proatividade

4

Atuar de forma preventiva
Buscar ativamente oportunidades de mudança
Enfrentar obstáculos

*Indicadores diferenciais e/ou essenciais.

