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LOURENÇO, Larissa Gomes. Gestão por Competências nos Tribunais de Contas do
Brasil: evidências dos níveis eficazes de maturidade do processo de implantação
(Dissertação). Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2017.
RESUMO
Este estudo envolve a identificação dos elementos relacionados a níveis eficazes de
maturidade do processo de implantação do modelo de Gestão por Competências
nos Tribunais de Contas do Brasil. O trabalho fundamenta-se na Teoria do
Desenvolvimento Organizacional e a partir da compreensão dos conceitos de
Gestão por Competências, especialmente no que diz respeito ao processo e à
maturidade de implantação; dos modelos de gestão da administração pública,
atentando para a Nova Gestão Pública que preconiza o princípio da eficiência em
seu sentido amplo; dos estudos sobre Gestão por Competências no contexto da
Administração Pública brasileira busca responder a seguinte pergunta: quais são as
evidências que os processos de implantação do Modelo de Gestão por
Competências nos Tribunais de Contas do Brasil apresentam níveis eficazes de
maturidade? Para isso determina como objetivo geral realizar a análise do processo
de implantação do Modelo de Gestão por Competências nos Tribunais de Contas do
Brasil de modo a identificar as evidências de níveis eficazes de maturidade e como
objetivos específicos: a) Descrever o processo de implantação do modelo de
competências demonstrando os facilitadores e dificultadores; b) Identificar o nível de
maturidade dos Modelos implantados; c) Levantar os impactos positivos gerados
pela implantação do modelo. A pesquisa tem concepção pragmática, natureza
descritiva e por meio de levantamento realizado junto a atores estratégicos dos 12
Tribunais de Contas que já implantaram ou estão em processo de implantação do
modelo de Competências consegue verificar que apesar dos baixos níveis de
maturidade dos processos de implantação há evidências de eficácia, tendo em vista
que boa parte das instituições estudadas já consegue perceber impactos positivos
gerados pelo modelo, especialmente, nas pessoas e nos processos. Ainda que a
principal evidência apontada seja a melhoria na avaliação da Atricon, alguns
Tribunais já conseguem perceber melhorias na governança de pessoas e no
desempenho dos servidores.
Palavras-chave: Tribunal de Contas. Gestão de Pessoas por Competências.
Maturidade. Implantação.

LOURENÇO, Larissa Gomes. Management by Competencies in the Brazilian Audit
Courts: evidences of the effective levels of maturity of the implantation process.
(Dissertation). Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2017.
ABSTRACT
This study involves the identification of elements related to effective levels of maturity
of the process of implementation of the Management by Skills model in the Brazilian
Courts of Accounts. The work is based on the Theory of Organizational Development
and from understanding the concepts of Management by Competencies, especially
with respect to the process and maturity of implementation; of the models of
management of the public administration, paying attention to the New Public
Management that advocates the principle of efficiency in its broad sense; of the studies
on Management by Competencies in the context of the Brazilian Public Administration
seeks to answer the following question: what is the evidence that the processes of
implementation of the Competence Management Model in the Brazilian Courts of
Accounts present effective levels of maturity? To this end, it determines as a general
objective to carry out the analysis of the process of implementation of the Competence
Management Model in the Brazilian Courts of Accounts in order to identify the evidence
of effective levels of maturity and specific objectives a) Describe the process of
implementation of the model of competencies by facilitators and facilitators; b) Identify
the level of maturity of the implanted Models; c) Raise the positive impacts generated
by the implementation of the model. The research has a pragmatic conception,
descriptive nature and through a survey carried out with strategic actors of the 12
Courts of Accounts that have already implemented or are in the process of
implementing the Competencies model, can verify that despite the low levels of
maturity of the implementation processes there is evidences of effectiveness,
considering that many of the institutions studied can already perceive the positive
impacts generated by the model especially in people and in processes. While the main
evidence highlighted is the improved Atricon assessment, some courts are already
able to see improvements in people governance and server performance.

Keywords: Court of Auditors. Management of People by Competencies. Maturity.
Implantation
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1 INTRODUÇÃO
A partir do desenvolvimento da New Public Management, um movimento da
Administração Pública que deslocou o foco do princípio da legalidade para o princípio
da eficiência, os esforços passaram a ser direcionados para o alcance de resultados
e metas e, especialmente, o emprego eficaz do dinheiro público (MATOS, 2012).
Surge então a necessidade de repensar os processos de trabalhos e a forma de gerir
(CHAGAS,2013).
No Brasil foi criado em 2005 o Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização (Gespública), com o intuito de contribuir para o aumento da
qualidade nos serviços públicos e da competitividade do país (PALVARINI, 2010).
Neste contexto, a gestão por competência desponta, no âmbito da
administração pública brasileira, como forma de inovação do modelo de gestão,
especialmente após o Decreto n.º 5.707/2006, um instrumento sobre a política de
desenvolvimento dos servidores da administração pública direta, autárquica e
fundacional que enfatiza a necessidade de promover a capacitação orientada por
competências (BRASIL, 2006).
Em 2013, o Tribunal de Contas da União (TCU) fez um levantamento sobre
Governança e Gestão de Pessoas que culminou no acórdão n.º 3.023/2013. O
referido acórdão recomendou aos órgãos superiores, como Conselho Nacional de
Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Secretaria de Gestão Pública e
Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da União que orientassem as unidades sob sua jurisdição
sobre a necessidade de, entre outras medidas, estabelecer formalmente objetivos de
gestão de pessoas alinhados às estratégias do negócio e fundamentar os processos
de recrutamento e seleção (internos e externos) em perfis de competências. Essa
diretriz também se estende aos Tribunais de Contas Estaduais por meio de
recomendações da Associação dos Tribunais de Contas-Atricon (BRASIL, 2013).
Alguns órgãos foram pioneiros na adoção do Modelo de Competências, tais
como: Tribunal de Contas da União, em 2003; Caixa Econômica Federal, 2000; Banco
do Brasil, 2000; Banco Central, 2000; Casa Civil da Presidência da República, 2003;
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2002; Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária-Embrapa, 1998 (CHAGAS, 2013).
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Estudos acadêmicos analisaram o processo de implantação da Gestão por
Competências em órgãos da administração pública. O trabalho de Ubeda (2003)
discute a importância da gestão de competências para o alcance dos objetivos
empresariais estratégicos em uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Já o
trabalho de Chagas (2013), por meio de pesquisa documental, busca fazer uma
análise comparativa do processo de implantação do Modelo de Competências em 3
desses órgãos pioneiros, quais sejam: Caixa Econômica Federal, Tribunal de Contas
da União e Empresa Brasileira de Pesquisa. O autor conclui que não existe um modelo
universal de implantação, tendo em vista que cada processo sofre forte influência das
políticas internas, clima e cultura organizacional. Por outro lado, o trabalho de Amaral
(2008) traz à baila a necessidade de adaptar o conceito de Competências,
originalmente desenhado para o setor privado, para o contexto público.
O Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração (PPGMAD) da
Universidade Federal de Rondônia (Unir) também se debruçou sobre o tema em
diversos trabalhos acadêmicos. Já, Looks (2009), Garcia (2011), Ito (2011) e
Carneiro (2012) mapearam os conhecimentos, habilidades e valores necessários
para atuação profissional em contextos específicos da administração pública. O
trabalho de Cavalcante (2011) fez uma análise do Modelo de Gestão por
Competências em um cenário de implantação de um Plano de Cargos Carreiras e
Salários em um órgão do judiciário.
É possível perceber na literatura que um número considerável de
pesquisadores vem se debruçando sobre o tema Gestão por Competência no contexto
da Administração Pública Brasileira, no entanto, a originalidade desta pesquisa está
em realizar uma análise comparativa entre órgãos do mesmo ramo, que passaram
pelo processo de implantação em busca de evidências de níveis eficazes de
maturidade, tendo em vista que o modelo é recomendando por órgãos superiores. Tal
trabalho pode contribuir sobremaneira para aperfeiçoar este processo de implantação
e discutir boas práticas.
1.1 Problemática
Considerando as diretrizes nacionais para a adoção da Gestão por
Competências, iniciou-se um movimento crescente de implantação deste modelo de
14

gestão. No entanto, os processos de implantação foram sendo desenvolvidos com
base na literatura disponível, que aponta inúmeros conceitos, assim como diversas
etapas e formas de implantação, mas não estabelece sistemáticas consolidadas e
conceitos unificados.
Visando alinhar os conceitos e desenvolver um arcabouço teórico-empírico que
possa verificar evidências de eficácia e identificar os melhores procedimentos de
implantação, a presente pesquisa utiliza como base a Teoria do Desenvolvimento
Organizacional, que se propõe a harmonizar pessoas e processos e desenvolver uma
aprendizagem organizacional que favoreça o alcance da flexibilidade e adaptação às
mudanças, visando o atingimento de patamares superiores de desempenho (DIAS;
ZAVAGLIA; CASSAR, 2013), para estudar o processo de implantação do Modelo de
Gestão por Competências nos Tribunais de Contas do Brasil, com o intuito de
responder à seguinte questão de pesquisa: quais são as evidências de que o processo
de implantação do Modelo de Gestão por Competências nos Tribunais de Contas do
Brasil apresenta nível eficaz de maturidade?
1.2

Justificativa
O tema proposto neste trabalho está em consonância com os objetivos do

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração da Universidade Federal
de Rondônia, que por meio da Linha de Pesquisa Estratégia, Gestão e Tecnologia
em Organizações, busca parâmetros ideais da geração de conhecimento para o
desenvolvimento das organizações, com foco em seu crescimento e manutenção. O
eixo temático Inovação e Tecnologia em Organizações, ao qual está relacionado esta
pesquisa, visa gerar constructos, métodos, processos e procedimentos capazes de
contribuir para a competitividade nas organizações, com foco em inovação.
Sendo assim, esta investigação dispõe-se a atender à necessidade de
ampliação de estudos teórico-empíricos que possam analisar a literatura disponível
em consonância com as práticas que estão sendo adotadas, de modo a sistematizar
as informações e fornecer subsídio para futuros processos de implantação, tendo em
vista que esta perspectiva é pouco discutida na literatura (HYLAND, 1997;
DRECHSLER, 2005; FONSECA E MENESES, 2016).
A escolha dos Tribunais de Contas como objeto de estudo justifica-se pelo
15

crescente movimento de implantação do modelo de competências nestes órgãos, mas
especialmente pelo relevante papel dos TCs, que seguindo sua missão constitucional,
visam resguardar o erário por meio do controle externo.
Portanto, o presente estudo pretende cumprir seu papel acadêmico ampliando
os estudos sobre Gestão por Competências no âmbito da Administração Pública
Brasileira, mas sobretudo o seu papel social, no bojo que fornece subsídio teóricoempírico para modernização da gestão pública e consequente melhoria dos serviços
prestados para a sociedade.
Para isto, a presente dissertação está estruturada em 5 capítulos, sendo esta
introdução o primeiro capítulo em que se a aborda a problemática, os objetivos, gerais
e específicos, a caracterização da instituição estudada e a justificativa para o estudo;
o segundo capítulo apresenta o referencial teórico, o terceiro detalha a metodologia
empregada na pesquisa,

o quarto

abarca os resultados encontrados e as

discussões pertinentes, e o quinto e último capítulo apresenta as conclusões. O
trabalho traz ainda referências bibliográficas e apêndice.
1.3 Objetivos
Aponta Creswell (2010) que os objetivos são os norteadores da pesquisa, são
eles que declaram a intenção do estudo e apresentam as ideias centrais a serem
desenvolvidas, com o intuito de encontrar respostas para o problema de pesquisa.
Estabeleceu-se um objetivo geral e três objetivos específicos dispostos a seguir:

1.3.1

Objetivo geral
O objetivo geral do presente estudo é analisar o processo de implantação do

Modelo de Gestão por Competências nos Tribunais de Contas do Brasil, de modo a
identificar as evidências de níveis eficazes de maturidade.
1.3.2

Objetivos específicos
a. Descrever o processo de implantação do modelo de competências,

demonstrando os facilitadores e dificultadores;
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b. Identificar o nível de maturidade dos Modelos implantados;
c. Levantar os impactos positivos gerados pela implantação do modelo.
1.4 Caracterização da Instituição Estudada
Os Tribunais de Contas foram alçados a nível constitucional desde a primeira
Constituição republicana, datada de 1891 (CASTARDO, 2007). Esta entidade surgiu
por iniciativa do então Ministro da Fazenda Ruy Barbosa, por meio do Decreto n.º
966-A, como órgão incumbido por examinar, revisar e julgar os atos concernentes às
receitas e despesas públicas. As constituições posteriores (1934, 1937, 1946, 1967 e
1988), também mantiveram em seus textos os Tribunais de Contas, e ainda
ampliaram suas atribuições, consolidando o papel institucional deste importante
órgão.
1.4.1

Papel institucional dos Tribunais de Contas
A administração Pública, que tem como finalidade principal atender ao bem-

estar da população, necessita de controle das suas atividades. Este controle se dá
por vias política e a administrativa. O Poder Legislativo e os Tribunais de Contas têm
a função de exercer controle externo, conforme o estabelecido nos artigos 70 a 75
da Constituição Federal.
Aos Tribunais de Contas cabe a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, e deve ocorrer no que tange “a legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas”. Os Tribunais
possuem

competências

fiscalizadoras,

judicante,

sancionadora,

consultiva,

informativa, corretiva, normativa e de ouvidoria (BRASIL, 1988).
Todas as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, deverão
prestar contas (BRASIL, 1988).
A constituição de 1988 trouxe uma ampliação das funções dos Tribunais de
Contas passando este a abranger também o controle do desempenho, sendo sua
função não apenas verificar se o gasto foi realizado segundo as normas legais, mas
se este produziu o resultado esperado. A constituição inovou ainda em relação ao
controle social que pode e deve ser feito pela população (LOUREIRO; TEIXEIRA;
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MORAES, 2009).
Além disso, a promulgação de leis infraconstitucionais, como a Lei de
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/200 e a Lei de Licitações, tornou
ainda mais relevante a atuação dos Tribunais de Contas.
1.4.2 Composição dos Tribunal de Contas
A estrutura dos Tribunais de Contas vem disposta na Constituição Federal de
1988, em seu artigo 73, que define a estrutura na esfera da União:
“O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no
Distrito Feral, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território
nacional(...) ” estes Ministros devem atender aos seguintes requisitos: “
possuir mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade,
idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos,
contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, e mais de
dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija
os conhecimentos mencionados no inciso anterior” (BRASIL, 1988).

Na esfera Estadual e Municipal, o artigo 75 define: “As normas estabelecidas
nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais de
Conselhos de Contas dos Municípios”. O parágrafo único deste artigo define que as
constituições estaduais deverão regulamentar seus respectivos Tribunais de Contas,
mas estabelece que eles devem ser compostos por Sete Conselheiros. (BRASIL,
1988).
Apesar de a Constituição atual acolher os Tribunais de Contas Municipais já
existentes, o artigo 31 § 4º vedou a criação de novos Tribunais, Conselhos ou Órgãos
de Contas municipais (BRASIL, 1988).
Atualmente existem no Brasil um total de 33 (trinta e três)Tribunais, sendo 01
(um) Tribunal de Contas da União, 04 (quatro)Tribunais de Contas apenas
estaduais, 21 (vinte e um) Tribunais de Contas dos Estados que atendem também
aos respectivos municípios, considerando que o TCE-CE que, anteriormente, era
apenas estadual, hoje tem sob sua jurisdição os municípios, uma vez que o TCM-CE
foi extinto, 02 (dois) Tribunais de Contas Estaduais que atendem aos municípios do
estado exceto a capital, 02 (dois) Tribunais de Contas do Município que atende
apenas a Capital, e 03 (três) Tribunais de Contas dos Municípios. O Quadro 01
agrega todos os TCs do Brasil, conforme sua jurisdição.
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Quadro1 – Tribunais de Contas segundo sua jurisdição e ano de criação
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Jurisdição: União
Estado
Tribunal
Ano de Criação
TCU
1891
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Jurisdição: Apenas instituições Estaduais
Estado
Tribunal
Ano de Criação
Bahia
TCE-BA
1915
Goiás
TCE-GO
1947
Distrito Federal
TC-DF
1960
Pará
TCE-PA
1947
TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E MUNICÍPIO
Jurisdição: instituições estaduais e todos os municípios do estado
Estado
Tribunal
Ano de Criação
Piauí
TCE-PI
1892
Rio Grande do Sul
TCE-RS
1935
Alagoas
TCE-AL
1947
Santa Catarina
TCE-SC
1947
Mato Grosso
TCE-MT
1954
Rio Grande do Norte
TCE-RN
1961
Sergipe
TCE-SE
1969
Mato Grosso do Sul
TCE-MS
1980
Rondônia
TCE-RO
1983
Tocantins
TCE-TO
1989
Minas Gerais
TCE-MG
1920
Maranhão
TCE-MA
1946
Paraná
TCE-PR
1947
Amazonas
TCE-AM
1950
Espírito Santo
TCE-ES
1957
Pernambuco
TCE-PE
1967
Paraíba
TCE-PB
1970
Amapá
TCE-AP
1981
Acre
TCE-AC
1987
Roraima
TCE-RR
1991
Ceará
TCE-CE
1935
TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E MUNICÍPIOS, EXCETO A CAPITAL
Jurisdição: instituições estaduais, todos os municípios do estado, exceto as do município da
capital
Estado
Tribunal
Ano de Criação
São Paulo
TCE-SP
1908
Rio de Janeiro
TCE-RJ
1975
TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO
Jurisdição: restrito às instituições dos respectivos municípios
Estado
Tribunal
Ano de Criação
São Paulo
TCM-SP
1968
Rio de Janeiro
TCM-RJ
1980
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Jurisdição: todos os municípios de um determinado estado
Estado
Tribunal
Ano de Criação
Pará
TCM-PA
1980
Goiás
TCM-GO
1977
Bahia
TCM-BA
1991
Fonte: adaptado de Rocha e Zuccolotto (2017).
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1.4.3

Modernização dos Tribunais de Contas
Com a ampliação das competências e responsabilidades dos TCs, surgiu a

necessidade de se reformular as estruturas organizacionais dos Tribunais, no intuito
de capacitá-los ao cumprimento da missão constitucional e legal.
O primeiro passo foi dado a partir de 2002, quando, sob a coordenação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a Fundação Instituto de
Administração, da Universidade de São Paulo, foi contrata para realizar um amplo
diagnóstico sobre os TCs. Em 2004, a Fundação Getúlio Vargas foi contratada para
realizar uma pesquisa complementar à de 2002, e em 2006 foi realizado um acordo
com o Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), para financiar o Programa de
Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e
Município, o Promoex (ROCHA; ZUCCOLOTTO,2017).
A partir das necessidades de aprimoramento levantadas nas pesquisas
realizadas em 2002 e 2004, o Promoex buscou, por meio de ações compartilhadas e
de cooperação, aperfeiçoar questões voltadas para a Estrutura de Gestão dos
Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Planejamento e Controle Gerencial,
Processos de Trabalho e Integração (ROCHA; ZUCCOLOTTO,2017).
No ano de 2013, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas –
Atricon, uma entidade criada para garantir representação, defesa, aperfeiçoamento e
integração dos Tribunais de Contas, criou o Projeto de Qualidade e Agilidade dos
Tribunais de Contas, que conta com o Marco de Medição de Desempenho (MMDTC), para realizar um amplo diagnóstico dos Tribunais de Contas e impulsionar o
desenvolvimento desses órgãos (ATRICON, 2015).
O MMD-TC é uma avaliação que segue as diretrizes promovidas pela Atricon
e abrange vinte e sete indicadores de desempenho, com até quatro dimensões para
cada indicador que visam avaliar oito domínios, quais sejam:
I.

Independência e marco legal;

II. Estratégia para o desenvolvimento organizacional;
III. Estruturas de gestão e apoio;
IV. Recursos humanos e liderança;
V. Agilidade e tempestividade;
VI. Normas e metodologia de auditoria;
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VII. Resultados (relatórios) de auditoria;
VIII. Comunicação e gestão das partes interessadas. O Projeto de Qualidade
e Agilidade dos Tribunais de Conas conta hoje com a participação voluntária dos
Tribunais do Brasil (ATRICON, 2015).
No que se refere ao domínio Recursos Humanos e Liderança, o MMD-TC e a
Atricon verificam a adoção de perfis de competências para lotação, movimentação
interna, ocupação de cargos de liderança, observa ainda se existe os subsistemas de
Gestão de Pessoas como o de Avaliação de Desempenho, Desenvolvimento e
Reconhecimento e Recompensa estão atuando com base em competências
(ATRICON, 2015).
Seguindo esta mesma linha, ainda em 2013, o Tribunal de Contas da União TCU realizou um levantamento sobre governança de pessoas envolvendo 305
organizações públicas, que avaliou diversos aspectos da gestão de pessoas, inclusive
a identificação de perfis profissionais requerido e desejado para alocação,
movimentação, ocupação de cargos, assim como metas para redução de lacunas
entre os perfis apresentados e perfis ideais. As informações obtidas por meio de
declaração dos dirigentes demonstraram o baixo nível de maturidade da gestão de
pessoas nos órgãos públicos federais. Este trabalho resultou no acórdão n.º
3023/2013 que fez recomendações a fim de induzir melhorias na governança de
pessoas para que assim os órgãos possam produzir resultados mais significativos
para a sociedade, dentre as quais destaca-se a recomendação de adoção de
processos de recrutamento e seleção baseado em perfis de competências (TCU,
2013).
Após a indicação de órgãos superiores como o TCU e a Atricon, diversos
Tribunais iniciaram ou estão em busca de iniciar o processo de implantação do Modelo
de Competências.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
A presente seção visa abordar os tópicos essências para discussão acerca da
Gestão por Competências no âmbito dos Tribunais de Contas do Brasil, para tanto
inicia-se com uma breve explicação sobre a Teoria do Desenvolvimento
Organizacional, que serve como base para a pesquisa em questão, em seguida são
apresentados os principais conceitos sobre Gestão por Competências, abordando
procedimentos para a implantação e a maturidade do processo. Trata-se ainda dos
modelos de gestão adotados na Administração Pública Brasileira, abordando o
princípio da eficiência. E, por fim, são discutidos trabalhos que abordam o tema
Gestão por Competências no contexto da Administração Pública Brasileira, com
destaque para as pesquisas realizadas no PPGMAD.
2.1 Teoria do desenvolvimento organizacional
Atualmente, as mudanças são constantes e inevitáveis e isso impacta,
diretamente, nas organizações, os modelos de desenvolvimento organizacional
visam analisar de forma sistêmica o ambiente, a organização em si, o grupo social, e
o indivíduo (BRADFORD; BURKE, 2005).
Diante das mudanças ambientais progressivas, o indivíduo, os grupos e as
organizações precisam adaptar-se continuamente, pois fazem parte de um sistema
dinâmico que necessita de adequações. Neste contexto existe uma forte interação
entre o indivíduo e a organização. A mudança organizacional deve ser planejada e
depende, especialmente, do aprendizado dos indivíduos tanto no âmbito técnico
como no comportamental (BRADFORD; BURKE, 2005).
Desta forma, o Desenvolvimento Organizacional consiste em uma complexa
estratégia educacional desenvolvida para subsidiar uma mudança planejada em que
o ponto principal são as pessoas e suas relações e não estruturas e tecnologias
(BENNIS, 1972). O Desenvolvimento Organizacional visa a melhoria do clima e da
cultura organizacional por meio de um esforço de mudança planejado com efeitos a
longo prazo e que envolve a organização como um todo (HESKETH, 1977).
Os autores Silva Júnior, Vasconcelos e Oliveira (2010) apontam 6 pontos
centrais da teoria, quais sejam: 1) mudança planejada; 2) oportunidades e ameaças
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como impulsionadores do processo de solução de problemas; 3) necessidade de
melhoria contínua dos processos interno e autorrenovação; 4) perspectiva de gestão
participativa; 5) desenvolvimento de equipes autogerenciadas, responsáveis e
comprometidas com os resultados; 6) perspectiva de diagnóstico e intervenção.
Neste sentido, para o desenvolvimento de uma mudança organizacional
estruturada, é preciso observar 4 pontos básicos. O primeiro diz respeito ao ambiente,
é preciso estar atento aos impactos dos valores sociais da organização e a capacidade
de absorver esses impactos, assim como a capacidade de desenvolver dinamismo e
flexibilidade. O segundo diz respeito às pessoas e suas relações, é preciso levar em
conta a existência de um grupo social, em que há lideranças, processos de
comunicação e conflitos, é preciso também estar atento às motivações, atitudes,
necessidades e objetivos de cada indivíduo. O terceiro refere-se à consciência social,
especialmente,

no

que

tange

aos

papéis

dentro

da

organização

e

ao

compartilhamento de decisões, responsabilidades e soluções. E o quarto diz respeito
ao compromisso com a mudança, é preciso estabelecer uma visão de futuro
consciente, os líderes devem atuar como facilitadores, a administração deve ser
participativa, e o espírito de equipe deve ser fortalecido (DIAS; ZAVAGLIA; CASSAR,
2013).
O caminho em direção à mudança deve ser planejado. O processo envolve 5
etapas: a primeira é o descongelamento, ou seja, desenvolvimento de uma
necessidade de mudança, a segunda o estabelecimento de uma relação de mudança,
a terceira é o movimento, que envolve o trabalho em direção à mudança, a quarta é a
generalização e estabilização da mudança e a quinta é a conclusão do ciclo do
processo (DIAS; ZAVAGLIA; CASSAR, 2013) conforme demonstra a figura 1.

Figura 1 - Etapas da mudança organizacional
Descongelamento

Relação

Movimento

Congelamento

Conclusão

Desenvolvimento de
uma necessidade de
mudança

Estabelecimento
de uma relação
de mudança

Trabalho em
direção à
mudança

generalização e
estabilização da
mudança

alcance de um
relacionamento
terminal

Fonte: Adaptado de Dias; Zavaglia; Cassar,

Souza (1975) aponta que os instrumentos utilizados no processo de
desenvolvimento organizacional devem ser adaptados pelo interventor, de modo a
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abordar uma perspectiva de ação contínua, sistêmica, compartilhada e de longo
prazo.
Seguidamente Dias, Zavaglia e Cassar (2013) ressaltam que o compromisso
conjunto de todos da empresa no sentido da mudança é condição sine qua non para
uma mudança bem-sucedida, sendo que o papel da liderança é primordial, tendo em
vista que ela é que vai dirigir todo o processo, atuando como facilitador.
Sendo assim, um modelo de gestão que visa aumentar as competências e
consequentemente gerar um aprendizado organizacional, de modo a fazer frente as
demandas da sociedade, aumentando a eficiência, está diretamente relacionado à
Teoria do Desenvolvimento Organizacional que deve ser levada em consideração na
análise deste processo de mudança.
2.2

Gestão por competências
A abordagem baseada em competências no contexto da administração é

creditada ao psicólogo David McClelland que, na década de 1970, desenvolveu
estudos a fim de auxiliar a Agência de Informação dos Estados Unidos a melhorar
seus procedimentos de seleção, tendo em vista que as notas escolares e os testes de
inteligência não estavam sendo adequados para prever um bom desempenho no
trabalho. Em suas pesquisas o autor descobriu que competências pessoais como
sensibilidade, interesses interculturais positivos e habilidades de gestão estavam
correlacionadas

ao

desempenho

superior,

em

uma

determinada

situação

(DRAGANIDIS; MENTZA, 2006).
A teoria de competências tem como base os conceitos de Barney (1996), autor
da escola de economia baseada em recurso, que considera que a fonte de vantagem
competitiva encontra-se, especialmente, na base de recursos e nas competências
desenvolvidas pela organização que resulta em desempenho diverso.
Abordam Prahalad e Hamel (1990) o conceito de modo macro e definem
Competências Essenciais como raízes de uma árvore que fornecem nutrição, sustento
e estabilidade para a organização como um todo. Esse núcleo de competências são
frutos da aprendizagem coletiva da organização e, ao contrário dos recursos físicos,
não diminuem com o uso, são sim aprimorados conforme são aplicados e
compartilhados. Além disso, esse conjunto de recursos intangíveis garantem valor ao
cliente, são difíceis de serem imitados e influenciam assim como são influenciados
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pela estratégia organizacional, sendo assim, considerando a importância das
competências para a performance competitiva, a gestão desses recursos passa a
ser fundamental.
No contexto individual, Durand (2000) apresenta as 3 dimensões do referencial
de competências que são: o Conhecimento, que corresponde ao conjunto estruturado
de informações; a habilidade, que corresponde à capacidade de agir de forma
concreta; e a atitude, muitas vezes negligenciada, que corresponde ao querer fazer.
Os autores Fleury e Fleury (2001, p. 188) conceituam competências como “um
saber agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, integrar, transferir
conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização
e valor social ao indivíduo”.
O autor Dutra (2004) classifica as competências em organizacionais e
individuais. Segundo ele, as organizacionais referem-se ao patrimônio intelectual de
organização de forma geral, já as competências individuais dizem respeito ao cabedal
de recursos inerentes a cada trabalhador. O autor coaduna com a ideia de Fleury e
Fleury (2001), no que diz respeito à relação ganha-ganha entre trabalhador e
organização, em que aquele percebe valor social e este valor econômico. A figura 2
demonstra a relação entre indivíduo, organização e as competências.
Figura 2- Competências como fonte de valor

Indivíduo
Conhecimentos
Habilidades
Atitudes

Social

Saber agir
Saber mobilizar
Saber Transferir
Saber Aprender
Saber se engajar
Ter visão estratégica
Assumir responsabilidades

Organização

Agrega Valor

Econômico

Fonte: Fleury e Fleury (2001, p. 188).

Aponta Costa (2013), que o mapeamento e o desenvolvimento de
competências trazem vantagens no âmbito organizacional, especialmente, no que
diz respeito à qualidade dos produtos, serviços e processos internos, mas também
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na esfera individual, pois propicia

a identificação e desenvolvimento de

competências pessoais, permitindo que o trabalhador assuma atribuições mais
complexas e se desenvolva na carreira.
Um modelo de competências pode trazer contribuições para vários
subsistemas de gestão, tais como: recrutamento e seleção; capacitação e
desenvolvimento; reconhecimento e retribuição; alocação, entre outros. Este modelo
visa sanar a lacuna existente entre as competências necessárias para o alcance da
estratégia organizacional e as apresentadas pela instituição (COSTA, 2013).
Kamoche (1997) acrescenta que a criação de competências não é apenas vital
para organizações de forma restrita, uma vez que melhora a produtividade do
trabalho, mas também é benéfica a nível nacional porque leva a uma melhoria geral
na qualidade dos serviços prestados no país.
Por outro lado, Brandão, Andrade e Guimarães (2012) ressalvam que os
resultados organizacionais dependem não apenas do sistema de competências e das
competências individuais, mas também do contexto organizacional e ambiental.
2.2.1 Processo de Implantação do Modelo de Gestão por Competências
A adoção do Modelo de Competência envolve mudanças estruturais e quebra
de paradigmas. Para auxiliar o desenvolvimento organizacional de forma gradativa e
sustentável por meio da lógica das competências, os autores definem algumas
estratégias de implantação.
O manual de implantação da Gestão por Competências do CNJ, por exemplo,
recomenda que o processo seja feito em 6 etapas, quais sejam: 1) definição da equipe
de implantação; 2) institucionalização do projeto de implantação; 3) Mapeamento das
competências necessárias; 4) Diagnóstico de competências e análise de lacunas; 5)
Implementação

dos

programas

de

desenvolvimento

de

competências,

6)

monitoramento das competências; 7) Desenvolvimento do sistema de recompensas;
e 8) Avaliação do Programa de Gestão por Competências (CNJ, 2016).
Já o Guia da Gestão da Capacitação por Competências do Ministério do
Planejamento aponta 2 macroetapas, sendo a 1ª denominada Mapeamento de
competências que envolve: a) sensibilização, b) análise documental, c) planejamento
do mapeamento, com definição de técnicas, elaboração de instrumentos e seleção de
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participantes e d) execução do mapeamento, que abrange a identificação de
competências transversais e setoriais. E a 2ª denominada diagnóstico das lacunas de
competências que abarca: a) avaliação do grau de importância da competência, b)
avaliação do grau de domínio das competências e c) identificação da lacuna (MPOG,
2015).
Os autores Draganidis e Mentza (2006) propõem um ciclo de vida composto
por 4 macrofases, quais sejam: 1) Mapeamento de Competências, que busca
identificar quais as competências necessárias para a execução da estratégia
organizacional; 2) Diagnóstico de competência, que visa identificar quais as
competências já disponíveis na organização; 3) Desenvolvimento de competências,
que consiste no agendamento e execução de atividades que aumentem
quantitativamente e qualitativamente as competências disponíveis e 4) monitoramento
de competências, que é o exame contínuo dos resultados alcançados na fase de
desenvolvimento de competências.
Por outro lado, o modelo proposto por Zarifian (2003) define 6 etapas para o
processo: 1. Explicitar a estratégia, tendo em vista que as orientações quanto às
competências devem partir da estratégia; 2. Explicitar as macroescolhas de
organização, ou seja, é preciso materializar a estratégia de modo a deixar claro quais
são as prioridades e opções relevantes para a organização; 3. Definir princípios
simples, que caracterizam o que se entende por competência; 4. Elaborar uma
primeira definição das áreas de competências; 5. Fazer uma análise das situações de
trabalho com os interessados, ou seja, discutir com as pessoas que executam o
trabalho quais são de fato as competências mobilizadas em suas ações e 6. Validar
as áreas de competência e hierarquizar os níveis, que servirão de base para traçar
projetos e definir critérios de promoção.
O autor Silva Filho (2011) propõe uma metodologia de mapeamento que integra
a perspectiva estratégica e operacional, utilizando a lógica top down associada à
lógica bottom up, porém em momentos distintos, visando promover o alinhamento das
competências individuais e organizacionais. Segundo o autor, o modelo top down já
está consolidado. Esta lógica identifica os conhecimentos, habilidades e atitudes a
partir da perspectiva do nível estratégico da organização, ou seja, da Alta
Administração, todavia, o autor entende que é preciso acrescentar o ponto de vista
dos conhecimentos, habilidades e atitudes a partir da análise da execução do trabalho,
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em uma perspectiva centrada na pessoa e no trabalho em si.
Draganidis e Mentzas (2006) apontam os seguintes passos: 1) Criação de uma
equipe para implantação, formada por funcionários de RH e/ou altos executivos que
possuem profundos conhecimentos sobre o modelo de competências e devem
supervisionar toda a iniciativa; 2) Identificação de métricas de desempenho e amostra
de validação, além da construção de uma escala de proficiência preparada para definir
desempenho superior, médio e marginal; 3) Desenvolvimento de uma lista preliminar
de Competências que servem de base para construção do modelo, que pode ser feita
por meio de uma revisão de trabalhos já desenvolvidos por outras organizações; 4)
Definição de competências técnicas e comportamentais, por meio de entrevistas e
grupos focais; 5) Desenvolvimento de um modelo de competência inicial; 6)
Refinamento do modelo por meio de análise dos resultados obtidos e, por fim, 7)
Validação e finalização do modelo.
Já os autores Brandão e Bahry (2005) explicam que se trata de um processo
contínuo que parte da formulação da estratégia e definição de indicadores de
desempenho, avança para o mapeamento de competências necessárias para a
execução da estratégia, em seguida para a captação e/ou desenvolvimento de
competências, acompanhamento e avaliação do processo e, por fim, a retribuição. Os
autores destacam a importância de realizar periodicamente o mapeamento, tendo em
vista que o ambiente é mutável e as competências necessárias podem ser alteradas
com o passar do tempo. A Figura 3 apresenta as principais etapas deste processo.
Figura 3 - Etapas da Gestão por Competências
Formulação da
Estratégia
Organizacional

Definir
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objetivos

Estabelecer
indicadores de
desempenho e
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competências
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por
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Fonte: Adaptado de Brandão e Bahry.
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Em relação a métodos e técnicas de mapeamento, os autores Brandão e
Bahry (2005) indicam que as técnicas utilizadas geralmente são: pesquisa documental
para realizar a análise de conteúdo da missão, visão e objetivos estratégicos, seguida
de entrevista com pessoas-chave da organização, para cotejar a percepção dos
entrevistados com os dados levantados na análise documental em busca de levantar
competências relevantes para a organização, ou grupos focais, quando não existe
tempo hábil para entrevistas individuais. Para análise das competências expressas
durante o trabalho, pode ser utilizado a observação, participante ou não participante,
mas a técnica mais utilizada no mapeamento é o questionário estruturado.
Apesar de haver diversas proposições e lógicas de atuação, a maioria dos
modelos propõe no mínimo uma etapa de mapeamento de competências necessárias
e ideais, uma etapa de identificação das competências disponíveis na organização,
uma etapa de identificação das lacunas e, por fim, uma etapa de desenvolvimento de
competências.
O desenvolvimento de competências ocorre por meio da aprendizagem, tornase então, importante para a organização, não só promover ações educacionais, mas
também

promover

um

ambiente

organizacional

que

seja

estimulador

da

aprendizagem. Historicamente, o desenvolvimento profissional nas empresas ocorre
por meio de grades de treinamento, geralmente restritas a cursos formais e
obrigatórios para determinados cargos ou funções. Este modelo tradicional pode se
mostrar, em alguns casos, ineficiente, considerando que muitas vezes são realizados
de maneira esparsa e desconectada do contexto do trabalho, além de desconsiderar
outras possibilidades de aprendizado, muitas vezes mais baratas e efetivas. Neste
contexto, apresenta-se a noção de trilhas de aprendizagem, conceituada como
caminhos alternativos e flexíveis para promover o desenvolvimento pessoal e
profissional, em que se busca alinhar as expectativas e necessidades da organização,
com as conveniências, deveres e aspirações profissionais das pessoas, possibilitando
ao trabalhador definir um curso de ação a ser seguido para o seu crescimento
profissional, entre os recursos educacionais disponíveis (BRANDÃO; FREITAS,
2005).
As trilhas de aprendizagem diferenciam-se das grades tradicionais de
treinamento, especialmente pela riqueza de recursos de aprendizagem, utilizando-se
além dos cursos presenciais, de treinamentos autoinstrucionais, estágios, reuniões
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de trabalho, seminários, leituras, filmes e outros meios alternativos de aprimoramento
(BRANDÃO; FREITAS, 2005).
2.2.2

Maturidade do Processo de Implantação do Modelo de Gestão por

Competências
A implantação do modelo de competência envolve diversas etapas, que vão
sendo vencidas gradualmente conforme a cultura da organização. Sendo assim, a
depender do contexto e da maturidade do processo de implantação, cada órgão pode
ter resultados diferenciados.
Os modelos de maturidade partem da premissa que pessoas, processos e
organizações evoluem gradativamente atravessando estágios de maturidade
distintos em direção ao objetivo traçado. Constatar o nível de maturidade de um
modelo é de extrema importância para gestores e para a organização como um todo,
pois permite identificar e explicitar o estágio atual, possibilitando o planejamento e
definição de estratégias para o alcance de uma maturidade superior e consequente
alcance dos objetivos de forma mais plena e abrangente (ROCHA; VASCONCELOS,
2004).
Vários são os modelos de maturidade propostos. Eles se diferenciam no que
diz respeito aos estágios de evolução, foco de aplicação e variáveis intervenientes, a
maioria dos estudos têm como foco Projetos, Processos e Gestão de Sistemas de
Informação.
O trabalho de Greiner (1972) foi pioneiro no estudo da maturidade das
organizações. Em seu estudo, identificou que o tempo de existência, o tamanho da
organização, estágios de evolução, estágios e revolução e a taxa de crescimento são
os principais fatores que influenciam para o desenvolvimento do modelo. Ele observou
que cada estágio inicia com um período de evolução, estabilidade e constância e
depois progride para um período de revolução e crise que, quando bem conduzida,
gera mudança organizacional e evolução para o próximo estágio. Segundo o autor, o
papel da gestão consiste em desenvolver conjunto de práticas organizacionais para
“enfrentar” os momentos de crise, sendo que, com o decorrer do tempo e mudança
de contexto, essas práticas tornar-se-ão obsoletas, o que levará a um próximo período
de crise.
Na área de Gestão de Sistemas da Informação, Nolan (1979) identificou que a
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evolução da área de TI está baseada na tecnologia usada, no orçamento, e na
aprendizagem organizacional, sendo assim destacou 5 estágios: iniciação, Contágio,
Controle, Integração, Gestão de Dados e Maturidade.
Na área de Gestão de Pessoas, Curtis, Hefley e Miller (2003) construíram um
modelo de cinco níveis denominado People capability maturity model. Neste modelo,
organizações em que as práticas de gestão de pessoas são desorganizadas e
precárias, baseadas em tentativa e erro, o nível de maturidade é baixo. Para se atingir
um nível de maturidade alto é preciso que as práticas de gestão estejam
fundamentadas na melhoria contínua da capacidade, no alinhamento do desempenho
organizacional e na inovação contínua da força de trabalho. Este modelo prevê ainda
práticas de implementação e práticas de institucionalização, sendo as primeiras
responsáveis por induzir a mudança e as últimas para assegurar a continuidade.
Na área de Gestão de Processos, o modelo desenvolvido por Rosemann e De
Bruin (2005), denominado BPM Maturity Model, destaca como itens críticos: 1)
alinhamento estratégico, 2) governança, especialmente no que se refere à
responsabilização apropriada e transparente dos diferentes níveis, 3) métodos, em
relação ao conjunto de técnicas que apoiam e possibilitam as atividades; 4)
tecnologia da informação como fornecedora de soluções e suporte; 5) pessoas
enquanto elemento central, tendo em vista que são elas que vão aplicar e aprimorar
os procedimentos e 6) cultura organizacional, que abarca valores e crenças que
facilitarão ou dificultarão o processo.
Este modelo aponta 05 (cinco) estágios de desenvolvimento, sendo o 1º
denominado de inicial. Nesta fase as abordagens são pontuais, os esforços são
individuais, as abordagens metodológicas e as ferramentas não estão consolidadas.
No estágio 2, denominado Repetitivo, o processo começa a ser padronizado e
formalizado, há o reconhecimento da importância do processo, há um aumento do
envolvimento de funcionários e da alta administração. No estágio 3 - Definido,
passa-se a utilizar ferramentas mais elaboradas. A tecnologia da informação é
utilizada de forma mais eficiente. No estágio 4 - Gerenciado os métodos e tecnologias
são amplamente aceitos, os processos estão integrados, e no 5º e último estágio,
além

de

amplamente

aceitos

os

conceitos,

são

amplamente

utilizados,

constantemente melhorados e servem de subsídio para decisões gerenciais. Como é
possível observar na figura 4.
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Figura 4 - Maturidade do Processo

Fonte: Autora adaptado de Rosemann e Bruin (2005).

Os estágios de desenvolvimento, em regra, são sequenciais e cumulativos,
organizados de forma hierárquica e dificilmente reversível (LAVOIE; CULBERT,
1978). O objetivo derradeiro é atingir o desenvolvimento completo, ou seja, o último
estágio de evolução, que compreende a maturidade. Os estágios iniciais de pouca
maturidade envolvem iniciativas esparsas e pouco estruturadas, já os níveis
avançados

de

maturidade

abrangem

consolidação

e

aperfeiçoamento

de

procedimentos.
No contexto da implantação do modelo de competências, a observação sob a
ótica da maturidade permite a identificação de evidências de eficácia e abre portas
para o aperfeiçoamento do processo em busca de resultados superiores.
2.3

Modelos de gestão na Administração Pública Brasileira
A administração Pública passou por 3 principais modelos. O primeiro modelo

denominado Administração Patrimonialista baseou-se nas monarquias absolutas, em
que os funcionários da Administração estavam a serviço do rei e não do Estado. Neste
modelo não há separação entre patrimônio público e privado, o nepotismo e
clientelismo são considerados comuns e aceitáveis. O segundo movimento surgiu com
advento do Estado Liberal e passou enfatizar os aspectos formais, tendo como
fundamentos o profissionalismo, a hierarquia e o controle procedimental rigoroso. O
principal objetivo era tornar a administração pública impessoal (FERRAZ, 2012).
Torres (2004) indica que neste período surge, no Brasil, a obrigatoriedade do concurso
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público e os princípios da administração pública, explicitados no art. 37 da
Constituição, são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. No
entanto, este modelo focou procedimentos e métodos, mas não se preocupou com as
finalidades e resultados, e por isso mostrou-se ineficiente.
Por fim surge a corrente denominada New Public Management (Nova Gestão
Pública), também conhecida no Brasil como administração gerencial. Este modelo,
que teve início nos países europeus, buscou adaptar a gestão Pública à realidade
mais complexa que surgiu com o advento da globalização e do alargamento das
funções do Estado (MATOS, 2012).
Trazendo um novo paradigma de gestão, o movimento procurou atenuar os
controles rígidos e dar maior enfoque para as questões relacionadas à viabilidade
econômica da Administração Pública, eficiência, resultados, cumprimento de metas e
o emprego eficaz do dinheiro público. Um grande marco deste modelo foi a
incorporação do princípio da eficiência no texto Constitucional por meio da emenda
19, de 4.6.1998 (BRASIL, 1998).
2.4 Princípio da eficiência na Administração Pública Brasileira
Como já citado anteriormente, a nova gestão pública traz uma significativa
mudança de visão sobre os objetivos das ações dos gestores públicos, exigindo um
aprimoramento, por meio da superação da lógica metódica e racional para a lógica
estratégica, que garante a flexibilidade necessária para as transformações exigidas
no âmbito do setor público (MASCARENHAS, 2010).
Esta corrente acredita que o modelo de gestão privada é superior ao da gestão
pública. Portanto, o caminho ideal seria importar as práticas de sucesso da iniciativa
privada, focadas na descentralização, desregulação e delegação, para o contexto
público, a fim de tornar as instituições públicas mais ágeis e eficientes (FERRAZ,
2012).
De forma geral o termo eficiência envolve a relação esforço e resultado, visando
o menor esforço para o maior resultado, ou seja, um processo eficiente é aquele que
envolve o mínimo de desperdício, primando pela produtividade e qualidade, porém
nesta perspectiva o foco ainda está nos processos e métodos (MAXIMILIANO, 2000).
O princípio da eficiência anexado à Constituição em 1998 deve ser entendido
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de forma ampla, podendo ser englobado no termo o conceito de eficácia e efetividade
(GABARDO, 2002).
Nesta senda, o conceito de eficácia está direcionado ao atingimento de
objetivos, ou seja, lança luz à qualidade do resultado. É preciso ir além da economia
de recursos. Neste conceito o foco está nos fins, em atingir os objetivos propostos
(MAXIMILIANO, 2006).
Já o conceito de efetividade, o mais complexo, envolve a soma dos conceitos
de eficiência e eficácia e diz respeito aos impactos gerados para a população
(CASTRO, 2006).
Diante da nova perspectiva de eficiência na administração pública, entendendo
esse termo de forma ampla, surge a necessidade de repensar os processos de
trabalhos e a forma de gerir. Muitos são céticos no que se refere à capacidade para
inovar em políticas, organizações e serviços públicos, e consideram o setor uma
máquina lenta e burocrática. No entanto, o foco crescente em melhoria dos serviços
públicos e inovação é evidenciado pela criação de unidades ministeriais específicas
para assuntos de inovação, emissão de documentos técnicos sobre inovação,
formação de laboratórios, incentivo e programas de treinamento que visam qualificar
os agentes públicos para inovar, ou seja, inovação tornou-se a nova palavra-chave no
setor público (SØRENSEN; TORFING, 2012).
O modelo de gestão baseado em competências é uma ideia que foi
desenvolvida no setor privado e transposto para o setor público. Este movimento no
cenário internacional iniciou-se na década de 1990, e a partir de então vem se
tornando cada vez mais central para sistemas de gestão estratégica e de
desempenho, embora possua complexidades no processo de implantação e
operacionalização. O modelo geralmente é avaliado positivamente tanto por gestores
como por empregados (HORTON, 2000).
É neste sentido que a introdução do princípio da eficiência no setor público
brasileiro impulsionou a adoção da Gestão por Competência, como um novo modelo
de gerir e estruturar os sistemas administrativos no Brasil.

2.5 Gestão por Competências na Administração Pública Brasileira
No contexto da administração pública brasileira, as discussões sobre
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competências foram intensificadas após o Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização, instituído pelo Decreto n.º 5.378, de 23 de fevereiro de 2005
(BRASIL, 2005).
Este programa criou um Comitê Gestor, composto por um representante do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um representante da Casa Civil da
Presidência da República e representantes de entidades públicas e privadas. A
missão do comitê consistia em mobilizar os órgãos da administração pública para a
melhoria da gestão e desburocratização, apoiar tecnicamente, orientar, capacitar e
desenvolver modelos de excelência fixando parâmetros e critérios para avaliação. Os
órgãos poderiam participar do programa por meio de adesão ou convocação, o comitê
poderia contar ainda com a participação voluntária, não remunerada, de pessoas e
organizações públicas ou privadas (BRASIL, 2005).
Nesta senda surge também o Decreto n.º 5.707, de 23 de fevereiro de 2006,
que instaurou a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal para os órgãos da
administração direta, autárquica e fundacional. O Decreto introduziu os conceitos de
competências nas diretrizes da Política Nacional de desenvolvimento, criou as
Escolas de Governo e instituiu como instrumentos: i) o Plano Anual de Capacitação;
ii) o Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação; e iii) o Sistema de Gestão
por Competências (BRASIL, 2006).
Antes mesmo do Gespública, algumas organizações já estavam implantando
os conceitos de Gestão por Competências, tais como: Tribunal de Contas da União,
em 2003; Caixa Econômica Federal, 2000; Banco do Brasil, 2000; Banco Central,
2000; Casa Civil da Presidência da República, 2003; Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2002; Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária-Embrapa, 1998 (CHAGAS, 2013). Alavancada pela implantação do
Gespública, a gestão por competência desponta como forma de inovação do modelo
de gestão (PALVARIN, 2010), e os órgãos que já haviam iniciado a implantação
passam a ser referência.
Considerando o crescente movimento de competências no cenário nacional,
destaca-se a importância de criar uma base teórica adaptada para o contexto da
administração pública brasileira, pois é necessário transpor de forma adequada os
modelos estrangeiros, levando em consideração, especialmente, o nosso ambiente
normativo mais restritivo (FONSECA et al., 2013).
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Ao contrário da gestão tradicional, que está fundamentada em cargos
estanques e mecanismos de controle, a gestão de pessoas por competências está
baseada na estratégia e no comprometimento, as estruturas tendem a ser
descentralizadas, as tarefas fragmentadas e padronizadas passam a ser integrais e
complexas. No entanto, o arcabouço legislativo brasileiro ainda não está adaptado a
esse novo sistema (AMARAL, 2008; FONSECA; MENESES, 2016).
Fonseca e Meneses (2016) apontam que, apesar do movimento crescente de
implantação do modelo de gestão baseado em competências, no setor público
brasileiro o modelo ainda encontra-se em um estágio pré-institucional. Por isso, este
trabalho visa promover estudos no contexto dos Tribunais de Contas do Brasil, a fim
de colaborar com a consolidação dos conceitos, métodos e técnicas.
2.6 Pesquisas sobre Gestão por Competências do Programa de Pós-graduação
Mestrado em Administração-UNIR
Diversos pesquisadores têm se debruçado sobre o tópico Gestão por
Competências. O Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração
(PPGMAD) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), que busca
transformar, inovar e tornar efetivas as organizações, em especial as da região
Amazônica, já realizou alguns estudos acadêmicos que contribuíram para o
arcabouço teórico sobre o tema no contexto da Administração Pública.
Os autores Looks (2009), Garcia (2011), Ito (2011) e Carneiro (2012) realizaram
estudos no sentido de mapear conhecimentos, habilidades e valores em diversas
organizações públicas do Estado de Rondônia.
O estudo de Carneiro (2012) buscou identificar, no cenário de Implantação da
Nova Contabilidade Pública, quais conhecimentos, habilidades e valores o contador
do setor público municipal deveria apresentar ou desenvolver, considerando o
crescente profissionalismo da Administração Pública e a necessidade de adaptação
dos servidores. O levantamento foi realizado a priori por análise documental dos
documentos oficiais, quais sejam: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a fim de identificar
por meio de conteúdo manifesto e conteúdo latente as necessidades em termos de
competências e, posteriormente, foi realizado um levantamento da percepção dos
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contadores que atuam no âmbito público municipal, quanto às competências
essenciais necessárias frente as exigências da Nova Contabilidade Pública. O estudo
concluiu que as competências necessárias seriam: 1) as relacionadas a custos
aplicados ao setor público, 2) análise das contas públicas, 3) avaliação de resultados
na gestão pública municipal, 4) liderança, 5) qualificação de recursos humanos e 6)
flexibilidade.
O trabalho de Ito (2012) foi desenvolvido no âmbito da Promotoria de Justiça
da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de Rondônia. Tal estudo
buscou identificar quais conhecimentos, habilidades e valores eram essenciais para
o exercício das atividades inerentes ao Promotor de Justiça na Promotoria em
comento. Este trabalho também deu destaque ao movimento de profissionalização
da Administração Pública Brasileira, por meio da adoção de ferramentas gerenciais,
em certa medida já consagradas no contexto da iniciativa privada. O autor estudou
diversos métodos de mapeamento de competências utilizados em órgãos como
Eletronorte, Banco do Brasil, Secretarias de Estado da Fazenda, para subsidiar o
método que foi utilizado em sua pesquisa. Após os levantamentos, constatou que as
áreas de conhecimentos mais exigidas são 1) Direitos da Criança e do Adolescente,
Direitos Difusos e Coletivos, Direito Constitucional, Direito Penal, Direitos Humanos e
Direito Processual Civil. Na dimensão habilidade, as apontadas como mais relevantes
foram: 1) fala, 2) tomada de decisão, 3) assimilação de informações, 4) escrita, 5)
resolução de conflitos e 6) empatia. Já na dimensão valores, o destaque foi: 1)
probidade, 2) honestidade, 3) ética, 4) justiça, 5) qualificação profissional e 6)
qualidade.
O trabalho de Garcia (2011) também foi no sentido de mapear os
conhecimentos, habilidades e valores essenciais, porém no âmbito da presidência
das câmaras legislativas municipais do Estado de Rondônia. Os conhecimentos
essenciais elencados para as lideranças das câmaras foram: 1) conhecer a
legislação pertinente às Câmaras Legislativas, 2) conhecer a legislação relativa ao
orçamento anual, às diretrizes orçamentárias e aos planos plurianuais, 3) conhecer
os procedimentos de acompanhamento, monitoramento e divulgação do processo
legislativo e 4) conhecer os procedimentos de elaboração, análise e cumprimento da
programação orçamentária e financeira. Quanto às habilidades destacou-se: 1) ser
capaz de definir diretrizes, políticas e estratégias em apoio às atividades
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institucionais, 2) ser capaz de entender e identificar problemas diante de um cenário
complexo de situações e 3) saber demonstrar comprometimento com as metas e
medidas de desempenho. Já na perspectiva valores destacou-se: 1) honestidade, 2)
probidade, 3) ética, 4) eficácia, 5) dedicação, 6) qualidade, 7) capacidade de escuta,
8) negociação, 9) iniciativa, 10) espírito de equipe, 11) assiduidade e 12)
autodesenvolvimento.
O trabalho de Looks (2008) também investigou os conhecimentos, habilidades
e valores essenciais para o desempenho de funções estratégicas das secretarias de
fazenda dos estados brasileiros. A partir do estudo foi capaz de desenhar uma matriz
de competência que na dimensão conhecimentos abrange uma perspectiva jurídica e
legal com foco nas legislações que amparam as atividades da fazenda estadual,
estando as dimensões, habilidades e valores inter-relacionados neste contexto.
O trabalho de Cavalcante (2011), assim como os trabalhos citados
anteriormente, tem como objeto de estudo um órgão público do estado de Rondônia.
Em contrapartida, o seu foco de investigação está na relação entre o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários e a Gestão por Competências. Os resultados da
pesquisa apontaram que as premissas básicas da gestão por competências, como o
reconhecimento com base no mérito, encontram dificultadores no contexto da
administração pública, especialmente, na figura da estabilidade e da progressão
automática em decorrência do interstício de tempo. No órgão analisado, mesmo após
a implementação da gestão por competências e de um novo plano de Cargos Carreira
e Salários, a insatisfação dos servidores permaneceu evidente, ainda que o foco do
estudo não estivesse no processo de implantação. Por meio da análise dos resultados
e da observação participante, foi possível perceber que os resultados relativos à
Gestão por Competências foram prejudicados, sobremaneira, por falhas de
comunicação e envolvimento dos servidores no processo de implantação, pois apesar
de o órgão e do setor responsável alegarem ter implantado o Modelo de Gestão que
prima pelo desenvolvimento de um programa de treinamento pautando em
competências, grande parte dos servidores não percebe e desconhece a atuação do
órgão neste sentido.
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3

METODOLOGIA
Neste ponto, são apresentados os procedimentos metodológicos que

orientaram a pesquisa, com destaque para a caracterização teórica da pesquisa, no
que diz respeito à concepção filosófica, e para a caracterização prática,
especialmente no que concerne aos processos de coleta, tratamento e análise dos
dados que deram suporte para as discussões, a fim de atender aos objetivos principal
e específicos do estudo e responder ao problema de pesquisa.
3.1 Caracterização teórica da pesquisa
A concepção filosófica do estudo é pragmatista, tendo em vista que o foco está
“no que funciona”. Esse paradigma considera que a realidade ocorre em contextos
sociais e históricos, mas também leva em consideração a realidade objetiva. Trata-se,
portanto, de um estudo teórico-empírico que utiliza métodos mistos concomitantes em
que serão avaliados dados quantitativos e qualitativos de forma integrada para realizar
uma análise abrangente do problema de pesquisa (CRESWEL, 2010).
Foi utilizada como estratégia a pesquisa documental para colher o histórico do
processo de implantação da Gestão por Competências, e a aplicação de questionários
estruturados por meio da ferramenta web para uso on-line “google forms”.
A pesquisa terá natureza descritiva, tendo em vista que busca obter um perfil
da implantação da Gestão por Competências nos Tribunais de Contas, levantando
histórico da implantação, em busca de identificar evidências de níveis eficazes de
maturidade, por meio da percepção dos gestores estratégicos dos Tribunais de
Contas (SAUDERS, 2012). Conforme demonstra o quadro 2.
Quadro 2- Estrutura Teórica da Pesquisa
Concepção Filosófica

Tipo de abordagem

Pragmática

Método misto

Estratégias
Análise documental e
levantamento

Natureza
Descritiva

Fonte: Dados da Autora (2018).
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3.2. Caracterização Prática da pesquisa
3.2.1

População e Amostra
População é “[...] um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por

exemplo) que possuem as características que serão objeto de estudo” (VERGARA,
2009, p. 46). O universo da pesquisa de campo abrangeu responsáveis pela área de
Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, porém a amostra foi
composta apenas pelos Tribunais de Contas que implantaram ou estão em processo
de implantação da Gestão de Pessoas por Competências. Sendo assim, dos trinta e
três Tribunais de Contas existentes no país, fizeram parte da pesquisa os doze
Tribunais que tiveram experiência no âmbito da Gestão por Competências, quais
sejam: TCE- AM, TCE-CE, TCU, TC-DF, TCE-GO, TCE-MT, TCE-MG, TCE-PR,
TCE-RJ, TCM-RJ,TCE-RS, TCE-RO, conforme desmonstra o Quadro 3.
Quadro 3 – Tribunais de Contas que adotaram o Modelo de Gestão por
Competências
Estado

Tribunal

Implantação da Gestão
Competências

Acre

TCE-AC

Não

Alagoas

TCE-AL

Não

Amapá

TCE-AP

Não

Amazonas

TCE-AM

Sim

Bahia

TCE-BA

Não

Bahia

TCM-BA

Não

Ceará

TCE-CE

Sim

Distrito Federal

TCU

Sim

Distrito Federal

TC-DF

Sim

Espírito Santo

TCE-ES

Não

Goiás

TCE-GO

Sim

Goiás

TCM-GO

Não

Maranhão

TCE-MA

Não

Mato Grosso

TCE-MT

Sim

Mato Grosso do Sul

TCE-MS

Não

Minas Gerais

TCE-MG

Sim

Pará

TCE-PA

Não

por
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Pará

TCM-PA

Não

Paraíba

TCE-PB

Não

Paraná

TCE-PR

Sim

Pernambuco

TCE-PE

Não

Piauí

TCE-PI

Não

Rio de Janeiro

TCE-RJ

Sim

Rio de Janeiro

TCM-RJ

Sim

Rio Grande do Norte

TCE-RN

Não

Rio Grande do Sul

TCE-RS

Sim

Rondônia

TCE-RO

Sim

Roraima

TCE-RR

Não

Santa Catarina

TCE-SC

Não

São Paulo

TCE-SP

Não

São Paulo

TCM-SP

Não

Sergipe

TCE-SE

Não

Tocantins

TCE-TO

Não

Fonte: Informação coletada via e-mail e telefone pela autora.

3.2.2 Instrumento de Coleta de dados
Inicialmente, foi realizada pesquisa documental em sites oficiais dos Tribunais
de Contas, a fim de coletar informações oficiais sobre o processo de implantação.
Posteriormente, foi enviado um questionário via web, por meio da ferramenta
“google forms”, para os gestores responsáveis pela unidade de Gestão de Pessoas.
Os questionários ficaram disponíveis para preenchimento no período de 24.4.2018 a
1°.5.2018, visando maior aderência do público-alvo. O prazo para resposta foi
prorrogado até o dia 4.5.2018. Para garantir a validade e confiabilidade dos dados, o
questionário passou por uma análise de 2 especialistas e um teste piloto, com o
objetivo de verificar eventual inconsistência, seguindo a orientação de Creswell
(2010).
O questionário foi elaborado de forma a permitir a coleta de dados quantitativos
e qualitativos, pois cada item do questionário possuía espaço para comentários e
justificativas de livre manifestação, a critério do respondente. O questionário ficou
estruturado em 6 etapas, de modo a contemplar todos os objetivos específicos. A
íntegra do questionário encontra-se no Apêndice 1, mas o Quadro 4 demonstra de
forma sintética a sua estrutura.
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Quadro 4 - Estruturação do Questionário Instrumento de Pesquisa
Etapa do
Questionário
1ª Etapa
2ª Etapa

3ª Etapa

Tipo de Questionamento
Perguntas referentes ao órgão e
setor de atuação.
Autorização para divulgação da
pesquisa.
Perguntas referentes ao processo de
implantação.

4ª Etapa

Perguntas referentes aos
facilitadores e dificultadores do
processo de implantação.

5ª Etapa

Perguntas referentes ao nível de
maturidade.

6ª Etapa

Perguntas referentes à modificação
nas práticas de gestão.

Objetivo
Identificação do TCE e área de atuação do
respondente, para verificar se o
respondente de fato pertence à área de
Gestão de Pessoas.
Permitir a divulgação deste trabalho
acadêmico.
Atender ao objetivo específico 1Descrever
os
procedimentos
de
implantação do Modelo de Gestão por
Competências, evidenciando os
dificultadores e facilitadores do processo.
Atender ao objetivo específico 1Descrever
os
procedimentos
de
implantação do Modelo de Gestão por
Competências,
evidenciando
os
dificultadores e facilitadores do processo.
Atender ao objetivo específico 2:
Identificar o nível de Maturidade de
Implantação do Modelo.
Atender ao objetivo específico 3 Levantar
os impactos positivos gerados pela
implantação do modelo.

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Os questionários foram enviados para os e-mails institucionais. Além disso,
houve mobilização via Grupo de Gestão de Pessoas dos TCs estruturado no aplicativo
Whatsap e, ainda, contato telefônico com cada unidade de Gestão de Pessoas para
incentivar o preenchimento do instrumento de pesquisa. Todos os Tribunais que
faziam parte do público-alvo da pesquisa responderam ao questionário. Esse
resultado foi considerado muito satisfatório, tendo em vista que, segundo Marconi e
Lakatos (2009), em média apenas 25% dos questionários de pesquisa expedidos são
devolvidos de maneira satisfatória.

3.2.3 Tratamento e análise dos dados
Após a coleta os dados, foram tratados e ordenados em gráficos para melhor
expor os resultados. Ainda que parte das questões tenha sido respondida por meio de
escolha de alternativas “fechadas”, utilizou-se a análise da moda para identificar a
tendência de resposta de maior parte dos respondentes, considerada ideal para uma
análise com viés qualitativo (CORRAR et al., 2007). Além disso, os dados oriundos
dos espaços reservados para que os respondentes se manifestassem livremente
foram tratados por meio da técnica de análise de conteúdo. Todos esses dados
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analisados de maneira integrada serviram de base para a redação final desta
dissertação.
Para a análise dos dados referentes à maturidade, foi utilizada uma tabela de
evidências construída a partir da Teoria de Maturidade de Processos de Rosemann e
Bruin (2005), descrita mais detalhadamente no capítulo 2 deste trabalho. Para cada
nível de maturidade foram elencadas evidências, conforme mostra o quadro 5.
Quadro 5 - Evidência dos Níveis de Maturidade
Nível de Maturidade

Evidências
O mapeamento de competências foi efetuado, mas seus efeitos ainda
E1
são pontuais.
INICIAL
Poucos colaboradores conhecem efetivamente os efeitos do Modelo de
E2
Competências.
Os procedimentos do Modelo de Competência estão definidos e já foram
E3
testados.
Existe um sistema informatizado para aplicação dos procedimentos
REPETIDO
E4
necessários.
Grande parte dos colaboradores sabe o que é Gestão por Competências
E5
e já participaram, em algum momento, do processo.
Os procedimentos do Modelo de Competências estão consolidados em
E6
documentos específicos, tais como: Relatórios, Manuais, Normativos.
Existe um sistema informatizado integrado que permite a análise
DEFINIDO
E7
consolidada das informações geradas pelo Modelo de Competências.
E8
A maioria dos colaboradores reconhece a importância do Modelo.
Os dados gerados pelo Modelo são gerenciados de forma a gerar
E9
informações que possam subsidiar a Gestão do Organizacional.
E10 Os resultados obtidos pelo Modelo são constantemente monitorados.
GERENCIADO
Os conceitos, metodologias e resultados são amplamente aceitos no
E11
contexto organizacional.
Os conceitos, metodologias e resultados são amplamente utilizados no
E12
contexto organizacional.
OTIMIZADO
Decisões gerenciais são tomadas levando em consideração as
E13
informações geradas pelo Modelo de Competências.
E14 O Modelo é constantemente aperfeiçoado a partir dos resultados obtidos.
Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Tomando como base as informações obtidas pelo Questionário de Pesquisa,
especialmente na 5ª Etapa, as organizações estudadas foram enquadradas nos níveis
de maturidade a partir da identificação da presença ou ausência de evidências. Ao
aplicar esses estágios, assume-se que cada estágio de maturidade inclui, como um
pré-requisito, os requisitos dos estágios inferiores.
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3.3 Limitações inerentes ao método
Alguns autores apontam para limitações quanto ao uso de questionários,
especialmente, no que diz respeito à baixa frequência de retorno e a confiabilidade
quanto à identificação do respondente (VERGARA 2009; MARCONI; LAKATOS,
2009). Medidas específicas foram tomadas para minimizar estes riscos, quais sejam:
contato direto com os respondentes via telefone institucional.
Outra limitação é quanto à perspectiva adotada na pesquisa, que diz respeito
apenas à percepção do Gestor da Unidade de Gestão de Pessoas, tendo em vista
que os objetivos da pesquisa é colher informações sobre o processo de implantação
e a eficácia em relação aos

diversos níveis de maturidade. Esta perspectiva

mostrou-se como a opção mais adequada. No entanto, a pesquisa é incapaz de
mensurar questões relativas à efetividade, uma vez que não contempla a percepção
dos

servidores

impactados

diretamente

pela

implantação

do

Modelo

de

Competências.
3.4 Desenho da Pesquisa
A presente pesquisa apresenta o desenho relatado na figura 5. Trata-se de um
estudo teórico-empírico que, fundamentado nos questionamentos iniciais, suscita uma
revisão bibliográfica que serve de suporte para a definição de método e instrumento
de pesquisa, com o intuito de conseguir informações acerca do processo de
implantação e evidências de níveis eficazes de maturidade do Modelo de Gestão por
Competências nos Tribunais de Contas do Brasil, para que se possa, em decorrência
de uma análise comparativa, obterem-se conclusões a respeito do fenômeno
estudado, conforme demonstra figura 5.
Figura 5 – Desenho da Pesquisa
Questionamento Principal
Revisão Bibligráfica
Medotologia da Pesquisa
Resultados e Discussões

Fonte: Elaborada pela Autora (2018).

Conclusões
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos trinta e três Tribunais de Contas existentes no país, doze já iniciaram o
processo de implantação, são eles: TCU, TCE-AM, TCE-CE, TC-DF, TCE-GO, TCEMG, TCE-MT,TCE-PR, TCERJ, TCM-RJ, TCE-RO, TCE-RS, ou seja, 12 Tribunais já
estão no mínimo na fase 3 do desenvolvimento organizacional, que se refere ao
trabalho em direção à mudança (DIAS; ZAVAGLIA; CASSAR, 2013).
Dos respondentes, onze identificaram-se como servidores atuantes em
unidades de gestão de pessoas. Apenas um respondente declarou trabalhar na
Secretaria Geral de Planejamento. Ou seja, todos os respondentes atuavam, a
princípio, em unidades diretamente relacionadas com o processo de implantação do
Modelo de Gestão por Competências.
Os Tribunais respondentes encontravam-se em etapas diversas do processo
de implantação, três Tribunais estavam em fase prematura, quatro estavam em fase
conclusiva, um Tribunal já concluiu o processo e quatro concluíram o processo e já
conseguem mensurar resultados, sendo que um destes considerou os resultados
ineficazes. A figura 6 demonstra tais informações de forma consolidada.
Figura 6- Etapa de implantação do Modelo de Competências

Etapa de Implantação
3

4

4

1

O processo foi concluído e já é possível mensurar resultados
O Processo foi concluído
Está em fase conclusiva
O processo foi iniciado mas ainda está em fase prematura

Fonte: Elaborada pela autora.

Dois dos processos considerados pelo respondente como estando em fase
prematura foram iniciados há um ano, sendo que um deles teve que ser interrompido
por conta de mudanças organizacionais que exigiram a ambientação de novos
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servidores antes de retomar a implantação.

Outro processo classificado p e l o

respondente como em fase prematura já foi iniciado há três anos. Por outro lado,
existe processo também iniciado há três anos que já está em fase conclusiva. Apesar
de certa variação no tempo de implantação, o tempo médio para a conclusão do
processo foi de cinco anos. Apenas um dos Tribunais conseguiu concluir o processo
de implantação em menos de um ano, mas este foi considerado pelo gestor
respondente como ineficaz. Isso demonstra que o processo de implantação do
modelo de Gestão de Pessoas por Competências é um processo a ser realizado em
médio e logo prazo, a abreviação deste processo pode resultar em produtos
insatisfatórios.
Quanto aos motivadores para a implantação do modelo, os fatores internos
foram considerados os principais motivadores, com destaque para a necessidade de
inovação, modernização e aperfeiçoamento do modelo de gestão. Também foram
considerados fatores impulsionadores do processo a necessidade de adequação do
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração e de Remuneração Variável. Apenas
quatro respondentes declararam que o principal motivador do processo de
implantação da Gestão por Competências foram as diretrizes nacionais fornecidas
pelo Gespública, TCU e, principalmente, recomendações da Atricon, assim como
demonstra a figura 7.
Figura 7- Motivadores do Processo de Implantação

Motivadores do Processos

4

8

Fatores Externos

Fatores Internos

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Apesar de órgãos importantes como TCU e Atricon exercerem um papel
catalizador do processo de implantação do modelo de competências, é possível
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observar que já existe certa maturidade organizacional, na medida em que diversos
Tribunais declararam possuir motivações intrínsecas para o desenvolvimento
organizacional e adotaram o modelo de Competências como referência para o
alcance deste objetivo.
Com relação à preparação para o processo de implantação, sete dos
Tribunais montaram equipe específica para implantação, como grupos de trabalho
ou Comissão, e cinco não montaram equipe específica, nestes Tribunais o
processo foi conduzido pela Unidade de Gestão de Pessoas em conjunto com as
demais atribuições inerentes ao setor. Grande parte dos Tribunais (onze) declara que
recebeu a devida capacitação, no entanto, em um Tribunal a capacitação foi restrita
a uma servidora que ficou responsável pelo processo de implantação do modelo, e
em outro Tribunal a equipe realizou somente um curso. De toda forma, apenas em
um Tribunal não houve nenhuma capacitação para subsidiar o processo de
implantação.
É importante destacar que a literatura especializada recomenda a definição de
uma equipe com conhecimento aprofundado para a condução da implantação (CNJ,
2016; DRAGANIDIS; MENTZAS, 2006), haja vista a complexidade do processo. É
possível perceber que em alguns órgãos essa recomendação foi de certa forma
negligenciada, seja por não destacar equipe específica, seja por não a capacitar de
maneira adequada, tendo em vista que a capacitação de uma servidora ou apenas
um curso de capacitação, muito provavelmente, não foi capaz de fornecer o
aprofundamento necessário para subsidiar a implantação do modelo, o que pode ter
contribuído para uma menor eficácia do processo nestes órgãos.
Sete dos Tribunais pesquisados contaram com o auxílio de consultoria
externa e cinco desenvolveram o modelo apenas com mão de obra interna (caseira),
mas a grande maioria contou com benchmarking. Apenas um Tribunal não trocou
experiências com outros órgãos antes de desenhar o seu modelo. Da mesma forma,
a grande maioria elaborou projeto específico para implantação. Somente um
Tribunal não realizou este procedimento, sendo que onze Tribunais aprovaram o
projeto formalmente, ainda que em forma de Projeto Piloto.
Analisando os dados de maneira global, foi possível perceber que o Tribunal
que declarou que a implantação do modelo foi ineficaz não realizou benchmarking,
também não capacitou de forma adequada a equipe de implantação, não contratou
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consultoria especializada e sequer elaborou projeto específico para a implantação.
Isso indica que seguir as recomendações da literatura especializada (CNJ, 2016;
DRAGANIDIS; MENTZAS, 2006) quanto ao processo de preparação para a
implantação é de suma importância para o sucesso do Projeto.
Quanto à criação de identidade visual para o projeto, cinco Tribunais
realizaram esse procedimento. Os outros sete não realizaram. A figura 8 demonstra
de forma consolidada os procedimentos de preparação para a implantação do
modelo de competências adotado pelos Tribunais de Contas do Brasil.

Figura 8 - Preparação para o Processo de Implantação

Preparação para o Processo de Implantação
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Já na etapa de execução do mapeamento de competências, seis Tribunais
fizeram capacitações específicas para os gestores e seis não fizeram. Seguindo as
orientações para o Desenvolvimento Organizacional proposto pelos autores Dias,
Zavaglia e Cassar (2013), o envolvimento dos gestores no processo é fundamental,
tendo em vista que o papel da liderança é primordial, pois eles são quem devem dirigir
o processo e atuar como facilitador.
Quanto ao mapeamento de competências Organizacionais Setoriais e
Individuais, nove realizaram o mapeamento nas três dimensões e dois mapearam
apenas as competências organizacionais e setoriais. Um Tribunal ainda está em
processo de mapeamento, mas pretende mapear as três dimensões até o final do
mês de junho de 2018.
Todos os processos de mapeamento contaram com a participação de gestores
e servidores. Dez dos Tribunais validaram as informações levantadas no
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mapeamento, um validou parte das competências levantadas, haja vista que o
processo ainda está em andamento, e apenas um Tribunal declarou não ter
executado a etapa de validação das competências. Quanto à divulgação da matriz
de competências requeridas, o procedimento foi realizado em oito dos dez Tribunais,
dois não fizeram este processo de divulgação, sendo que um Tribunal ainda não
concluiu o processo de construção da matriz de competências para poder realizar a
divulgação, e um Tribunal pretende divulgar a matriz ainda no mês de junho de
2018. A figura 9 apresenta essas informações de maneira consolidada.
Figura 9 - Mapeamento de Competências

Mapeamento
de Competências
12
12

10

9

10
8

6

8

6

6

4

3

4

2

2

0

0
Sim

Não

Capacitação
Específica para
gestores

Sim

Não

Sim

Não

Mapeamento de
Participação de
Competências
Gestores e Servidores
Organizacionais,
Setoriais e Individuais

Sim

Não

Validação das
Competências
Mapeadas

Sim

Não

Divulgação da Matriz
de Competências
Requeridas

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A teoria do Desenvolvimento Organizacional chama a atenção para as
estratégias educacionais, focando pessoas e suas relações, essenciais para subsidiar
mudanças planejadas (BENNIS, 1972). O conceito foi aplicado pelos Tribunais no
momento em que buscaram envolver gestores e servidores no processo de
construção do modelo, promoveram capacitações específicas para os gestores e
utilizaram o processo de validação para instigar uma maior aceitação e envolvimento
com o modelo.
Quanto às metodologias e ferramentas utilizadas no processo de mapeamento,
pudemos constatar que formulários e entrevistas foram utilizados por todos os
Tribunais. Oito Tribunais fizeram uso de Grupos Focais, seis Tribunais utilizaram
como metodologia a realização de Workshops e um Tribunal ainda fez uso da
ferramenta Word e Excel para realizar o mapeamento. Como podemos constatar na
figura 10.
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Figura 10 – Ferramentas Utilizadas para o Mapeamento de Competências
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Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Praticamente todas as ferramentas Brandão, Bahry e Freitas (2005) foram
utilizadas no processo de mapeamento. A única não citada pelos respondentes foi a
pesquisa documental, geralmente feita em documentos como o Plano Estratégico
para definir a partir desta perspectiva as competências necessárias à organização.
Considerando o envolvimento de gestores e servidores no processo de mapeamento
e as ferramentas utilizadas para mapear, é possível perceber que foi utilizada nas
instituições estudadas a perspectiva de mapeamento Botton Up, proposta por Silva
Filho (2011).
Após o mapeamento, nove Tribunais realizaram o diagnóstico das
competências disponíveis e a identificação das lacunas de competências, um
Tribunal identificou as lacunas de maneira indireta por meio da Avaliação de
Desempenho e dois Tribunais ainda não chegaram nesta etapa do processo de
implantação. Apesar disso, dos nove Tribunais que já identificaram as lacunas de
competências, apenas quatro delinearam Trilhas de Capacitação para desenvolver
os gaps (lacunas) identificados, sendo que desses quatro apenas dois contemplaram
em suas trilhas maneiras alternativas de desenvolvimento como oficinas, coaching e
mentoring, on the job ou job rotation. Por outro lado, dois Tribunais que declaram
não terem desenvolvido Trilhas de Capacitações trabalham com maneiras
alternativas de desenvolvimento.
Quanto ao desenvolvimento das lacunas de competências, três Tribunais
conseguiram, na visão do respondente, desenvolverem as lacunas de competências,
um respondente declarou que, apesar do desenvolvimento Trilhas de Capacitação,
não foi possível constatar se houve o desenvolvimento das lacunas de competências,
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porque não teve o monitoramento dos resultados das ações de capacitação.
É possível perceber certa confusão quanto aos conceitos de Trilhas de
Desenvolvimento em alguns Tribunais. Segundo os conceitos de Brandão e Freitas
(2005) trilhas constituem caminhos alternativos e flexíveis para promover o
desenvolvimento pessoal e profissional, e se diferenciam especialmente pela riqueza
dos recursos de aprendizagem. Desta forma, dos quatro Tribunais que declararam
ter construído Trilhas de Desenvolvimento, apenas dois desenharam maneiras
alternativas de desenvolvimento, considerando o conceito dos citados autores,
apenas os dois últimos, de fato, desenvolveram Trilhas de Capacitação. Por outro
lado, dois Tribunais que alegaram não ter desenvolvido Trilhas de Capacitação já
trabalham com formas de desenvolvimento diversificadas.
O mais interessante é que apenas os Tribunais que alegaram ter instituído
formas alternativas de capacitação conseguiram desenvolver de forma satisfatória
seus gaps de competências. Isso é um indicativo que a afirmação feita por Brandão e
Freitas (2005) está correta, no que se refere à pouca efetividade dos modelos
tradicionais de desenvolvimento em que se utiliza grades de capacitação muitas vezes
executadas de maneira esparsa e desconectada do contexto de trabalho.
A figura 11 demonstra de maneira consolidada os procedimentos adotados
pelos Tribunais para o Diagnóstico e o Desenvolvimento de Competências.
Figura 11 – Diagnóstico e Desenvolvimento de Competências
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

É possível perceber que apenas três Tribunais completaram o ciclo de vida da
Gestão de Competências, proposto por Draganidis e Mentza (2006), que parte do
mapeamento de competências e chega à etapa de análise dos resultados referentes
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ao desenvolvimento de competências. O grau de dificuldade para implantação foi
considerado moderado ou alto. Como podemos constatar na figura 12
.
Figura 12- Grau de Dificuldade para Implantação
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Quanto aos fatores que facilitaram ou dificultaram o processo de implantação,
foi possível verificar que o Plano Estratégico, o Domínio Técnico do grupo
responsável pela implantação e a Troca de Experiências com outras instituições por
meio do benchmarking foram os principais facilitadores do processo. Por outro lado,
a cultura organizacional foi apontada por 100% dos entrevistados como o grande
dificultador do processo de implantação. Outro dificultador muito notado foi o
processo de comunicação. A figura 13 evidencia a percepção dos respondentes
quanto aos dificultadores e facilitadores do processo.
Figura 13 – Facilitadores e Dificultadores do Processo de Implantação
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Fonte: Elaborado pela autora (2018).
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As etapas preconizadas na literatura no que tangem ao mapeamento
diagnóstico e desenvolvimento de competências (CNJ, 2016; MPOG, 2015;
DRAGANIDIS; MENTZA, 2006; ZARIFIAN, 2003; SILVA FILHO, 2011; BRANDÃO;
BAHRY, 2005) são visadas pelos órgãos, mas nem sempre o processo consegue ser
concluído devido a várias interveniências, como a cultura organizacional, processo de
comunicação, falta de envolvimento dos servidores e, às vezes, da própria unidade
de educação corporativa.
Ao analisar os níveis de maturidade do processo de implantação, foi possível
perceber que a grande maioria dos Tribunais ainda está em um nível inicial de
maturidade, em que as iniciativas são individuais e os resultados são pontuais, não
envolvendo a totalidade da organização, não evidenciando um uso estruturado e
consolidado dos conceitos de Gestão por Competências. A figura 14 demonstra esta
variação.
Figura 14 – Maturidade do Processo de Implantação

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Os Tribunais 1, 3, e 5 atingiram o nível mais elevando de maturidade,
demonstrando um processo mais estruturado e consolidado no âmbito organizacional,
no que diz respeito à disseminação do modelo e utilização dos conceitos na gestão
organizacional.
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Grande parte dos Tribunais (oito) não conseguiu passar do nível inicial de
Maturidade. Alguns ainda não finalizaram a implantação como é caso do TC2, TC4,
TC7 e TC12.Outros, porém, já chegaram a rodar um ou mais ciclos de
competências, já reformularam o seu modelo, mas os efeitos ainda são pontuais e
poucos servidores o conhecem.
Na busca de identificar possíveis causas dos resultados pontuais alcançados
pela implantação do modelo, alguns Tribunais apontam dificuldades operacionais
por conta da ausência de sistema informatizado integrado, no entanto, a grande
maioria assinala a falta de envolvimento e a falta de reconhecimento da importância
por parte dos servidores.
Em análise integrada dos dados, foi possível constatar que os três Tribunais
que atingiram maturidade cinco na escala possuíam alguns pontos em comum, tais
como: contratação de consultoria especializada, capacitação adequada da equipe de
implantação além de apoio da alta administração.
Apenas os Tribunais maduros, conseguiram generalizar e estabilizar o
processo de mudança, a ponto de alcançar um relacionamento terminal (DIAS;
ZAVAGLIA; CASSAR, 2013).
Sendo assim é possível inferir que a alta qualificação da equipe de
implantação, contanto por vezes com auxilio de especialistas, e o apoio da alta
administração são pontos fundamentais para o sucesso da implantação, pois
favorece o envolvimento dos servidores e o reconhecimento da importância do
modelo. Isso corrobora com a ideia de Bennis (1972), que afirma que no
Desenvolvimento Organizacional o ponto principal são as pessoas e suas relações, e
não estruturas e tecnologias.
É possível constatar também a implantação do modelo de competências nos
Tribunais ainda está em processo de consolidação, tendo em vista que, dos 12
Tribunais analisados apenas 3 apresentam um modelo maduro. O que coaduna com
as observações de Fonseca e Meneses (2016), estes autores ponderam que, apesar
da implantação do modelo de competências ser crescente na Administração Pública
Brasileira, os modelos ainda estão em um estágio pré-institucional, como é o caso
de oito dos doze Tribunais analisados.
Quanto aos impactos positivos causados pela implantação do modelo de
Competências, é possível perceber que a maioria dos respondentes consideraram
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que o Modelo de Competências trouxe um ganho de performance organizacional,
como podemos observar na figura 15.
Figura 15 – Ganho de Performance Organizacional
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Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Um dos Tribunais que ainda não consegue vislumbrar ganho de performance
organizacional ressalva que isto pode se dar pelo fato de o processo ainda não estar
implantado em sua inteireza. Quanto às dimensões organizacionais impactadas
positivamente pelo modelo, é possível constatar que a dimensão mais impactada foi
“pessoas”, seguida de “processos”. No entanto, dois dos Tribunais analisados não
perceberam impacto positivo em nenhuma das dimensões.
O principal subsistema de gestão de pessoas redesenhado quando da
implantação da Gestão por Competência foi o de Capacitação e Desenvolvimento de
Pessoas, redesenhado por oito Tribunais, seguido da Gestão de Desempenho,
reformulado em sete Tribunais.
Alguns Tribunais (três) redesenharam o subsistema de reconhecimento e
retribuição, e o de seleção de pessoas (dois), um Tribunal redesenhou o processo
de alocação e movimentação de pessoas e apenas um Tribunal não redesenhou
nenhum dos seus subsistemas. Costa (2013) já apontava que o modelo de
competências poderia trazer contribuições para diversos subsistemas de gestão de
pessoas, o que foi confirmado em boa parte dos Tribunais estudados.
No que diz respeito às evidências de eficácia, cinco Tribunais relataram
melhoria na avaliação da Atricon, quatro perceberam melhoria na Governança de
Pessoas e aumento do desempenho dos servidores, três constaram melhoria no
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Clima Organizacional, dois identificaram que o índice de execução do Plano
Estratégico foi melhorado, mas dois Tribunais não perceberam nenhuma evidência
de eficácia do modelo. Conforme podemos observar na figura 16.
Figura 16 – Impactos positivos gerados pela implantação da Gestão por
Competências
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Considerando a Teoria do Desenvolvimento Organizacional, apesar das
dificuldades geradas por questões como tecnologia, o fator preponderante para o
desenvolvimento da maturidade do modelo são as estratégias de sensibilização e
geração de aprendizado organizacional. É fundamental que, além da preparação
inicial quanto ao planejamento e à capacitação adequada, os Tribunais invistam nas
pessoas e suas relações, envolvendo os servidores no processo de construção,
sensibilizando e criando um aprendizado coletivo. É preciso que o compromisso com
a mudança seja de toda a organização para que os níveis mais elevados de
maturidade sejam alcançados e, consequentemente, a eficiência do modelo seja
ampliada (DIAS; ZAVAGLIA; CASSAR, 2013).
Costa (2013) aponta que o mapeamento e o desenvolvimento de
competências trazem vantagens no âmbito organizacional, especialmente no que diz
respeito à qualidade dos produtos, serviços e processos internos. Os resultados desta
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pesquisa de certa forma corroboram com a ideia do autor, pois, apesar do nível inicial
de maturidade de grande parte dos Tribunais, já se percebe melhorias do
desempenho organizacional.
Levando em conta o conceito de eficácia de Maximiliano (2000), podemos
entender que, apesar de poucos Tribunais terem apresentado níveis elevados de
maturidade no processo de implantação, há evidências de eficácia, pois já é possível
constatar que o modelo, pelo menos em grande parte das organizações, conseguiu
atingir seu objetivo, gerando impactos positivos, especialmente nas pessoas e no
processo de capacitação e desenvolvimento, trazendo melhoria na avaliação da
Atricon, na governança de pessoas e no desempenho dos servidores.
Como afirma Horton (2000), em que pese a complexidade do processo de
implantação e até mesmo de operacionalização, o modelo, de maneira geral, é
avaliado positivamente pelos gestores.
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5 CONCLUSÕES
A presente dissertação buscou analisar o processo de implantação do Modelo
de Gestão por Competências nos Tribunais de Contas do Brasil, de modo a identificar
as evidências de níveis eficazes de maturidade, tendo em vista o crescente processo
de implantação do modelo nesta importante instituição, que tem a missão de zelar
pelo erário.
O procedimento e o caminho metodológico utilizado proporcionaram alcançar
o objetivo proposto. Partindo da análise da literatura especializada, construiu-se um
instrumento de pesquisa que buscou identificar a percepção de atores estratégicos de
doze Tribunais de Contas que já implantaram ou estão em processo de implantação
do Modelo de Competências, quanto às questões relacionadas ao processo de
implantação, com destaque para os dificultadores e facilitadores, o nível de
maturidade dos modelos e ainda quanto aos impactos positivos gerados pela
implantação.
No concernente ao processo de implantação, dos trinta e três Tribunais de
Contas existentes no Brasil, doze já iniciaram o movimento de implantação do
Modelo de Competências, seguindo as diretrizes da Associação dos Tribunais de
Contas - Atricon. Destes doze, somente metade já concluiu o processo. Apesar das
diretrizes nacionais, grande parte dos Tribunais apontou motivação interna para o
procedimento, especialmente no que se refere à necessidade de modernização e
aperfeiçoamento do modelo de gestão. Na percepção dos respondentes, o grau de
dificuldade para implantação varia de moderado a alto, e os processos de implantação
demoram em média cinco anos para serem concluídos. Os procedimentos de
preparação para o processo de implantações preconizadas na literatura, tais como
definição de equipe de implantação com alto grau de conhecimento sobre o tema e
institucionalização de projeto específico, foram adotados pela grande maioria dos
Tribunais, sendo que, os órgãos que negligenciaram estes procedimentos
evidenciaram baixa eficácia do modelo.
Os processos de mapeamento de competências contaram com a participação
de gestores e servidores, a grande maioria dos Tribunais mapeou as competências
nas perspectivas organizacionais setoriais e individuais, assim como validaram e
divulgaram as competências mapeadas. As principais ferramentas utilizadas no
processo de mapeamento foram Formulários e Entrevistas. Após o mapeamento,
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grande parte dos Tribunais realizou o diagnóstico das competências disponíveis e
identificou as lacunas de competências, porém, poucos Tribunais conseguiram
avançar até a construção de trilhas de capacitação e desenvolvimento das lacunas de
competências. Em alguns órgãos, o conceito de trilha de capacitação não foi adotado
em sua inteireza, pois não construíram formas alternativas de desenvolvimento, sendo
que a riqueza dos recursos de aprendizagem é o diferencial desta forma de
capacitação.
Os principais dificultadores do processo de implantação foram a cultura
organizacional e o processo de comunicação. Por outro lado, os principais
facilitadores foram o Plano Estratégico, o domínio técnico do grupo responsável pela
implantação e o benchmarking com outras organizações.
Quanto à análise dos níveis de maturidade, foi possível perceber que a grande
maioria dos Tribunais ainda está em nível inicial. Apenas três Tribunais conseguiram
atingir o nível mais elevado de maturidade. Estes tribunais apresentaram como ponto
comum a contratação de consultoria especializada, capacitação adequada da equipe
de implantação, criação e aprovação de projeto específico e apoio da alta
administração, o que indica que estes são fatores fundamentais para a eficácia da
implantação do Modelo de Competências.
Em que pese os baixos níveis de maturidade, há evidências de eficácia, pois a
grande maioria dos Tribunais já consegue perceber impactos positivos gerados pelo
modelo de competências, especialmente nas pessoas e nos processos. Em muitos
dos Tribunais os subprocessos de gestão de pessoas relacionados à Capacitação e
à Gestão do Desempenho já foram redesenhados. Apesar de a principal evidência
apontada ser a melhoria na avaliação da Associação dos Tribunais de Contas, alguns
respondentes já conseguem perceber melhoria na governança de pessoas e no
desempenho dos servidores.
Sendo assim, é possível constatar que o modelo de Gestão por Competências
apresenta um grande potencial para o desenvolvimento da Gestão, todavia, é um
modelo de implantação complexa e demorada, que precisa ser realizada de maneira
adequada para que possa gerar bons frutos.
O presente trabalho contribuiu para o arcabouço teórico-empírico sobre o
modelo de competências no contexto da administração pública, consolidou as práticas
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adotadas pelos Tribunais de Contas do Brasil, evidenciando aquelas adotadas pelos
órgãos que já conseguiram êxito na implantação, o que pode facilitar os futuros
benchmarkings e servir de insumo para os Tribunais que estão iniciando o processo.
Entretanto, ainda existe espaço para expansão de pesquisas nesta área.
Recomendam-se estudos que aprofundem as investigações quanto à eficácia e até
mesmo à efetividade do modelo, considerando também a percepção dos servidores
atingidos pelo novo modelo de gestão e da sociedade cliente dos órgãos que
reformularam os seus sistemas.
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO GOOGLE APLICADO
26/06/2018

Gestão por Competências nos Tribunais de Contas do Brasil

Gestão por Competências nos Tribunais de Contas do
Brasil
*Obrigatório

Carta Convite
Caro(a) Servidor(a),
Convido Vossa Senhoria a participar de pesquisa acadêmica que visa coletar informações acerca do
processo de implantação da Gestão por Competências nos Tribunais de Contas do Brasil.
O estudo, destinado à obtenção do título de Mestre em Administração pelo Programa de PósGraduação Mestrado em Administração, da Universidade Federal de Rondônia, está sendo
desenvolvido pela acadêmica Larissa Gomes Lourenço, CPF n. 865.080.752-68.
A participação é voluntária e anônima. Suas respostas serão processadas de maneira integrada e
nenhuma informação pessoal será divulgada, a identidade do Tribunal de Contas onde você atua
também será preservada, tendo em vista que as informações prestadas serão divulgadas de forma
consolidada.
Respostas honestas e completas são cruciais para tornar o resultado da pesquisa relevante. O tempo
médio de preenchimento é de 30 minutos.
Este formulário de coleta de dados estará disponível até o dia 30.5.2018.
Se você tiver dúvidas envie um e-mail para larissa.gomes.lourenco@hotmail.com, ou ligue no telefone
(69) 3211-9064.
Agradeço a colaboração,
Larissa Gomes Lourenço Graduada em Psicologia-ULBRA
Especialista em Gestão de Pessoas-FGV Mestranda em Administração-UNIR

O Tribunal onde você atua já implantou ou está implantando a Gestão de
Pessoas por Competências? *
1.

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Ir para "Agradeço a disponibilidade, mas este formulário tem como público-alvo servidores dos
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Tribunais de Contas que já passaram ou estão passando pelo processo de implantação da Gestão de
Pessoas por Competências. Sua colaboração poderá ser importante em futuras pesquisas".

Autorização para divulgação da pesquisa
Este formulário deverá ser preenchido pelos profissionais que atuaram/atuam diretamente na Gestão
por Competências, no entanto é importante que o gestor do órgão esteja ciente da participação na
pesquisa e autorize a divulgação dos dados, tendo em vista que esta pesquisa faz parte de uma
dissertação de mestrado e será divulgada no meio acadêmico.
Ressalto que os dados serão divulgados de forma consolidada e as informações particulares dos
órgãos participantes serão mantidas em sigilo.

2 Declaro que o gestor responsável pelo órgão em que atuo está ciente da
participação nesta pesquisa e autoriza a divulgação dos dados. *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

Identificação
2.

Em qual Tribunal de Contas você atua? Marcar apenas uma oval.
TCU TC-DF
TCE-BA
TCE-GO
TCE-CE
TCE-PA
TCE-PI
TCE-RS
TCE-AL
TCE-SC
TCE-MT
TCE-RN
TCE-SE
TCE-MS
TCE-RO
TCE-TO
TCE-MG
TCE-MA
TCE-PR
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TCE-AM
TCE-ES
TCE-PE
TCE-PB
TCE-AP
TCE-AC
TCE-RR
TCE-SP
TCE-RJ
TCM-SP
TCM-RJ
TCM-CE
TCM-BA
TCM-GO

3.

Em qual setor você atua? *

Processo de Implantação
Quanto ao processo de implantação do Modelo de Gestão de Pessoas por Competências no órgão em
que você atua, responda as questões a seguir:
4.

Qual a fase de implantação? * Marcar apenas uma oval.
Está em fase de planejamento
O processo foi iniciado, mas ainda está em fase prematura
Está em fase conclusiva
O processo foi concluído
O processo foi concluído e já é possível mensurar resultados
Outro:

5.

Comentários/Justificativas:
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Quanto tempo demorou o processo de implantação ou há quanto
tempo iniciou o processo de implantação? *

6.

Marcar apenas uma oval.
Menos de 1 ano 1 ano
2

anos

3

anos

4

anos

5

anos

Mais de 5 anos

7.

Comentários/Justificativas:

Processo de Implantação
Quanto ao processo de implantação do Modelo de Gestão por Competências no órgão em que você
atua, responda à questão a seguir:

Os principais motivadores do processo de implantação foram: *
Marcar apenas uma oval.

8.

9.

Fatores Internos

Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 13.

Fatores Externos

Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 11.

Comentários/Justificativas:

Fatores externos
Quais fatores externos motivaram o processo de implantação? *
Marque todas que se aplicam.

10.
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Incentivo do Gespública (Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização) Recomendações do TCU (Tribunal de Contas da União)
Recomendações da Atricon (Associação dos Tribunais de Contas)
Outro:

11.

Comentários/Justificativas:

Fatores Internos
Quais fatores internos motivaram o processo de implantação? *
Marque todas que se aplicam.
12.

Necessidade de inovação e modernização
Necessidade de Adequação do Plano de Cargos Carreiras e
Remuneração Necessidade de aperfeiçoamento do modelo de gestão
Iniciativa da Alta
Administração Outro:

13.

Comentários/Justificativas:

Processo de implantação
Quanto ao processo de implantação do Modelo de Gestão por Competências no órgão em que você
atua, responda as questões a seguir:

Foi definida equipe específica para condução do processo de
implantação? * Marcar apenas uma oval.

14.

Sim
Não

15.

Comentários/Justificativas
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A equipe de implantação foi formada por profissionais de áreas
diversas, que detinham conhecimento da área de gestão de pessoas e da
área fim do Tribunal? * Marcar apenas uma oval.

16.

Sim
Não

17.

Comentários/Justificativas

Os responsáveis pelo processo de implantação foram devidamente
capacitados? * Marcar apenas uma oval.

18.

Sim
Não

19.

Comentários/Justificativas

Foi contratada consultoria externa para auxiliar no processo de
implantação? * Marcar apenas uma oval.

20.

Sim
Não
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21.

Comentários/Justificativas:

Em caso de contratação de consultoria externa, favor informar (se possível) o nome da empresa
contratada.

Foi realizado benchmarking com outros órgãos que já haviam
implantado o Modelo de Gestão por Competências? *

22.

Sim
Não

23.

Comentários/Justificativas

Foi elaborado projeto específico para a implantação? * Marcar apenas
uma oval.

24.

Sim
Não

25.

Comentários/Justificativas

Foi criada identidade visual para o projeto de implantação? *
(logomarca/logotipo)

26.

Marcar apenas uma oval.
Sim
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Não

27.

Comentários/Justificativas

O projeto de implantação foi formalmente aprovado por autoridade
competente? * Marcar apenas uma oval.

28.

Sim
Não

29.

Comentários/Justificativas

Houve capacitações específica para
os gestores? * Marcar apenas uma oval.

30.

Sim
Não
31.

Comentários/Justificativas

Foram mapeadas as competências organizacionais, setoriais e
individuais? * Marcar apenas uma oval.

32.

Sim
Não
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33.

Comentários/Justificativas

As competências foram mapeadas com a participação de gestores e
servidores? * Marcar apenas uma oval.
34.

Sim
Não

35.

Comentários/Justificativas

Quais ferramentas foram utilizadas no processo de mapeamento de
competências * Marque todas que se aplicam.

36.

Formulários
Formulários eletrônicos Entrevistas
Workshops
Grupos Focais
Outro:
37.

Comentários/Justificativas:
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Houve etapa de validação das competências mapeadas? * Marcar
apenas uma oval.

38.

Sim
Não
39.

Comentários/Justificativas:

A Matriz de Competências Requeridas foi divulgada? * Marcar apenas
uma oval.
40.

Sim
Não
41.

Comentários/Justificativas

Foi realizado o diagnóstico das competências existentes
(disponíveis)? * Marcar apenas uma oval.
42.

Sim
Não
43.

Comentários/Justificativas

Foi realizado o diagnóstico das lacunas (gaps) de competências? *
Marcar apenas uma oval.

44.
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Sim
Não

45.

Comentários/Justificativas

Foram desenhadas trilhas de capacitação para desenvolver as
lacunas (gaps) de competências? *

46.

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

47.

Comentários/Justificativas:

48.
Foram desenhadas maneiras alternativas para desenvolvimento de competências (aulas
expositivas, oficinas, coaching e mentoring, on the job, job rotation) *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

49.

Comentários/Justificativas:
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As lacunas (gaps) de competências foram desenvolvidas? * Marcar
apenas uma oval.

50.

Sim
Não

51.

Comentários/Justificativas

Facilidade/Dificuldade de Implantação
Quanto ao grau de dificuldade para a implantação, de maneira geral,
como você o classifica? *
52.

Marcar apenas uma oval.
Baixo
Moderado
Alto

Quais fatores facilitaram e quais dificultaram o processo de
implantação? *Selecione na lista de sugestões a seguir ou descreva os fatores
aderentes a sua realidade no campo "Comentários/justificativas"

53.

Marcar apenas uma oval por linha.

Facilitador Dificultador

Não se aplica ao meu contexto

Apoio da Alta Direção
Envolvimento

dos

Gestores

Envolvimento dos servidores
Determinações Normativas
Envolvimento da Unidade de Gestão de
Pessoas Envolvimento da Unidade de
Educação Corporativa
Plano Estratégico
Grupo de Trabalho responsável pela
implantação
Domínio técnico da equipe responsável
pelo processo de implantação
Contratação
de
Consultoria
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Especializada Desenvolvimento Interno
do
Modelo
(Modelo
Caseiro)
Benchmarking
com
outras
organizações
Cultura Organizacional
Processo
de
Comunicação
Ferramentas de Tecnologia da
Informação
54.

Comentários/Justificativas

Nível de Maturidade do Modelo
Quanto ao nível de maturidade do Modelo de Gestão por Competências
desenvolvido no Tribunal de Conta onde você atua, responda as questões a
seguir:
O mapeamento de competências foi efetuado, mas seus efeitos ainda
são pontuais? * Marcar apenas uma oval.

55.

Sim
Não
56.

Comentários/Justificativas

Apenas a equipe responsável pela implantação possui
conhecimento aprofundado sobre o tema? *

57.

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
58.

Comentários/Justificativas
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Poucos colaboradores conhecem efetivamente os efeitos do Modelo
de Gestão por Competências? *

59.

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

60.

Comentários/Justificativas

61.
Os procedimentos do Modelo de Gestão por Competências estão
definidos e já foram testados? *

62.

Comentários/Justificativas

Existe um sistema informatizado para execução dos procedimentos
necessários? * Marcar apenas uma oval.

63.

Sim
Não
64.

Comentários/Justificativas:
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Grande parte dos colaboradores sabe o que é Gestão por
Competências e já participaram em algum momento do processo? *

65.

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

66.

Comentários/justificativas:

Os procedimentos do Modelo de Gestão por Competências estão
consolidados em documentos específicos, tais como: Relatórios, Manuais,
Normativos? *

67.

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

Existe um sistema informatizado INTEGRADO que permite a análise
consolidada das informações geradas pelo Modelo de Gestão por
Competências? *

68.

69.

Comentários/Justificativas:

Caso exista, favor informar o nome do sistema utilizado e a empresa que
desenvolveu.
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70.

A maioria dos colaboradores reconhece a importância do Modelo de
Gestão por Competências? *

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

71.

Comentários/Justificativas

Os dados gerados pelo Modelo de Competências são gerenciados de
forma a gerar informações que possam subsidiar a Gestão
Organizacional? * Marcar apenas uma oval.

72.

Sim
Não

73.

Comentários/Justificativas:

Os resultados obtidos pelo Modelo de Gestão por Competências são
constantemente monitorados? *

74.

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

75.

Comentários/Justificativas:
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76.

Os conceitos, metodologias e resultados do Modelo de Gestão por
Competências são amplamente aceitos no contexto organizacional? *

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

77.

78.

Comentários/Justificativas

Decisões gerenciais são tomadas levando em consideração as
informações geradas pelo Modelo de Gestão por Competências? *

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
79.

Comentários/Justificativas

O Modelo de Gestão por Competências
aperfeiçoado a partir dos resultados obtidos? *

80.

é

constantemente

Marcar apenas uma oval.
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Sim
Não

81.

Comentários/Justificativas

Inovação nas práticas de gestão
Você considera que a adoção do Modelo de Gestão por Competências
trouxe ganho de performance organizacional? *

82.

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

83.

Comentários/Justificativas

Quais das dimensões organizacionais foram impactadas de maneira
positiva pela implantação do Modelo de Gestão por Competências? *

84.

Marque todas que se aplicam.
Pessoas Processos
Estrutura Organizacional
Resultados
Nenhuma
Outro:
85.

Quais dos subsistemas de Gestão de Pessoas foram realinhados a partir da implantação
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do Modelo de Gestão por Competências? *
Marque todas que se aplicam.
Recrutamento e Seleção Capacitação e
Desenvolvimento Gestão de Desempenho Retribuição
e Reconhecimento Nenhum
Outro:

Quais fatores podem evidenciar a efetividade da implantação do
Modelo de Gestão por Competência no órgão em que você atua? *

86.

Marque todas que se aplicam.
Melhoria na avaliação da Atricon
Melhoria o índice de execução do Plano
Estratégico Melhoria na Governança de
Pessoas
Melhoria no Clima
Organizacional Maior
celeridade processual
Aumento do desempenho dos
servidores Nenhum
Outro:
Pare de preencher este formulário.

Agradeço a disponibilidade, mas este formulário tem como público alvo
servidores dos Tribunais de Contas que já passaram ou estão passando pelo
processo de implantação da Gestão de Pessoas por Competências. Sua
colaboração poderá ser importante em futuras pesquisas.
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