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RESUMO 

Esta dissertação realizou um estudo de caso descritivo sobre o modelo de gestão por 

competências adotado pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Seu objetivo foi 

analisar os entraves e facilitadores durante o processo de implantação e a forma como o 

modelo se consolidou no âmbito da administração pública. Na fase de coleta de dados 

foram realizadas 19 entrevistas semiestruturadas com servidores e consultores envolvidos 

no projeto. Como forma de completar as informações obtidas nas entrevistas, também 

foram utilizados diversos documentos, tais como: relatório elaborado pela empresa de 

consultoria, cartilhas informativas sobre o modelo de gestão por competências, formulários 

de avaliação de desempenho e contratos. A pesquisa revelou que a adoção do modelo de 

gestão de competências teve como origem a necessidade de criar novos critérios para 

avaliação de desempenho individual, que estivessem alinhados com as demandas 

decorrentes da segunda onda do "Choque de Gestão". Também foi possível identificar que 

a concepção do modelo contou com a participação efetiva das partes interessadas, o que 

provocou mais envolvimento durante a implantação do modelo. Em relação aos entraves, 

verificou-se que os aspectos legais ainda limitam fortemente as mudanças na área de 

gestão de pessoas da administração pública. Isso fica visível pela confirmação de que os 

subsistemas de recrutamento e de carreiras e remuneração não sofreram qualquer alteração 

com o advento do modelo de competências, o que restringiu fortemente o seu potencial. 

Por fim, mesmo com a utilização limitada do modelo, houve substancial avanço no que se 

refere à avaliação de desempenho e seu alinhamento com as demais práticas de gestão 

utilizadas pelo estado de Minas Gerais. 

Palavras-chave: Gestão por competências. Gestão de pessoas. Nova gestão pública. 



ABSTRACT 

This thesis conducted a descriptive case study on the model of Competency Management 

adopted by the Executive of the State of Minas Gerais. It aimed to analyze the obstacles 

and facilitators during the implementation process and how the model was consolidated 

within Public Administration. At the stage of data collecting, 19 semistructured interviews 

were conducted with civil servants and consultants involved in the project. To supplement 

the information obtained in the interviews, several documents were also used, such as a 

report prepared by the consulting firm, informative booklets on the model of Competency 

Management, performance appraisal forms and contracts. The survey showed that the 

adoption of the model of Competency Management originated from the need to generate 

new criteria for evaluating individual performance, which must be aligned with the 

demands arising from the second wave of "Management Shock". It was also possible to 

identify that the conception of the model included the effective participation of 

stakeholders, leading to greater involvement during the implementation of the model. 

Regarding the obstacles, it was possible to certify that the legal aspects still severely 

restrict the changes in the area of People Management of Public Administration. This is 

visible once confirmed that the subsystems that deal with recruitment and with careers and 

remuneration experienced no change with the advent of the Competency Model, which 

greatly restricted its potential. Finally, it was possible to conclude that even with the 

limited use of the model, there was a substantial improvement with regard to the 

performance evaluation and its alignment with other management practices used by the 

State of Minas Gerais. 

Key words: Competency management. Human resource management. New public 

management. 
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1 INTRODUÇÃO 

A crise do Estado na década de 1970 foi um sinal de esgotamento do 

modelo burocrático de administração pública. O contexto foi propício para o surgimento de 

um paradigma gerencial, que possui como base de sustentação a busca pela eficiência, a 

diminuição do déficit público, o aumento da accountability e o uso de ferramentas de 

gestão oriundas do setor privado, com o objetivo de melhorar a excelência na prestação do 

serviço público. 

Esse novo modelo de administração pública tem sua origem no Reino 

Unido, que deu início a um processo de reforma após a vitória do partido conservador em 

1979. Em um primeiro momento, o governo Thatcher teve como objetivo a redução de 

gastos, inclusive com o corte de funcionários. Em um segundo momento, a ênfase recaiu 

sobre a parte estrutural, incluindo processos de descentralização das atividades estatais e a 

privatização das empresas governamentais (PAES DE PAULA, 2005). 

Segundo Bresser Pereira (1998, p. 54) "os principais conceitos dessa 

reforma são a valorização das funções gerenciais, o controle dos resultados, a autonomia 

de gestão e a responsabilidade individual na prestação de serviços públicos". 

Nos Estados Unidos, a reforma iniciou-se na década de 1980 após a vitória 

de Ronald Reagan, contudo, foi na década de 1990, já no governo Clinton, que o 

movimento gerencialista ganhou forças, levando para o setor público ferramentas de gestão 

inicialmente utilizadas no setor privado (PAES DE PAULA, 2005). 

No Brasil, a reforma ocorreu com a ascensão do governo Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) em 1995, quando foi criado o Ministério de Administração e 

Reforma (MARE), que teve como ministro Luiz Carlos Bresser Pereira (COSTA, 2008). O 

objetivo desse Ministério era promover as mudanças de cunho gerencial no âmbito federal, 

porém, tais ideias acabaram se propagando entre alguns entes federados, como é o caso do 

estado de Minas (ABRUCIO, 2007). 

Com o advento da reforma, a administração pública passou a ser cenário de 

experimentações no que se refere à implantação de ferramentas gerenciais, tais como 
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gestão da qualidade, planejamento estratégico, gestão de projetos, balanced scorecard e 

gestão por competências. Trata-se não apenas de optar pela utilização de um modelo 

eficiente de gestão, mas de uma mudança organizacional que permita a inovação no setor 

público. 

Este trabalho buscou analisar a implantação e consolidação do modelo de 

gestão por competências adotado pelo Poder Executivo do Estado de Minais Gerais. A 

estratégia metodológica contemplou a utilização da técnica de estudo de caso e de análise 

de conteúdo. Ao final, percebeu-se que tal opção se revelou adequada aos objetivos desta 

pesquisa. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar o modelo de gestão por competências adotado pelo Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais, identificando os entraves e facilitadores observados 

durante o processo de implantação e a forma como o modelo se consolidou nas estruturas 

das Secretarias de Planejamento e Gestão, da Fazenda, de Saúde e de Agricultura e 

Agropecuária. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Descrever o modelo de competências adotado pelo Poder Executivo do Estado de 

Minas Gerais. 

b) Identificar o nível de disseminação do modelo de gestão por competências nas 

estruturas das Secretarias. 

c) Identificar os aspectos que influenciaram de maneira positiva e negativa a 

implantação da gestão por competências na administração pública. 
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1.2 Justificativa 

A reforma gerencial tem seu início no Brasil em meados da década de 1990, 

no âmbito do governo federal, e foi fortemente influenciada pelas reformas realizadas na 

Grã-Bretanha e Estados Unidos. Sob o comando do Ministro Bresser Pereira, o mandato do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso foi marcado por profundas mudanças na 

administração pública (ABRUCIO, 2007; PAES DE PAULA, 2005). 

É nesse panorama de mudança que o modelo de gestão por competência, 

antes aplicada apenas à realidade da iniciativa privada, passou a ser adotado de forma 

isolada em alguns órgãos da administração pública federal, como: Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ), Banco 

do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Central do Brasil, Câmara dos Deputados, 

Casa Civil da Presidência da República, Tribunal de Contas da União (PIRES et al., 2005). 

A reforma ocorrida em âmbito federal estimulou mudanças nos estados e 

municípios com o objetivo de direcionar esforços para um processo de transição do modelo 

burocrático para o gerencial. No caso de Minas Gerais, o Choque de Gestão, iniciado em 

2003, consiste em uma série de ações que envolveram a elaboração de planos de longo e 

curto prazo, modificações no modelo de gestão e aplicação de ferramentas gerenciais 

(VILHENA; FALCÃO-MARTINS; MARINI, 2006). É nesse cenário que foi concebido 

um modelo de gestão de pessoas baseado em competências. 

Em relação aos trabalhos acadêmicos sobre o tema, é importante destacar 

que existem diversos autores brasileiros que tratam da implantação e avaliação de modelos 

de gestão por competências em organizações privadas (BARBOSA, 2003; BITENCOURT; 

BARBOSA, 2010; BITENCOURT, 2001; BRANDÃO, 2009; DUTRA, 2004; 

FERNANDES, 2006; FLEURY; FLEURY, 2004, HIPÓLITO, 2002; MUNCK; MUNCK; 

BORIM-DE-SOUZA, 2011; RUAS, 2005; SARSUR, 2007). Mesmo assim, o número de 

publicações sobre a utilização dessa metodologia na área pública, principalmente na 

administração direta, ainda é muito reduzido, não obstante a sua relevância. 
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Em revisão bibliométrica realizada com base em artigos científicos, 

publicados entre os anos de 2005 e 2010, em periódicos brasileiros da área de 

administração, Santos, Coelho Júnior e Moura (2011) identificaram 59 publicações em que 

o termo competências era encontrado ou no título ou no resumo. Contudo, segundo os 

autores, foram encontrados apenas oito relatos cujos dados coletados tiveram origem em 

organizações públicas. 

É importante destacar que a administração pública possui peculiaridades que 

podem limitar o uso do modelo de gestão por competência de forma efetiva. O instituto do 

concurso público, por exemplo, embora seja uma forma de evitar práticas como nepotismo 

e empreguismo, impede que os processos seletivos sejam realizados com base em 

competências, pois as provas aferem apenas o grau de conhecimento, deixando de lado as 

dimensões habilidade e atitude. 

O desenvolvimento de metodologias, técnicas e mecanismos adequados à 
implantação do modelo de gestão por competências em organizações 
públicas, observadas suas especificidades culturais e atribuições 
particulares, surge como principal desafio para a implantação do modelo. 
As dificuldades devem-se, como já sublinhado, à existência de uma série 
de restrições quanto à realização de processos seletivos em organizações 
públicas, que não permitem a avaliação de determinados comportamentos 
e atitudes (PIRES et al, 2005, p. 9). 

Os modelos de carreira na administração pública ainda estão voltados para o 

tradicional, com forte presença de aspectos burocráticos, como a divisão rígida de funções 

e tarefas, o que acaba provocando distanciamento do modelo de remuneração por 

competência (WOOD JÚNIOR; PICARELLI FILHO, 2004). 

[...] os planos tradicionais apresentam características como a falta de 
flexibilidade, de objetividade e de visão de futuro, o que não contribui 
para o aprimoramento das práticas das organizações. Para que os atuais 
planos de cargos possam ser adequados ao novo modelo de remuneração 
por competências será preciso alinhá-los às estratégias da instituição, 
torná-los orientados a resultados e capazes de incentivar práticas 
participativas e o desenvolvimento contínuo das pessoas (PIRES et al., 
2005, p. 31). 

Com isso, fica clara a necessidade do desenvolvimento de pesquisas nessa 

área, de modo a prover soluções aos obstáculos encontrados na implantação da gestão por 

competência na administração pública. 
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1.3 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos, estando o referencial 

teórico distribuído nos capítulos 2 e 3. Optou-se por tal divisão porque o objetivo desta 

pesquisa foi observar a adoção do modelo de competências no setor público, como 

consequência de um processo de mudança mais amplo que é a reforma gerencial. Sendo 

assim, no capítulo 2 foram apresentados conceitos e críticas sobre o modelo burocrático 

apresentado por Weber, bem como sua utilização na administração pública. 

Também são descritos no capítulo 2 os principais conceitos relacionados à 

nova gestão pública em um contexto global. Em seguida, no capítulo 3, é feita uma 

narrativa da evolução da administração pública no Brasil, com foco nas questões 

relacionadas à área de pessoas. Por fim, o capítulo aborda as características básicas 

referentes à origem e ao desenvolvimento do Choque de Gestão pelo poder Executivo do 

Estado de Minas Gerais. 

O capítulo 4 é integralmente dedicado à construção de um referencial 

teórico que sirva de base para a compreensão do conceito de competências. Nesse capítulo 

também foram abordados o conceito e evolução da gestão de pessoas e o desenvolvimento 

do modelo de competências na área pública. 

No capítulo 5 foram delineados os aspectos metodológicos de forma a 

deixar claro o tipo de pesquisa que foi adotado, a forma como os dados foram levantados e 

a metodologia utilizada para a análise do conteúdo. 

Os dados colhidos durante a pesquisa sobre o modelo de gestão de 

desempenho por competências adotado pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais 

estão apresentados e analisados no capítulo sexto. 

Por fim, o sétimo capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho 

desenvolvido. 



19 

2 GESTÃO PÚBLICA 

Grande parte das democracias mais avançadas debateu durante todo o 

século XX assuntos referentes à forma de administração pública. Esse processo ocorreu de 

forma mais intensa a partir do estabelecimento do papel das burocracias na esfera 

governamental. Contudo, a partir da década 1970, um cenário de crise econômica e a 

avaliação pessimista da burocracia deram espaço a mudanças na arena política e no modelo 

de administração pública (BARZELAY, 2001). 

A adoção do paradigma gerencial ganhou consistência a partir do final da 

década de 1980, em virtude de experiências ocorridas em países como Reino Unido, 

Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália. Em outros países, como é o caso de grande 

parte da América Latina, a disseminação do modelo gerencial ocorreu por meio de 

organismos internacionais e empresas de consultoria. O movimento de reforma gerencial 

tinha por objetivo a superação das fragilidades do modelo burocrático no aspecto público 

(POLLIT; BOUCKAERT, 2011). 

A migração do paradigma burocrático para o gerencial foi justificada pelos 

reformistas pela capacidade que novo modelo teria em elevar a eficiência do Estado, tendo 

em vista as novas demandas da sociedade. Com o objetivo de alcançar tais resultados, a 

administração pública tornou-se um terreno fértil para a utilização de ferramentas de gestão 

que até então eram utilizadas apenas na área privada. De acordo com Paes de Paula (2005, 

p. 54) trata-se da "difusão da cultura do management". 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o debate ocorrido acerca das 

reformas na administração pública, principalmente a partir da segunda metade do século 

XX. Num primeiro momento, foram apresentadas características do modelo burocrático, 

bem como suas principais críticas. Em seguida, foram descritos os principais conceitos, 

evolução e apreciação da nova gestão pública (NGP). 

2.1 Burocracia 

O modelo de administração pública burocrática foi disseminado de maneira 

mais intensa entre as administrações públicas de vários países durante o final do século 
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XIX e começo do século XX (BRESSER PEREIRA, 1998; MATIAS-PEREIRA, 2009; 

SECCHI, 2009). 

Uma organização social que implicasse clara separação entre o Estado e o 

mercado era condição sine qua non para o desenvolvimento do capitalismo. Sendo assim, 

foi necessária a adoção de um modelo de administração que fizesse a separação não só 

entre aquilo que é público e o que é privado, mas também entre política e administração 

(BRESSER PEREIRA, 1996). 

O sociólogo alemão Max Weber é muitas vezes reconhecido como o 

idealizador do modelo burocrático, sendo o responsável pela análise e síntese das 

principais características da burocracia. No século XVI já havia relatos de organizações 

burocráticas (SECCHI, 2009). 

Alguns autores ingleses, como Hood (1995), referem-se ao modelo 

burocrático originado de reformas administrativas na Inglaterra e Estados Unidos a partir 

dos séculos XIX e XX como Progressive Public Administration (PPA), pelo fato de tal 

mudança ter ocorrido durante a era progressiva (BARZELAY, 2001). 

A palavra burocracia pode ser vista sobre duas perspectivas. A primeira 

delas é a científica, que busca o seu desenvolvimento nos campos da Administração e da 

Sociologia (BRESSER PEREIRA; PRESTES-MOTTA, 2004). A segunda, conforme 

salienta Olsen (2005), é muitas vezes utilizada como rótulo para a administração pública. 

De acordo com Weber (1973), a burocracia não abrange apenas a estrutura estatal, mas 

também as empresas e associações voluntárias de todos os tipos, contanto que elas 

possuam funcionários organizados em estrutura hierárquica. 

Para Bresser Pereira e Prestes Motta (2004), o reconhecimento da 

burocracia como algo pejorativo é uma visão simplista sobre o tema, considerando-se a 

aproximação apenas com aquilo que Merton (1978) tratou como disfunções da burocracia. 

Weber estudou a burocracia como um tipo ideal, que nada mais é do que 

uma "abstração, através da qual as características extremas desse fenômeno são definidas, 

de forma a fazer com que ele apareça em sua forma pura" (BRESSER PEREIRA; 
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PRESTES-MOTTA, 2004, p. 9). Segundo Martins (2008), o tipo ideal de burocracia 

descrito por Weber é apenas um recurso metodológico, sendo assim, ele não coincide com 

a realidade nem deve ser utilizado de forma prescritiva. 

Weber (1978) acredita que, para que a legitimidade da autoridade seja 

aceita, é necessário observar algumas premissas. Uma delas é o fato de que a pessoa que 

ocupa posição superior na organização possui seus poderes delimitados pelo seu cargo. 

Sendo assim, suas atividades devem estar pautadas pela impessoalidade nas ações que 

realiza. As pessoas que fazem parte de uma organização devem obediência não ao 

indivíduo, mas à ordem impessoal por ele emitida. Dessa forma, o dever e a autoridade são 

circunscritos aos termos em que a norma assim dispuser. 

A obediência não é devida a alguém pessoalmente, mas a regras e 
regulamentos legais, que preceituam a quem e a regra que se deve 
obedecer. A pessoa investida de autoridade, quando dá uma ordem, 
também obedece a uma regra, ou seja, a lei, ou regras e regulamentos, 
que representam normas abstratas. A pessoa que comanda é tipicamente o 
superior, dentro de uma competência ou jurisdição funcionalmente 
definidas, e seu direito de governar é legitimado pela promulgação. A 
especialização fixa limites aos objetivos funcionais e às habilidades 
exigidas pelo ocupante do posto (WEBER, 1973, p. 18). 

Como categorias fundamentais da autoridade racional legal, Weber (1978) 

cita a continuidade dos cargos, divisão do trabalho baseada em esferas de competências e 

definição do responsável pelo desempenho de cada função. A estruturação dos cargos deve 

caminhar dentro dos princípios da hierarquia, com a clara definição de autoridade, de 

forma que o cargo inferior seja sempre do controlado pelo superior. 

Em relação à especialização, "admite-se que somente está qualificada para o 

membro do quadro administrativo de uma associação e, consequentemente, em condições 

de nomeação para funções oficiais, a pessoa que demonstrar preparo técnico adequado" 

(WEBER, 1978, p. 17). 

No modelo da burocracia descrito por Weber deve haver clara separação 

entre os membros dos quadros administrativos e propriedade ligada aos meios de 

produção. Com isso, o funcionário não utiliza recursos próprios no processo produtivo, e 

sim da organização, vendo-se obrigado a prestar contas dos gastos realizados. "Além disso, 
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existe, em princípio, completa separação entre a propriedade da organização, que é 

controlada dentro da esfera do cargo, e a propriedade pessoal do funcionário, acessível ao 

seu uso privado" (WEBER, 1978, p. 18). 

Outro ponto abordado por Weber (1978) é o registro em documentos de 

decisões, atos administrativos ou normas que, mesmo que tenham sido discutidos 

oralmente, devem ser posteriormente registrados. 

Quanto aos direitos do cargo, Weber (1978) faz um importante 

esclarecimento ao mencionar que não cabe ao seu ocupante algum tipo de apreciação. É 

equivocado utilizar qualquer termo que se refira à apropriação do cargo, tendo em vista 

que, em alguns casos, como os de juízes, o que existe são mecanismos que buscam garantir 

objetividade e independência na conduta das atividades. 

Em um sistema burocrático, o processo de seleção ocorre com base na 

qualificação técnica do candidato, que pode ser aferida por meio de exames ou diplomas 

ou ambos. A remuneração é fixa e segue uma escala gradual, que varia de acordo com o 

cargo ocupado. A rescisão pode ser realizada a qualquer momento, de acordo com 

interesse do funcionário. Já o processo de demissão deve estar apoiado em circunstâncias 

especiais, sendo mais comum nas instituições privadas (WEBER, 1978). 

No modelo burocrático o cargo ganha grande relevância, pois eles são a 

base para o sistema de carreira. Além disso, a evolução nesse sistema é alcançada por 

critérios de antiguidade, merecimentos ou ambos (WEBER, 1978). 

No topo da organização burocrática existem elementos que impedem que a 

organização seja puramente burocrática. Conforme ressalta Weber (1978, p. 22), "os 

únicos cargos para os quais não se exige qualificação técnica são os de Presidente e 

Ministro". 

Todo modelo de vida quotidiana é trabalhado para se adequar a essa 

estrutura, porque a administração burocrática é sempre observada em igualdade de 

condições e, numa perspectiva formal e técnica, é o tipo mais racional. Ela é, atualmente, 
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indispensável para o atendimento das necessidades da administração de massa (WEBER, 

1978, p. 25). 

A fonte principal da superioridade da administração burocrática reside no 

papel do conhecimento técnico que, a partir do desenvolvimento da moderna tecnologia e 

dos métodos econômicos na produção de bens, tornou-se totalmente indispensável 

(WEBER, 1978, p. 25). 

A administração burocrática significa, fundamentalmente, o exercício da 
dominação baseado no saber. Esse é o traço que a torna especificamente 
racional. Consiste, de um lado, em conhecimento técnico, que por si só é 
suficiente para garantir uma posição de extraordinário poder para a 
burocracia. Por outro lado, deve-se considerar que as organizações 
burocráticas, ou detentores do poder que dela se servem, tendem a tornar¬ 
se mais poderosas ainda pelo conhecimento proveniente da prática que 
adquirem no serviço (WEBER, 1978, p. 27). 

Hall (1978) define a burocracia como um contínuo composto pelas 

seguintes dimensões: divisão do trabalho, hierarquia e autoridade, normas extensivas, 

separação entre administração e propriedade, salários e promoção baseados em 

competência técnica. Segundo Hall, não existem organizações totalmente burocráticas ou 

não burocráticas; a burocracia é uma situação que varia o seu grau de desenvolvimento de 

acordo com o contexto. 

A contribuição da teoria da burocracia de Weber possui grande relevância 

para avanços nas ciências sociais, principalmente no campo das ciências políticas. No 

entanto, existem problemas de ordem epistemológica ainda pouco explorados, 

principalmente sob o olhar da sociologia das organizações e da administração (FALCÃO-

MARTINS, 1997). 

Martins (2008) ressalta que perspectivas como as de Crozier (1981), 

Gouldner (1966), Selznick (197) e Merton (1978) estão ancoradas na ideia de que existe 

um modelo de organização burocrática, que é o 'tipo ideal" proposto Weber. A partir daí, 

uma série de argumentos se volta para a falta de viabilidade organizacional da burocracia. 

"A crítica do modelo da burocracia é essencialmente organizacional, relacionada à 

morfologia burocrática literalmente descrita por Weber e restrita a limites internos da 

organização burocrática" (FALCÃO-MARTINS, 1997, p. 44). 
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O problema epistemológico da burocracia, do qual Weber é até hoje 
vítima, é que a burocracia, enquanto fenômeno de poder, prescinde de 
uma organização burocrática típica. Dito de outra forma, não há 
organização burocrática típica senão aquela que se baseia, de forma 
bastante flexível no que se refere à sua morfologia, num sistema formal-
impessoal (FALCÃO-MARTINS, 1997, p. 45). 

Já sob a ótica da administração, vários autores acabam por colocar Weber e 

a sua teoria burocrática ao lado de Taylor e Fayol, como é o caso de Kast e Rosenweig 

(1970) ou Blau e Scott (1970), que consideram Weber o primeiro a desbravar a escola 

clássica da Administração (apud MARTINS, 2008). De acordo com Behn (1998), Weber 

compõe, ao lado de Woodrow Wilson e Taylor, o alicerce conceitual da grande maioria das 

administrações públicas da atualidade. 

Merton (1978) destaca que, não obstante os aspectos positivos da 

burocracia, suas imperfeições geraram a esta um forte aspecto negativo, que ele chama de 

disfunções burocráticas. Em um primeiro momento o autor salienta o fato de que em uma 

estrutura burocrática o funcionário é estimulado a trabalhar de maneira metódica e atuando 

em estrita conformidade às normas e as responsabilidades do seu cargo. 

Essa ênfase produz uma transferência dos sentimentos dos fins da 
organização para os detalhes particulares da conduta exigida pelas 
normas. A submissão à norma, de início concebida como um meio, 
transforma-se em um fim em si mesma (MERTON, 1978, p. 113). 

Para Merton (1978), o formalismo e o ritualismo são termos que 

representam o apego excessivo às normas, capaz de impactar negativamente os fins da 

organização. Isso acontece por falta de adequação às normas diante de situações 

específicas, fazendo com que o seu executor a perceba de maneira absoluta. 

O fato de que todos os funcionários pertencem a uma mesma estrutura 
burocrática, com possibilidades de promoção baseada em critérios de 
antiguidade, o que aponta na direção de que todos terão um destino 
comum, é uma das características da burocracia que leva à 
supervalorização da norma. "A agressividade dentro do grupo fica, desse 
modo, reduzida ao mínimo, situação à qual se atribui um função positiva 
para a burocracia (MERTON, 1978, p. 116). 

Crozier (1981) também questiona se realmente há superioridade da 

burocracia como forma de organização racional, uma vez que o conceito de Weber de tipo 
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ideal nasce de aspectos negativos como, por exemplo, a redução dos funcionários a 

processos extremamente padronizados. 

Ao analisar as disfuncionalidades da burocracia apresentada por Merton, 

Crozier (1981) faz alguns questionamentos extremamente relevantes, todos eles ligados à 

continuidade do modelo mecanista. Afinal de contas, como tais modelos de organização 

podem sobreviver diante de tantas disfunções? 

Toda ação coordenada exige que cada participante possa contar com um 
grau suficiente de regularidade por parte dos outros parceiros. Em outros 
termos, isso significa que qualquer organização, seja quais forem seus 
objetivos, sua estrutura e sua importância, exige de seus membros uma 
dose variável, mas sempre importante de conformidade (CROZIER, 
1981, p. 261). 

O fenômeno burocrático é considerado por Crozier (1981) como uma fuga 

da realidade que se materializa por meio da falta de flexibilidade e capacidade de 

adequação às mudanças. A centralização, por exemplo, impede que as pessoas que estejam 

no topo da hierarquia tenham conhecimento real dos fatos, já as regras impessoais são 

capazes de dirimir certos conflitos de maneira arbitrária. 

Nós propomos a chamar "sistema burocrático de organização" qualquer 
sistema de organização no qual o circuito "erro-informações-correções" 
não funcione satisfatoriamente e onde, por esse motivo, não exista 
possibilidade de rápida correção e readaptação dos programas de ação, 
em função de seus erros (CROZIER, 1981, p. 272). 

Entre as lacunas encontradas pela burocracia por Gouldner (1966), cita-se a 

falta de preocupação com a forma de estabelecimento da norma legal, que pode ser por 

acordo ou imposição. O questionamento realizado por Gouldner está vinculado à ideia de 

que uma norma imposta não possui o mesmo efeito que norma que tenha sido acordada. 

Referindo-se a Weber, Gouldner (1966, p. 55) esclarece: 

Ele supôs tacitamente que o contexto cultural de uma burocracia 
específica seria neutro frente aos diversos métodos de introdução das 
normas burocráticas. Contudo, desde que nossa cultura não é neutra, mas 
prefere as normas introduzidas por acordo às impostas, não se pode 
confundi-las sem obscurecer a dinâmica da organização burocrática. 
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A busca pelo desenvolvimento de uma ciência da administração que fosse 

capaz de atender às novas demandas da administração pública era considerada algo 

emergencial para Woodrow Wilson no final do século XIX. Em um texto escrito em 1887 

e reproduzido em 1941 na revista Political Science Quartely, Wilson, que chegou a 

governar os Estados Unidos, destaca que as tarefas estatais haviam sido substancialmente 

ampliadas e, com isso, as atividades realizadas pelo governo aumentaram o seu grau de 

complexidade (WILSON, 2005). 

A ciência da administração nasce como um braço da Ciência Política e, pela 

sua relevância para o governo, ele considera que ela surgiu tardiamente no século XIX 

(WILSON, 2005). A preocupação até então estava voltada para a forma como os governos 

haviam sido constituídos, a natureza do Estado, aspectos ligados à soberania e objetivos do 

governo. De acordo com o autor, havia forte preocupação apenas com a forma como a lei 

deveria ser criada, mas não como ela deveria ser executada. 

Até o final do século XIX a administração ainda não havia ganhado forma 

nos Estados Unidos. Wilson (2005) reputa aos países europeus, como Alemanha e França, 

o mérito de terem desenvolvido essa ciência. Chama, ainda, a atenção para o fato de que a 

utilização dos princípios da administração pelo governo norte-americano só poderia ser 

realizada com certas adaptações, tendo em vista as particularidades do seu país. Isso fica 

visível no trecho a seguir: 

Não gostaríamos de ter tido a história da Prússia para que tivéssemos a 
habilidade administrativa da Prússia; e o peculiar sistema de 
administração da Prússia nos sufocaria. É melhor ser destreinado e livre 
do que ser servil e sistemático. Contudo, não há que negar que seria ainda 
melhor ser, ao mesmo tempo, livre em espírito e proficiente na prática 
(WILSON, 2005, p. 356). 

Segundo Wilson (2005), a administração é representada por um conjunto de 

atividades que não se confundem com a política. Trata-se de uma área de conhecimento 

que busca eliminar o alto custo das experiências não fundamentadas em prol de métodos 

minuciosamente estudados e sustentados em princípios sólidos. 
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O mais importante a ser observado é a verdade já tantas vezes e com 
tanto sucesso reiterada pelos nossos reformadores do serviço público, a 
saber: que a administração está fora da esfera própria da política. As 
questões administrativas não são questões políticas. Embora a política 
determine as tarefas para a administração, não se deve tolerar que ela 
maneje as suas repartições (WILSON, 2005, p. 358). 

Esse paradigma da administração pública foi capaz de minimizar os 

problemas da corrupção, ao desenvolver um modelo que propõe a separação entre a 

implantação das políticas do processo político propriamente dito. No entanto, essa 

mudança não foi capaz de exterminar completamente os abusos cometidos contra o poder 

público nos Estados Unidos, pois em alguns momentos os princípios que orientam esse 

modelo entram em colapso (BEHN, 1998). 

Osborne e Gaebler (1995) enfatizam que a burocracia norte-americana surge 

por meio do movimento progressista, que tinha como principais nomes Theodore 

Roosevelt e Woodrow Wilson a partir de 1890. Com o objetivo de combater práticas que 

ameaçavam o interesse público ou os recursos pertencentes à coletividade, foram criados 

mecanismos para evitar desvios de verbas, como, por exemplo: eleição para o cargo de 

administrador público, juízes, delegados e policiais, além da realização de concursos 

públicos para outras carreiras. 

De acordo com Behn (1998), a busca de Wilson e Weber apresentou 

problemas ligados à ineficiência. Mais que isso, a separação entre administração e política 

não aconteceu da forma como esses intelectuais pensaram o paradigma tradicional da 

administração pública. 

Behn (1998) também menciona a especialização como um dos problemas da 

burocracia. O autor sugere que a busca pela eficiência baseada no saber especializado de 

cada membro da organização ofusca a visão do todo, exigindo, portanto, um processo de 

coordenação. Quanto maior a divisão das tarefas, mais complexo se torna coordená-las. 

Outra crítica comum em relação ao modelo burocrático utilizado na 

administração pública é que ele não cumpre os requisitos necessários do tipo ideal descrito 

por Weber. Isso ocorre quando não há uma hierarquia bem definida ou quando há 

funcionários que sejam incapazes ou que não ajam de boa fé. E isso inclui também os 
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administradores. Nesses casos, as leis acabam não sendo executadas, por falta de interesse 

dos atores responsáveis (OLSEN, 2005). 

Osborne e Gaebler (1995) salientam que, se por um lado a implantação do 

modelo burocrático trouxe benefícios, por outro ele tornou difícil a tarefa de gerir o Estado. 

A baixa produtividade da administração pública norte-americana tinha forte conexão com a 

criação de uma situação de estabilidade para servidores considerados medianos e também 

pelo excessivo controle governamental que ganhou papel de destaque em virtude do 

expressivo número de normas. 

A alegação de que a maneira tradicional de atuação dos governos é 

inadequada para enfrentar as situações atuais faz parte do discurso que vai de encontro aos 

princípios burocráticos (OLSEN, 2005). A tese defendida por Osborne e Gaebler (1995), 

por exemplo, é de que o modelo de burocracia que havia sido desenvolvido durante o 

período industrial, baseado em hierarquias bem estruturadas, decisões centralizadas, com 

forte apego a normas e regulamentos, deixou de ser adequado ao novo contexto vivenciado 

pelo Estado. 

O papel das burocracias concebidas nas décadas de 30 e 40 é relevante no 

entendimento de Osborne e Gaebler (1995). Eles identificam esgotamento desse modelo a 

partir da década de 1990, a partir do momento em que a administração pública se tornou 

inchada e ineficiente diante das constantes mudanças. 

As críticas contra o modelo burocrático na administração pública 

contribuíram com o surgimento de um modelo pós-burocrático, também denominado de 

NPG. Esse paradigma possui como premissas básicas a descentralização das decisões, a 

flexibilização de normas e a utilização de ferramentas de gestão da área privada na área 

pública (BARZELAY, 2001). 

O próximo tópico tem por objetivo explorar a origem e os principais 

conceitos correntes relacionados ao New Public Management (NPM) que, para os fins 

deste trabalho, será tratado daqui para frente como NGP. 
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2.2 O movimento da nova gestão pública (NPG) 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Liberal perdeu força para o 

Estado do Bem-Estar Social (Welfare State) nos países desenvolvidos e para o Estado 

Desenvolvimentista e Protecionista nos países em desenvolvimento. Nesse momento o 

Estado tornou-se intervencionista, com o objetivo de prover o bem-estar da população, 

bem como atacar as falhas econômicas que o mercado não conseguia solucionar 

(BRESSER PEREIRA, 1998). 

O surgimento do Estado do Bem-Estar está relacionado a três elementos 
essenciais: a existência de excedentes econômicos passíveis de serem 
realocados pelo Estado para atender às necessidades sociais; o 
pensamento keynesiano, que estruturou a sua base teórica; e a experiência 
de centralização governamental durante a Segunda Guerra Mundial, que 
fomentou a capacidade administrativa do Estado (MATIAS-PEREIRA, 
2010, p. 74). 

Para Esping-Andersen (1995, p. 74), o Welfare State "significou mais do 

que um simples incremento das políticas sociais no mundo industrial desenvolvido." Para 

esse autor, também havia "um esforço de reconstrução moral e política do Estado". 

Contudo, o aumento das atividades estatais foi marcado, na década de 1970, 

pelo primeiro e segundo choques de petróleo. Fatores como crise econômica, 

administração burocrática ineficiente e governos assistencialistas evidenciaram a 

necessidade de reformar e promover mudanças substanciais na relação entre Estado e 

sociedade (BRESSER PEREIRA, 1998). 

O tipo de Estado que começava a se esfacelar em meio à crise dos anos 
70 tinha três dimensões - econômica, social e administrativa - , todas 
interligadas. A primeira dimensão era a keynesiana, caracterizada pela 
ativa intervenção estatal na economia, procurando garantir o pleno 
emprego e atuar em setores considerados estratégicos para o 
desenvolvimento nacional - telecomunicação e petróleo, por exemplo. O 
Welfare State correspondia à dimensão social do modelo. [...] Por fim, 
havia a dimensão relativa ao funcionamento interno do Estado, o 
chamado modelo burocrático weberiano, ao qual cabia o papel de manter 
a impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do aparato 
governamental (ABRUCIO, 1997, p. 7). 

Enquanto a crise da década 1930 foi provocada pelas falhas do mercado no 

que se refere à distribuição de rendas, a crise da década de 1970 teve como ponto central o 
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esgotamento do Estado do Bem-Estar Social (ou Estado Desenvolvimentista), que se 

somou à ineficiência causada pela administração pública burocrática. Esta, no séc. XIX, foi 

de fato importante para combater práticas patrimonialistas, mas que nos tempos atuais se 

mostra lenta e ultrapassada (BRESSER PEREIRA, 1998). 

Um dos fatores que mais impactaram a decisão dos governos em promover 

as reformas foram os problemas fiscais, devido ao recrudescimento das despesas crescentes 

na área de bem-estar social. Com isso, tornou-se inevitável que o corte de gastos entrasse 

definitivamente na agenda governamental (HOOD, 1995; POLLITT; BOUCKAERT, 

2002; REZENDE, 2008). 

Outro fator relevante para entender as iniciativas de reforma possui forte 

conexão com o baixo desempenho de áreas administrativas. À medida que a população 

aumenta o seu nível de escolaridade, a atuação precária das instituições públicas se torna 

mais evidente. Sendo assim, melhora no grau de eficiência e eficácia do atendimento ao 

cidadão passa a ser imprescindível, dado o seu caráter legitimador da ação estatal 

(POLLIT; BOUCKAERT, 2002). 

O final da década de 1970 e começo da década de 1980 foram marcados 

pela transição da administração burocrática para o modelo gerencial, que se disseminou 

principalmente em países anglo-saxões como NPM. Esse modelo preconiza a diminuição 

dos rígidos controles típicos da burocracia e passa a focar nos controles em resultados, 

utilizando-se de tecnologias de gestão que já vinham sendo aplicadas de maneira eficiente 

na administração privada (BRESSER PEREIRA, 1998). 

De acordo com Barzelay (2001), o panorama no início da década de 1970, 

com baixo desempenho econômico e visão negativa sobre a burocracia, permitiu mudanças 

políticas na área de gestão pública. E a iniciativa no Reino Unido, que teve Margaret 

Thatcher como peça-chave, provocou mudanças na cultura, no tamanho, na estrutura de 

custos e em áreas como: organização e métodos, planejamento de gastos e gestão 

financeira, serviço civil e relações trabalhistas. Uma agenda semelhante de políticas foi 

seguida por John Major, que foi sucessor de Thatcher. 
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Importante exemplo desse processo de mudança ocorrido no Reino Unido é 

o programa Next Steps, que transferiu para as agências dois terços dos serviços públicos. A 

base desse sistema consistia na gestão baseada em contratos que as agências deveriam 

assinar com o núcleo estratégico do governo. Tais documentos continham especificações 

do que as agências deveriam fazer e os resultados esperados (KETTL, 2006). 

A ideia de fazer mais com menos foi uma característica marcante do 

movimento gerencial, como apregoa Rezende (2008). Todavia, diversos estudos acabaram 

não evidenciando a baixa redução de custos após os processos de reformas. 

Outra característica do modelo reformista da Grã-Bretanha foi a introdução 

de um sistema de competitividade no próprio governo, de modo que as instituições 

tivessem que se comportar em um regime que se assemelhava ao setor privado. Essa 

estratégia, conhecida como mercantilização, foi amplamente disseminada em países anglo-

saxões, como foi o caso dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia 

(DUNLEAVY et al, 2005; HOOD, 1995; MATIAS-PEREIRA, 2008). 

Kettl (2006) identifica dois dilemas comuns nesse movimento de reforma. O 

primeiro é a ideia de que a administração pública deve funcionar melhor, gastando menos. 

No caso dos Estados Unidos, esse processo ganhou força com a eleição do presidente Bill 

Clinton, que, utilizando como base o livro "Reinventando o Governo", de David Osborne e 

Ted Gaebler, designou o vice-presidente Al Gore para realizar ampla reforma na 

administração pública norte-americana (PAES DE PAULA, 2005). A ideia de reforma 

carrega um imperativo político, o que torna a busca por resultados fator decisivo nas 

decisões tomadas inicialmente. Muitas vezes, porém, os bons resultados aparentes no curto 

prazo geram problemas para a administração pública no futuro. No caso dos Estados 

Unidos não foi diferente, as medidas iniciais de mais êxito consistiram em corte de 

orçamento e redução do número de burocratas, o que inegavelmente gerou consequências 

em momento posterior (KETTL, 2006). 

O segundo dilema apresentado por Kettl (2006) implica decidir o que o 

governo deve fazer. Em alguns países, como Reino Unido e Nova Zelândia, o processo de 

privatizações foi intenso e durou um longo período. Os reformadores fizeram cortes de 

atividades que não deveriam ficar com o Estado e passaram o restante para a iniciativa 

privada. 
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A nova administração pública gerou uma inflexão nos processos que 

caracterizam a PPA, tendo em vista a proposta que contempla a redução de diferenças 

existentes entre setor público e privado, flexibilidade, redução de níveis hierárquicos e 

ênfase nos controles de resultados no lugar de controle durante os processos (HOOD, 

1995). 

Hood (1995) acredita que o NGP proliferou entre os países-membros da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em diversos 

formatos, o que impede a constatação de que há convergência internacional sobre o tema. 

As doutrinas que compõem a base teórica do NGP têm sido descritas com certa variação de 

acordo com as pesquisas dos autores, que muitas vezes identificaram estágios de 

desenvolvimento diferentes da NGP. 

Como salienta Barzelay (2002), o conceito de NGP foi utilizado em um 

primeiro momento por um grupo de cientistas políticos que estavam atuando na área da 

administração pública. A preocupação inicial, nesse caso, era o desenho organizacional do 

setor público sob a perspectiva das teorias tradicionais referentes à organização e ao 

gerenciamento. 

Em um momento seguinte o termo NPM ganhou ampla gama de 
significados, como, por exemplo, a utilização da nova economia 
institucional para a gestão pública. Outros autores têm utilizado o termo 
para se referir a padrões de escolhas políticas. Sendo assim, o termo NPM 
não pode ser visto como um conceito estabelecido, embora seja 
identificável (BARZELAY, 2002, p. 15 - tradução nossa). 

Embora prevaleça a ideia de que as reformas caminharam em direção ao 

paradigma gerencial, Rezende (2008) revela que o foco das estratégias adotadas apresentou 

grandes variações. Segundo o autor, de maneira geral, é possível falar na existência de uma 

convergência para o ajuste fiscal e mudança institucional. O desenvolvimento do processo 

reformista irá se diferenciar de acordo com a situação específica de cada país. 

Não obstante a variação existente em relação às características da NGP 

encontradas na literatura, Hood (1995) reuniu sete dimensões de mudança comumente 

reconhecida pela maioria dos autores. Parte dessas dimensões busca analisar até que ponto 
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o setor público pode se diferenciar do setor privado no que se refere à organização e 

métodos de trabalho, bem como da questão da accountability. Outra parte das dimensões 

volta suas atenções para a questão do nível de discricionariedade de gerentes e 

profissionais. 

A primeira dimensão é a mudança para grande desagregação da 

organização pública, com o objetivo de gerenciá-la separadamente. Cada uma dessas 

instituições teria seu próprio centro de custos, grande autonomia em relação às decisões e 

aplicação dos recursos, além da sua própria identidade organizacional (HOOD, 1995). 

Outra dimensão mostra adesão ao processo de "competitividade entre organizações do 

setor público e entre organizações do setor público e privado (HOOD, 1995, p. 97 tradução 

nossa)." A terceira dimensão aborda o uso de ferramentas de gestão da área privada na 

área pública. Já a quarta dimensão tem uma atenção especial no uso e fornecimento de 

serviços públicos de maneira mais eficiente (HOOD, 1995). 

A quinta dimensão apresentada por Hood (1995) mostra uma mudança na 

forma de atuação dos gerentes que devem ser hand-on. Isso implica uma administração em 

que os gestores participam mais do dia-a-dia da organização, de forma que seja viável o 

melhor controle das operações. Vale ressaltar que, nesse caso, os cargos gerenciais mais 

altos devem exercê-lo com discricionariedade e responsabilidade em sua gestão. A sexta 

dimensão revela preocupação com o estabelecimento de padrões mais explícitos e 

mensuráveis de desempenho. Por fim, a última dimensão realça a tentativa de definição 

prévia dos resultados esperados, de forma que o pagamento seja realizado com base no 

desempenho dos servidores e não mais com base apenas no nível educacional (HOOD, 

1995). 

O objetivo de Hood (1995) com a criação dessas dimensões é provar de 

maneira simplificada até que ponto as reformas do NPM possuem convergências ou 

divergências em relação aos pontos que foram aqui destacados. 

Em estudo mais recente, Rezende (2008) encontra três eixos norteadores da 

reforma gerencial. O primeiro deles é a reconfiguração dos arranjos institucionais, de modo 

que seja possível aumentar a criação de valor público; o segundo é melhoria da prática de 
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gestão por meio da utilização de tecnologias gerenciais; e o terceiro e último é o 

desempenho da administração pública. 

O equilíbrio entre o ajuste fiscal e mudanças institucionais caracteriza a 

amplitude das reformas gerenciais. As ações de cunho fiscal são materializadas por meio 

do corte de gastos na administração pública, com a diminuição do número de servidores 

públicos, alteração na forma de intervenção do Estado e processos de privatização. A 

agenda reformista buscou redesenhar o Estado de modo que ele voltasse a desempenhar 

suas funções clássicas (REZENDE, 2008). Já as mudanças institucionais primaram pela 

modernização das organizações públicas, sugerindo nova estrutura e mecanismos mais 

eficientes de delegação e controle. Esse processo foi marcado também pela 

descentralização das políticas públicas para o âmbito local e mudanças de valores apoiados 

em modelo rígido de administração burocrática em direção à flexibilidade do modelo 

gerencial (REZENDE, 2008). 

Uma síntese dos mecanismos institucionais das reformas da década de 1990 

pode ser vista no Quadro 1, no qual fica evidente a forma de enfrentamento de questões 

ligadas à melhoria do desempenho, accountability, equilíbrio fiscal e eficiência gerencial 

(REZENDE, 2008). Ainda conforme Rezende (2008), a criação de mecanismos de 

participação social, otimização dos procedimentos característicos da burocracia e 

recrutamento de futuros servidores por meio da utilização de mecanismos competitivos são 

considerados eixos da reforma gerencial que ultrapassam as perspectivas do ajuste fiscal. 
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Tema Mecanismos institucionais 

Ajuste e equilíbrio fiscais 

- Controle e redução dos gastos públicos; 

- privatização de funções públicas; 

- reforma tributária; 

Eficiência gerencial 

- descentralização; 

- criação das Performed-Based Organizations (PBOs); 

- introdução de mecanismos de mercado; 

- terceirização de serviços públicos. 

Capacidade de gestão 

(capacty building) 

- capacitação de recursos humanos; 

- criação de estruturas de carreiras e salários; 

- avaliação e monitoramento da gestão. 

Accountability 

- melhor interface com usuários dos serviços; 

- qualidade do atendimento; 

- reforma das estruturas judiciais; 

- desenvolvimento de uma cultura burocrática gerencial 

voltada para os resultados no atendimento ao cidadão-

consumidor. 

Fonte: REZENDE, F.C. O ajuste gerencial e seus limites: a falha sequencial em perspectiva 
comparada. Revista de Sociologia Política, v. 16, n. suplementar, p. 129, ago. 2008. p. 129 

O próximo tópico aborda as críticas à NGP. Embora o discurso reformista 

tenha sido desenvolvido com base na melhoria do desempenho público e críticas à 

burocracia, os resultados nem sempre se mostraram satisfatórios. 

2.2.1 Críticas ao movimento da nova gestão pública (NGP) 

No tocante à reforma administrativa que teve início em meados da década 

de 1990, Matias-Pereira (2008) sugere como saldo positivo os avanços ocorridos na 

utilização dos conceitos de accountability, bem como de seus princípios norteadores. 

Entretanto, o autor destaca que mesmo com a utilização de ferramentas de gestão privada 

na área pública, a reforma mostrou-se extremamente limitada, principalmente no que se 

refere ao processo de implantação (MATIAS-PEREIRA, 2008; REZENDE, 2008). 

QUADRO 1 - Reformas dos anos 1990 e seus mecanismos institucionais 
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A reforma gerencialista foi desenvolvida sem se preocupar com uma série 

de distorções no que diz respeito à forma de intervenção do Estado, formas de deliberação 

e cidadania. O movimento progressista não teve capacidade de apresentar uma proposta 

robusta, capaz de substituir o paradigma da nova gestão pública. Sendo assim, os adeptos 

do modelo gerencial defendem que esse é o ápice da evolução da administração pública 

(COSTA, 2010 b) 

Costa (2010 b) admite que não é possível tratar a reforma somente com uma 

questão técnica, isolando-a dos aspectos políticos, como pretendem alguns reformadores. 

Essa corrente de pensamento acredita que questões como equilíbrio fiscal e a forma de 

intervenção estatal são definidas de forma racional, sem interferências políticas que 

possam ter resultados devastadores. "Diferentemente da gestão privada, a gestão pública 

deve permitir a expressão de que não são apenas instrumentais, mas políticos" 

(CARNEIRO; MENICUCCI, 2011, p. 9). 

O isolamento que tais reformadores buscam deve ser visto com certa 

cautela, pois o que legitima a ação do Estado são as decisões políticas, tomadas por meio 

de deliberação coletiva com a utilização de processos representativos (COSTA, 2010 b) 

A agenda da reforma democrática inclui, pelo menos, propostas de 
mudanças no sistema político, no arcabouço institucional e no aparelho 
de Estado, orientadas para o desenvolvimento, a democratização, a 
descentralização, a regionalização, a integração das ações do governo, a 
flexibilização (com garantia de universalidade, isonomia e equanimidade) 
e a gestão pública empreendedora (COSTA, 2010b p. 254). 

Há um número significativamente maior de publicações relacionadas ao 

processo de desregulamentação e privatização. Com isso, pesquisas comparadas sobre a 

utilização do modelo em diversos países ainda são realizadas de maneira superficial 

(HOOD, 1995). 

Hood (1995) consegue chegar algumas conclusões sobre o assunto. A 

primeira delas refere-se ao fato de que o controle da PPA não foi superado, de maneira 

geral, pelo NPM. Outro ponto relevante observado pelo autor é que as explicações 

convencionais sobre o processo de reforma no setor público não esclarecem as variações 

encontradas nos países que promoveram a reforma. Um bom exemplo é a falsa afirmação 
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de que os NPMs foram adotados apenas em países em que o partido dominante era de 

direita. 

Além disso, Hood (1995) salienta que há fraca relação entre performance 

macroeconômica e o grau de desenvolvimento do NPM. A avaliação dos processos 

reformistas nem sempre comprovam os resultados que os governos apresentam. Segundo 

Pollit e Bouckaert (2002), a década de 1990 foi marcada por crescimento econômico, o que 

impactou diretamente na relação gasto público-produto interno bruto (PIB). Sendo assim, 

uma análise mais minuciosa dessa situação não impede que seja feita uma correlação entre 

reforma e economia, gerando muitas dúvidas. 

Tomando-se a redução das despesas com quadro de pessoal, Pollit e 

Bouckaert (2002) informam que a divulgação desses resultados, via de regra, ofusca a 

realidade, uma vez que muitas vezes essas atividades são transferidas para outras entidades 

do setor público ou para a iniciativa privada. Nesse caso, os custos de atividades que visam 

a atender às demandas sociais foram transferidos para a iniciativa privada, com fins 

lucrativos, como foi o caso do Reino Unido e da Austrália. 

Rezende (2008) chama a atenção para o fato que as reformas não tiveram 

significativo impacto na redução de gastos, principalmente nos países considerados mais 

desenvolvidos. As folhas de pagamento dos servidores públicos, por exemplo, contrariando 

as perspectivas dos reformistas, praticamente não sofreram variações. 

Ao fazer uma análise comparativa, Rezende (2008) constatou que os países 

mais ricos apresentaram poucas alterações nas formas de intervenção estatal, o que 

acarretou na manutenção dos gastos considerados sociais. Por outro lado, os países em 

desenvolvimento, que mais precisariam da presença do Estado, restringiram a participação 

estatal e os gastos na área social. 

Pollit e Bouckaert (2002) também avaliaram as melhorias nos processos 

administrativos após reforma. Algo que chamou a atenção dos autores foi o fato de que a 

literatura referencia ampla gama casos de êxito de implantação, mas os casos de insucesso 

parecem não ser divulgados, gerando, portanto, uma seleção tendenciosa, na qual os 

governos divulgam apenas os projetos que alcançaram sucesso. 
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3 A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO BRASIL 

A evolução da administração pública brasileira pode ser vista sob diversos 

ângulos, como, por exemplo: o social, o econômico e o político. Não obstante a relevância 

de uma análise sistêmica sobre as várias formas de atuação do Estado, para os fins deste 

trabalho será realizado um recorte, de forma que, ao tratar das reformas administrativas 

ocorridas no último século, os elementos ligados à modernização da máquina pública e a 

política de pessoal possam ser colocados em posição de destaque sobre os demais assuntos. 

Para o entendimento do estágio atual da administração pública, torna-se 

imperativo fazer uma análise histórica das transformações ocorridas no aparato estatal no 

Brasil, desde a Colônia até os dias de hoje (COSTA, 2008). 

Ao observar o aspecto administrativo, o Período Colonial apresenta duas 

formas de comando. A primeira delas é centralizada, caracterizada por excesso de 

procedimentos e regulamentos e seguia o fundamento filosófico de que o Estado vem antes 

da sociedade. Esse poder era exercido por um governo geral, que se utilizava da Igreja e do 

Conselho Ultramarino para garantir o processo colonizador (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 

2010). 

A outra forma de comando mencionada por Abrucio, Pedroti e Pó (2010) 

era exercida de forma descentralizada, no âmbito de estruturas locais, marcado por práticas 

patrimonialistas presentes tanto nas câmaras municipais quanto nas capitanias hereditárias. 

Segundo Costa (2008) e Carvalho (2011a) a chegada da família real 

portuguesa em 1808, com todo o aparato burocrático originário de Lisboa, foi decisiva na 

forma da constituição de um Estado nacional. "A transferência da corte para o Rio de 

Janeiro propiciou o acúmulo e intensificação de práticas e experiências administrativas, 

devido à criação de novos cargos, funções e tarefas administrativas" (CARVALHO, 2011a, 

p. 37). 

Entretanto, conforme ressalta Carvalho (2011a), parte do desenho político-

administrativo preexistente na colônia permaneceu sem ajustes, gerando, inclusive, uma 

situação na qual o aparato administrativo da Coroa convivesse com tal regulamentação. 
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Outro ponto que chama a atenção é que havia no Rio de Janeiro falta de edificações 

suficientes para o desempenho das funções públicas. Isso fez com que muitas residências 

fossem utilizadas também com o objetivo do exercício de atividades públicas, dificultando, 

portanto, a separação entre propriedade pública e propriedade privada e abrindo 

possibilidades de práticas patrimonialistas (CARVALHO, 2011a; COSTA, 2008). 

Segundo Carvalho (2011a), a Proclamação da República alterou muito 

pouco o andamento da administração pública até então vigente. A autonomia 

administrativa permitiu a substituição de representantes da Coroa por representantes do 

Império, favorecendo as oligarquias, que passaram, de certo modo, a controlar os cargos 

públicos. 

Os processos de recrutamento dos quadros administrativos passaram a 

ocorrer de duas formas. A primeira delas era feita com base nos notáveis saberes da 

pessoa, a busca era pelos que tivessem qualificação para exercer o cargo. A segunda forma 

estava amplamente apoiada em práticas clientelistas (CARVALHO, 2011a). 

Essa alta burocracia era, no geral, selecionada segundo certo tipo de 
mérito, baseado num saber generalista. Contudo, não era recrutado de 
acordo com princípios universalistas como concurso público, nem era 
profissionalizada em termos de carreira. Na verdade, mesmo na melhor 
parte da elite burocrática, meritocracia e relacionamentos pessoais de 
apadrinhamento conviviam na seleção e promoção de funcionários 
(ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010, p. 31). 

A segunda metade do século XIX revelou-se um momento de expansão de 

práticas patrimonialistas, tendo em vista que, além dos cargos ocupados em virtude do grau 

de parentesco e amizades, a patronagem também passou a ser prática comum 

(CARVALHO, 2011a). Isso gerou uma dualidade dentro da burocracia brasileira, devido à 

coexistência da meritocracia e da patronagem em um mesmo espaço (ABRUCIO; 

PEROTI; PÓ, 2010). 

Algumas reformas administrativas baseadas no modelo burocrático de 

Weber tiveram início no final do século XIX, como o caso dos Estados Unidos. No Brasil, 

a busca por uma administração baseada na racionalidade-legal ocorreu apenas anos mais 

tarde, com o advento do Estado Novo (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010). A República 
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Velha ficou marcada pela redução de poder do Estado nacional sobre as antigas províncias, 

que ganharam status de estado federados. Isso gerou o aumento da patronagem e do 

fortalecimento do poder político dos coronéis, que eram os chefes políticos regionais, 

necessários para a legitimação do processo político em curso (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 

2010, CARVALHO, 2011a). 

A partir de 1930, com a expansão das atividades do Estado, foi necessário 

reformar a administração pública, com o objetivo de torná-la racional e legal. Esse 

movimento se opunha a práticas patrimonialistas e clientelistas, sendo pautado por critérios 

meritocráticos (CARVALHO, 2011b). 

Para Costa (2008), a Revolução de 1930 foi um processo que impactou 

diretamente o contexto econômico brasileiro, a partir da passagem de um país dependente 

da agricultura para um país industrial, o que minou o poder das elites agrárias. 

Apesar de um dos principais marcos do processo reformista ter sido a 

criação do Departamento de Administração e Serviço Público (DASP), em 1938, algumas 

questões importantes que antecederam a criação desse órgão merecem destaque, como: a 

criação de uma Comissão Permanente de Padronização de Material, a instituição de 

concursos públicos por meio do art. 169 da Constituição de 1934 e a promulgação da Lei 

284/1936, que criou o Conselho Federal de Serviço Público Civil, com atribuições ligadas 

à organização, realização, divulgação e homologação dos concursos públicos e 

posteriormente substituído pelo DASP (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010; CARVALHO, 

2011b; COSTA, 2008; NASCIMENTO, 1967). 

É importante enfatizar que o DASP foi criado pelo Decreto-Lei 579/1938, 

em virtude do disposto no artigo 67 da Constituição de 1937, que determinava a criação de 

um departamento administrativo, por meio de um decreto do Presidente. Algumas das 

competências especificadas no decreto-lei já mencionado referem-se à preocupação com o 

uso eficiente de recursos, redução de custos, responsabilidade com a distribuição das 

dotações orçamentárias, elaboração da proposta orçamentária, promoção da seleção e 

aperfeiçoamento de pessoal (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010). 
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Essa reforma destacou-se por focar atividades-meio, que são aquelas 

voltadas para a administração geral, em vez de mirar-se em atividades-fim. Os reformistas 

envolvidos nesse processo estavam apoiados na teoria administrativa vigente nos países 

desenvolvidos naquela época, ou seja, nos trabalhos desenvolvidos por Taylor/Farol 

(WAHRLICH, 1974). 

Segundo Carvalho (2011b), as mudanças ocorridas no âmbito federal 

despertaram o interesse de muitos governos estaduais e municipais que buscaram replicar o 

modelo do DASP, com as devidas adaptações, visando racionalizar os serviços públicos 

locais. As transformações incluíram: reajustamento do cargo, institucionalização de 

determinadas carreiras e elaboração de estatutos civis dos servidores. 

Os conceitos que sustentaram essa reforma estavam fortemente apoiados no 

modelo de burocracia weberiano. Trata-se, na verdade, do primeiro esforço de superar as 

práticas patrimonialistas. Sendo assim, pode-se afirmar que o que se buscou foi a 

introdução da impessoalidade, a meritocracia e uma clara separação entre o público e o 

privado (COSTA, 2008). Abrucio, Peroti e Pó (2010, p. 36) registram que, a partir de 

então, o Estado se tornou "a primeira estrutura burocrática destinada a produzir políticas 

públicas em larga escala". 

O DASP representou a concretização desses princípios, já que se tornou a 
grande agência de modernização administrativa, encarregada de 
implementar mudanças, elaborar orçamentos, recrutar e selecionar 
servidores, treinar o pessoal, racionalizar e normatizar as aquisições e 
contratos e a gestão do estoque de material (COSTA, 2008, p. 846). 

Embora o processo reformista tenha tido êxito no papel da configuração de 

uma administração pública profissional no país, é necessário destacar as fragilidades do 

modelo daspiano. O primeiro deles é o fato de a reforma ter acontecido em um cenário 

marcado pelo autoritarismo, o que permitiu o surgimento de um modelo burocrático 

voltado para interesses particulares. Consequentemente, a reforma não envolveu 

negociação entre os principais atores: sociedade, governo e classe política (ABRUCIO; 

PEDROTI; PÓ, 2010). 
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Outro ponto crítico não solucionado pelo DASP foi a dificuldade em 

implantar um sistema de mérito efetivo (CARVALHO, 2011b). Embora tenha ocorrido 

redução nas nomeações de caráter político, ainda havia manutenção da forma tradicional 

de contratação. Graham (1968) faz uma distinção entre dois tipos de servidores daquele 

período: os primeiros ingressavam na carreira tomando por base critérios meritocráticos, o 

que implica a realização de concurso público, enquanto outros não precisavam fazer o 

certame, devido a laços políticos ou pessoais. 

O texto da Constituição de 1934 contemplou o concurso como forma de 

ingresso na carreira, mas tal iniciativa teve pouca repercussão popular (WAHRLICH, 

1957). De acordo com a autora, esse processo foi diferente do de outros países, como a 

Inglaterra e Estados Unidos, já que aqui "nem a imprensa nem os parlamentares se 

preocupavam largamente com o assunto" (WAHRLICH, 1957, p. 3). 

Sendo assim, permanecia uma estrutura paralela, na qual parte da 

administração pública passou a ser gerida com base na meritocracia, enquanto outra 

parcela ainda era fortemente influenciada pelo pacto realizado entre o Presidente e as 

antigas oligarquias. Esses dois mundos coexistiram, tendo de um lado o DASP e de outro a 

patronagem (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010). 

Obviamente que essa convivência gerou confrontos. A solução foi aquilo 
que Edson Nunes (1997) chamou de insulamento burocrático. Ou seja, o 
poder público blindou as agências daspianas, instrumento de 
modernização do Estado, do clientelismo, criando uma situação onde 
havia "ilhas de excelência" - daí a palavra insulamento - protegidas do 
jogo político estabelecido em setores mais atrasados (ABRUCIO; 
PEDROTI; PÓ, 2010, p. 32) 

Martins (2008) refere-se ao caráter hermético do modelo implantado pelo 

DASP como sua maior disfuncionalidade. E que havia um sistema de insulamento no qual 

as decisões eram tomadas de forma discricionária pelo governo, sendo que tal forma de 

funcionamento levou, anos depois, à hipertrofia do órgão reformista. Além disso, o modelo 

adotado gerou uma modernização administrativa que blindava o corpo burocrático dos 

expedientes políticos, embora práticas clientelistas ainda continuassem vivas na 

administração pública. 
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Com exceção de uma tendência consolidada pelo antigo governo de 

ampliação do número de órgãos da administração direta e indireta, Lima Júnior (1998) 

registra poucas transformações na administração pública entre o período que se iniciou 

após a promulgação da Constituição de 1946 e o Golpe Militar de1964. 

Em 1954, no segundo governo Vargas, projeto de reforma administrativa 
foi encaminhado ao Legislativo, mas não teve seguimento. Em 1956, o 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira criou comissão especial com 
o mesmo objetivo reformista; tal iniciativa resultou, apenas, na criação de 
órgãos e Ministérios, por decreto ou por lei. Em 1963, o Presidente João 
Goulart nomeou Ministro-Extraordinário para a reforma administrativa 
(sem pasta) o ex-interventor no antigo estado do Rio de Janeiro, Amaral 
Peixoto. O Ministro presidiu a elaboração de quatro projetos importantes 
que reorganizariam a administração federal; enviados ao Congresso, em 
1964, não lograram tramitar no Legislativo (LIMA JÚNIOR, 1998, p. 9). 

Após o Golpe de 1964, os militares buscaram formas de legitimar o 

autoritarismo, sendo uma das suas principais bandeiras o processo de modernização do 

país. Na administração pública isso ficou evidente, com a criação do Banco Central do 

Brasil e do Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), as melhorias na Receita Federal, a 

criação de algumas carreiras e a valorização do princípio do mérito (ABRUCIO; 

PEDROTI; PÓ, 2010). 

A criação de novas instituições pertencentes à administração pública 

indireta, que havia sido iniciada no governo Vargas, passou acontecer de forma mais 

consistente no período militar. O que melhor caracteriza as mudanças acontecidas no 

regime militar nessa época foi a promulgação do Decreto-Lei 200/67, que pode ser 

considerada a segunda reforma administrativa ocorrida no Brasil (ABRUCIO; PEDROTI; 

PÓ, 2010). 

Gaetani (2003) reporta que a reforma de 1967, não obstante o contexto 

negativo que a envolveu, tendo em vista o recrudescimento do regime militar, apresentou 

conceitos pioneiros, com traços de um modelo gerencial, que passou a ser fortemente 

utilizado anos depois, na reforma ocorrida na década de 1990. 

O início desse processo reformista se deu com estudos realizados pela 

Comissão Amaral Peixoto, que sugeriu um projeto de lei que sinalizava o esgotamento do 

modelo de administração pública que havia surgido na era Vargas Os principais problemas 
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identificados pelos estudos foram a centralização das tomadas de decisão, com a assinatura 

do Presidente em todos os atos, e a falta de coordenação entre os órgãos (GAETANI, 

2003). 

Na visão de Lima Júnior (1998), o grande mérito da Comissão Amaral 

Peixoto foi o levantamento preciso da situação da administração pública naquele momento 

e propostas que se fizerem presentes posteriormente no Decreto-Lei 200/67. Cabe ressaltar 

que os documentos produzidos pela comissão não tiveram efeitos imediatos, contudo, 

desde então passaram a "fazer parte do acervo científico-administrativo brasileiro" (LIMA 

JÚNIOR, 1998, p. 1998). 

Os problemas analisados pela comissão possuíam alto impacto na 

administração pública, cujas propostas de mudanças sugeridas eram superficiais. Com isso, 

o governo Castello Branco, com a anuência dos Deputados Gustavo Capanema e Amaral 

Peixoto, que eram, respectivamente, presidente e relator da comissão, solicitou que o 

assunto voltasse para as mãos do Executivo. Tal fato foi responsável pela criação da 

Comissão de Estudos Técnicos Para a Reforma Administrativa (COMESTRA), que foi 

presidida por Helio Beltrão (GAETANI, 2003; WAHRLICH, 1974). 

Conforme salienta Gaetani (2003), Beltrão era um grande crítico do excesso 

de formalismo e da burocracia e buscava diuturnamente pela simplificação dos processos 

administrativos. Prova disso é que anos depois ele se tornou Ministro da 

Desburocratização, no governo Figueiredo (GAETANI, 2003). 

O Decreto 200/67, que representa de forma adequada esse processo 

reformista, trouxe algumas inovações para a administração pública brasileira. A primeira 

delas foi a adoção do planejamento como princípio orientador das ações estatais. Além 

disso, o decreto também contemplou a descentralização administrativa, com o objetivo de 

flexibilizar a forma de atuação da administração indireta. Por fim, também é possível 

destacar a preocupação com a coordenação e o controle das unidades descentralizadas 

(ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010; BRESSER PEREIRA, 1998; PIRES et al, 2005). 

Esse processo reformista apresentou problemas que, em ampla medida, 

eram frutos da sua ligação com o regime autoritário que o controlava. Isso fica evidente 
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com a ideia de que um modelo tecnocrata seria capaz de blindar a administração pública 

contra a interferência política, o que permitiu o surgimento do que Cardoso (1975) chamou 

de anéis burocráticos, dadas as relações espúrias estabelecidas entre as altas burocracias 

pública e privada (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010; BRESSER PEREIRA, 1998). 

O regime militar buscou a modernização apenas das instituições 

descentralizadas, deixando de lado a administração direta. Isso fez com o núcleo 

estratégico da administração pública continuasse burocrático, arcaico e ineficiente, 

enquanto na outra ponta se transformara em instituições públicas modernas e flexíveis 

(ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010; BRESSER PEREIRA, 1998). Somado a isso, Falcão-

Martins (1997) acrescenta que o crescimento da administração indireta tornou-se um 

grande complicador no controle das novas instituições. 

Desta maneira, a reforma administrativa embutida no Decreto-Lei 200 
ficou pela metade e fracassou. A crise política do regime militar, que se 
inicia já em meados dos anos 70, agrava ainda mais a situação da 
administração pública, na medida em que a burocracia estatal é 
identificada como sistema autoritário em pleno processo de degeneração 
(BRESSER PEREIRA, 1996, p. 7). 

O retorno à democracia em 1985 e a elaboração de uma nova Constituição 

trouxe grandes mudanças no aparato estatal. Ao perceber que o regime militar havia 

tentado, por meio do Decreto-Lei n° 200/67, dar mais flexibilidade à administração 

indireta, o novo governo procurou fazer uma contrarreforma. Com isso, todo o processo 

iniciado pelos militares foi desfeito (BRESSER PEREIRA, 1998). 

Entre os muitos equívocos cometidos pelos militares, destacam-se alguns 

que afetam de maneira mais direta a administração pública, como é o caso da falta de 

responsabilização dos governantes e da cúpula da burocracia, abertura para práticas 

patrimonialistas nos estados e municípios, ampliação excessiva do número de empresas 

públicas, além do descontrole financeiro. Os envolvidos no processo de redemocratização 

se concentraram em tentar resolver os erros cometidos pelos militares, dando pouca ênfase 

às demandas que o Estado tinha naquele momento (ABRUCIO, 2007). 

Em se tratando dos servidores públicos, Abrucio (2007) destaca que 

inicialmente houve um movimento voltado para a profissionalização da burocracia. A 
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seleção universal por meio de concursos público e a criação da Escola de Administração 

Pública (ENAP) em 1986 são exemplos desse processo de mudança. Entretanto, tais 

transformações não lograram êxito, posto que a nova legislação decorrente da Constituição 

de 1988 não gerou aumento da produtividade do funcionalismo público, e sim a 

cristalização de práticas corporativista na administração pública brasileira (ABRUCIO, 

2007; BRASIL, 2012; BRESSER PEREIRA, 1996). 

Foram criadas falsas isonomias (como a incorporação absurda de 
gratificações e benefícios) e legislações que tornaram a burocracia mais 
ensimesmada e distante da população - exemplo claro disso foi o direito 
irrestrito de greve, que prejudica basicamente os mais pobres. Ademais, 
estabeleceu-se um modelo equivocado da previdência pública, tornando-a 
inviável do ponto de vista atuarial e injusta pelo prisma social 
(ABRUCIO, 2007, p. 70). 

A criação do regime jurídico único para contratação de servidores públicos, 

independentemente da função a ser desempenhada, enquadrou numa mesma situação 

jurídica fiscais, faxineiros, motoristas, juízes, agentes de portarias, policiais e assistentes 

sociais, concedendo a eles uma estabilidade extremamente rígida. Além disso, um sistema 

de aposentadoria foi criado com a possibilidade de aposentadoria integral sem a 

observação de tempo de contribuição ao Estado. Todo esse panorama de mudanças gerou 

significativo impacto nas folhas de pagamento do governo federal (BRESSER PEREIRA, 

1996). 

É inegável que a Constituição de 1988 tenha sido uma evolução no tocante 

aos direitos e garantias fundamentais. Contudo, no capítulo que versa sobre a 

administração pública, houve retrocesso, pois em vez de tentar ajustar os problemas como 

a falta de controle sobre a administração indireta, que foi um ponto falho da 

descentralização ocorrida em 1967, o novo governo simplesmente retomou o processo 

reformista burocrático de 1936 (BRESSER PEREIRA, 1998). 

As consequências foram graves, até mesmo porque a década de 80 também 

foi marcada por uma crise do déficit público. 
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No Brasil, embora esteja presente desde os anos 70, a crise do Estado 
somente se tornará clara a partir da segunda metade dos anos 80. Suas 
manifestações mais evidentes são a própria crise fiscal e o esgotamento 
da estratégia de substituição de importações, que se inserem num 
contexto mais amplo de superação das formas de intervenção econômica 
e social do Estado. Adicionalmente, o aparelho do Estado concentra e 
centraliza funções e se caracteriza pela rigidez dos procedimentos e pelo 
excesso de normas e regulamentos (BRASIL, 1995, p. 28). 

O governo Collor foi marcado por uma gestão desastrosa, na qual a busca 

por um estado mínimo foi capaz de desestruturar diversos órgãos, além de reduzir 

drasticamente os serviços prestados pelo Estado. Os servidores públicos passaram a ser 

apontados como responsáveis por todos os problemas pelo qual o país vinha passando 

(ABRUCIO, 2007; BRESSER PEREIRA, 1998). 

Costa (2010a) indica as privatizações que ocorreram nesse período e 

algumas alterações estruturais realizadas como o primeiro momento da reforma de cunho 

gerencial no Brasil. Isso fica claro com a constatação de que o governo Collor aderiu às 

recomendações do Consenso de Washington com implicações de cunho neoliberais às 

mudanças estruturais que se iniciavam, marcadas pela diminuição da área de atuação do 

Estado (PAES DE PAULA, 2005). 

O equívoco cometido pela alta administração no final da década de 80 - que 

fez com que a rigidez no gerenciamento da res-pública voltasse de forma imperativa, 

dando pouca atenção às necessidades da população - e a falta de habilidade dos governos 

posteriores para contornar problemas como o excesso de quadro de servidores motivaram o 

governo FHC a eleger como uma das prioridades da sua agenda a reforma da 

administração pública (BRESSER PEREIRA, 1998). 

O primeiro mandato do governando Fernando Henrique Cardoso foi cenário 

de uma grande reforma na administração pública. Para que fosse possível esse processo de 

mudança, foi criado o Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE) cujo 

cargo de ministro foi exercido por Luiz Carlos Bresser Pereira (ABRUCIO, 2007; PAES 

DE PAULA, 2005). 
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No centro do processo reformista iniciado em 1995 estavam a manutenção 

do equilíbrio das contas públicas e o aumento da capacidade de atuação estatal. O objetivo 

era migrar de um modelo de administração burocrático para o gerencial, consoante as 

recentes experiências internacionais, como o NPM no Reino Unido (MATIAS-PEREIRA, 

2008). 

Para transformar a administração pública burocrática em gerencial, Bresser 

Pereira (1996) preconiza que seria necessário observar três dimensões: a) institucional-

legal; b) culturais, fundamentadas na necessidade de mudança dos valores burocráticos 

para gerenciais; c) gestão. 

A dimensão institucional-legal está ligada às alterações realizadas na 

Constituição Federal de 1988, por meio das emendas constitucionais números 19 e 20, 

ambas de 1998. Já a dimensão cultural demanda mais tempo e ainda está em curso, mesmo 

tendo se passado mais de uma década do início da reforma. Trata-se de exterminar de vez a 

cultura patrimonialista enquanto se caminha para um modelo gerencial, deixando para trás 

a antiga cultura burocrática (BRESSER PEREIRA, 1996). 

A terceira dimensão, segundo Bresser Pereira (1996), é a de gestão, que 

consiste em utilizar ferramentas gerenciais com o objetivo de alcançar resultados 

satisfatórios no atendimento às demandas sociais. Essa parte da reforma exigiria, segundo 

o ex-Ministro, a utilização de agências autônomas para a realização de atividades 

exclusivas da administração pública e organizações sociais nos casos de atividades não 

exclusivas. A dimensão descrita era considerada pelo próprio Bresser Pereira a mais 

complexa para se colocar em prática. 

Cabe aqui mencionar mudanças importantes realizadas na Constituição 

Federal de 1988 que influenciaram diretamente a relação entre administração pública e 

servidores (BRASIL, 2012): 

"Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público (redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998). 
§ 1° O servidor público estável só perderá o cargo (redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998): 
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III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa (incluído pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998). 
§ 4° Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade (incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)". 

O antigo texto constitucional, que antecede a reforma iniciada em 1995, não 

tinha preocupação com critérios de avaliação de desempenho do servidor como forma de 

permitir a sua continuidade na administração pública e garantir mais eficiência na 

prestação de serviço público. 

Além das questões legais, para que a administração pública ganhasse 

características gerenciais, foi necessário o emprego de ferramentas de gestão, até então 

utilizadas somente na iniciativa privada, como é o caso da gestão pela qualidade e o 

planejamento estratégico. Em vez de controles rígidos sobre seus servidores, realizados em 

todas as etapas dos procedimentos, deu-se início ao controle por resultados. Isso fez com 

que os serviços começassem a ser prestados com mais rapidez ao cidadão, que a partir da 

reforma começou a ser tratado como cliente/usuário (BRESSER PEREIRA, 1998). 

A proposta do ex-Ministro cotinha uma divisão das atividades estatais em 

exclusivas e não exclusivas. As atividades exclusivas foram subdivididas em duas. O 

núcleo estratégico era composto pelo Executivo (Presidência e cúpula dos Ministérios), 

Legislativo (Congresso) e cúpula do Judiciário. Já as atividades exclusivas propriamente 

seriam compostas de atividades de fiscalização, policiamento, fomento e seguridade social, 

atividades típicas de Estado (BRESSER PEREIRA, 1996). 

O contrato de gestão, por sua vez, seria o mecanismo utilizado para que o 

núcleo estratégico pudesse realizar controle sobre os órgãos, autarquias e fundações 

responsáveis pela execução das atividades do Estado. Ao assinar o contrato de gestão, 

essas organizações se tornariam agências executivas, o que implica mais autonomia, tendo 

em vista que as cláusulas definiriam objetivos a serem alcançados e dariam certa margem 

de flexibilidade para que os resultados fossem alcançados dentro do prazo estabelecido 

(BRESSER PEREIRA, 1996). 
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Ainda na dimensão institucional, Bresser Pereira propôs o processo de 

publicização para atividades que não necessariamente precisam ser realizadas pelo Estado, 

como é o caso de hospitais, universidades, centro de pesquisas e museus e a privatização 

de empresas estatais (BRESSER PEREIRA, 1996). 

A análise da reforma gerencial permite a identificação de diversas 

melhorias, entre elas Abrucio (2007) alude à continuidade e ao aperfeiçoamento do civil 

servisse reform, que nada mais é do que a reafirmação do modelo burocrático. Embora seja 

paradoxal, a reforma acabou alcançando um status inequívoco no que se refere à 

reestruturação de carreiras, realização de alto número de concursos, melhorias no 

gerenciamento de informações e amplo processo de capacitação promovido pela ENAP. 

Um ponto menos palpável, mas de real relevância, que também é decorrente 

da reforma, foi debate lançado pelo ex-Ministro com o objetivo de disseminar em outras 

esferas da federação a relevância sobre os novos modelos de gestão. Mesmo que a gestão 

pública para resultados perseguida por Bresser não tenha se concretizado, devido à 

ausência de mudanças institucionais que eram necessárias, identificam-se impactos radicais 

na forma de atuação de muitos administradores públicos espalhados pelo país (ABRUCIO, 

2007). 

Não obstante os avanços alcançados, Matias-Pereira (2008) chama a atenção 

para o fato de que a reforma gerencial não promoveu mudanças capazes de responder às 

novas demandas da sociedade pelos novos desafios impostos pela modernidade. Prova 

disso são alguns traços vigentes na administração pública brasileira de maneira geral, 

como: dificuldade de atender às demandas dos cidadãos, geração de entraves que 

impactam a competitividade internacional do país, processos de decisões lentos e falta de 

motivação dos servidores. 

No que se refere ao Brasil, podemos argumentar que o modelo de reforma 
do Estado - dual e linear - , implementado sob a ótica neoliberal, não se 
mostrou capaz de resolver adequadamente os problemas socioeconômicos 
do país (MATIAS-PEREIRA, 2008, p. 80). 

Os pontos falhos da reforma gerencial podem ser mais bem compreendidos 

com uma análise do contexto em que ela foi realizada. O fracasso do governo Collor foi 

uma espécie de herança que deixou impressão altamente negativa sobre o conceito de 
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reforma. Sendo assim, as discussões iniciais sobre o tema durante o governo FHC geraram 

muita desconfiança por parte da sociedade (ABRUCIO, 2007). 

A análise do ambiente em que a reforma aconteceu permite outra importante 

constatação. A reforma, diferentemente do aspecto monetário, não era inicialmente uma 

prioridade do governo FHC. Somente após algum avanço na área econômica, entrou na 

pauta de discussão. Com isso, fica claro, em diversos momentos, que a reforma gerencial 

caminhava, a todo o momento, subordinada às questões financeiras (ABRUCIO, 2007). 

Ao analisar as falhas sequenciais da reforma, Rezende (2008), em pesquisa 

que envolveu diversos países, identificou que a preponderância das questões ligadas ao 

ajuste fiscal sobre as mudanças institucionais é algo passível de impedir a continuidade das 

reformas. 

No caso do Brasil, o ambiente no qual o MARE havia sido criado era 

extremamente hostil para que as ideias do órgão reformistas pudessem ser propagadas e 

não havia sido criada uma relação de cooperação com outros atores estratégicos do 

governo. Além disso, havia nitidamente uma preocupação com o aspecto fiscal, o que 

gerou entraves capazes de impedir a flexibilização das estruturas e do processo de 

delegação. Sendo assim, grande parte do esforço reformista, com o intuito de promover 

descentralização, não foi colocado em prática (REZENDE, 2008). 

Segundo Rezende (2008), as propostas de mudanças institucionais estão 

fundamentadas na descentralização, redução de controles e desenvolvimento de 

mecanismos de controle. O ajuste fiscal, por sua vez, demanda aumento do controle do 

controle sobre a burocracia. Com isso, fica claro que os problemas para a obtenção de 

cooperação entre os atores estratégicos residem justamente nessa contradição. 

A proposta contida no Plano Diretor referente à criação de agências 

executivas também gerou alguns resultados inesperados. Conforme salienta Paes de Paula 

(2005, p. 137), "a reforma acabou causando uma fragmentação do aparelho do Estado, pois 

os novos formatos organizacionais sugeridos pela reforma não substituíram os antigos: há 

uma convivência de ambos". 
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Os Ministérios, de maneira geral, apresentaram resistência à orientação para 

resultados estabelecida pelo contrato de gestão. Um dos principais motivos para o 

insucesso desse instrumento é a prática já consagrada na administração pública brasileira 

de descentralizar o orçamento para as agências sem qualquer tipo de relação de direta ao 

alcance de metas. Essa cultura impediu a implantação dos novos modelos organizacionais 

contidos no Plano Diretor (REZENDE, 2008). 

Segundo Paes de Paula (2010), embora essa divisão possa gerar a impressão 

de que a proposta tem por objetivo o aumento da participação popular nas atividades 

estatais, na verdade ela revela um processo de insulamento burocrático no qual o núcleo 

estratégico é o tomador de decisões e formulador de políticas públicas. 

Com base na prematura extinção do MARE, no início do segundo mandato 

do governo FHC, apurou-se diminuição da agenda da gestão pública. Não se pode deixar 

de registrar a continuidade dos avanços na área fiscal e algumas inovações na metodologia 

de elaboração do Plano Plurianual (ABRUCIO, 2007). 

Paes de Paula (2010) analisa os resultados dessa reforma por meio de uma 

abordagem comparativa entre a administração pública gerencial e a societal. A primeira 

delas surgiu no Brasil em meados da década de 1990 e fez parte do processo conduzido 

pelo Ministro do MARE durante o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Já a administração pública societal está diretamente ligada aos movimentos de 

participação popular e se torna facilmente visível em práticas como o orçamento 

participativo e conselhos gestores. 

Ao observar os indicadores sociais após a reforma gerencial, fica claro que 

ela não logrou êxito nessa área, o mesmo se podendo dizer da evolução do movimento 

societal, que evoluiu muito pouco nos últimos anos, mesmo com a grande expectativa 

gerada com a vitória do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PAES DE PAULA, 2010). 

Por fim, é necessário sublinhar que o atual cenário da administração pública 

federal é marcado pela estagnação das ações voltadas para a melhoria na área de gestão. 

Em contrapartida, notam-se significativos avanços nas esferas estaduais. Na maioria dos 

casos essas reformas possuem os seguintes objetivos: melhoria dos serviços públicos, 
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inovação na gestão e elaboração políticas que sejam capazes de compatibilizar questões 

fiscais e gerenciais (ABRUCIO; GAETANI, 2008). É nesse panorama que se insere a 

Reforma Gerencial, ou o Choque de Gestão, desenvolvida pelo Poder Executivo do Estado 

de Minas Gerais a partir de 2003. 

3.1 Desdobramentos da reforma gerencial em Minas Gerais 

O processo reformista ocorrido no governo FHC acabou por provocar forte 

influência em outras esferas da Administração Pública. Mesmo estando claro que todos 

eles ocorreram de forma independente, é inequívoco afirmar que eles são o desdobramento 

da reforma ocorrida na década de 90 na esfera do governo federal. 

Em 2002, o estado de Minas Gerais estava passando por grave crise em seu 

quadro fiscal, com um déficit que havia começado em 1996. A máquina pública era 

considerada ineficiente, os servidores estavam completamente desmotivados e, por fim, 

mesmo sendo um estado com grande potencial de riquezas, Minas tinha sérios problemas 

com os índices de desenvolvimento humano (IDH) e o GINI, que mede o nível de 

desigualdade social (ANASTASIA, 2006). 

O Choque de Gestão foi elaborado em um quadro de crise e precisava 

causar impactos imediatos na resolução dos principais problemas que atacavam a 

administração pública. Embora ele só tenha sido instituído com a eleição do Governador 

Aécio Neves, foi sendo construído antes mesmo da eleição de 2002 (ANASTASIA, 2006). 

Havia um grupo de técnicos de diversas áreas do conhecimento que se 

reuniram com o candidato ao governo de Minas Gerais, Aécio Neves, para conceber o 

programa de governo. 

Das reuniões deste grupo com o então candidato percebeu-se, em todos 
os segmentos, que havia um sério problema de gestão na administração 
pública, ou seja, não somente enfrentávamos uma crise fiscal, como 
também a forma de funcionamento do Estado estava bolorenta, sem 
condição de responder às necessidades da população, em todos os setores 
relevantes (ANASTASIA, 2006, p. 15). 
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As constatações feitas pela equipe de governo sugeriam que um novo 

modelo de gestão seria fundamental para que a administração pública pudesse dar 

respostas adequadas às necessidades da sociedade. Uma mudança desse tipo não poderia 

ser realizada de forma imediata, conforme sugeria o processo da reforma gerencial 

realizada pelo governo federal. Sendo assim, o governo elaborou uma metodologia que 

permitiria atacar simultaneamente problemas de curto e longo prazo, que ficou conhecida 

como Choque de Gestão (VILHENA; FALCÃO-MARTINS; MARINI, 2006). 

O Choque de Gestão não é mais uma concepção de "reforma 
administrativa" ou de "reforma do Estado". Há duas principais distinções 
no Choque de Gestão. Primeiramente, constitui adequação institucional 
pela forma (buscando a necessária implantação de padrões, tais como, por 
exemplo, da burocracia ortodoxa ou de concepções autodenominadas 
pós-burocráticas), tampouco a adoção de um corolário 
desenvolvimentista sem chão implementador (VILHENA; FALCÃO-
MARTINS; MARINI, 2006, p. 21). 

Aspecto extremamente interessante do Choque de Gestão é a sua 

originalidade, pois as reformas administrativas, a grande maioria, têm uma única 

preocupação: abandonar o paradigma burocrático e implantar uma administração pública 

gerencial. No caso do governo de Minas, o foco passou a ser no planejamento e na 

definição de objetivos (VILHENA; FALCÃO-MARTINS; MARINI, 2006). 

Para lograr o êxito esperado, o governo utilizou o conceito de duplo 

planejamento (ou processo dual). Segundo Guimarães e Almeida (2006), essa prática de 

gestão consiste em elaborar estratégias simultâneas para o curto e longo prazo, pois o atual 

cenário não permite que o planejamento do trabalho seja focado apenas em períodos 

longos. 

No caso de Minas Gerais, há o Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado (PMDI), que é um instrumento particular à constituição do estado, que permite 

que o planejamento de longo prazo seja institucionalizado. Embora ele tenha sido 

aproveitado como uma ferramenta de gestão apenas a partir de 2003, sua data de criação 

coincide com a promulgação da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Ainda se observa que o processo de mudança em questão utilizou uma 

ferramenta semelhante à do processo da reforma gerencial ocorrida em 1995, o controle 
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por resultados. Isso permitiu que o governo pudesse agir de forma mais flexível, tornando 

a administração pública mais eficiente (MARQUES et al 2010; PAES DE PAULA, 2010). 

Vários instrumentos gerenciais compõem o Choque de Gestão. Seu 
denominador comum é composto das relações de natureza contratual, 
estabelecidas não apenas entre os vários níveis de governo, mas também 
entre o governo, o setor privado e o terceiro setor. Acordos de resultados, 
parcerias público-privadas e termos de parcerias estabelecidos com 
[Organização da Sociedade Civil de Interesse Público] OSCIPs são 
alguns exemplos desse movimento de contratualização (PECI et al., 
2008, p. 1139). 

O que tornou o programa de governo diferente dos demais planos de 

reforma foi a ideia de se definir um objetivo de longo prazo e, somente a partir daí, 

concentrar-se nas mudanças que deveriam ser realizadas para conseguir alcançá-lo. Isso fez 

com que todas as políticas públicas pudessem ser realizadas com um foco bem delineado, 

que é o de tornar Minas Gerais o melhor estado para se viver. Entretanto, não se pode 

deixar de destacar que muitas ações que foram realizadas na administração possuem 

semelhanças com o que havia sido feito no governo federal na década de 90. 

Paes de Paula (2010) chama a atenção para o fato de que o Choque de 

Gestão teve êxito ao assumir compromisso com um projeto desenvolvimentista, o que não 

foi realizado na reforma gerencial da década de 1990. A autora ressalta que isso só foi 

possível em virtude da adoção de ferramentas gerenciais, como o planejamento de 

estratégia empresarial, que foram desenvolvidas durante as décadas de 1980 e 1990. 

Os méritos obtidos pela segunda onda de reforma, como é chamado o 

Choque de Gestão do Governo mineiro, são visíveis no tocante à inclusão do 

desenvolvimento na monitoração de resultados. Isso permitiu uma visão menos estreita do 

que a simples preocupação com a questão da eficiência, tão difundida na primeira onda. 

Algumas fragilidades são constatadas nesse modelo. A primeira delas é a falta de revisões 

mais constantes das metas estabelecidas pelo acordo de resultados, encontrando-se 

situações que se alteram, mas as metas permanecem inalteradas (PAES DE PAULA, 

2010). 

Além disso, Paes de Paula (2010) acentua que as decisões continuam sem 

envolvimento mais significativo da participação do cidadão, distanciando-se, portanto, da 
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dimensão sociopolítica da gestão pública. Embora existam mecanismos de controle social 

inserido no modelo, a tomada de decisão ainda permanece nas mãos dos burocratas. 

Paes de Paula (2010) defende que as críticas realizadas ao Choque de 

Gestão de maneira alguma ofuscam méritos da reforma. No entanto, debater aspectos que 

ainda não lograram êxito na administração pública é crucial para "superar o determinismo 

do próprio gerencialismo, compreendendo a gestão como uma construção social cotidiana 

(PAES DE PAULA, 2010, p. 526)". 
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4 GESTÃO POR COMPETENCIAS 

A gestão por competências tem ganhado espaço nas organizações que 

buscam uma sintonia entre as estratégias organizacionais e o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias para alcançá-las. Trata-se de uma busca por desenvolver 

um modelo gestão de pessoas que colabore de maneira intensa com o alcance dos objetivos 

do negócio. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a evolução e os principais 

conceitos relacionados à gestão por competências no ambiente organizacional. Em um 

primeiro momento serão apresentados os aspectos mais relevantes das competências 

organizacionais. Em seguida serão apresentados os principais conceitos de competências 

individuais, que são fortemente influenciados pela teoria da Visão da Empresa Baseada em 

Recursos. Também serão descritos aspectos relacionados à evolução da gestão de pessoas e 

à inserção do conceito de competências em seus subsistemas. E será abordada a gestão por 

competências na área pública. 

4.1 Competência organizacional 

Embora esse trabalho tenha como foco as competências individuais e a 

forma como elas são geridas, é de suma importância entender o conceito de competência 

organizacional que, conforme Ruas (2005), é mais recente e está fortemente apoiado pela 

Resource Based View. 

Ao tratar dos fatores que determinam a competitividade de determinada 

organização, percebem-se duas correntes (FLEURY; FLEURY, 2003; JAVIDAN, 1998). 

A primeira delas é a análise da indústria ou do posicionamento estratégico, que tem como 

principal representante Michael Porter. A ênfase dessa abordagem é voltada para a análise 

estrutura da indústria, ou seja, do setor de atuação da empresa. O que marca essa visão é o 

fato de que a vantagem competitiva só pode ser alcançada com a compreensão das formas 

de atuação da concorrência (PORTER, 1990). 

Porter (1990) propõe uma análise de cinco forças que existem em qualquer 

tipo de indústria e que podem ser consideradas regras da concorrência: a entrada de novos 
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concorrentes, a ameaça de substitutos, o poder de barganha dos compradores e dos 

compradores, o poder de negociação dos fornecedores e a rivalidade entre concorrentes 

atuais. 

Utilizando como pano de fundo a cadeia de valores, Porter (1990) aborda o 

impacto da tecnologia sobre a vantagem competitiva. Em alguns momentos o autor deixa 

transparecer certa preocupação com o ambiente interno, quando afirma que "a tecnologia 

está contida em toda atividade de valor em uma empresa e a transformação tecnológica 

pode afetar a concorrência por seu impacto sobre quase todas as atividades" (PORTER, 

1990, p. 154). 

Salientam Fleury e Fleury (2004) que, apesar do próprio Porter (1990) 

demonstrar preocupação com o ambiente interno, o foco dessa abordagem é a análise do 

ambiente externo, sempre com foco na indústria. Sendo assim, trata-se de uma abordagem 

de fora para dentro. 

A segunda abordagem, conhecida como visão da empresa baseada em 

recursos (Resources Based View of the Firm), está ancorada na ideia de que a organização, 

para obter vantagem competitiva, deve saber mobilizar seus recursos internos. A 

diferenciação de uma empresa, nesse caso, é alcançada com uma visão que parte de dentro 

para fora, sendo a articulação de competências organizacionais que permitirá a obtenção de 

lucros perante uma estratégia que tornará a empresa única no seu setor de atuação 

(FLEURY; FLEURY, 2003; JAVIDAN, 1998). 

A visão baseada em recursos não é recente, sendo a teoria do crescimento da 

firma de Penrose do final da década de 1950 e a teoria econômica evolucionária do início 

da década de 1980. Ambas se preocupam com os recursos tangíveis e intangíveis da 

organização, que são capazes de sustentar a vantagem competitiva. Mesmo com o aumento 

da sua aceitação na literatura econômica e estratégica, ainda existem dúvidas em relação a 

qual seria a estrutura adequada da visão de competência baseada em recursos (MILLS; 

PLATTS; BOURNE, 2003). 

O artigo "The core competences of the corporation", de Prahalad e Hamel 

(1990), propôs uma série de conceitos inerentes à estratégia e às competências 
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organizacionais. Para Javidan (1998), a teoria desenvolvida pelos autores tem exercido 

importante papel na disseminação da Resorce Based View of de Firm. O artigo contribuiu 

com alternativas aos conceitos tradicionais de estratégia e forneceu um novo ferramental 

para corporações que possuem negócios variados, com objetivo de criar sinergias entre as 

unidades de negócio. 

Prahalad e Hamel (1995, p. 229) definem que "uma competência é um 

conjunto de habilidades e tecnologias, e não uma única habilidade ou tecnologia isolada". 

Além disso, os autores destacam que, nos dias atuais, a concorrência não está mais entre os 

produtos, e sim entre as empresas que são capazes de desenvolver competências 

consideradas essenciais. Tais competências não se restringem a um produto ou serviço, 

elas são capazes de permear toda a organização, inclusive as unidades organizacionais. 

As competências essenciais (core competence) são definidas como a 

capacidade de integrar recursos sinérgicos que possam oferecer um diferencial para a 

organização (PRAHALAD; HAMEL, 1990). Essa ideia está estritamente ligada à 

perspectiva estratégica do modelo de competências (BRANDÃO, 2009; DUTRA 2004; 

FLEURY; FLEURY, 2004, RUAS, 2005). 

Existem três requisitos sugeridos por Prahalad e Hamel (1990) capazes de 

validar as core competences de determinada organização: oferecem reais benefícios para os 

consumidores, são difíceis de serem imitadas e dão acessos a diferentes mercados 

consumidores. 

É interessante notar que nem sempre existe, na realidade das organizações, o 

desenvolvimento desse conceito. Com base no resultado de uma pesquisa realizada com 11 

empresas de grande porte do Rio Grande do Sul, Ruas (2005) afirma que a validação do 

conceito do conceito de core competences é um processo bastante problemático, não tendo 

sido foi possível validar, em qualquer dos casos, os três critérios simultaneamente. 

De qualquer forma, a teoria de Prahalad e Hamel (1990) ganhou ampla 

aceitação a partir da década de 1990. Além disso, os autores têm o mérito de terem 

desenvolvido o conceito de competência organizacional, que serve de base para o 

desenvolvimento das competências individuais (RUAS, 2005). A gestão por competência é 
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um modelo que parte do pressuposto de que as pessoas, inseridas em um contexto 

organizacional, devem possuir um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que 

irão permitir com que a organização alcance seus objetivos estratégicos. As competências 

individuais devem sustentar as competências organizacionais (BRANDÃO, 2009). 

4.2 Conceitos de competências individuais 

Os estudos sobre competências no contexto organizacional não constituem 

algo novo, por isso encontra-se ampla variedade de conceitos, o que muitas vezes torna a 

sua operacionalização algo complexo (BITENCOURT, 2001; DIAS et ai, 2008; RUAS, 

2005; RUAS et al. 2010). Muitos autores e gestores propõem definições que embaralham 

competências com conceitos afins, tais como atitude, conhecimentos, habilidades, 

potencial, desempenho, entre outros (FERNANDES; FLEURY, 2007). 

Isamberti-Jamarti (apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001) revela que o 

termo competência, no fim da Idade Média, possuía caráter meramente jurídico. 

Competência era o direito que uma pessoa tinha de decidir sobre determinado assunto, ou 

seja, reconhecimento por parte da sociedade de que alguém possuía capacidade de julgar 

ou pronunciar-se sobre determinado fato. 

O termo começa a ser aplicado no meio organizacional a partir dos trabalhos 

de Taylor (1990). Ao utilizar o estudo de tempos e movimentos ele conseguia mensurar o 

grau de competência no ambiente de trabalho. Isso permitiu que ele mostrasse aos gestores 

da época formas de recrutar, selecionar e desenvolver os operários de forma a aumentar a 

eficiência do processo produtivo (SANDBERG, 2000; SANDBERG; PINNINGTON, 

2010). 

Cabe ressaltar que, no caso dos princípios tayloristas, a competência era 

restrita aos postos de trabalho, pois o operário deveria possuir conhecimentos e habilidades 

para realizar suas tarefas. Com o aumento da complexidade das relações do trabalho, 

passou-se a considerar também os aspectos atitudinais e interações sociais (BRANDÃO, 

2009). 
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Além disso, conforme salienta Akatouf (1996), as características do modelo 

de produção taylorista, que envolve descrições de postos de trabalho, o conceito de o 

homem certo no lugar certo e o controle e disciplina são práticas que se tornaram 

superadas por impedirem a real iniciativa, a imaginação e a criatividade dos trabalhadores. 

O paradigma taylorista-fordista era um regime de acumulação voltado para a exigência do 

respeito às normas, a disciplina aos procedimentos prescritos e para a não comunicação 

entre os operários (HIRATA, 1994). 

Bitencourt e Barbosa (2010) observam que o processo de reformulação do 

Estado na década 1970 impactou profundamente o ambiente organizacional. Esse processo 

teve como marco as mudanças ocorridas no governo Tatcher, visando a uma reestruturação 

do papel do governo na economia, inclusive por meio da privatização de uma série de 

atividades e discussões referentes à regulamentação e ao monitoramento das relações de 

trabalhos. 

Tais mudanças serviram como pano de fundo para uma série de ajustes por 

parte das empresas, com base no novo contexto produtivo. A partir desse momento, fica 

visível uma atenção maior para a necessidade dos clientes, com profundas mudanças nos 

processos organizacionais. O trabalhador passou a ser valorizado em virtude da sua 

capacidade de produção, trazendo à tona programas de remuneração variável 

(BITENCOURT; BARBOSA, 2010). 

O fluxo de trabalho atual exige uma nova dinâmica, que surge de maneira a 

superar o paradigma taylorista-fordista, pois as novas tecnologias tendem a substituir as 

operações gestuais humanas, mesmo aquelas consideradas intelectuais elementares. Sendo 

assim, o novo papel do trabalhador seria gerenciar eventos inesperados que possam 

comprometer a qualidade trabalho. Dessa forma, trabalhar consiste em estar 

constantemente atento e esses eventos e atuar de forma preventiva a tratá-los quando 

vierem a ocorrer (ZARIFIAN, 2001). 

O conceito de competências "insere-se em uma dimensão pós-taylorista de 

crise dos postos de trabalho" (BITENCOURT; BARBOSA, 2010, p. 286). Um ponto de 

partida nesse campo, detectado por Fleury e Fleury (2004) e Dutra (2004), foi dado por 
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McClelland (1973), que considera competência as características subjacentes de uma 

pessoa, que podem ser relacionadas a um desempenho superior. 

Mc Clelland (1973) revela sua preocupação com o uso excessivo de testes 

de conhecimento nos Estados Unidos e questiona a base de sucesso em que está apoiado 

esse tipo de avaliação. Alguns estudos mostram fraca correlação entre alto desempenho de 

alunos universitários e sucesso em suas vidas profissionais e afirmam que testes de 

conhecimento são incapazes de predizer a performance no trabalho (MC CLELLAND, 

1973; SPENCER JÚNIOR: SPENCER, 1993). 

Boyatzis (1982) também é considerado um dos pioneiros no 

desenvolvimento do conceito de competência. Segundo ele, competências são 

características ou habilidades que permitem às pessoas realizarem ações específicas e que 

geram uma performance superior no trabalho. 

O desempenho eficaz também inclui a ideia de que os resultados alcançados 

são decorrências de determinadas ações. Isso significa que casos fortuitos que possam 

interferir nas metas de maneira positiva ou negativa não devem ser considerados na 

avaliação do desempenho de determinada pessoa (BOYATZIS, 1982). 

Uma competência do trabalho é uma característica subjacente de uma 
pessoa em que ela pode ser um motivo, traço, habilidade, aspecto de um 
papel de autoimagem ou social ou de um corpo de conhecimento que ele 
ou ela utiliza. A existência e posse destas características podem ou não 
podem ser conhecidas da pessoa. Neste sentido, essa característica pode 
ser um aspecto inconsciente da pessoa (BOYATZIS, 1982, p. 21 -
tradução nossa). 

Competência é definida por Spencer Júnior e Spencer (1993) como uma 

característica subjacente a um indivíduo, que é normalmente relacionada a um desempenho 

eficaz ou considerada superior em determinada situação. Os autores utilizam subjacente 

com o objetivo de descrever uma parte da personalidade da pessoa considerada profunda e 

duradoura, que pode ajudar a prever comportamento em uma série de situações 

(SPENCER JÚNIOR; SPENCER, 1993). 
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Fleury e Fleury (2004) e Dutra (2004) fazem uma divisão em duas grandes 

correntes teóricas sobre o assunto. A primeira delas é composta por autores americanos 

(BOYATZIS, 1982; MC CLELLAND 1973; SPENCER JÚNIOR; SPENCER, 1993) que 

definem competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes ou como 

um estoque de qualificações que permitiriam ao indivíduo o alcance de resultados 

superiores. A segunda corrente é composta por autores franceses, como Le Boterf (2003) e 

Zarifian (2001), que trabalham sob a perspectiva de entregas ou realizações das pessoas 

diante de determinado contexto. 

A abordagem que Zarifian (2001) utiliza para construir o conceito de 

competência é marcada por forte ênfase na tomada de iniciativa. Isso significa que a 

atuação diante de situações específicas deve superar as prescrições contidas nos manuais, 

que nem sempre irão contribuir para a resolução dos obstáculos a serem enfrentados. O 

responsável pelo trabalho deve apresentar respostas singulares, por meio de uma 

articulação estratégica das capacidades que possui. 

O assumir responsabilidade, para Zarifian (2001), acompanha a autonomia, 

a iniciativa e a descentralização de tomada de decisões e significa "assumir a plenitude da 

sua ação em face dos outros, mas também (e primeiramente) em face de si mesmo 

(ZARIFIAN, 2003, p. 139)". 

As formas heterogêneas das organizações e o complexo ambiente 

organizacional exigem que os profissionais sejam capazes de enfrentar situações inéditas e 

constantes mudanças, ir além daquilo que está previsto nos procedimentos. Trata-se de 

saber tomar decisões de acordo com o cenário e assumir responsabilidades (LE BOTERF, 

2003; ZARIFIAN, 2001; 2003). Nesse mesmo sentido, Ruas (2005, p. 36) refere que "a 

noção de competências trata de forma predominante do desenvolvimento de capacidades 

que podem ser posteriormente mobilizadas em situações em sua maioria pouco 

previsíveis". 

Zarifian (2001) também reconhece que as competências estão apoiadas em 

conhecimentos que, ao serem utilizados no entendimento de determinadas situações, 

permitem um processo de transformação. "Não há exercício da competência sem um lastro 
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de conhecimentos que poderão ser mobilizados em situação de trabalho (ZARIFIAN, 

2001, p. 72)". 

Conforme Le Boterf (2003, p. 49), "descrever a competência não pode 

limitar-se ao estabelecimento de uma lista de conhecimentos ou de habilidades, nem 

mesmo à constatação de sua limitação". Isso significa que competência não é o estoque de 

recursos, mas sim a sua adequada operacionalização. 

A diferença entre competência requerida e competência real é relatada por 

Le Boterf (2003): no primeiro caso, encontra-se a expectativa da organização em relação à 

forma de atuação da pessoa. Já no segundo, tem-se uma conduta operacionalizada. Diante 

de uma situação específica, o profissional deve decidir por um caminho para resolver o 

problema ou alcançar uma meta. Não há apenas uma opção, mas um leque de 

oportunidades à sua frente, o que torna evidente que ser competente não implica uma única 

forma de agir, conforme prescrito em manuais (ZARIFIAN, 2001). 

Outro aspecto relevante da competência é que um profissional nunca a 

utiliza apenas para a resolução de um problema ou uma situação específica. O indivíduo 

deve saber transpor, o que significa que situações vividas anteriormente, embora não se 

repitam em sua integralidade, devem ser aproveitadas por meio de transferência lateral, 

quando as categorias de problemas e situações estão em um mesmo nível ou vertical, em 

casos de situações de mais complexidade (LE BOTERF, 2000; ZARIFIAN, 2003). 

Zarifian (2003) explica que as situações a serem enfrentadas pelos 

profissionais não são totalmente novas, carregam certa redundância. Essa constatação é 

importante, mas se não fosse isso as experiências não poderiam ser aproveitadas em 

situações futuras. 

O saber aprender também se torna relevante no processo de construção das 

competências. Bitencourt (2001) relaciona o conceito de aprendizagem organizacional 

diretamente ao processo de aprendizagem contínua, por meio do qual a reflexão sobre fatos 

ocorridos gera readequação diante de novos fatos, o que permite melhor desempenho 

organizacional. 
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Aprender a aprender exige que a empresa utilize de maneira positiva as 

experiências vividas, transformando-as em conhecimentos. Entretanto, para que isso 

ocorra, a adoção de uma postura mais flexível se torna imprescindível. A aprendizagem 

organizacional tem uma perspectiva processual, pois ela está voltada para a forma como a 

aprendizagem ocorre, ou seja, como o conhecimento gerado é disseminado 

(BITENCOURT, 2001; NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

É importante realçar que existe uma relação de complementaridade entre 

aprendizagem organizacional e gestão de competências. 

A competência não restringe o conhecimento a um nível abstrato, mas 
traduz-se em práticas observáveis no trabalho. Essas práticas, uma vez 
sistematizadas, permitem que o conhecimento tratado inicialmente em 
nível individual seja disseminado e incorporado a práticas 
organizacionais. Ou seja, a aprendizagem individual transforma-se em 
coletiva (BITENCOURT, 2001, p. 54). 

A aprendizagem em um panorama organizacional permite a criação do 

capital intelectual, além da identificação e correção de falhas e inovações. Para Argyris 

(1993), com o objetivo de atender às demandas do ambiente, existem dois tipos de 

aprendizagem nas organizações: o circuito simples (single-loop), que consiste na mudança 

de comportamentos de rotina, e o circuito duplo (double-loop), que busca mudanças mais 

profundas que alterem as premissas e corrijam erros pela análise de valores subjacentes e 

políticas da organização. Le Boterf (2003) considera que o profissional deve ter a 

capacidade de não apenas aprender a aprender, mas fazer isso de forma profunda e 

duradoura, gerando uma aprendizagem de circuito duplo. 

Nonaka e Takeuchi (1997), baseados em pesquisas realizadas em empresas 

japonesas, apresentaram a Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional. O 

conhecimento, segundo esses autores, nasce de forma individual e o desafio é tonar 

explícito o conhecimento tácito, de modo que ele possa ser compartilhado por toda a 

organização. 

A espiral do conhecimento tem por objetivo mostrar a dinâmica do processo 

de geração do conhecimento. Para isso, Nonaka e Takeuchi (1997) trabalham com quatro 

modos de conversão do conhecimento. A socialização é um processo que se apoia na troca 
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de experiências entre as pessoas, buscando a conversão de conhecimento tácito em tácito. 

A externalização ocorre por meio de analogia e busca a conversão de conhecimento tácito 

em explícito. Já a combinação é um processo que busca sistematizar conceitos dentro da 

organização. Nesse caso, busca-se converter conhecimentos explícitos em explícitos. Por 

fim, os autores tratam da internalização, que é um processo de conversão de conhecimento 

explícito em conhecimento tácito. 

Dentre os quatro modos de conversão do conhecimento, a externalização 
é a chave para a criação do conhecimento, pois cria conceitos novos e 
explícitos a partir do conhecimento tácito. Como podemos converter o 
conhecimento em conhecimento explícito de forma eficiente e eficaz? A 
resposta está no uso sequencial da metáfora, analogia e modelo 
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 73). 

Os funcionários devem saber mobilizar não apenas seus próprios recursos, 

mas também suas redes profissionais, ou seja, saber usufruir das relações pessoais que 

possuem dentro e fora da organização. A competência passa a ser desenvolvida de maneira 

multidimensional, deixando de lado a ideia de que ela surge apenas da própria pessoa (LE 

BOTERF, 2003; ZARIFIAN, 2001). Neste caso, a competência surge com o objetivo de 

conectar as pessoas diante de um mesmo objetivo, obrigando a organização a deixar de 

lado a sua visão funcional e passar a trabalhar de forma transversal. A utilização da equipe 

de projetos tem permitido grandes avanços nesse sentido (ZARIFIAN, 2001). 

Importante observação em relação ao conceito de competências é que, 

embora ele possua certa semelhança com o conceito de qualificação, na prática são termos 

com significados diferentes. Para Le Boterf (2003), a qualificação está intimamente ligada 

ao aspecto tradicional de gestão. Diplomas e certificações são considerados apenas alguns 

dos recursos que podem ser mobilizados de tal forma a permitir que as pessoas atuem de 

maneira competente. E acrescenta que "profissional não é aquele que possui 

conhecimentos ou habilidades, mas aquele que sabe mobilizá-los em um determinado 

contexto profissional" (LE BOTERF, 2003, p. 48). Sendo assim, é fundamental que a 

pessoa consiga colocar em prática as capacidades e os saberes. 

As diferenças entre os conceitos de qualificação e competências estão 

resumidas no Quadro 2, elaborado por Ruas (2005). 
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Quadro 2 - Qualificação versus competências 

Qualificação Competência 

Relativa estabilidade da atividade 

econômica. 

Baixa previsibilidade de negócios e atividades. 

Concorrência localizada. Intensificação e ampliação da abrangência da 

concorrência. 

Lógica predominante: indústria (padrões). Lógica predominante: serviços (eventos). 

Emprego formal e forte base sindical. Relações de trabalhos informais e crise dos 

sindicatos. 

Organização do trabalho com base em 

cargos definidos e tarefas prescritas e 

programadas. 

Organização do trabalho com base em metas, 

responsabilidades e multifuncionalidade. 

Foco no processo. Foco no resultado. 

Baixa aprendizagem. Alta aprendizagem. 

Fonte: RUAS, R.L. Gestão por competências: uma contribuição à estratégia das organizações. 
Cap.2. In: RUAS, R.L.; ANTONELLO, C.S.; BOFF, L.H. (org.). Aprendizagem 
organizacional e competências. Porto Alegre: Bookman, p. 34-54, 2005. 

Outra importante concepção de competências foi desenvolvida por 

Sandberg (2000), que utilizou em sua teoria as abordagens interpretativa e 

fenomenográfica, de forma alternativa às abordagens tradicionais de competência. O autor 

classifica como abordagem tradicional (racionalista) os conceitos que definem 

competência humana como um conjunto de atributos (conhecimentos e habilidades) que os 

trabalhadores usam para realizar suas atividades diante de situações específicas. A proposta 

de Sandberg (2000) mostra que a concepção de determinado trabalho delimita os atributos, 

organizando uma estrutura distinta de competência de trabalho. 

Sandberg (2000) apresenta três abordagens, que são agrupadas dentro da 

visão racionalista: orientação para o trabalhador (worker-oriented), orientação para 

trabalho (work-oriented) e a combinação das duas anteriores (multimethod-oriented). A 

primeira delas tem o foco principal nos atributos pessoais dos profissionais (conhecimentos 

habilidades e atitudes) e nas características que permitem o desenvolvimento das 

atividades. Na segunda abordagem também existe a preocupação com os atributos 

pessoais, só que nesse caso o ponto de partida deixa de ser o profissional e passa a ser a 
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atividade. A identificação das principais tarefas que vão resultar na realização do trabalho e 

a sua posterior transformação em atributos torna possível a criação de uma lista de 

competências requeridas. A terceira e última abordagem é uma forma de evitar as críticas 

contra a orientação para o trabalhador e orientação para trabalho, quando tratadas de 

maneira isolada (SANDBERG, 2000). 

Entre os autores brasileiros, põe-se em relevo o trabalho de Bitencourt 

(2001), que utilizou a teoria de Le Boterf (2003), fortemente apoiada na ideia de 

mobilização, e o de Sandberg (2000), que possui ênfase na interação para a elaboração do 

seguinte conceito: 

Processo contínuo e articulado de formação e desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes de gestores a partir da interação 
com outras pessoas no ambiente de trabalho, tendo em vista o 
aprimoramento de sua capacitação, podendo, dessa forma, adicionar valor 
às atividades da organização e da sociedade (BITENCOURT, 2001, p. 
30). 

Importante aspecto da competência destacado por Dutra (2004) é a entrega. 

Os sistemas tradicionais de gerir pessoas estão apoiados nos cargos, ou seja, os critérios de 

avaliação observam o que as pessoas fazem. Numa perspectiva de competências, as 

entregas realizadas pelas pessoas passam a ser mais relevantes do que a estrutura formal na 

qual elas estão inseridas. 

Além do conceito de entrega, Dutra (2004) apresenta o conceito de 

complexidade, que é considerada uma característica inerente a determinado contexto, 

exigindo para tais situações formas diferentes de mobilização do repertório da pessoa. O 

conceito de complexidade permite a vinculação da geração de valor por parte da pessoa 

com questões remuneratórias. À medida que a pessoa se desenvolve, ela passa a valer mais 

não só para a organização, mas também para o mercado. Dessa forma, o mesmo critério 

que se usa para mensurar o desenvolvimento da pessoa também deve ser utilizado para 

definir a remuneração das pessoas. 

Fernandes e Fleury (2007) estabelecem a maturidade profissional como uma 

variável que colabora na identificação do grau de complexidade em que o indivíduo atua. 

Além disso, o espaço organizacional que é disponibilizado para que o indivíduo utilize as 
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suas competências também deve ser considerado. Com isso, fica claro que a competência 

deve ser exercida em conformidade com as demandas da organização. 

A complexidade e as competências podem ser integradas a partir da 

estruturação pela qual a área de gestão de pessoas vem passando. Ao definir as 

competências, as organizações deixam claro aquilo que é esperado das pessoas, tendo por 

base a estratégia previamente definida. Já o conceito de complexidade se torna 

fundamental na aferição das entregas (DUTRA, 2004). 

O conceito de espaço ocupacional surge com o objetivo de substituir o de 

cargo, até então visto como referencial do conjunto de atividades realizadas pelo indivíduo. 

As atribuições das pessoas na organização são dinâmicas e devem ser avaliadas levando 

em consideração a sua complexidade e as entregas realizadas. Com isso, a ampliação do 

espaço ocupacional permite à pessoa mudar o seu papel na organização sem mudar de 

cargo (DUTRA, 2004). 

Para os fins deste trabalho será usado o conceito de Fleury e Fleury (2004, 

p. 30), que definem competência como "um saber agir responsável e reconhecido, que 

implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo". Esse conceito será utilizado 

porque ele sintetiza a ideia de diversos autores, com ênfase não apenas no "saber agir", 

mas também no resultado que pode ser gerado para a organização e para as pessoas que 

nela trabalham. 

De acordo com Barbosa (2001), a gestão de competências nasce como um 

dos caminhos atuais de modelos que buscam reconhecer não apenas a necessidade de 

ganhos para a organização, mas também para o trabalhador, recompensado os esforços 

individuais nesse processo. 

Cabe aqui uma observação em relação à parte final do conceito, que afirma 

que a competência deve "agregar valor econômico à organização". Neste caso, é necessária 

uma leitura diferenciada dessa parte, tendo em vista que este trabalho foi realizado no 

âmbito da administração pública direta, que não deve atuar com foco na geração de valor 

econômico e sim na satisfação do interesse público. 
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Sendo assim, a competência está ligada às entregas dos indivíduos que 

devem estar vinculados à geração de valor para a administração pública, de modo que o 

governo consiga alcançar seus objetivos estratégicos. Além disso, a relação existente entre 

indivíduo e organização deve ser uma via de mão dupla, de modo que também seja 

possível gerar valor para o servidor público. 

4.3 A gestão por competência e seus impactos na gestão de pessoas 

Este tópico tem por objetivo apresentar conceitos básicos inerentes à área de 

gestão de pessoas, bem como os possíveis impactos que podem ser gerados nos 

subsistemas de pessoas com o advento do conceito de competências. 

A gestão de pessoas vem passando por inúmeras transformações, desde o 

taylorismo até os dias atuais. Isso ocorreu porque a forma de produção foi profundamente 

alterada nos últimos anos, devido às novas tecnologias, a um processo de intensa 

globalização e ao aumento da competitividade (DUTRA, 2002). Enquanto o profissional 

do início do século XX agia em um panorama de poucas mudanças, tomando decisões 

estruturadas em virtude de processos extremamente rígidos, atualmente ele tem que 

conviver com situações pouco previsíveis e estruturadas. Seu repertório de conhecimentos, 

habilidades e atitudes deve ser articulado com o objetivo de solucionar problemas de 

acordo com a forma com que ele surge (ZARIFIAN, 2001). 

Segundo Fischer (2002, p. 12), "entende-se por modelo de gestão de pessoas 

a maneira pela qual uma empresa se organiza para orientar o comportamento humano no 

trabalho". E acrescenta que as organizações utilizam práticas de gestão e definições de 

políticas e princípios com o objetivo de orientar a ação daqueles que ocupam postos de 

chefia nas relações com os funcionários. 

A gestão de pessoas, no entendimento de Dutra (2002, p. 17), é "um 

conjunto de políticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as 

pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo". Nesse conceito, as pessoas 

são consideradas um polo ativo da relação e compartilham com as organizações as 

responsabilidades na definição de seus planos profissionais. 
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Relevante aspecto da gestão de pessoas é o seu caráter contingencial. Isso 

significa que não há um modelo universal de gerir pessoas que possa ser aplicado de 

maneira efetiva em todas as organizações. Sendo assim, as políticas de gestão de pessoas 

devem considerar características do ambiente interno, como é o caso da cultura 

organizacional, tipo de serviços prestados e tecnologia adotada, e do ambiente externo, 

marcado pelas legislações trabalhistas e questões socioeconómicas (FISCHER, 2002). 

Os trabalhos de Fayol comentados por Dutra (2002) contribuíram para o 

estudo da anatomia da administração, o que permitiu o surgimento de funções que são 

consideradas essenciais em qualquer organização. A gestão de recursos humanos (RH) é 

considerada uma dessas funções e, em conformidade com essa perspectiva, ela reúne um 

conjunto de atividades relevantes para a gestão de pessoas. 

A evolução da área de pessoas nas organizações mostra que em um primeiro 

momento o departamento de pessoal (DP) era limitado a atividades de cunho burocrático 

como, por exemplo, a tramitação de documentos. O objetivo do DP era apenas controlar 

custos com a folha de pagamento, da mesma forma que se fazia com o restante dos 

recursos organizacionais, o que acabou sendo a origem do conceito de RH (FISCHER, 

2002). 

De acordo com Fischer (2002), o DP era compatível com o modelo da 

administração científica de Taylor que surgiu no começo do século XX, com a profunda 

preocupação com custos e a visão de que o homem deveria ser adequado à realização de 

determinada tarefa ou função. A partir das experiências de Elton Mayo, as décadas de 1930 

e 1940 foram momentos férteis para o surgimento da gestão do comportamento humano, 

fortemente apoiado na psicologia humanista, que acabou culminando com a adoção do 

conceito de administração de recursos humanos (ARH) nos Estados Unidos. 

Uma das principais mudanças após a migração do conceito de DP para o de 

ARH consiste no aumento das ações voltadas para o desenvolvimento de pessoas, o que 

colocou em segundo plano as atividades técnicas ligadas a cargos e salários. Em vez de 

enfatizar práticas processuais e burocráticas, a ARH enfatiza o comprometimento dos 

funcionários. Além disso, esse processo gerou interesse de pesquisadores preocupados em 
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identificar possíveis relações entre investimento na área de pessoas e sucesso 

organizacional (FISCHER, 2002). 

O conceito de RH está fortemente apoiado na ideia de que os funcionários 

devem estar fortemente motivados e comprometidos com a organização, de modo que 

sejam viáveis o aumento da competitividade e o alcance da vantagem competitiva. A 

empresa, por sua vez, deve ser capaz de gerar estímulos para que as pessoas se mantenham 

constantemente envolvidas com seus objetivos no longo prazo (DAVEL; VERGARA, 

2012; FISCHER, 2002). 

Nesse ponto de vista, a ARH é constituída de um conjunto articulado de 

atividades, supondo que os resultados desejados pela organização possam ser obtidos por 

meio de uma ação voluntária e programada em termos das funções atrair, selecionar, reter, 

incentivar, treinar, avaliar e remunerar pessoas (DAVEL; VERGARA, 2012, p. 8). 

O próximo passo nesse processo histórico da área de pessoas foi 

empreendido por pesquisadores da Universidade de Michigan. A maior preocupação 

desses autores era conectar a gestão dos recursos às estratégias organizacionais. A proposta 

desse novo paradigma consiste na utilização dos processos inerentes à prática de gestão 

dos RH como mecanismo de direcionamento de esforços para o alcance de objetivos 

estratégicos. Trata-se, portanto, de uma gestão de pessoas estratégica (DUTRA, 2002; 

FISCHER, 2002). 

A partir do final da década de 1970 e começo da década de 1980, com o 

advento da globalização, a área de RH passou a ser fortemente impactada pela grande 

competitividade internacional. Com isso, mais uma vez a relação entre os objetivos 

estratégicos do negócio e a forma de gerir pessoas despertou a atenção dos pesquisadores 

(DAVEL; VERGARA, 2012; FISCHER, 2002). 

É nessa configuração que surgiu a gestão de pessoas baseada em 

competências. Conforme ressalta Fischer (2002), a mobilização da energia emocional das 

pessoas deve servir como elemento essencial para a constituição das competências 

humanas, que por sua vez devem ser capazes de sustentar as competências organizacionais. 
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O papel do modelo competitivo de gestão de pessoas é conduzir esse processo, permitindo 

que as empresas tornem suas estratégias viáveis. 

É importante destacar que o desenvolvimento da gestão de pessoas com 

base em competências ainda apresenta certa fragilidade quanto à sua operacionalização. O 

sistema de remuneração, por exemplo, não obstante sua relevância, tem evoluído de 

maneira mais lenta, se comparado aos outros subsistemas de gestão de pessoas. O avanço 

ainda tímido nessa área pode ser explicado não só pelos impactos que as formas de 

compensação podem gerar na vida dos indivíduos, mas também nos custos que tais 

transformações podem acarretar para as empresas (PLOTHOW; HIPÓLITO, 2008). 

A remuneração por competências, por sua vez, tem encontrado obstáculos 

ainda maiores, pelos resultados já apresentados por algumas experiências frustradas e 

preocupações em relação à legislação trabalhista. Além disso, é necessário realçar que o 

foco de análise em um modelo de remuneração por competências deixa de ser o cargo e 

passa a ser a pessoa, transformando radicalmente a lógica tradicional da remuneração 

(PLOTHOW; HIPÓLITO, 2008). 

O processo de migração de uma abordagem baseada em cargos para outra 

baseada em competências exige que uma série de mudanças ocorra simultaneamente, não 

apenas na parte de remuneração, mas em todos os sistemas da área de RH. A principal 

implicação dessa mudança consiste em elaborar descrições das habilidades que os 

indivíduos devem possuir para que sejam bem-sucedidos em suas áreas de atuação em vez 

de focar-se na descrição das atividades de trabalho vinculadas aos cargos (LAWLER III, 

1994). 

O grande desafio para se desenvolver um plano de remuneração por 

competência de forma adequada consiste no desenvolvimento de mecanismos capazes de 

mensurar as competências profissionais. De acordo com Ledford Júnior (1995) e 

Martocchio (2001), a competência não representa o resultado em si, como ocorre no 

sistema por mérito. Ela se refere apenas ao potencial do profissional. Isso posto, Ledford 

Júnior (1995) sugere que as organizações criem dois sistemas de pagamento, um por 

desempenho, outro por competências. 
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Já a avaliação de desempenho como instrumento legitimador de tomada de 

decisão na área de gestão de pessoas é assunto ainda não consolidado. Isso ocorre porque, 

na prática, muitas vezes as avaliações de desempenho não subsidiam os processos de 

tomada de decisão. Sendo assim, detecta-se um descompasso entre discurso e prática 

gerencial (FERNANDES; HIPÓLITO, 2008). 

Os processos de avaliação de pessoas devem ser vinculados aos objetivos 

organizacionais. Os resultados da avaliação de desempenho devem permitir o 

redirecionamento das ações das pessoas, que pode ser realizado por meio de instrumentos 

como: treinamento, remuneração e sucessão (FERNANDES; HIPÓLITO, 2008). 

Ao analisar a inserção do conceito de competência na avaliação de 

desempenho, Fernandes e Hipólito (2008) apresentam um modelo baseado nas seguintes 

métricas: conhecimento, habilidade e atitude. A avaliação atitudinal é aquela que permite 

verificar a sintonia entre indivíduo e organização. Em virtude do seu alto grau de 

subjetividade, torna-se relevante a obtenção de feedback de múltiplas fontes. Além disso, 

também é relevante não utilizar o aspecto atitudinal como critério de progressão de carreira 

ou questões salariais. Sendo assim, a importância dessa métrica consiste na possibilidade 

de gerar retorno ao profissional, para que ele possa melhor se adequar ao seu ambiente de 

trabalho (FERNADES; HIPÓLITO, 2008). 

A adoção de avaliação por objetivos seria uma saída ao problema da 

subjetividade apresentado pela avaliação pautada apenas nas capacidades do indivíduo. 

Conforme reportam Fernandes e Hipólito (2008), isso não é possível, pois o alcance de 

determinadas metas não implica necessariamente a contribuição efetiva do profissional. 

Um dos motivos para essa constatação refere-se ao fato de que fatores externos podem 

contribuir para o alcance de determinado resultado. 

Fernandes e Hipólito (2008) propõem um modelo de avaliação que seja 

orientado ao desenvolvimento do profissional, com base no grau de complexidade das 

tarefas realizadas pelo indivíduo. Isso implica a aceitação da ideia de que a pessoa deve 

trilhar uma trajetória na qual a complexidade das tarefas aumenta no decorrer do tempo. 
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Ao utilizar essa perspectiva, "a caracterização das competências enquanto 

métrica da avaliação não se fundamenta na intensidade ou na frequência com qual a pessoa 

manifesta ser voltada a resultados, mas na evolução da complexidade na qual esse 

comportamento é exigido" (FERNANDES; HIPÓLITO, 2008, p. 162). Portanto, a 

avaliação de desempenho deve buscar aferir o nível de complexidade que cerca o trabalho 

do indivíduo. 

Os modelos de gestão baseados em desempenho têm por objetivo a 

realização das avaliações com base em critérios que possuem origem em um planejamento 

inicial. Sendo assim, avaliar é um processo de comparação entre o que foi planejado e o 

que foi de fato executado (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

Por fim, Brandão e Guimaraes (2001) sugerem que a gestão de desempenho 

e a gestão por competências possuem como ponto central a preocupação com a 

performance organizacional. Os autores também sugerem que esses dois modelos podem 

ser tratados de forma complementar. 

4.4 Competência na área pública 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a evolução da utilização da gestão 

por competência na área pública, abordando o desenvolvimento de experiências nacionais 

e internacionais recentes. 

A gestão de competências tem se tornado uma tendência no setor público. 

Para que isso efetivamente ocorra, é necessário mudar a forma de pensar as carreiras. As 

pessoas devem ser reconhecidas pelos valores que elas efetivamente oferecem para as 

organizações e isso deve prevalecer em detrimento das tradicionais formas de gestão de 

carreiras no setor público, que estão apoiadas em critérios como antiguidade, qualificações 

e testes de conhecimento (BEECK; HODONGEM, 2010). 

Guimarães (2000) apresenta três condicionantes para que o modelo de 

gestão por competência possa ser utilizado com êxito pela administração pública. O 

primeiro consiste no estabelecimento de uma visão estratégica, bem como missão, 

objetivos e indicadores de desempenho que possam servir de referência para um modelo de 
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competências. A segunda consiste em um contexto de trabalho adequado, que valorize 

inovação, autonomia e responsabilidade dos funcionários. Por fim, o autor indica a 

necessidade de que as políticas da organização como um todo caminhem sempre em 

consonância com os RH. 

A utilização do modelo de competência na área pública também requer 

transformações, que só podem lograr êxito se partirem de um planejamento que consiga 

contribuir de forma efetiva com a questão financeira e da modernização tecnológica. No 

entanto, a utilização do modelo de competência precisa ir além das ações mencionadas, de 

modo que os sistemas sociais, ou seja, a cultura da organização também possa se ajustar a 

essa nova realidade (GUIMARÃES, 2000). 

A utilização de modelos de gestão por competências na área pública é 

decorrente das reformas gerenciais ocorridas inicialmente no Reino Unido e nos Estados 

Unidos a partir do final da década de 1970. Os conceitos reformistas se espalharam pela 

Europa, principalmente entre os países membros da OECD durante a década de 1980. É 

nessa situação de mudanças que temas como RH estratégicos e gestão de competências 

despertaram o interesse dos diversos governos (BEECK; HODONGEM, 2010; 

HONDEGHEM; HORTON; SCHEEPERS, 2006). 

Os conceitos de competência têm sido utilizados pelo serviço público 

britânico desde meados da década de 1980, quando foi criada uma estrutura de programas 

de treinamento pelo Civil Service College. No começo da década de 1990, várias 

instituições públicas estavam utilizando o conceito de competências em suas políticas de 

pessoal. Isso, todavia, não gerou uma transformação radical, por não ter havido a criação 

de um modelo que identificasse competências genéricas que cortassem os diversos órgãos, 

e sim iniciativas pontuais que identificaram competências específicas (HORTON, 2000). 

Uma das pesquisas mais relevantes nessa área foi realizada por Horton 

(2000), que investigou 63 órgãos públicos britânicos com o objetivo de saber o grau de 

disseminação do modelo de competências dessas instituições. Registrou-se que 49 

instituições tinham uma estrutura de competência implantada, o que representa 80% da 

amostra; 10 instituições estavam com planos de começar a utilizar a gestão de 

competências no próximo ano. 
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A pesquisa ainda mostrou que a área de desenvolvimento de pessoal era a 

mais impactada pelos modelos de competências utilizados pelos órgãos; logo em seguida 

estavam as funções das áreas de avaliação e treinamento. A função de pagamento e 

recompensa apresentou aplicação restrita diante das demais agências pesquisadas e, por 

fim, em apenas uma agência o modelo havia sido implantado de forma sistêmica, 

envolvendo todas as funções da área de RH (HORTON, 2000). 

O trabalho de Horton (2000) também revelou que dois terços dos 

entrevistados responderam que a estrutura abrangia todos os níveis da organização. Os 

números de competências encontradas tiveram grande variação, tendo a grande maioria dos 

órgãos apresentado entre seis e 10 competências. 

Além dos pontos citados, Horton (2000) identificou problemas na 

implantação e utilização da estrutura de competências pelos órgãos participantes da 

pesquisa. Exemplos disso foram a perda do conhecimento pelos servidores e a falta de 

comprometimento pelos ocupantes de cargos gerenciais. A dificuldade em identificar 

competências e a resistência dos sindicatos também foram mencionadas como um dos 

entraves na implantação do sistema. 

Entre os benefícios encontrados após a utilização do modelo de gestão 

baseado em competências, os respondentes da pesquisa citaram benefícios para os 

funcionários, gerentes e melhorias na qualidade das operações da organização. Para o 

gerente, por exemplo, fica claro que o sistema conecta todas as funções da área de gestão 

de pessoas, auxiliando no processo de recrutamento, provendo critérios mais adequados de 

avaliação e escolhendo treinamentos necessários (HORTON, 2000). 

Já estudo realizado em 2002 sobre a utilização da gestão por competência na 

administração pública na Europa revelou que não se pode falar em uma prática universal 

desse modelo na Europa, nem mesmo em países como o Reino Unido. Hondeghem, Horton 

e Scheepers (2006) captando alguns pontos de tendências convergentes na adoção da noção 

de competência. 

A primeira tendência mostra que na administração pública europeia os 

diplomas têm sido cada vez menos valorizados. Sendo assim, as competências dos 
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profissionais ganham mais relevância em processos seletivos do que a educação formal do 

indivíduo. Essa tendência está apoiada nos conceitos iniciais de competência descritos 

(HONDEGHEM; HORTON; SCHEEPERS, 2006; McCLELLAND, 1973). 

A segunda tendência aponta a gestão por competência como um modelo 

capaz de colaborar com os processos de mudanças que pelo qual a administração pública 

vem passando nos últimos vinte anos e que ainda dão indícios de continuidade. Isso 

significa que a utilização dos conceitos de competência é considerada uma dos caminhos 

que permite a transformação da burocracia tradicional em uma administração voltada 

gerencial, marcada pela flexibilidade (BEECK, HODONGEM, 2010; HONDEGHEM; 

HORTON; SCHEEPERS, 2006). 

Uma terceira e última tendência caminha na direção do discurso da área de 

RH, que coloca as pessoas como o principal diferencial de uma organização. Alguns países 

têm sustentado a necessidade do desenvolvimento individual, baseado na ideia de que cada 

um deve ser responsável pelo seu próprio espaço, ou seja, cada um deve ser o seu próprio 

patrão. Nesse sentido, vários países da Europa têm utilizado a gestão por competências 

como um instrumento capaz de promover mudanças culturais, gerando mais flexibilidade 

nas organizações (BEECK, HODONGEM, 2010; HONDEGHEM; HORTON; 

SCHEEPERS, 2006). 



79 

5 METODOLOGIA 

5.1 Aspectos metodológicos 

A pesquisa realizada possui caráter descritivo com enfoque qualitativo e a 

estratégia metodológica adotada foi o estudo de caso. Segundo Campomar (1989), quando 

utilizado de forma intensiva para um caso específico, essa metodologia permite a 

descoberta de relações que não seriam encontradas de outra forma. 

Mediante um mergulho profundo exaustivo em um objeto delimitado, o 
estudo de caso possibilita a penetração em uma realidade social, não 
conseguida plenamente por um levantamento amostral e avaliação 
exclusivamente quantitativa. O trabalho de campo - estudo do caso -
deverá ser precedido por um detalhado planejamento, a partir de 
ensinamentos advindos do referencial teórico e das características 
próprias do caso (MARTINS, 2008, p. 10). 

O estudo de caso é a estratégia preferida nas situações em que as questões 

do tipo "quando" e "por que" estão sendo estabelecidas, quando o investigador tem pouco 

controle sobre os eventos e quando se trata de um fenômeno contemporâneo em algum 

ambiente da vida real (YIN, 2005). 

Em relação à pesquisa qualitativa, é necessário destacar que ela visa abordar 

a realidade fora dos laboratórios, busca entender, descrever e, às vezes, explicar fenômenos 

sociais por diversos caminhos diferentes como, por exemplo: análise de indivíduos ou 

grupos, exame de interações e comunicações que estejam desenvolvendo e investigação de 

documentos (FLICK, 2004). 

Uma das principais características desse tipo de pesquisa é que o 

planejamento inicial pode sofrer variações, de acordo com o surgimento de determinadas 

situações. Isso demonstra que a pesquisa qualitativa possui certa flexibilidade, já que a 

coleta de dados pode surpreender o pesquisador com a abundância ou falta de informação, 

o que pode gerar a necessidade de revisão dos caminhos para se chegar ao objetivo 

definido inicialmente (CRESWELL, 2007). 
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Creswell (2007) salienta que a pesquisa, tanto a qualitativa como a 

quantitativa, exige que o pesquisador seja capaz de interpretar os dados obtidos durante a 

coleta de dados. Dessa forma, é inevitável que os dados obtidos sofram um processo de 

filtragem, que irá variar de acordo com o cenário no qual o pesquisador está inserido. Isso 

demonstra que as interpretações possuem caráter de pessoalidade. 

Os dados qualitativos podem surgir em diversos formatos, o que inclui 

quase todos os tipos de comunicação humana, como, por exemplo: simbolismo ou artefatos 

culturais, escrita, que pode ser auditiva ou visual e por comportamento (GIBBS, 2009). 

Esta pesquisa trabalhou com a abordagem de dados multifocais, utilizando entrevistas 

semiestruturadas e análise documental, devido à complementaridade existente entre os 

métodos (FLICK, 2004). 

O levantamento de dados por meio de documentos contemplou 

memorandos, ofícios, notas técnicas, correspondência eletrônica, atas de reuniões, 

relatórios de progresso do programa de gestão por competências, editais de seleção 

pública, portarias, leis e qualquer outro tipo de registro interno que possa contribuir para a 

investigação. 

Os documentos não devem ser a única fonte de coleta, e sim uma forma de 

complementação às demais técnicas de coleta. Além disso, o fato de alguns documentos 

não serem precisos e apresentarem parcialidade não retira a sua relevância para a pesquisa 

(YIN, 2005). 

Ao decidir-se pela utilização de documentos em um estudo, deve-se 
sempre vê-los como meios de comunicação. O pesquisador deverá 
também perguntar-se acerca de: quem produziu esse documento, com que 
objetivo e para quem, quais eram as intenções pessoais ou institucionais 
com a produção e provimento desse documento ou dessa espécie de 
documento? Os documentos não são, portanto, simples dados que se pode 
usar como recurso para a pesquisa (FLICK, 2004, p. 232). 

Outros pontos que merecem destaque quanto à utilização de documentos são 

propostos por Yin (2005). O primeiro deles é que os documentos podem ser utilizados para 

correção ortográfica, contemplando ajustes em nomes, siglas específicas da organização e 

títulos. O segundo chama a atenção para o fato de que, caso a evidência documental se 
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mostre contraditória, será necessário aprofundar no tópico com o objetivo de dirimir a 

dúvida. Por fim, o autor preconiza que essa fonte permite a realização de inferências, 

apenas como indícios para futuras investigações e não como constatações definitivas. E 

aduz, ainda, que as entrevistas são essenciais para o estudo de caso. Os entrevistados bem 

informados não apenas são capazes de gerar insights importantes, mas também podem 

oferecer pistas de outras fontes de informação relevantes para pesquisa. 

Existem algumas formas de classificar as entrevistas. Minayo (2012) 

identifica cinto tipos de entrevistas: a) sondagem de opinião; b) semiestruturada; c) aberta 

ou em profundidade; d) focalizada; e) projetiva. Para este trabalho, optou-se por utilizar a 

entrevista semiestruturada, que "combina perguntas fechadas e abertas, em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada" (MINAYO, 2012, p. 64). 

De acordo com Minayo (2008), as entrevistas são fontes tanto de dados 

secundários, quanto de dados primários. No primeiro caso, o diálogo com o entrevistado 

permite o levantamento de informações que poderiam ser alcançadas pela utilização de 

outras fontes, como, por exemplo, dados publicados por instituições voltadas para 

pesquisa, relatórios e legislação. No segundo caso, o que se tem é a construção da realidade 

por meio da opinião subjetiva dos participantes, o que implica a busca principal de um 

processo de investigação qualitativa. 

A entrevista semiestruturada permite que o entrevistado discorra sobre o 

tema em questão sem se prender à questão a ele apresentada. Esse tipo de entrevista difere 

muito pouco da entrevista aberta, tendo em vista que o processo de coleta de dados sempre 

terá um objetivo previamente definido. No caso da entrevista semiestruturada, é necessário 

que seja realizado um roteiro que irá auxiliar o entrevistador durante o diálogo. Isso não 

pode tornar o processo rígido a ponto de impedir que os entrevistados apresentem 

informações relevantes para a pesquisa, mesmo que inicialmente eles estejam fora do que 

haviam planejado (MINAYO, 2008). 

A entrevista com especialistas é a forma de pesquisa semiestruturada mais 

adequada à realidade deste estudo. "O âmbito das informações potencialmente relevantes 

fornecidas pelo entrevistado é muito mais restrito do que em outras entrevistas (FLICK, 
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2004, p. 158)". Neste caso, o guia de entrevista desempenha importante papel, com o 

objetivo de excluir tópicos irrelevantes, evitando-se que o entrevistador seja visto como 

incompetente. 

Após a coleta de dados, foi registrada a transcrição das fitas. De acordo com 

Bardin (2011) e Gibbs (2009), esse processo é imprescindível para a realização das 

análises. Após a preparação do material, a avaliação do material textual gerado nas 

entrevistas foi realizada por meio da análise qualitativa de conteúdo, que é um método que 

tem como uma das suas características essenciais a utilização de categorias normalmente 

obtidas por meio de modelos teóricos (BARDIN, 2011; FLICK, 2004; GIBBS, 2009; 

MINAYO, 2008). 

O procedimento metodológico concreto inclui basicamente três técnicas. 
Na síntese de conteúdo, o material é parafraseado, o que significa que 
trechos e paráfrases menos relevantes que possuam significados iguais 
serão omitidos (primeira redução) e paráfrases similares são condensadas 
e resumidas (segunda redução). Esse processo é uma combinação de 
redução de material por meio da omissão de enunciados incluídos em 
uma generalização no sentido de sintetizar esse material em um nível 
maior de abstração (FLICK, 2004, p. 293). 

A análise de conteúdo tem origem no começo do século XX nos Estados 

Unidos e tinha como objetivo inicial a ampliação do rigor científico na análise da 

comunicação jornalística (BARDIN, 2011; MINAYO, 2008). A partir da década de 1940, a 

análise de conteúdo conquista espaço nos departamentos de ciências políticas norte¬ 

americanos. Um dos trabalhos desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial foi 

solicitado pelo governo americano aos pesquisadores e buscava a identificação de 

publicações (jornais e periódicos) que faziam apologia aos princípios nazistas. As análises 

incluíram comparação entre publicações, constatação das publicações com assuntos mais 

direcionados aos inimigos e análise de palavras-chave ou lexical (BARDIN, 2011). 

No final da década de 1940 o conceito de análise de conteúdo estava 

pautado em um rigor metodológico, que acabou se tornando um fator que limitava o uso da 

técnica, dado o seu caráter normativo. A partir da década de 1950, após a contribuição de 

áreas como etnologia, psicanálise e linguística, a análise de conteúdo passou por algumas 

transformações relevantes, que implicaram o desenvolvimento de algumas técnicas de 
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análises e enfraquecimento da excessiva rigidez da objetividade visível no conceito de 

Berelson (BARDIN, 2011; MINAYO, 2008). 

A análise conteúdo é um conjunto de técnicas que devem ser ajustadas de 

acordo com o tipo de comunicação e a interpretação que se pretende alcançar (BARDIN, 

2011). Embora haja uma base conceitual, a autora afirma que o processo de análise de 

conteúdo exige a reconstrução da metodologia de acordo com o objetivo pretendido. Nos 

casos em que existe a possibilidade de generalizações ou que os conteúdos sejam 

originados de entrevistas semiestruturadas, é possível que os dados levantados sejam 

tratados de maneira mais simples pela identificação dos temas. A análise de conteúdo não 

deve ser vista como um método rígido, que prescreve os passos pormenorizados que, ao 

serem seguidos, garantirão os resultados almejados (BARDIN, 2011; LAVILLE; 

DIONNE, 1999). "Ela constitui, antes, um conjunto de vias possíveis, nem sempre 

claramente balizadas, para a revelação - alguns diriam reconstrução - do sentido de um 

conteúdo" (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 216). 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48). 

Na literatura há três tipos de grade que impactam diretamente na criação de 

categorias a serem analisadas. A primeira delas é a grade aberta, que ocorre quando as 

categorias são criadas durante o processo de pesquisa, de modo que sejam feitos ajustes até 

o final da pesquisa. No caso da grade fechada, as categorias são definidas com base no 

objetivo da pesquisa, em momento anterior ao da coleta de dados. Sendo assim, o 

pesquisador deve enquadrar as informações levantadas em uma das categorias. Por fim, na 

grade mista, a definição das categorias ocorre de forma preliminar, de acordo com o 

objetivo da pesquisa. Nesse caso são feitos rearranjos de categorias durante o processo 

(LAVILLE; DIONNE, 1999). 

O processo de pesquisa qualitativa apresenta algumas peculiaridades. Uma 

delas é o fato de que a análise dos dados, diferentemente do que ocorre em alguns tipos de 

pesquisas sociais, pode ser realizada durante o próprio processo de coleta. Aliás, essa acaba 

sendo a recomendação de diversos autores (FLICK, 2004; GIBBS, 2009; GOMES, 2012). 
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Outra consiste na necessidade de retomar a fase de coleta de dados caso se perceba que não 

os resultados esperados foram alcançados com as dados obtidos (GOMES, 2012). 

5.2 Definição do objeto do estudo de caso 

Este trabalho foi desenvolvido com a perspectiva de estudo de caso único, 

haja vista o objetivo, que consistia em uma análise do processo de implantação do modelo 

de gestão por competências adotado pelo governo do estado de Minas Gerais. 

O foco da análise foi denominado de gestão de desempenho por 

competências e inicialmente contemplou quatro Secretarias: a SEPLAG, a SEF, a SES e a 

SEAPA. Atualmente, esses órgãos estão no quarto ano de utilização do modelo e as 

avaliações de resultado com utilização dessa metodologia foram realizadas nos exercícios 

de 2010, 2011 e 2012. Já o processo de avaliação dos gestores públicos teve início em 

2009 e fechou em 2012 o quarto ciclo de avaliação. 

5.3 Coleta de dados 

Os procedimentos de coleta de dados foram realizados por meio de 

entrevistas semiestruturas e análise documental. 

Foram elaborados dois roteiros de entrevistas, conforme APÊNDICES A e 

B. Nos dois casos, as questões iniciais são mais genéricas e buscaram levantar informações 

básicas dos respondentes como formação, tempo de experiência profissional e como foi o 

envolvimento com a temática de gestão por competências. Já no bloco das questões 

específicas, o objetivo foi identificar como se deu o processo de implantação do modelo 

gestão por competência, a forma de disseminação, entraves, facilitadores inerentes à 

administração pública e o impacto sobre os subsistemas de gestão de pessoas. A elaboração 

do roteiro foi desenvolvida com base nos objetivos específicos da pesquisa e contribuiu em 

momento posterior para a criação das categorias das análises de conteúdo. 

Os principais documentos utilizados nesta pesquisa foram leis, decretos, 

portarias e resoluções, cartilhas com informações básicas sobre o modelo de competências 

utilizado para o processo de sensibilização dos servidores, formulários de avaliação de 
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QUADRO 3 - Perfil dos entrevistados no governo 

Respondente Tempo de experiência 
profissional 

Característica do 
Cargo Formação Acadêmica 

Resp. 1 12 anos Estratégico Especialista 

Resp. 2 2 anos Tático Graduado 

Resp. 3 3 anos Tático Graduado 

Resp. 4 26 anos Estratégico Mestre 

Resp. 5 10 anos Estratégico Mestre 

Resp. 6 16 anos Tático Especialista 

Resp. 7 10 anos Estratégico Especialista 

Resp. 8 7 anos Tático Graduado 

Resp. 9 10 anos Estratégico Especialista 

Resp. 10 3 anos Estratégico Graduado 

Resp. 11 10 anos Estratégico Especialista 

Resp. 12 10 anos Estratégico Especialista 

Resp. 13 5 anos Estratégico Mestre 

Resp. 14 3 anos Estratégico Graduado 

Resp. 15 4 anos Tático Especialista 

Resp. 16 22 anos Estratégico Especialista 

Fonte: elaborado pelo autor. 

desempenho por competência, contrato firmado entre empresa de consultoria e governo e 

um relatório elaborado pela empresa de consultoria. 

No presente estudo foram realizadas 19 entrevistas semiestruturadas com 

pessoas que tiveram envolvimento no processo implantação ou manutenção do modelo de 

gestão de desempenho por competências do governo do estado de Minais Gerais. 

Com o objetivo de manter o sigilo da identidade dos entrevistados, foi 

criado o Quadro 3, com entrevistados ligados ao governo e seus respectivos tempo de 

experiência do profissional, posição na estrutura hierárquica (que variou entre níveis 

estratégico, tático e operacional) e nível de formação. Já para os consultores, foi elaborado 

o Quadro 4, semelhante ao anterior, com a identificação pelos seguintes códigos: Cons. 1, 

Cons. 2 e Con. 3. 
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Respondente 
Tempo de 

experiência 
profissional 

Característica do 

Cargo 
Formação 
Acadêmica 

Cons. 1 7 anos Senior Doutor 

Cons. 2 13 anos Senior Mestre 

Cons. 3 30 anos Senior Mestre 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Todos os entrevistados constantes no Quadro 3 são ocupantes de cargos que 

possuem ligação direta com o modelo de competência no governo do estado de Minas 

Gerais. Das 16 entrevistas realizadas, 10 foram feitas na SEPLAG, três na SEF, duas na 

SES e uma na SEAPA. Justifica-se o número maior de entrevistados na SEPLAG, pelo fato 

de que esse órgão é o responsável pela política de RH do governo. 

É importante destacar que os consultores que participaram dessa entrevista 

não aturam em uma mesma equipe. Embora nos três casos o trabalho por eles desenvolvido 

tenha tratado direta ou indiretamente da temática gestão por competências, eles estavam 

inseridos em projetos diferentes, que foram tratados de forma isolada. 

As entrevistas com os membros do governo foram feitas pessoalmente 

durante o horário de trabalho nas próprias Secretarias. Já no caso dos consultores, houve 

um caso em que a entrevista foi realizada por skype, tendo em vista que o participante 

reside em São Paulo. As outras duas foram presenciais no local de trabalho dos 

entrevistados. Em todos os casos procedeu-se ao processo de transcrição das fitas, de modo 

que fosse possível fazer a análise de conteúdo. 

O primeiro contato com o governo se deu por meio de e-mail, enviado 

diretamente à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da SEPLAG. Além da questão 

institucional, também foi decisivo para a escolha desse primeiro contato o fato de que o 

nome desta servidora apareceu em publicações recentes sobre o tema nos congressos do 

Conselho Nacional de Secretários do Estado e Administração (CONSAD). 

QUADRO 4 - Perfil dos consultores entrevistados 
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A partir desse primeiro e-mail, que foi prontamente respondido com a 

indicação de outros nomes também relevantes para a pesquisa, delineou-se o grupo de 

atores que participaram da implantação do modelo de gestão de desempenho por 

competências, distribuído nas quatro Secretarias objetos deste estudo. 

Os contatos com todos os envolvidos foram realizados por e-mail, em que 

era anexada uma carta de apresentação com os objetivos do trabalho, ou por telefone, no 

caso de ausência de resposta durante o prazo de sete dias. Algo que chamou a atenção no 

processo de marcação das entrevistas foi que, mesmo aqueles ocupantes de posições de 

chefia ou assessoramento, que demonstraram ter grande dificuldade em relação ao tempo 

para participar das entrevistas, fizeram ajustes em suas agendas de modo que existisse a 

contribuição para o desenvolvimento deste trabalho. 

Também se registrou interesse semelhante na participação dos atores que 

atuaram como consultores dos projetos que estavam direta ou indiretamente relacionados 

ao modelo analisado. 

O interesse em participar da pesquisa antecipou uma informação que acabou 

sendo confirmada no decorrer do processo de investigação, que diz respeito à relevância 

dada ao assunto pelo grupo de especialistas entrevistados. Em alguns casos, os 

participantes solicitaram retorno dos resultados encontrados, de modo que s sistemas 

pudessem ser aperfeiçoados com base nas análises realizadas neste trabalho. 

5.4 Categorias para análise de conteúdo 

A codificação consiste em um processo de lapidação dos dados brutos do 

texto e que por meio de recorte, agregação e enumeração torna possível uma nova 

apresentação do conteúdo textual, de modo que suas características se tornem capazes de 

ser utilizadas como índices e sejam visíveis ao analista (BARDIN, 2011). "A codificação é 

uma forma de indexar ou categorizar o texto para estabelecer uma estrutura de ideias 

temáticas em relação ao texto (GIBBS, 2009, p. 61)." 

Segundo Bardin (2011), a criação da unidade de registro permite a 

consideração de um elemento-chave do texto que servirá de base para o processo de 
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categorização. Apesar de existirem recortes para a criação da unidade de registro realizado 

com base no aspecto formal da língua, como é o caso de palavras ou frase, na análise de 

conteúdo utiliza-se sempre o recorte de base semântica, como, por exemplo, com 

delimitação do conteúdo pelo tema. É necessário, portanto, que sejam feitos a identificação 

e o registro das partes do texto que possam ser agrupadas em uma mesma ideia teórica 

descritiva (GIBBS, 2009). 

Isso significa que o texto contém partes que podem ser tratadas de forma 

isolada, pelo fato de que esses fragmentos possuem sentido e a análise temática. O tema, 

por sua vez, pode ser usado como unidade de registro que permita a análise de questões 

subjetivas como as opiniões, os valores e as atitudes. As entrevistas, principalmente 

aquelas não estruturadas, podem e devem ser tratadas utilizando o tema como base 

(BARDIN, 2011). 

A unidade de contexto, de acordo com Bardin (2011, p. 137), "serve como 

unidade de compreensão para codificar a unidade de registro". É o contexto que permitirá 

adequada análise das unidades de registro. A autora dá como exemplo a utilização da 

palavra liberdade e democracia, que quando avaliadas sob a perspectiva da análise de 

mensagens políticas devem ser compreendidas diante de um determinado cenário, com o 

objetivo de serem compreendidas. 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 
reagrupamentos segundo gênero (analogia) com os critérios previamente 
definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 
grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de 
conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 
das categorias comuns desses elementos (BARDIN, 2011, p. 147). 

Bardin (2011) utiliza cinco qualidades que um conjunto de boas categorias 

deve possuir. A primeira delas é exclusão mútua, em que cada elemento não pode possuir 

mais de uma divisão. A segunda é a homogeneidade, que define a necessidade de que haja 

um único princípio orientador para a criação das categorias. A pertinência é uma qualidade 

que é demonstrada a partir da constatação do material de análise escolhido, significando 

que as categorias devem ser coerentes com os objetivos da pesquisa. Outras qualidades 

ressaltadas pela autora são a objetividade e a fidelidade, que significam que partes 
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diferentes de um mesmo texto devem passar pelo mesmo processo de codificação. Por fim, 

a produtividade implica a necessidade de que as categorias produzam resultados relevantes. 

O desenvolvimento das categorias foi realizado com base no roteiro das 

entrevistas semiestruturadas, de modo que o conteúdo coletado pudesse ser analisado. Não 

foram adotadas categorias criadas anteriormente por qualquer outro autor, uma vez que as 

poucas publicações brasileiras dedicadas às análises da utilização dos modelos de 

competências na área pública não apresentaram categorias de análise propostas neste 

trabalho. 

A primeira categoria foi criada com o objetivo de descrever as motivações 

que levaram um estado-membro da federação a adotar o modelo de competência, bem 

como detalhar o processo de implantação. Por se tratar da utilização de um modelo de 

gestão que teve sua origem na área privada e que está agora sendo adotado pela área 

pública, uma série de nuanças foi aqui identificada: desde o processo de contratação de 

consultoria, por meio de licitação, até a alteração ou promulgação de decretos para que o 

modelo pudesse ser implantado. 

Já a segunda categoria busca fazer uma análise após a implantação do 

modelo, de modo que se possa detectar quais os impactos gerados após a adoção do 

modelo. Uma das subcategorias foi criada para os sistemas de RH afetados pela abordagem 

por competência. As outras subcategorias buscaram identificar como foi o 

desenvolvimento do modelo em cada uma das quatro Secretarias analisadas e conexão das 

estratégias mapeadas com a estratégia dos órgãos. 

A criação das duas categorias mencionadas buscou propiciar uma estrutura 

que permitisse a análise do modelo de gestão por competência no setor público, como uma 

consequência do processo reformista iniciado no Brasil em meados da década de 1990. 
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QUADRO 5 - Categorias para análise (continua) 
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partes interessadas 

Identificação da forma como as partes interessadas foram 
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Mudança na estrutura 

legal e administrativa 

Identificação das alterações legais ou na estrutura 

administrativa necessárias para que o modelo de 

competências pudesse ser implantado 
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Construção e análise 

do conceito de 

competências 

Descrição do processo de definição do conceito de 

competências utilizado pela organização. 
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Entraves 

Identificação dos entraves encontrados na implantação do 

modelo de gestão por competências e destacando aqueles 

que são inerentes à administração pública. 
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Facilitadores 

Identificação dos facilitadores encontrados na implantação 

do modelo de gestão por competências e destacando 

aqueles que são inerentes à administração pública. 
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QUADRO 5 - Categorias para análise (conclusão) 

Categorias Subcategorias Dimensões 

Conexão do modelo de Identificação de fatos que permitam fazer uma conexão 

competências com a entre o modelo de competências e a estratégia de cada 

estratégia órgão. 

o "3 
•a 

organizacional o "3 
•a Disseminação do Identificação de qual órgão apresentou maior grau de 

•a modelo entre as desenvolvimento do modelo e qual órgão ainda possui um 
wt o-et 

"3 
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secretarias baixo grau de aderência. wt o-et 

"3 
s 

Grau de maturidade do Descrição da opinião dos entrevistados sobre o grau de 

wt o-et 

"3 
s 

modelo maturidade do modelo de competência em seu órgão. 

Impactos nos Apresentação das mudanças ocorridas nos sistemas de 

subsistemas de recursos humanos a partir da adoção da gestão de 

Recursos Humanos competências. 

Autores de referência: Bitencourt (2001), Barbosa (2001), Brandão (2009), Dutra (2004) Fleury e Fleury 
(2004), Horton (2000), Hondeghem, Horton e Scheepers (2006), Le Boterf (2003), Ruas (2005) e Sandberg 
(2000). 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

6.1 O choque de gestão e os impactos nas políticas de recursos humanos 

O modelo de gestão de desempenho por competências atualmente utilizado 

pelo governo do estado de Minas Gerais é consequência de um processo de reforma da 

administração pública mineira ocorrida no estado, que teve início em 2003. As propostas 

contidas no Choque de Gestão buscaram desenvolver inovações no campo da gestão 

pública, com a utilização de ferramentas gerenciais já em uso na iniciativa privada que 

viabilizassem a geração de resultados e desempenhos. Dessa forma, fica clara a 

preocupação com o alinhamento entre as perspectivas macrogovernamental, 

organizacional/institucional e a individual/grupal, tendo em vista que uma impacta 

diretamente na outra (VILHENA; FALCÃO-MARTINS; MARINI, 2006). 

Dentre as mudanças iniciais referentes à perspectiva individual estava o 
desenvolvimento de um processo de avaliação de desempenho individual 
(ADI), a reestruturação das carreiras do estado e um amplo programa de 
capacitação, apoiado nos conceitos de universidade corporativa 
(VILHENA; FALCÃO-MARTINS; MARINI, 2006). 

A reforma gerencial da administração pública do governo federal, iniciada 

em 1995, conduzida pelo então ministro Bresser Pereira durante o governo FHC, propôs 

uma série de mudanças no capítulo Constituição, que trata da administração pública. A 

materialização dessas mudanças institucionais ocorreu por meio das Emendas 

Constitucionais 18 e 19 de 1998 (BERGUE, 2010). 

O novo texto constitucional passou a contar, desde então, com o acréscimo 

do princípio da eficiência. Entre as diversas alterações decorrentes da Emenda 19/1998, a 

que mais impactou a área de RH da administração pública foi a definição da avaliação de 

desempenho como procedimento periódico e capaz de provocar a perda do cargo, inclusive 

de servidores estáveis, conforme § 1° do artigo 41 da Constituição Federal (CF)/1988 

(BERGUE, 2010). 
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O texto da Constituição de Minas Gerais também contemplou a avaliação de 

desempenho e deu a ela um novo papel. O novo texto constitucional passou a interferir 

também nos critérios de progressão e carreira dos servidores do governo do estado, 

conforme § 3° do artigo 31 do texto constitucional. Esse instituto foi posteriormente 

disciplinado pelas Leis Complementares 71/2003 e 104/2008. 

Em um primeiro momento, o dispositivo legal que regulou a ADI foi o 

Decreto 43.672/2003. De acordo com Silva, Bernardi e Jorge (2006), no momento da 

elaboração do sistema de avaliação de desempenho do servidor, o principal objetivo era 

torná-lo capaz de aumentar o seu desempenho e, consequentemente, a qualidade do serviço 

público, respeitando o princípio da eficiência expresso no caput do art. 37 da CF/1988. 

Esse primeiro contato com o novo formato de avaliação na administração 

pública teve apoio de diversos dirigentes e grande comprometimento por parte das 

Unidades de Recursos Humanos Setoriais. Além disso, a concepção da ADI permitiu uma 

conexão aos subsistemas de gestão de pessoas, como é o caso da remuneração, que passou 

a ter uma parte variável, da reestruturação dos planos de carreiras e do desenvolvimento 

de programas de capacitação (SILVA; BERNARDI; JORGE, 2006). 

Silva, Bernardi e Jorge (2006) indicam alguns fatores que foram 

considerados entraves durante o processo de implantação da ADI. Segundo as autoras, 

havia certa resistência por parte dos servidores, porque o novo sistema exigia não só uma 

mudança legal, mas também da cultura do processo de avaliação. Outro fator considerado 

negativo foi a preocupação, por parte dos servidores, com a possibilidade de demissão 

como consequência do processo de avaliação. 

A introdução da avaliação de desempenho individual demandou uma 
notável mudança cultural por parte dos servidores que, a princípio, se 
mostraram desconfiados e apreensivos em relação à perda do emprego, 
principalmente em função da falta de informação. Essas reações de 
desconfiança e de apreensão podem gerar sentimentos de rejeição e de 
resistência, dificultando que os objetivos propostos pela ADI sejam 
atingidos (MARQUES; MORAIS; ALBERGARIA, 2011, p. 2). 
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Mesmo diante das resistências mencionadas e necessidades de ajustes 

iniciais, Silva e Ferreira (2006) destacam que a avaliação de desempenho, o novo formato 

da política remuneratória, a reestruturação das carreiras e o novo desenho do processo de 

desenvolvimento de servidores, amparados pelo Decreto 44.205/2006, foram institutos 

relevantes para o surgimento de um modelo de gestão por competências. 

Diante desse quadro de mudanças, o Poder Executivo do Estado de Minais 

desenvolveu, a partir de 2006, quatro grandes projetos vinculados à área de RH: 

certificação ocupacional, criação do cargo de empreendedor público (EP), 

profissionalização dos gestores públicos e gestão de desempenho por competências. 

No tocante às inovações mencionadas, é relevante fazer duas observações. 

A primeira é que, embora esses projetos estejam ligados a práticas de RH, eles não 

apresentam conexão entre si. A segunda observação diz respeito ao objeto de estudo deste 

trabalho, que analisou apenas o modelo de gestão de desempenho por competências. Em 

um primeiro momento, será realizada breve descrição dos demais projetos, nos quais 

houve, em todos eles, de maneira direta ou indireta, a utilização do conceito de 

competências. 

6.1.1 O processo de certificação ocupacional 

O processo de certificação ocupacional de cargos comissionados teve início 

no segundo semestre de 2006 e foi desenvolvido pela SEPLAG em parceria com a 

Faculdade de Ciências Econômicas (FACE) da UFMG. Esse projeto foi desenvolvido com 

o objetivo de eliminar as já tradicionais indicações políticas para esse tipo de cargo, por 

meio do estabelecimento de competências técnicas como critério para o exercício dessas 

funções (PAES DE PAULA et al., 2008). 

O conceito de competência utilizado no processo de certificação apoiou-se 

na visão de entrega de Ruas (2005) e Fleury e Fleury (2004), pela sua preocupação de que 

os resultados alcançados pelos gestores fossem capazes de gerar valor para a organização. 

Também se verificou ênfase na articulação entre as competências organizacionais e as 

competências funcionais (PAES DE PAULA et al., 2008). 



95 

A certificação contou com uma etapa de mapeamento funcional que 

permitiu o levantamento e a descrição do conjunto de funções dos ocupantes dos cargos a 

serem preenchidos. Após a validação dos mapas funcionais, que foram validados pela 

SEPLAG, estabeleceram-se os conhecimentos e comportamentos necessários para o bom 

desempenho das atividades (PAES DE PAULA et al., 2008). 

Com base nas definições anteriores, estabeleceram-se critérios para a 

elaboração das provas de conhecimentos que envolveram disciplinas como Gestão Pública 

Contemporânea, Planejamento e Orçamento Governamental, Gestão de Projetos, Gestão de 

Pessoas e Governança Eletrônica. O mapeamento funcional também serviu de base para a 

realização de avaliações comportamentais individuais e para o desenvolvimento de uma 

dinâmica situacional realizada em grupo de no máximo 12 participantes (PAES DE 

PAULA et al., 2008). 

Havia uma demanda inicial para o preenchimento de 69 posições do cargo 

de Superintendente de Planejamento e Gestão Financeira (SPGF). Para que isso fosse 

viável, foram abertas inscrições para 300 candidatos. Aqueles que obtiveram a aprovação 

nas avaliações, mas ficaram de fora dos números de vagas, formaram o cadastro de 

reserva, que conforme regras estabelecidas no edital teve validade de quatro anos. 

O resultado final desse primeiro momento de certificação apresentou 105 

candidatos aptos a realizarem a função de SPGF entre os 256 inscritos. O processo e os 

resultados obtidos foram além da certificação, tendo a discussão que ocorreu durante o 

processo de mapeamento do perfil permitido amplo entendimento das características do 

cargo em análise (PAES DE PAULA et al, 2008). 

6.1.2 Criação do cargo de empreendedor público 

A concepção do cargo de empreendedor público surgiu da necessidade de 

contratar profissionais para atuarem de forma integral em projetos estratégicos do governo. 

Tal demanda foi identificada em 2006, após revisão do PMDI. Nesse momento também foi 

definido que a contratação seria por meio de provimentos de cargos comissionados, tendo 

em vista a flexibilidade que essa forma de contratação apresenta (BERNARDI, 2010). 
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É importante destacar que, de acordo com inciso II do art. 37 da CF/88 do 

texto constitucional, o concurso público de provas ou de provas e títulos é considerado 

requisito essencial para a investidura em cargo ou emprego público. A Carta Magna abre 

uma exceção para as contratações para cargos em comissões declarados em leis como 

sendo de livre nomeação e exoneração (VALADARES; EMMEDOERF, 2012). 

Outro ponto definido nessa primeira etapa foi o perfil para o ocupante do 

cargo de EP, que foi expresso por meio de seis competências. Três delas, orientação para 

resultados, proatividade e compreensão da dinâmica institucional, foram consideradas 

essenciais para os cargos, enquanto gerenciamento de projetos, inovação e liderança foram 

considerados competências desejáveis (BERNARDI, 2010). 

De acordo com Valadares e Emmendoerfer (2012), o EP foi criado com o 

objetivo de colaborar com o desenvolvimento dos projetos estruturadores do Programa 

Estado para Resultados (EPr). Esse cargo visou a atender às demandas não só das 

Secretarias, mas também das Fundações e Autarquias Estaduais. Segundo os autores, a 

concepção do EP está atrelada à reforma da administração pública do Poder Executivo do 

Estado de Minas Gerais. 

O desenvolvimento desse modelo foi fruto de um processo de mudança 

ocorrido em 2007, que teve como objetivo principal o rearranjo dos cargos de provimento 

em comissão na administração pública do governo do estado de Minas. A base legal para o 

cargo de EP é a Lei Delegada 174/2007, que criou o total de 90 vagas, sendo metade delas 

destinada ao EP I e o restante para o EP II (BERNARDI, 2010). 

Duas particularidades importantes merecem destaque em relação à criação 

desse cargo. A primeira delas consiste no fato anteriormente mencionado, sobre a 

utilização de vagas comissionadas para o preenchimento dos cargos, conforme art. 19 da 

Lei Delegada 174/2007. A segunda é decorrente do fato de que o governo lançou mão 

desse recurso com o objetivo de atender a uma demanda temporária. Dessa forma, o 

próprio instrumento legal que criou os cargos também definiu uma data para sua extinção, 

que foi 31 de janeiro de 2011. Essa lógica difere do que normalmente é realizado na 

administração pública, pois os cargos em comissão não são criados com prazos 

determinados (BERNARDI, 2010). 
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Em trabalho publicado recentemente, Valadares e Emmedoerf (2012) 

constataram que a forma como o processo de recrutamento para esse cargo é realizado 

pode resultar em um processo de elites classistas do governo. Os autores chegaram a essa 

conclusão após identificarem que a atração de EP era realizada por meio de indicações dos 

próprios Secretários ou por acadêmicos de confiança da equipe do governo. Outro ponto 

relevante descoberto durante a pesquisa é que as vagas não eram amplamente 

disseminadas, não havendo uma estrutura preparada para analisar um número excessivo de 

currículos (VALADARES; EMMENDOERF, 2012). 

A pesquisa também captou que o processo seletivo era feito por meio de 

uma pré-qualificação. Esse processo consistia na comparação entre o perfil do cargo 

definido previamente e as características dos candidatos, por meio de avaliações 

psicológicas aplicadas por uma empresa externa. Em momento posterior, os laudos 

técnicos com informações sobre os participantes do processo seletivo eram enviados para o 

Comitê para Pré-Qualificação dos Empreendedores Públicos (COPEP), para que houvesse 

uma deliberação sobre o assunto. O processo de seleção somente era encerrado após a 

nomeação dos candidatos por parte do Governador (VALADARES; EMMENDOERF, 

2012). 

Embora sejam notórios os avanços nessas práticas de contratação da 

administração pública da administração pública, Valadares e Emmendoerf (2012, p. 736) 

destacam que "não se pode afirmar que os problemas referentes aos cargos em comissão 

acabam exclusivamente pela instituição de um processo de pré-qualificação dos cargos". 

Os autores ainda afirmam que, apesar de haver um discurso que indique o êxito da criação 

do cargo de EP, ainda há poucas evidências de que esse processo tenha sido capaz de 

contribuir para a extinção de práticas clientelistas na contratação desses profissionais. 

Por fim, os autores apresentam duas grandes críticas ao modelo de 

contratação de EPs no governo de Minais Gerais. A primeira delas é que o fato de existir 

um estágio do processo de contratação que passe pelas mãos do Governador, que possui 

discricionariedade para tomar decisões a esse respeito, não torna o processo capaz de 

imprimir a impessoalidade necessária ao processo. Outro ponto que se mostrou frágil foi o 

caráter temporário do cargo, o que pode impedir um compromisso de longo prazo entre 

esses profissionais e os usuários dos serviços públicos, que é a sociedade. 
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6.1.3 Profissionalização dos gestores públicos 

Esse projeto teve início em 2007 e foi conduzido por uma empreendedora 

pública e por servidores da SEPLAG. Ele tinha como principais objetivos o mapeamento 

das competências básicas dos gestores governamentais, realização de programas de 

desenvolvimento e criação e aplicação de nova metodologia de avaliação de desempenho. 

Embora esse projeto tenha se iniciado após a primeira certificação, ambos caminham de 

forma paralela, sendo os gestores certificados o público-alvo da profissionalização 

(MINAS GERAIS, 2013b). 

A materialização do modelo de competências para os gestores públicos 

ocorreu a partir do Decreto 44.986/2008, que definiu critérios de avaliação para todos os 

servidores públicos com função gerencial, efetivos e de recrutamento amplo das 

Secretarias de Estado a partir de 2010 e para todos os servidores públicos com função 

gerencial, efetivos e de recrutamento amplo da administração pública direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo Federal. 

O Decreto 44.986/2008 define sete competências gerenciais a serem 

avaliadas: orientação para resultados, visão sistêmica, compartilhamento de informações e 

conhecimentos, lideranças de equipes, gestão de pessoas, capacidade inovadora e 

competência técnica. 

6.1.4 Gestão de desempenho por competências 

Ao mesmo tempo em que era desenvolvido o projeto de ampliação da 

profissionalização dos gestores públicos, a SEPLAG deu início ao processo de contratação 

de uma empresa de consultoria técnica especializada para o desenvolvimento e 

implantação de metodologia de mapeamento de competências em quatro Secretarias do 

governo de Minas Gerais. 

Esse projeto foi desenvolvido com o objetivo de substituir a antiga avaliação 

de desempenho que vinha sendo adotada desde 2004. A metodologia apresentava sinais de 

desgaste com o advento da segunda onda do Choque de Gestão. Sendo assim, era 

necessário o delineamento de um novo perfil de avaliação dos servidores, que deveria 
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contemplar características como: foco em resultados, visão do cidadão como um cliente e 

capacidade de desenvolver trabalho em equipe. Além disso, o novo modelo deveria ser 

capaz de desenvolver competências capazes de viabilizar o alcance dos objetivos 

estratégicos definidos pelo estado (FARO; JORGE; NEVES, 2012). 

O projeto foi desenvolvido em cinco etapas, sendo que a primeira consistia 

no levantamento e foi chamada de planejamento e entendimento. Essa fase "teve como 

objetivo principal objetivo mapear e compreender os direcionadores estratégicos das 

Secretarias envolvidas, bem como as políticas e práticas de RH do Governo de estado de 

Minas Gerais" (FARO; JORGE; NEVES, 2012, p. 103). 

A segunda etapa contemplou discussões entre os atores envolvidos no 

projeto sobre a estrutura do modelo que seria implantado, bem como dos principais 

aspectos conceituais. Ela foi denominada de construção do modelo de gestão por 

competências. A terceira etapa foi concebida de forma quase simultânea à segunda e foi 

chamada de mapeamento de competências e consistia no levantamento das competências 

essenciais em cada um dos órgãos (FARO; JORGE; NEVES, 2012). 

A quarta etapa, conhecida como plano de continuidade, consistiu na 

realização de um planejamento da implantação do modelo nas quatro Secretarias que 

faziam parte do escopo inicial do projeto. Além disso, nessa etapa também foram incluídas 

ações para a expansão do projeto em outros órgãos do governo. 

A quinta e última etapa foi denominada difusão e pode ser descrita como 

um conjunto de ações voltadas para a divulgação do modelo de gestão de desempenho por 

competências para as partes interessadas: dirigentes, gestores e servidores. Foram 

realizadas palestras e criação de multiplicadores, com o objetivo de disseminar o modelo. 

Com isso, atualmente existem dois modelos de gestão por competências que 

caminham em paralelo no governo do estado de Minas. O primeiro deles é voltado para a 

profissionalização dos gestores públicos e o segundo contempla ocupantes de cargos 

públicos, sendo eles efetivos ou não. Ainda é necessário esclarecer que o processo de 

certificação abrange parte dos gestores que vêm passando pelo processo de 

profissionalização. 
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A seguir serão apresentadas, com base na prévia definição de categorias e 

subcategorias, as informações coletadas, que relatam a experiência do Poder Executivo do 

Estado de Minas Gerais na implantação do modelo de gestão de desempenho por 

competências, bem como uma análise do modelo após o segundo ano dos ciclos de 

avaliação de competências. 

6.2 Implantação do modelo de gestão de desempenho por competências 

Neste tópico foram agrupadas todas as informações referentes à dinâmica do 

processo de implantação do modelo de gestão de desempenho por competências adotado 

pelo estado. A criação de subcategorias permitiu o aprofundamento em determinados 

temas considerados relevantes para este trabalho, além de facilitar a análise dos dados 

levantados. 

Sendo assim, esta seção foi dividida em sete partes. Cada uma equivale a 

uma subcategoria ligada ao processo de implantação do modelo de competências adotado 

pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, conforme Quadro. 5. 

6.2.1 Antecedentes e motivação 

Essa subcategoria tem por objetivo a identificação e análise dos fatores que 

levaram à adoção do conceito de competências, bem como do desenvolvimento do modelo 

de gestão de desempenho por competências no âmbito do Poder Executivo do Estado de 

Minas Gerais. Como será possível perceber no decorrer deste tópico, dois fatores 

influenciaram o desenvolvimento do modelo de gestão de desempenho por competências: a 

ineficiência do antigo modelo de avaliação e os conhecimentos adquiridos e o processo de 

certificação ocupacional. 

A utilização do conceito de competência pela administração pública deste 

estado-membro ocorreu de forma fragmentada. Entre 2006 e 2010 a Subsecretaria de 

Gestão de Pessoas da SEPLAG desenvolveu três projetos cujo conceito de competência era 

considerado o centro das discussões. 
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É importante fazer duas observações em relação a esses projetos. A primeira 

é que eles foram desenvolvidos de forma isolada e ainda hoje se verifica o baixo nível de 

integração entre eles. 

Mas o fato é que, dentro do governo, não existe essa integração entre os 
projetos que tratam dessa questão - a certificação é um projeto, o projeto 
de avaliação de desempenho é outro projeto, o projeto de 
desenvolvimento gerencial é outro projeto. O projeto da certificação é 
conduzido aqui pela [Universidade Federal de Minas Gerais] UFMG, o 
desenvolvimento gerencial pela Fundação Dom Cabral, o de avaliação de 
desempenho e competências foi feito pela Price e eu vou te falar que não 
há nenhum esforço por enquanto de integrar essas coisas (CONS. 1). 

A segunda, é que cada um deles apresenta suas próprias motivações para a 

utilização do conceito de competências. O processo de certificação, por exemplo, foi 

concebido com o objetivo de definir critérios para a nomeação dos ocupantes de cargos 

comissionados considerados estratégicos no governo, sem a interferência de fatores 

políticos. Ou seja, o foco é no subsistema de recrutamento e seleção. 

O projeto de ampliação da profissionalização do gestor público tinha como 

principal motivação desenvolver competências gerenciais dos gestores com base nas 

carências identificadas nas avaliações de desempenho. Já o modelo de gestão de 

desempenho por competências surgiu com o objetivo de substituir o antigo sistema de 

avaliação de desempenho individual. 

O objeto de estudo desta pesquisa é o modelo de gestão de desempenho por 

competências. Contudo, conforme depoimento da Resp. 11, "a Secretaria de Planejamento 

começou a trabalhar com esse tema de competências primeiro com um processo de 

certificação ocupacional. Esse processo se iniciou no final de 2006". 

É interessante notar que, não obstante a demanda pela equipe do governo 

em desenvolver um processo de certificação baseado em competências, os responsáveis 

pela consultoria propuseram, desde o começo do projeto, uma certificação de potencial. 

Conforme declaração da Cons. 1, "competência é algo que você só consegue aferir vendo 

conhecimentos, atitudes e habilidades em desenvolvimento, ou seja, a pessoa em ação". 

Sendo assim, um processo baseado em provas de conhecimento e de dinâmicas 

situacionais não seria capaz de certificar as competências. 
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Mesmo não sendo possível falar em certificação por competências, a 

pesquisa identificou que esse projeto permitiu que a equipe da SEPLAG pudesse aprender 

sobre o assunto e estudar a possibilidade de utilizá-lo com outros propósitos. Segundo a 

Resp. 11, "a partir da certificação, nós fomos vendo que uma das possibilidades para a 

gente aprimorar o modelo de avaliação de desempenho seria a gestão de desempenho por 

competências". 

Também foi considerado motivador para o desenvolvimento do modelo de 

gestão de desempenho por competências o fato de que alguns servidores da equipe da 

SEPLAG tiveram a oportunidade de realizar um Curso de Gestão por Competências, 

ministrado pelo Prof. Joel de Souza Dutra, na Fundação Instituto de Administração-

Universidade de São Paulo (FIA-USP), conforme relatos das Resp. 8, Resp. 11 e Resp.12. 

Por fim, a pesquisa identificou que o principal motivo para a adoção da 

gestão de desenho por competências foi a necessidade de aprimorar o antigo sistema de 

avaliação. Em 2007 um diagnóstico realizado pela SEPLAG sinalizou que o modelo de 

avaliação adotado estava apresentando sinais de esgotamento. A ADI havia sido criada em 

2004 como parte do processo de mudanças conduzido pelo Choque de Gestão. De acordo 

com as Resp. 8 e Resp. 11, uma das principais fragilidades do processo de avaliação era a 

sua falta de flexibilidade, o que impedia sua adequação aos diversos contextos em que ele 

era utilizado. 

E essa metodologia padrão traduzia muito mais as atividades de quem 
atuava numa área administrativa do que, por exemplo, quem atuava numa 
área finalística. Então, na época, tinha determinados órgãos que tinham 
uma maior dificuldade do que quem atua na área mais finalística, na 
Saúde... Eu até lembro muito do caso da Fundação Clóvis Salgado, que 
lida com músicos, com bailarinos, então os critérios de avaliação não se 
adequaram (RESP. 11). 

Uma ressalva importante realizada pela Resp. 8 é que mesmo tendo sido 

adotado um modelo padrão de avaliação único de desempenho para todo o governo, havia 

uma brecha na legislação para que a metodologia pudesse ser adaptada à realidade de cada 

Secretaria. De acordo com a entrevistada, foi muito baixo o número de órgãos que tiveram 

interesse em fazer essas adaptações. Esse fato, inclusive, é considerado um fator negativo 
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do antigo modelo de avaliação em um diagnóstico realizado pela Pricewaterhouse 

Coopers, em 2008. 

Até o momento, dos 63 órgãos e entidades do governo de Minas, poucos 
fizeram adaptações no modelo (aproximadamente 14), apesar de a 
maioria deles relatar a necessidade de fazê-las e a equipe da SEPLAG 
também ter ciência dessa necessidade. Atribui-se a falta de iniciativa para 
a adaptação do modelo à baixa capacitação das USRHs de alguns órgãos 
(RESP. 11). 

A Resp. 8 também destacou que os servidores ofereceram resistência ao 

modelo de avaliação que havia sido implantado a partir de 2004 em todos os órgãos. Os 

aspectos negativos foram frutos de forte associação que se criou entre avaliação de 

desempenho e perda de cargo público. 

Na verdade, como nós implementamos a avaliação de desempenho em 
2004 para todos os órgãos e entidades, as pessoas ainda tinham muita 
resistência quanto à avaliação (o pensamento era que a avaliação era uma 
coisa imposta, que a gente definiu e colocou pra todo mundo, e não 
perguntamos nada pra ninguém) [... ] E antes falava-se da perda do cargo 
público. Então, já na ementa... foi uma coisa que assustou muito as 
pessoas, falavam "nossa, vai avaliar pra mandar a gente embora". Foi 
uma coisa que a gente começou a trabalhar em cima disso "não, vamos 
tirar o foco de mandar o servidor embora, de exonerar o servidor". 

Em conformidade com as declarações das Resp. 8, Resp. 12 e Resp. 14, 

apurou-se que o antigo sistema estava apoiado em critérios de avaliação tradicional. Isso 

impedia a identificação das carências que os servidores possuíam e que seriam passíveis de 

serem desenvolvidas por meio de capacitação. Vários entrevistados mencionaram a 

relevância em utilizar a avaliação de desempenho como fonte de alimentação para o 

subsistema de treinamento e desenvolvimento. 

[... ] anteriormente o modelo da avaliação de desempenho presente no 
estado desde 2004 era muito voltada pra critérios muito pontuais, como 
assiduidade, manutenção de equipamentos, frequência como um todo, não 
tinha uma mensuração de informações do servidor enquanto características 
dele que poderiam propiciar um desenvolvimento profissional dele e 
pessoal. Então, a gestão por competências veio pra substituir esse modelo 
mais cartorial da avaliação de desempenho (RESP. 14). 

Ainda em relação ao antigo sistema de avaliação desempenho, é necessário 

destacar que ele não estava alinhado aos conceitos de EpR, porque não mensurava os 

resultados dos avaliados. 
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A época estava mais assim fervilhando como novidade o Choque de 
Gestão, o acordo de resultados, o estado voltado para "fazer mais com 
menos", então a estratégia das instituições do estado era muito voltada 
pra mensuração de resultados mesmo das unidades. E a gestão por 
competências veio pra isso, pra tentar lincar essa mensuração de 
resultados com o desenvolvimento do servidor já por competências 
(RESP. 14). 

O contato com a certificação foi um importante passo em direção ao modelo 

de competências, mas foi por meio de um projeto estruturador que tinha como objetivo a 

ampliação da profissionalização dos gestores públicos que o conceito de competência 

passou a ser utilizado como critério de avaliação a partir de 2007. E o público-alvo desse 

projeto era restrito apenas aos gestores públicos. 

O conhecimento adquirido com base nesse projeto motivou o 

desenvolvimento do modelo de gestão de desempenho por competências em outras 

secretárias, tendo em vista o aprendizado adquirido pela SEPLAG. 

Teve um cargo aqui no estado que era de empreendedor público, que era 
pra trazer pessoas de fora com know how para alguns projetos 
específicos. Então, a Graça Murici foi a empreendedora que trabalhou 
junto conosco. Ela é professora, já atuou na área, ela que nos auxiliou aí 
nesse mapeamento para os gestores. Em 2008, a gente começou a pensar 
em competências, além dos gestores, para os servidores também. E com a 
ajuda da Price, que foi a consultoria que nos auxiliou, em 2009 nós 
mapeamos quatro Secretarias, que foi a SEPLAG, a Secretaria de 
Fazenda, Saúde e Agricultura e Pecuária (RESP. 8). 

A forma e o âmbito em que o modelo foi implantado confirmam a 

proximidade das mudanças ocorridas no estado de Minas, como aquelas decorrentes das 

reformas gerenciais verificadas em diversos países durante a década de 1990. Conforme 

ressaltam Hood (1995) e Rezende (2008), são características marcantes da NGP a 

preocupação com o desempenho e a utilização de ferramentas de gestão privada pela 

administração pública. 

Também é importante destacar que o desenvolvimento do modelo de gestão 

de desempenho por competências está alinhado com a teoria. De acordo com Brandão e 

Guimarães (2001), a gestão por competências e gestão de desempenho têm como 

pressupostos o alinhamento entre a performance individual e a organizacional. Além 

disso, acredita-se que em um contexto organizacional mais amplo, essas tecnologias são 
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complementares. Os autores prosseguem com a discussão ao tratarem esses instrumentos 

como parte de um mesmo construto e consideram adequada a utilização do termo gestão de 

desempenho por competências. 

O modelo de gestão por competência deve, portanto, ser capaz de direcionar 

as ações dos subsistemas de área de pessoas, de modo que a consecução do planejamento, 

provisão, desenvolvimento e avalição contribuam para a aquisição de competências 

necessárias e alcance dos objetivos organizacionais (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

6.2.2 Processo de implantação 

Este tópico tem por objetivo descrever como ocorreu a implantação do 

modelo de gestão de desempenho por competências. De acordo com os respondentes, esse 

projeto pode ser dividido em cinco etapas, conforme é possível ver na Figura 1. A primeira 

consiste na definição do escopo e dos critérios de contratação da empresa de consultoria. 

Em um segundo momento, com a ajuda da equipe da SEPLAG e das demais Secretarias, a 

empresa de consultoria vencedora do processo licitatório apresentou um relatório contendo 

pontos fortes e fracos do antigo sistema de avaliação de desempenho. A terceira fase 

resultou na concepção do modelo de competências, que foi construído com a participação 

de todos os membros do Grupo de Trabalho Multidisciplinar, composto por membros das 

secretarias. Na quarta etapa foram mapeadas as competências e, na quinta, houve a 

divulgação do modelo e alteração da legislação pertinente. 
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FIGURA 1 - Fases de implantação do modelo de competências 

1° FASE - Definição do Escopo do Projeto. 

2° FASE - Identificação de pontos fortes e fracos do antigo 
modelo 

3° FASE -Concepção do modelo baseado em competências 

4° FASE - Mapeamento das Competências 

5° FASE - Implantação do modelo 

A primeira fase do projeto foi conduzida pela equipe da SEPLAG, que é o 

órgão responsável pela definição das políticas de RH do Poder Executivo do Estado de 

Minas Gerais. O projeto teve início antes mesmo da publicação do edital. Conforme relato 

da Resp. 15, havia um desafio inicial na elaboração do edital, que "uma coisa é você ir 

num curso, ouvir falar no assunto, e outra coisa é você ter que depois fazer um edital pra 

fazer uma contratação de um serviço que na prática a gente não sabia muito bem como que 

era". 

Um dos caminhos trilhados para que a elaboração do edital fosse 

desenvolvida de maneira adequada foi a realização de reuniões com algumas empresas de 

consultoria antes mesmo do processo licitatório. Dessa forma, conforme relata a Resp. 11, 

ficou mais fácil o delineamento do serviço que seria contratado. Esse contato inicial com 

as consultorias que participariam do processo licitatório também é descrito pelo Cons. 2, 

que afirma que seu envolvimento no projeto ocorreu antes da licitação. 
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[...] na verdade, eu me envolvi nesse projeto até antes de ser um projeto. 
Até na época que a gente tava participando do processo licitatório pra 
contratação da consultoria, eu já tinha contato com o pessoal da 
SEPLAG, como as outras consultorias também tinham contato. Eu já 
tinha feito algumas reuniões com eles. Até eles decidirem os critérios que 
seriam inseridos no edital, quais seriam as características do edital, eles 
tiveram interações com consultorias também (CONS. 2). 

De acordo com a Resp. 11, o escopo inicial do projeto tinha como objetivo a 

contratação de uma empresa de consultoria para a realização do mapeamento de 

competências e desenvolvimento de um modelo de competências nas 16 Secretarias do 

Estado. 

No início, o projeto foi desenhado pra abranger, na primeira fase, as 16 
Secretarias de Estado. E aí foi praticamente um ano de discussão junto 
com a alta direção da SEPLAG, na época, de qual que seria o escopo 
desse projeto (RESP. 11). 

Após uma análise inicial, foi identificado que financeiramente seria inviável 

desenvolver o projeto em todas as Secretarias. Sendo assim, ficou definido que o escopo 

deveria se restringir ao mapeamento de competências essenciais em quatro Secretarias. 

No início, o projeto foi desenhado pra abranger, na primeira fase, as 16 
Secretarias de Estado. E aí foi praticamente um ano de discussão junto 
com a alta direção da SEPLAG, na época, de qual que seria o escopo 
desse projeto. Primeiro pensava-se em de repente fazer um piloto com 
mapeamento completo - que a gente chama das competências gerenciais, 
das essenciais e das técnicas. E aí depois o projeto acabou chegando num 
desenho, com essas quatro Secretarias, apenas as competências 
essenciais, então não chegou no nível das competências técnicas [...]. Até 
porque, quando a gente foi fazer pesquisas de preço em relação à 
implementação do projeto nas 16 Secretarias, o volume de recursos era 
muito grande, então foi uma opção reduzir pra essas quatro, pra ter uma 
aquisição aí de metodologia junto à consultoria, pra depois implementar 
nos demais órgãos (RESP. 11). 

A fala da Resp. 11 foi confirmada na primeira cláusula do contrato 

696/2008 firmado entre a SEPLAG e a empresa de consultoria vencedora do processo 

licitatório. O objeto do contrato consiste na implantação de metodologia de mapeamento 

genérica e definição de modelo de gestão de desempenho por competências em quatro 

Secretarias. 
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Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para 
desenvolvimento e implantação de metodologia de mapeamento de 
competências genéricas e definição do modelo de gestão do desempenho 
por competências em quatro Secretarias do Poder Executivo do Estado de 
Minas Gerais, visando ao aprimoramento dos mecanismos de 
relacionamento das chefias com os servidores, a efetividade do processo 
de avaliação de desempenho, a integração (aproximação) dos subsistemas 
de RH (gestão de pessoas) e a capacitação de servidores estaduais para 
atuarem como agentes multiplicadores do modelo (Fonte: contrato 
696/2008). 

De acordo com a Resp. 8, foi determinado em edital que a contratada 

deveria transferir a metodologia de trabalho para a equipe da SEPLAG, que em um 

segundo momento daria continuidade ao projeto em outros órgãos. Isso por ser verificado 

no contrato, conforme trecho a seguir: 

A CONTRATADA deverá realizar capacitação dos servidores das 
Unidades Setoriais de Recursos Humanos das Secretarias de Estado 
envolvidas para atuarem como agentes multiplicadores do modelo, bem 
como transferência de know-how para as equipes envolvidas no projeto 
(Fonte: contrato 696/2008). 

Ainda na primeira etapa do projeto foram escolhidas quais seriam as quatro 

Secretarias contempladas no projeto-piloto. Segundo a Resp. 8, a Secretaria da Fazenda foi 

convidada por ser um órgão que já possuía histórico de gestão por competências e tinha 

interesse em aprimorar o trabalho ali realizado. Já a SEPLAG participou por ser um órgão 

central, que é responsável pela definição de políticas de RH. A SEAPA foi escolhida por 

ser um órgão pequeno e a SES por apresentar características muito diferentes das demais. 

As peculiaridades de cada Secretaria seriam fator-chave para que a equipe que estava 

desenvolvendo o projeto pudesse aprender com diversidade das situações, o que facilitaria 

o desenvolvimento do modelo nos demais órgãos sem a ajuda da empresa de consultoria. 

A SEPLAG nós pegamos como órgão central mesmo, que desenvolve 
políticas, pra ser o pioneiro aí. A Secretaria de Fazenda, por já ter um 
pouco desse estudo aí com base em competências, então a gente já sabia 
da demanda deles. A SEAPA, por ser um órgão menor, pra gente ver o 
envolvimento das pessoas. E a Saúde, por ser um órgão totalmente 
diferente dos outros, que dá de tudo mesmo, de servidores diferenciados. 
Então, você trabalha aí um pouco com um público bem diversificado 
pegando essas quatro Secretarias. Como era em conjunto com a Price, era 
pra gente conhecer mesmo um pouquinho de cada, da especificidade de 
cada um, pra gente continuar o restante dos órgãos. 
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De acordo com o Cons. 2, além dos aspectos estruturais, como tamanho e 

características de cada órgão, as Secretarias escolhidas deveriam estar de fato dispostas a 

fazer parte do processo de implantação do modelo de competências que estava em curso. 

Segundo o entrevistado, essa motivação por parte dos atores envolvidos foi crucial para o 

bom desenvolvimento do projeto. 

Eu acho que a escolha das Secretarias foi muito importante - eram 
Secretarias que, de certa forma, estavam abertas a receber esse inovação, 
vamos dizer assim, do ponto de vista de gestão de pessoas. Então, isso foi 
um passo inicial fundamental. Isso aí foi um dado, isso não foi algo que a 
gente junto com o pessoal da SEPLAG definiu. O pessoal da SEPLAG 
que conversou com os dirigentes dessas Secretarias alinhou isso com eles 
e alinhou isso com as unidades setoriais de recursos dessas Secretarias, e 
elas entraram no barco. A primeira etapa, que é querer fazer, tava 
vencida. 

Após a escolha das Secretarias que iriam participar do projeto de gestão de 

desempenho por competências, foi criado um Grupo de Trabalho Multidisciplinar, que era 

composto por membros da SEPLAG, SEF, SEAPA e SES. Esse grupo se mostrou muito 

importante para o andamento das atividades que estavam sendo realizadas, passando as 

decisões a serem tomadas sempre de forma conjunta. 

Nessa época, a SEPLAG vinha sofrendo um preconceito de que era um 
órgão impositivo, era o sargentão do governo de Minas, que impunha as 
coisas pras Secretarias. E a própria SEPLAG vinha querendo mudar essa 
imagem perante as demais Secretarias. Então, foi fundamental, não só pra 
ajudar a SEPLAG a mudar essa imagem, como também para a condução, 
a implementação do projeto, se criar um ambiente onde as Secretarias 
pudessem participar ativamente das discussões que tavam sendo feitas. 
Isso aí foi muito importante. E como que isso se tangibilizou? Se 
tangibilizou por meio da criação de um grupo de trabalho, que a gente 
chamou de Grupo de Trabalho Multidisciplinar (GTM), que tinha 
representação das várias Secretarias (CONS. 2). 

A segunda etapa do projeto teve início após a contratação da empresa de 

consultoria. O primeiro trabalho desenvolvido foi um diagnóstico situacional, que 

culminou com a geração de um relatório que mostrava todos os pontos positivos e 

negativos sobre a avaliação de desempenho individual. Algumas das constatações 

realizadas já eram visíveis para os membros da SEPLAG. 

De acordo com o Relatório da Price Water House Coopers (PWC), o 

modelo de avaliação de desempenho estava gerando consequências negativas, pois os 
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dados das avaliações eram, em muitos casos, tendenciosos. O relatório também fez críticas 

à forma de provimento de pessoal pelos concursos públicos. Isso se deve ao fato de os 

conteúdos cobrados dos candidatos serem amplos e não contemplarem as competências 

específicas necessárias para que o servidor realize suas funções. 

A terceira etapa foi o momento de concepção do modelo. Importante 

resultado da pesquisa foi a constatação de que esse processo contava com amplo processo 

participativo, o que permite concluir que o resultado dessa etapa é fruto de uma construção 

coletiva. A Resp. 11, por exemplo, declarou que a equipe de consultoria levava ideias para 

que o GTM pudesse discutir e deliberar como seria o modelo de gestão de desempenho por 

competências. Já o Cons. 2 referiu que o GTM cumpriu o seu papel, que era discutir todos 

os pontos do projeto, desde o início. "A gente levava, óbvio, melhores práticas, sugestões, 

pré-análises, recomendações da consultoria, o nosso posicionamento em relação a algumas 

coisas, mas eles discutiram absolutamente tudo". O entrevistado ainda destacou que, ao 

desenvolver o trabalho dessa forma, ficou visível o comprometimento dos participantes do 

grupo com o processo de implantação do modelo. 

A participação efetiva dos membros do GTM durante o processo de 

implantação do modelo de gestão de desempenho por competências também pode ser 

identificado na fala da Resp. 9 e do Resp. 16, que declararam que as decisões eram de fato 

discutidas entre o grupo. 

[ ] eu participei do grupo, juntamente com a equipe da SEPLAG e da 
Price, e com os gestores estratégicos, pra gente definir as competências 
da Secretaria. Depois, definidas as competências, a gente passou todo o 
processo de validação. Porque depois que elas foram construídas, a 
SEPLAG ficou com esse trabalho, inclusive de todas as Secretarias, e o 
grupo técnico deles lá passava, fazia reuniões com os Secretários, com os 
dirigentes máximos, pra validar essas competências. Na verdade, eu 
participei de todo o processo, ora com a equipe da SEPLAG, ora aqui 
dentro mesmo, no papel de DRH pra conversar com os gestores, tirar 
alguma dúvida, mostrar qual que era o benefício das competências 
(RESP. 9). 

A quarta etapa consistiu no mapeamento das competências essenciais nas 

Secretarias participantes do projeto. A partir das entrevistas, entendeu-se que esse trabalho 

foi desenvolvido por um grupo menor, formado por representantes da empresa de 

consultoria, das Unidades Setoriais de Recursos Humanos em cada Secretaria e da 



111 

Diretoria Central de Gestão de Desempenho (SEPLAG). De acordo com os respondentes, 

havia uma metodologia que definia previamente os passos a serem dados nessa etapa do 

projeto. Conforme declaração da Resp. 8, havia um roteiro que direcionava o trabalho do 

grupo de forma que se pudesse levantar informações sobre a realidade de cada órgão e qual 

o perfil esperado de cada servidor. 

A gente também tinha um roteirinho, que era conhecer qual que era o 
contexto que a Secretaria vivia, quais que eram os projetos principais 
daquela Secretaria e qual o perfil do servidor desejado, pra que pudesse 
alcançar os resultados pretendidos pelo órgão que a gente tava mapeando. 
E em cima daquilo ali a gente começava a mapear o perfil (RESP. 8). 

Salienta-se que a utilização da nomenclatura competências essenciais, neste 

caso, não tem qualquer tipo de similaridade com o termo core competences proposto por 

Prahalad e Hamel (1990). Para os fins do projeto desenvolvido no âmbito do estado, as 

competências essenciais possuem dimensão individual e não organizacional, como é 

encontrado na literatura (FLEURY; FLEURY, 2004). A terminologia utilizada tem pouca 

relevância para a utilização do modelo. 

Conforme ressalta Ruas (2005), mais importante que a preocupação com a 

metodologia da gestão por competências é necessário entender a sua real motivação, tendo 

em vista que ele deve ser capaz de disseminar as competências organizacionais, contribuir 

com o processo de avaliação, desenvolvimento e recrutamento de pessoas. Sendo assim, 

questões como definição, composição e classificação não são fatores críticos de sucesso 

para a implementação da gestão por competências. 

Os entrevistados também revelaram que o levantamento de informações foi 

realizado de duas formas. A primeira era a análise de documentos estratégicos que 

continham a missão, visão e objetivos de cada Secretaria, conforme relata a Resp. 2. A 

segunda consistia em entrevistas com os ocupantes de cargos diretivos, de modo que se 

aprofundasse o entendimento da realidade de cada órgão. Com base nessas informações 

delineava-se o perfil dos profissionais de acordo com o seu contexto. 
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Esse é o primeiro passo da metodologia. Isso a gente fez, não só através 
da leitura do documento... muitas dessas Secretarias já tinham 
documentos dos seus planos estratégicos, dos seus balanços, dos seus 
mapas estratégicos... mas não só através dessa leitura de documentos, 
mas através de entrevistas feitas com os dirigentes dessas Secretarias 
(CONS. 2). 

O levantamento de informações indicava as demandas de cada órgão em 

relação aos servidores. Com base no resultado desse levantamento eram realizadas oficinas 

junto com os gestores, com o objetivo de validar os descritores de comportamento, que ao 

serem agregados se tornariam uma competência. 

Tinha uma primeira versão que a gente levava para as oficinas de 
trabalho e trabalhava, junto com outros gestores ou alguns até que 
participavam da entrevista, e ali em cima a gente ia trabalhar em 
descritores mesmo de frases que a gente avaliaria o servidor futuramente 
(RESP. 8). 

O Cons. 2 apresentou um exemplo que ilustra o processo descrito 

anteriormente, tomando por base a experiência de mapeamento na Secretaria da Fazenda. 

De acordo com o entrevistado, identificou-se que o momento da SEF era marcacado, de 

um lado, pela intolerância ao aumento de tributos por parte da população, por outro, a 

elevação da arrecadação era considerada crucial para o desenvovlvimento das atividades 

estatais. 

Essas informações permitiam identificar frases soltas do tipo: qual deve ser 

o perfil dos servidores capaz de gerar resultados nesse cenário? E concluiu-se que os 

servidores deveriam ser capazes de tratar o contribuinte não como um inimigo, mas como 

um parceiro. Conforme relata o Cons. 2: "Aí a gente foi ouvindo essas sentenças, que são 

essas demandas do perfil dos servidores, depois a gente agregou essas demandas pra criar 

as competências". 

Por fim, o Cons. 2 destaca que a competência "foco no cliente" é uma 

consolidação de comportamentos como: atendimento de excelência, flexibilidade, 

capacidade de negociação e diálogo mais aberto com a sociedade. 
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Por exemplo, essa que eu comentei foi agregada com outras demandas 
que tinham a ver com tá mais focado no cidadão, prestar um atendimento 
de excelência ao cidadão ou de ser mais aberto, flexível e negociar mais 
pra que se tenha um diálogo mais aberto com a sociedade, ou seja... E 
isso tudo, juntando essas demandas, isso sugeriu que talvez uma 
competência voltada pra orientação para o cliente, o foco no cliente 
poderia ser algo importante para os servidores da Secretaria da Fazenda 
(CONS. 2). 

A Figura 2 representa o resultado do processo de mapeamento de 

competências relatado anteriormente. Além de foco no cliente, foram definidas quatro 

novas competências: orientação estratégica, comunicação eficaz, trabalho em equipe e 

comprometimento profissional. 

FIGURA 2 - Resultado do processo de mapeamento de competências 

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

1 . C o m p r o m e t e - E e C O . T I a estratégia, e- -ob jet ivos - - J . C J . C O C p e l a S EF. c o n t r i b u i n d o a tn -amen i te para. o s e u sucesso . 

2 . Possui v i s ã o i n t e g r a d a d a s a t i v idades e p r o o e s o í , c o m p r e e n d e n d o suas in f luências e •" i terações. 
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Fonte: Minas Gerais (2013b). 

O processo de mapeamento realizado está alinhado com a teoria. Segundo 

Carbone et al. (2005), o modelo tem início a partir do mapeamento das competências, que 

deve ser realizado com base na análise da missão, visão e objetivos da organização. Esse 

http://--j.cj.coc
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processo deve permitir a comparação entre as competências necessárias para o alcance dos 

objetivos organizacionais e as competências individuais identificadas por meio da 

avaliação de desempenho. 

Com o objetivo de completar o mapeamento de competências, é necessária a 

utilização de outros métodos. A pesquisa com pessoas-chave é feita com aqueles que 

possuem conhecimento sobre a estratégia organizacional. A entrevista, nesse caso, tem o 

objetivo de cotejar as informações extraídas dos documentos com aquelas fornecidas pelos 

entrevistados (CARBONE et al. 2005). 

Carbone et al. (2005) ainda mencionam outras duas técnicas relevantes para 

o mapeamento de competências. A primeira consiste na realização de observação, 

participante ou não participante, que permite detalhada análise do objeto de estudo. A 

segunda é a utilização de questionário, que é amplamente utilizada para confirmar 

informações colhidas na análise de documentos, entrevistas e observações. 

Há dois pontos passíveis de reflexão sobre a construção do modelo gestão 

de desempenho por competências adotado pelo Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais. O primeiro é que o processo de mapeamento não contemplou as competências que 

os servidores já possuíam. De acordo com Carbone et al. (2005), as avaliações de 

desempenho são capazes de demonstrar as competências que os profissionais possuem 

atualmente e compará-las com aquelas consideradas necessárias para a organização, 

identificadas durante o mapeamento. O resultado dessa análise permitiria encontrar o gap 

entre competências atuais e aquelas relevantes para o futuro da organização. São 

justamente essas informações que permitem as ações de treinamento e desenvolvimento, 

recrutamento e remuneração de pessoal com base em competências. 

Outro ponto que é passível de reflexão é o fato de que não ficou claro, em 

momento algum das entrevistas, quais são as competências organizacionais. É necessário 

destacar que não se pode conceber as competências individuais de forma genérica. De 

acordo com Dutra (2004), elas devem ser vinculadas às competências que são consideradas 

essenciais à organização. As entregas das pessoas devem ser capazes de contribuir para 

aquilo que é essencial à organização 
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Retornando ao processo de implantação do modelo, optou-se por tratar a 

quinta e última etapa do processo, que consistiu no trabalho de comunicação e 

sensibilização junto às partes interessadas, em um item separado. 

6.2.3 Comunicação e sensibilização das partes interessadas 

Essa categoria tem por objetivo identificar a forma como o modelo de 

gestão de desempenho por competência foi divulgado junto às principais partes 

interessadas. Após a análise das entrevistas, constatou-se que houve uma ação de 

comunicação comum junto a todas as Secretarias, que consistiu na confecção e distribuição 

de cartilhas explicativas sobre o novo modelo de avaliação. Além disso, cada órgão 

desenvolveu processo de comunicação próprio de acordo com o contexto em que estava 

inserido. 

Na SEF, em conformidade com relato da Resp. 4, a educação a distância foi 

um dos meios de comunicação utilizados para esse propósito, cuja experiência a Secretaria 

já possuía com essa ferramenta, inclusive com assuntos relacionados à avaliação de 

desempenho. 

A gente fez um treinamento sobre o processo mais usando a educação a 
distância... a gente tem aqui uma sistemática de educação a distância, isso 
tava um com acesso mais livre pra todo mundo... Porque nossa avaliação 
de desempenho já era um curso de educação a distância, então a gente só 
adaptou as mudanças no processo da educação a distância, que é uma 
coisa mais formal. 

Outra forma de divulgação adotada pela SEF ocorreu por meio da realização 

de workshop mais voltado para o aspecto comportamental, com o objetivo de mostrar 

como era a avaliação antes e depois da inclusão do conceito de competências. 

Já na SES há duas formas de divulgação. A primeira foi via palestra, que 

contemplou gestores e servidores, em algumas situações, com base no número de pessoas 

que trabalham nessa Secretaria, foi utilizando-se a exibição do vídeo gravado por um 

membro da equipe de consultoria. A segunda forma de divulgação foi desenvolvida de 

forma lúdica, por meio da realização de teatros em espaços comuns do prédio da 

Secretaria. A se referir a esse trabalho, a Resp. 4 relata que: 
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Eles fizeram alguns trabalhos de divulgação, inclusive eu até fui assistir a 
um trabalho. Eles tinham um trabalho muito interessante lá que era fazer 
um teatro - não sei se você ouviu falar disso - eles fizeram um teatro na 
fila do elevador, falando na hora de implementar esse novo processo, 
dizendo como é que funcionava, foi uma conversa na fila... todo dia no 
elevador tinha, o pessoal entrava na fila, os atores, e começavam a 
conversar na fila do elevador "ah, você tá sabendo que tem um processo 
lá em cima?" 

De acordo com o Resp. 9, a SEAPA buscou inicialmente conscientizar os 

gestores por meio de reuniões, com o objetivo de capacitá-los para a realização da 

avaliação baseada em competências. Para apresentar o modelo para os servidores, foram 

realizadas duas palestras. A entrevistada ainda relatou que durante todo o processo de 

divulgação do modelo de competências, além do envolvimento de servidores da própria 

Secretaria, a equipe da SEPLAG e da Price deu todo o suporte necessário para a 

divulgação do modelo. 

De acordo com Ruas (2005), o gestor exerce papel essencial no modelo de 

gestão por competências e só ele é capaz de fazer um diagnóstico das competências do 

profissional que está sendo analisado. Sendo assim, avaliações realizadas por comissões, 

como tradicionalmente ocorre no serviço público, deixam relevante a gestão por 

competências. Isso mostra que a preocupação de conscientizar os gestores caminha em 

conformidade com a teoria. 

Na SEPLAG, assim como na SEAPA, a divulgação do modelo de gestão de 

desempenho por competências foi feita por meio de palestras realizadas pela própria 

equipe da SEPLAG e da empresa de consultoria. 

Mas na Fazenda, aqui na SEPLAG, na SEAPA, a Price, junto com a nossa 
equipe, fez palestras, tanto pra gestores quanto pra servidores, sobre esse 
novo modelo. Foi uma divulgação maciça. Também fizemos materiais 
informativos, uma cartilha pra cada Secretaria. Isso a divulgação que a 
nossa área fez, fora a divulgação que o próprio órgão fez. 

O Quadro 6 mostra de maneira resumida quais foram os mecanismos de 

divulgação do modelo de competências realizado em cada Secretaria. 



117 

QUADRO 6 - Formas de divulgação do modelo de gestão de desempenho por competências 

Secretaria Forma de comunicação e Divulgação 

SEF Distribuição de Cartilhas, palestras presenciais e Educação à Distância e 

workshop comportamental. 

SES Distribuição de Cartilhas, palestras presenciais, palestras em vídeo e teatro. 

SEAPA Distribuição de Cartilhas, reunião com gestores e palestras. 

SEPLAG Distribuição de cartilhas e realização de palestras presenciais 

SEF: Secretaria de Estado da Fazenda; SES: Secretaria de Estado da Saúde; SEAPA: Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; SEPLAG: Secretaria de Secretaria do Planejamento. 
Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base na pesquisa. 

Como mostra o Quadro 6, a SEF utilizou o maior número de recursos para 

comunicar e sensibilizar as partes sobre a utilização do modelo de competências. Embora 

existam vários elementos que contribuam para o estágio avançado de desenvolvimento do 

modelo de competências, é possível que o processo de comunicação seja um deles. 

6.2.4 Mudança na estrutural/legal 

Este tópico buscou entender dois pontos relevantes no desenvolvimento do 

modelo de gestão de desempenho por competências em análise. O primeiro tem por 

objetivo apresentar as mudanças legais realizadas para que se tornasse viável a aplicação 

do conceito de competência no processo de avaliação dos servidores. O segundo foi 

identificar algumas mudanças de ordem estrutural, para desenvolvimento do modelo de 

competências. 

Existem dois decretos que abordam o tema avaliação de desempenho dos 

servidores públicos no âmbito do governo de Minas Gerais: o Decreto 43.764/2004 e o 

44 559/2007. Embora eles contenham semelhanças, o destinatário dessas normas é 

diferente, o primeiro é voltado para a avaliação de servidores que ainda estão em estágio 

probatório, enquanto o segundo é destinado ao servidor estável ocupante de cargo efetivo e 

do detentor de função pública. 

Nas duas normas em questão existe a possibilidade de redefinição dos 

critérios de avaliação e metodologias utilizados na avaliação de desempenho, 
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considerando-se as particularidades de cada Secretaria. Para que isso seja viável, basta uma 

resolução conjunta entre a autoridade máxima do órgão ou entidade que tenha interesse em 

fazer tal adequação e a SEPLAG. 

Sendo assim, conforme relata a Resp. 15: "a avaliação tem uma lei, mas aí a 

gente [...] tem resolução, cada um faz uma resolução junto com a SEPLAG, em relação ao 

mapeamento de competências. Só que a gente tá sempre alterando alguma coisa, mas mais 

nesse sentido de tentar melhorar mesmo". 

Foram identificadas no site da SEPLAG quatro resoluções desenvolvidas 

com o objetivo de implantar um processo de avaliativo por competência. A Resolução 

089/2009 foi promulgada pela SEPLAG e institui a avaliação de desempenho por 

competência da própria SEPLAG. A Secretaria desempenha duplo papel, o de definidora 

das Políticas de Recursos Humanos e o de usuária dessas políticas. Também se conheceu 

as Resoluções conjuntas: SEPLAG/SEF 7473/2010, SEPLAG/SEF 7350/2009 e 

SEPLAG/SEF 7389/2009. 

Além do GTM, que foi criado especialmente para o projeto de gestão por 

competência, foram identificados dois relatos que mostram alguns ajustes estruturais 

realizados nas Secretarias visando atender à nova demanda gerada pelo modelo de 

competências. 

O primeiro caso ocorreu na SEF e consistiu na criação de duas novas 

diretorias. Uma delas passou a realizar com exclusividade atividades relacionadas à gestão 

de desempenho; e a outra foi criada com o objetivo de promover capacitação e 

treinamento. Na estrutura, a capacitação e treinamento e avaliação de desempenho eram 

atividades desempenhadas por uma única diretoria. 
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A gente tava formando a equipe... porque antes a Diretoria aqui de 
Treinamento, Capacitação e Desempenho eram juntas, era a mesma 
Diretoria. Então, nessa época, a gente dividiu a Diretoria, a Rosana 
passou a ser a Diretora de Capacitação e eu fiquei só com Avaliação de 
Desempenho - antes eu comandava as duas áreas e era muito pesado. 
Então, a divisão da Diretoria fez o foco do Diretor da área de Gestão e 
Desempenho ficar só nisso. Montou-se uma equipe, pessoas novas 
entraram, porque era um grupo muito pequeno, era um grupo que mexia 
basicamente com processo de avaliação de desempenho, era uma coisa 
muito processual. A gente trouxe psicólogo, trouxemos mais pessoas para 
se envolver no projeto, a equipe ajudou muito (RESP. 4). 

Já na Secretaria de Saúde não foi criada uma área específica, em virtude da 

adoção do modelo de competências, como ocorreu na Secretaria da Fazenda. Também foi 

necessário aumentar o número de pessoas que desempenham atividades relacionadas à 

avaliação de desempenho. 

Então a gente tinha uma pessoa na SES pra acompanhar a avaliação de 
desempenho como um todo, o processo como um todo, nível central e 
interior. Depois da implantação desse modelo, buscou-se estruturar em 
mais pessoas acompanhando isso. Não foi criada nenhuma área, mas só 
aumentou o número de servidores dedicados ao processo de avaliação de 
desempenho, pra implantar e executar o processo. Então, de uma passou 
pra três pessoas e atualmente tá com duas (RESP. 13). 

6.2.5 Construção e análise do conceito de competência utilizado 

Essa categoria foi criada com o objetivo de apresentar a forma como foi 

definido o conceito de competências adotado pelo Estado e analisá-lo de acordo com a 

teoria corrente. Conforme será apurado no decorrer deste tópico, o conceito foi 

desenvolvido em grupo e contemplou uma preocupação com a adequação dos termos 

utilizados à realidade do estado. Além disso, o conceito utilizado está apoiado nos 

trabalhos de Dutra (2004) e Fleury e Fleury (2004), o que implica uma visão baseada não 

apenas em conhecimentos, habilidades e atitudes, mas também nas entregas dos 

profissionais. 

De acordo com o Cons. 2, entre os vários assuntos discutidos pelo GTM, um 

deles foi o conceito de competências que seria adotado pelo Poder Executivo do Estado de 

Minas Gerais. O entrevistado ainda ressaltou que esse processo se apoiou nos trabalhos de 

autores como Joel de Souza Dutra, Afonso Fleury e Maria Tereza Fleury, todos eles 

vinculados à Universidade de São Paulo, e também nos conceitos de Philippe Zarifian. 
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Até o conceito de competência foi algo que a gente levou pra gente 
discutir com esse grupo. A gente levou algumas referências... na verdade, 
na metodologia da consultoria, a gente tem o nosso conceito de 
competências, que é muito inspirado no conceito do pessoal da USP, do 
Joel... Fleury... mas que, por sua vez, muito inspirado no conceito do 
Philippe Zarifian, que é um autor francês. Então, assim, é um pouco 
inspirado pelo pessoal da USP, pelo Zarifian, e com a nossa metodologia 
interna da PwC, da consultoria (CONS. 2). 

Outro ponto relevante identificado durante a pesquisa foi o entendimento 

criado entre os membros da equipe do projeto de que o conceito de competências deveria 

ser desenvolvido em consonância com a realidade enfrentada pelo estado. Sendo assim, 

conforme declaração da Resp. 11, foram selecionados 10 conceitos de competência. A 

partir das discussões realizadas pelo GTM chegou-se a um resultado em que a maior 

preocupação era com a clareza da definição. 

Esse conceito foi construído nas reuniões com o Grupo de Trabalho 
Multidisciplinar. E a partir de vários conceitos do Joel Dutra, da própria 
consultoria, da Maria Tereza Fleury, de vários autores - nós fizemos uma 
coletânea de mais de 10 conceitos - e, a partir desses conceitos, e 
considerando a nossa realidade, nós quisemos definir a competência de 
uma forma mais clara, usando palavras menos rebuscadas, tentando 
simplificar mesmo (RESP. 11). 

No decorrer das entrevistas, compreendeu-se que o conceito de 

competências adotado possui uma preocupação que não se restringe aos conhecimentos 

habilidade e atitudes. Ele também considera os resultados alcançados pelos servidores. 

O conceito que a gente utilizou veio da escola aqui de São Paulo, que tem 
uma influência da escola francesa de gestão e ligado à competência como 
sendo um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, mas com a 
entrega, ou seja, que trazem um resultado, e esse resultado tem que ser 
uma mudança, um acréscimo de valor ao que se vinha fazendo. Não 
adianta ter uma competência que não agrega valor, que não traz um 
resultado a mais do que aquele que se obtinha sem trabalhar com isso. 
Então, esse foi o nosso foco (RESP. 4). 

Essa preocupação com o foco em resultados foi também observada na fala 

de outros entrevistados (RESP. 2, RESP. 4, RESP. 8, RESP. 14, RESP. 15). Citam-se 

aqui apenas o trecho da entrevista da Resp. 5, pois os demais respondentes têm suas falas 

muito semelhantes no que se refere a esse aspecto do conceito. 
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A linha que a gente adota é aquela da... é o conceito da competência tá 
ligado à questão da contribuição efetiva do servidor. Conceitualmente é o 
que a gente quer, efetivamente você avaliar aquilo que tá sendo entregue. 
Até no nosso modelo de gestão pra resultados ele é bem adequado, ele tá 
bem alinhado. O conceito de competência tá bem alinhado a isso (RESP. 
5). 

A maioria dos entrevistados conseguiu expressar com suas próprias palavras 

os elementos-chave relacionados às competências discutidas pelo GTM. Apenas a Resp. 14 

falou na íntegra o conceito que passou a ser adotado oficialmente a partir da implantação 

do modelo de gestão de desempenho por competências. 

Cabe ressaltar que os Resp. 7 e a Resp. 9, que são vinculados, 

respectivamente, à Diretoria Central de Carreiras e Remuneração e Diretoria Central de 

Provisão da SEPLAG, não souberam responder a essa pergunta e alegaram que tal conceito 

poderia ser obtido junto à equipe da Diretoria Central da Gestão de Desempenho. 

O conceito construído durante o projeto e atualmente adotado pelo estado 

define competências como: "contribuição efetiva do servidor para o alcance dos resultados 

institucionais cada vez melhores, utilizando seus conhecimentos (saberes), habilidades 

(saber fazer) e atitudes (querer fazer), em seu contexto de trabalho" (MINAS GERAIS, 

2013b). 

Percebe-se que alguns ajustes foram realizados no intuito de melhor adequar 

o conceito à realidade da administração pública. Uma delas consiste na utilização do termo 

servidor no lugar de profissional ou funcionário; a outra consiste na adoção do termo 

contribuição efetiva em vez de entregas. De acordo com a Resp. 11, isso ocorreu porque 

"normalmente, os autores colocam a palavra entrega e a gente achou que seria mais 

interessante colocar contribuição efetiva do servidor. Foi bem aderente à nossa realidade". 

Embora o desenvolvimento do conceito tenha buscado a utilização de 

termos simples para que as partes interessadas pudessem melhor entender a nova 

metodologia, é necessário fazer duas observações. A primeira é que o termo "resultados 

institucionais cada vez melhores" apresenta caráter subjetivo, não explicando quais são 

esses resultados. Talvez a utilização de termos como "alcance de objetivos institucionais" 

seja mais adequada. A segunda observação refere-se à ausência de algum termo que 
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evidencie preocupação com o valor social do indivíduo, termo utilizado por Fleury e 

Fleury (2004) em seu conceito de competência. A gestão por competências é vista como 

uma via de mão dupla, em que organizações e pessoas são beneficiadas com o uso do 

conceito de competências. 

A discussão sobre a agregação de valor social para o indivíduo já foi 

explorada em pesquisa realizada por Sarsur (2007) em empresas do setor privado. Já no 

setor público, ainda se encontram mais dúvidas do que respostas em relação à forma de 

gerir pessoas. Sendo assim, são necessárias reflexões mais profundas sobre a possibilidade 

de se construir um modelo de gestão por competências que permita o alcance dos objetivos 

institucionais e a geração de valor social para o servidor. 

6.2.6 Facilitadores 

A finalidade desta categoria foi identificar o que facilitou o processo de 

implantação do modelo de gestão por competências no Poder Executivo do Estado de 

Minas. Com base nas entrevistas realizadas, foram encontrados sete pontos que 

colaboraram na adoção da gestão por competências na administração pública mineira: 

apoio da cúpula da alta administração, qualificação dos atores envolvidos, a escolha das 

quatro Secretarias envolvidas no projeto inicial, o know-how da Secretaria da Fazenda, a 

criação do GTM e a adequação do edital às necessidade do projeto. 

De acordo com os respondentes, o apoio da alta administração foi um dos 

principais facilitadores para que o modelo de gestão de desempenho pudesse ser 

desenvolvido na administração pública do estado de Minas Gerais. 

Eu acho que o grande, o maior facilitador é o apoio da alta administração 
em relação ao projeto. Eu falo assim: a própria secretária, a Renata, ela 
tem interesse, ela conhece tecnicamente o quê que é, conceitualmente. 
Então, assim, a gente tem o apoio total da alta liderança para a 
implementação do projeto. Eu acho que isso é um grande facilitador 
(RESP. 5). 

Outro fator mencionado neste item foi a qualificação de parte dos atores 

envolvidos no processo de implantação do modelo. Conforme mencionado anteriormente, 

três membros da equipe da SEPLAG haviam realizado um curso na FIA-USP, em 2006 e, 
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Olha, como facilitador, eu acho que existe - particularmente no governo 
de Minas - um grupo bem qualificado. Então, assim, as interações que a 
gente teve com o pessoal da SEPLAG - principalmente SEPLAG, 
Secretaria da Fazenda - eles têm pessoas dentro das unidades setoriais de 
RH que são pessoas muito qualificadas, muito preparadas pra fazer esse 
tipo de discussão. Claro, era um grupo heterogêneo, não era todo mundo 
que tava preparado, umas pessoas apresentavam um pouco mais de 
resistência. Mas eu acho que de forma geral essa questão da qualificação 
desses servidores que participaram do projeto foi um facilitador... as 
discussões fluíram mais rápido (CONS. 2). 

Segundo o Cons. 2, a escolha das quatro Secretarias que participariam 

inicialmente da implantação do modelo de gestão de desempenho por competências foi um 

ponto crítico para que não houvesse algum tipo de resistência no momento da implantação. 

Conforme depoimento do entrevistado, antes mesmo do projeto iniciar, a SEPLAG já havia 

entrado em contato com alguns órgãos e conversado com diretores e demais partes 

interessadas, o que acabou gerando o envolvimento dessas pessoas. 

A primeira etapa, que é querer fazer, tava vencida. Isso aí é essencial, 
porque muitas vezes no setor público o querer fazer tá na cabeça de 
algumas pessoas, o querer fazer é um dirigente ou é uma unidade setorial 
de RH... e assim... sozinha, uma andorinha não faz verão. Eu acho que 
eles fizeram, antes do projeto, um trabalho importante de envolvimento e 
engajamento dessas Secretarias pra entrar dentro desse barco. Quando a 
gente começou o projeto, Igor, já existia uma certa abertura pra eles 
participarem (CONS. 2). 

A escolha das Secretarias refletiu no bom relacionamento entre os atores 

envolvidos. Nessa linha, existem depoimentos que deixam claro que a parceria entre as 

Secretarias envolvidas foi um ponto essencial para o bom desenvolvimento do projeto. 

em 2004, conforme relata a Resp. 4, membros da SEF também realizaram um curso sobre 

gestão por competência, para implantar esse modelo na Secretaria. Esse facilitador foi 

destacado pelo Cons. 1, conforme pode ser percebido: 
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Eu acho que um facilitador que nós tivemos foi uma parceria com as 
outras instituições, com as outras três - Fazenda, SEAPA e SEPLAG, 
principalmente a SEPLAG - porque nós trocamos experiências, fazíamos 
reuniões frequentemente pra acompanhar o processo de implementação 
nessa troca de ideias, o quê que funcionou numa, o quê que eu poderia 
fazer aqui. Então, assim, um facilitador eu acho que foram os parceiros 
que a gente teve. A SEPLAG, por exemplo, providenciou a confecção 
dessa cartilha, que foi uma cartilha disponibilizada para todos os 
servidores e gestores, com a explicação do modelo, com a explicação do 
formulário em si. Então, contar com essa parceria de divulgação eu acho 
que facilitou o modelo de implantação (RESP. 13). 

As experiências que a SEF possuía com a utilização do conceito de 

competências também podem ser consideradas um facilitador. De acordo com a Resp. 4, 

que é vinculada a essa Secretaria: "a gente já tinha uma história, um percurso, e a 

motivação era poder dar um próximo passo, evoluir num trabalho que a gente já fazia, ou 

seja, modernizar, inovar, adaptar pra realidade de hoje um trabalho que a gente começou lá 

na década de 80". Além disso, a Resp. 8, que participou da etapa de mapeamento das 

competências, relatou que a experiência e o interesse de melhorar o modelo de 

competências da SEF facilitaram a realização do trabalho, conforme se apreende no trecho 

a seguir: "Então, quando o órgão já tava preparado praquilo, já tinha um estudo, já tinha 

uma base, era muito mais fácil o trabalho. A gente já entrava, conseguia desenvolver com 

mais facilidade o trabalho" (RESP. 8). 

Nesta pesquisa descobriu-se que a criação do GTM, que envolveu membros 

de todas as Secretarias que participaram do projeto de implantação, foi fundamental para 

que o trabalho ganhasse o apoio das partes envolvidas. 

Foi um Grupo de Trabalho Multidisciplinar, com representante da nossa 
Diretoria, toda a equipe da Consultoria e representantes dessas quatro 
Secretarias. Esse grupo foi fundamental para o sucesso do projeto, foi a 
instância que participou das definições mais importantes do projeto, as 
premissas, os objetivos do modelo, o próprio modelo de gestão de 
desempenho, foi amplamente discutido com esse grupo. Era uma 
instância até pra gente alinhar essas divergências que surgiram ao longo 
do projeto (RESP. 11). 

Há várias falas em que os entrevistados destacam aspectos positivos da 

criação desse grupo de trabalho, como é o caso da Resp. 15: 
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Eu, particularmente, adoro participar desse grupo. Eu acho que são 
encontros muito ricos de troca de experiências, de conhecimento, pra 
gente ver também isso que você tá falando, da gente ver o nível de 
entendimento do pessoal, de aceitabilidade do processo, já indo pra um 3° 
ano. 

Por fim, é necessário destacar que a adequação entre as demanda do Poder 

Executivo do Estado de Minas e as especificações contidas no edital de licitação para a 

contratação da empresa de consultoria também facilitou a implantação do modelo. 

Conforme relata a Resp. 11, a empresa de consultoria contratada deveria possuir 

experiências em trabalhos não só na administração privada, mas principalmente no setor 

público. 

Acaba que no processo de licitação a gente também pontuou de forma 
diferenciada, quando tinha experiência em organizações públicas - a 
Price já tinha experiência com a [Companhia Energética de Minas 
Gerais] CEMIG, com o Tribunal de Conta da União, ela já trabalhava no 
âmbito público. Isso também facilitou nesse primeiro momento (RESP. 
11). 

6.2.7 Entraves 

Buscou-se, com essa categoria, identificar quais foram os principais 

entraves para a adoção do modelo de gestão por competência no Poder Executivo do 

Estado de Minais Gerais. Como será mostrado a seguir, esta pesquisa identificou os 

seguintes obstáculos inerentes à implantação do modelo: complexidade do aparato estatal, 

resistência a mudanças, distanciamento entre metodologia e usuário final, falta de 

homogeneidade das Secretarias participantes do projeto, falta de integração entre os 

subsistemas de RH e desalinhamento no início do processo de avaliação por competência. 

O discurso reformista tem como base de sustentação a flexibilização da 

administração pública, em vez dos rígidos controles burocráticos e utilização de 

ferramentas da iniciativa privada na área pública (BARZELAY, 2001; BRESSER 

PEREIRA, 1998). No caso do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, a legislação foi 

um entrave à implantação do modelo. 

O primeiro entrave encontrado nesta pesquisa refere-se a questões de ordem 

burocrática, que limitaram a amplitude do modelo de gestão por competências implantado 
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na administração pública mineira. Isso ocorreu porque a legislação em vigor impede 

mudanças no processo de contratação de servidores públicos, bem como no sistema de 

remuneração e carreira. 

O Contrato 696/2008, que é decorrente da licitação, cuja empresa vencedora 

foi responsável pela implantação do projeto, estabelece que o desenvolvimento das 

metodologias de mapeamento de competências e o modelo de gestão de desempenho por 

competências sejam desenvolvidos em estrita observância à Lei 896/1952 (Estatuto de 

Servidor do Estado de Minas Gerais) e demais normas relativas a carreiras, remuneração, 

provisão e avaliação de desempenho (MINAS GERAIS, 2013a). 

Esta pesquisa revelou que a flexibilidade para mudança de procedimentos 

na área de RH possui um grau de variação. No caso da avaliação de desempenho, a própria 

legislação apresenta possibilidades de adequação do processo de acordo com a realidade de 

cada órgão. Já a provisão de pessoas depende da realização de concurso público de provas 

ou provas e título, conforme texto constitucional. Isso explica por que o modelo de 

competências desenvolvido pelo Poder Executivo do Estado de Minas concentra-se 

basicamente na avaliação de desempenho. 

Ainda na perspectiva burocrática, realça-se que as mudanças no processo de 

avaliação foram realizadas. 

Um entrave que a gente teve pra implantação, Igor - e isso é uma coisa 
que a SEPLAG vem buscando corrigir -, foi porque ela implantou um 
modelo novo de avaliação de desempenho, mas sem fazer uma 
atualização da legislação pertinente ao processo. Então, nós avançamos 
na execução do processo, mas a legislação não mudou. A legislação 
previa, por exemplo, a avaliação por uma comissão. E nesse modelo de 
avaliação por competências, em que a gente tem que atrelar muito a 
entrega do sujeito com o comportamento dele no dia-a-dia, essa 
participação da comissão ficava um pouco descolada da prática, porque a 
unidade é muito grande. Por exemplo, eu tenho unidade que tem 600 
servidores, que é a nossa maior unidade, que é a gestão, por exemplo - tô 
dando um número fictício aqui - e a comissão é única, a comissão é 
muito pequena, ela é de três a cinco membros... quer dizer, leia-se 3, 
porque ninguém fez a de comissão de cinco. Então, esses três servidores 
tinham que opinar sobre aquela avaliação de 600 pessoas, que eles não 
tinham contato no dia-a-dia. Isso era uma obrigação que a legislação nos 
impunha, mas que ficava um pouco descolada e impraticável. Aí, o quê 
que acontecia? Eu tinha assinaturas no formulário da comissão, mas que 
efetivamente elas não faziam. Então, essa dissonância entre a atualização 
do modelo com a não atualização da legislação acho que prejudicou um 
pouco a implantação (RESP. 14). 



127 

Outro entrave identificado refere-se à resistência encontrada durante a 

implantação do modelo. As falas das Resp. 2, Resp. 4 e Resp. 9 confirmam que, em um 

primeiro momento, boa parte dos atores envolvidos manifestou dúvidas em relação aos 

reais benefícios do novo modelo. Segundo a Resp. 4, essa resistência foi encontrada até 

mesmo dentro do próprio GTM, uma vez que algumas pessoas tinham total 

desconhecimento sobre o assunto. 

Bom, as dificuldades são as dificuldades da falta do conhecimento inicial, 
as pessoas não sabem o que é, então isso causa muito ruído na 
comunicação. Na própria equipe multifuncional que foi convidada tinha 
pessoas que já conheciam, já tinham ouvido falar... porque competência 
é uma coisa que tá aí no jornal, nas revistas, Você S/A, na televisão, 
então as pessoas "ah, competência, tá na moda e tal", então isso tava aí. 
Então, algumas pessoas sabiam mais ou menos o que era, mas não tinham 
o conhecimento científico da coisa; algumas pessoas não sabiam o que 
era; algumas fizeram resistência. Quebrar essa primeira resistência foi 
muito difícil levar o projeto. 

Outro entrave detectado na pesquisa diz respeito às características do 

modelo concebido. A Resp. 5 comenta que a forma como o processo de mapeamento de 

competências foi realizado provocou distanciamento entre o modelo construído e a 

realidade dos usuários finais. Segundo a entrevistada, as competências essenciais são muito 

abrangentes e contemplam todos os servidores de determinado órgão. 

Eu acho que o primeiro grande entrave é você trabalhar conjunto de 
competências essenciais que abrange todos os servidores numa 
determinada Secretaria. E por mais que... quando você tenta descrever 
as contribuições... eu acho que acaba que em alguns momentos você não 
consegue, dependendo pra quê que você vai usar aquela ferramenta, 
utilizar ela muito na prática, fica distante da realidade às vezes de um 
determinado servidor - a descrição daquela competência. Então eu acho 
que é uma dificuldade mesmo de adequação do que tá escrito com a 
realidade lá do servidor lá na ponta. Porque se tenta ser uma coisa muito 
abrangente, então às vezes fica distante lá do mundo real. Eu acho que 
esse é o primeiro grande entrave (RESP. 5). 

Em um segundo momento, a Resp. 5 opina que a complexidade de algumas 

ferramentas, como é o caso do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI), 

somado ao despreparo dos gestores na utilização do instrumento, inibe o potencial que a 

avaliação de desempenho possui: 
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Então, um grande entrave é o despreparo do gestor pra utilizar as 
ferramentas que ele tem. Ele não entende muito bem os conceitos de 
competência, ele não entende a finalidade às vezes daquele instrumento 
de avaliação ou de desenvolvimento. Então, na prática, ele acaba não 
utilizando da forma, porque aquilo é uma ferramenta gerencial pra 
auxiliar o processo de gestão dele. Até o fato dela ser mais abrangente, 
teria que ser, na hora do gestor usar, ele ter a habilidade de adequar à 
realidade dele ali. A intenção é essa. O despreparo dos nossos gestores 
pra fazer gestão de pessoas é muito grande. Eu acho que isso também é 
um grande entrave (RESP. 5). 

A Resp. 13 também citou problemas com os instrumentos desenvolvidos 

para o processo de avaliação, devido à quantidadade excessiva de informações e extensão 

do formulário. 

Como não teve tanta separação, buscou-se colocar no formulário o 
máximo de informações possíveis pra tentar esclarecer ao gestor, ao 
servidor, o quê que tava sendo posto. Só que nisso o formulário ficou 
muito extenso. Então a gente escutava muita crítica no sentido assim 
"mas eu vou fazer uma avaliação desse tamanho, pra que, que eu não 
consigo ver meu resultado?" 

A falta de homogeneidade entre o papel desempenhado em cada Unidade de 

Recursos Humanos Setorial e a falta de reconhecimento da área pessoas também foi 

considerada possível entrave para a implantação do modelo de gestão por competências. A 

Resp. 8 confirma isso reforçando que há diferenças entre as áreas de RH dos diversos 

órgãos. Enquanto alguns estão trabalhando em um patamar estratégico, outros estão 

preocupados apenas com agir com o foco no desenvolvimento de atividades burocráticas. 

Um fator dificultador pra gente foi a área de RH, que era o nosso 
principal envolvido. E a gente tem áreas superestratégicas e a gente tem 
áreas que as pessoas ainda trabalham naquele "ah, a gente faz é 
pagamento...", então tá muito ligada ainda à rotina de RH e não tá 
pensando ainda como desenvolver, como melhorar, como avaliar, vamos 
treinar, vamos envolver mais as pessoas. Não, é mais aquele dia-a-dia, 
mais rotina. Então, foi um fator dificultador que a gente teve, esse 
desnível mesmo. Porque a gente trabalhava com RH muito avançados... 
eu vou te dar um exemplo que é o RH da Fazenda, que ele tava até mais 
avançado que o nosso da SEPLAG, antes da gente desenvolver, eles já 
tinham pensado em competências, então já era um pessoal que já tava 
estudando sobre isso. E outros que a gente teve que começar lá do início, 
pra tentar nivelar ali, pra que todos conhecessem (RESP. 8). 
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Essa situação pode ser confirmada com base na afirmação da Resp. 9, de 

que a SEAPA não possui estrutura adequada, havendo falta de pessoas para se dedicarem 

ao desenvolvimento e manutenção do modelo. 

Eu queria falar do outro dificultador também, no caso específico da 
Secretaria, que nós não temos um psicólogo, nós não temos aqui uma 
estrutura de RH. No caso, sou eu, Diretora, e mais uma Assessora que me 
apoia nessa área. Se a gente tivesse uma estrutura melhor dentro da 
Secretaria pra acompanhar melhor o gestor, pra poder tá ali 
acompanhando... Aqui não, aqui na Secretaria é mais difícil, porque eu 
tenho que cuidar de tudo. Então, fora aquela parte cartorial, você tem que 
correr atrás mesmo, senão você não consegue fazer com que o gestor faça 
a sua avaliação (RESP. 9). 

De acordo com a Resp. 4, mesmo no caso da SEF, que é reconhecida por ser 

uma área estratégica de gestão de pessoas, que funciona como status de superintendência, 

nota-se que as atividades ligadas à área pessoas nem sempre merecem a atenção devida. 

Uma outra barreira que a gente sente - por ser serviço público, eu 
imagino - é uma pouca valorização da área de gestão de pessoas. Todas 
as Secretarias e entidades têm as suas atividades finalísticas e a área de 
RH não é assim tão valorizada, porque o foco tá todo na finalística. 
Então, é uma busca constante que a gente tem de espaço organizacional, 
de procurar o espaço, um espaço mais estratégico. Então, esse é um 
dificultador muito grande. É um projeto caro, um projeto nessa linha 
gasta recurso, então você tem que negociar prioridade de recursos numa 
mesa onde estão se negociando outros recursos que são para entregas 
finalísticas do órgão. Então, essa é uma grande dificuldade orçamentária 
que a gente tem, pelo posicionamento (RESP. 4). 

Outra dificuldade encontrada pelos entrevistados refere-se à alteração do 

quadro de gestores, devido à mudança de governo. Segundo a Resp. 9: "hoje, nós temos 

poucos gestores que estavam aqui em 2009-2010, foi a primeira avaliação. Então, já 

mudou muito. Hoje tem que ser feito um novo trabalho com os novos gestores, muitos 

gestores já saíram... e continuou com esse problema: falta de tempo". 

Alguns entrevistados perceberam a falta de integração do modelo de gestão 

de desempenho por competência com outros subsistemas de gestão de pessoas como um 

fator que dificulta a absorção do modelo. 
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Outro problema é que a gente... embora essa avaliação esteja vinculada 
à remuneração do servidor, ele não tem uma perspectiva: "olha, você vai 
ser avaliado bem, você vai ter X por cento de aumento". Tem sim, tem a 
progressão e a promoção, que é a única forma quando você vê 
remuneração vinculada a essa avaliação de desempenho. Só que a carreira 
do Estado, principalmente das Secretarias, quando não tem uma... por 
exemplo, a Fazenda tem lá os cargos de fiscal. É uma carreira que ela é 
mais... digamos que ela é mais prestigiada, os salários são melhores. Mas 
fora dessas carreiras específicas, talvez um auditor, a gente tem 
especialista em gestão pública, que tem alguma remuneração que vá 
compensar. Fora isso, se você pegar uma tabela do cargo efetivo da nossa 
Secretaria, você vai ver que é 20 reais de aumento (RESP. 9). 

6.3 Consolidação do modelo de gestão de desempenho por competências 

O modelo de gestão de desempenho por competências começou a vigorar a 

partir de 2010, ano que em que foram realizadas as primeiras avaliações com base em 

competências nas quatro Secretarias que participaram inicialmente do projeto. 

Sendo assim, essa categoria foi criada com o objetivo de mostrar a situação 

do modelo após o processo de implantação e identificar a maturidade e os impactos 

causados nos subsistemas de RH, bem como a conexão das competências com as 

estratégias adotadas. 

6.3.1 Conexão do modelo de competências com a estratégia organizacional 

As principias discussões teóricas sobre a relação entre estratégias 

competências são frutos de um processo de transição durante a década de 1990. Durante 

toda a década de 1980 a abordagem clássica sobre estratégia estava fortemente apoiada na 

abordagem da análise da indústria de Michel Porter. Seus estudos consideravam como 

primordial o entendimento da posição da organização em seu setor de atuação (FLEURY; 

FLEURY, 2004). 

A noção de competências sob a perspectiva estratégica está apoiada no 

conceito de core competences desenvolvido por Prahalade e Hamel (1990) e na visão da 

empresa baseada em recursos. Essas correntes consideram que a criação de vantagem 

competitiva é decorrente da combinação de recursos: humanos, financeiros, físicos e 
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organizacionais, que são denominadas competências organizacionais (FLEURY; 

FLEURY, 2004, RUAS, 2005). 

As competências organizacionais possuem forte conexão com a visão 

missão e objetivo estratégicos do negócio (RUAS, 2005). As competências essenciais 

decorrem das organizacionais (FLEURY; FLEURY, 2004). As core competences, 

conforme ressaltam Prahalad e Hamel (1995), são capazes de gerar um diferencial para o 

produto ou serviço ofertado pela organização, devido à contribuição efetiva para o valor 

agregado percebido pelo cliente. 

O objetivo dessa categoria foi identificar elementos que demonstrassem a 

conexão do modelo de competências adotado com a estratégia de cada órgão. Como será 

percebido no decorrer deste tópico, as competências mapeadas nas quatro Secretarias 

participantes do projeto inicial são genéricas e poderiam facilmente ser replicadas em 

outros órgãos. Possivelmente esse fato sinaliza que a gestão de desempenho por 

competências possui baixa vinculação com a estratégia do órgão. 

A pesquisa encontrou evidências que revelam que, não obstante o 

mapeamento de competências tenha sido realizado com base na análise de documentos que 

continham a visão, missão e objetivos, isso não é uma garantia de que o perfil elaborado 

possua conexão com a estratégia do órgão. As competências essenciais definidas na etapa 

de mapeamento do projeto são, em geral, muito amplas. 

A Resp. 4 comentou que, no caso específico da Secretaria da Fazenda, a 

equipe responsável pela definição das competências realizou uma análise do mapa 

estratégico, que havia sido elaborado com base na metodologia do Balanced Scorecard. 

A gente já tinha um mapa estratégico na Fazenda, a gente trabalha com 
balanced scorecard desde 2007. Essa equipe multifuncional, que foi a 
que construiu, a gente trabalhou com o nosso mapa estratégico, mapa de 
todas as unidades, os nossos projetos estratégicos, que vai além do mapa, 
o que tava sendo considerado no nosso planejamento estratégico de 
médio prazo. 

A Resp. 15 deixa claro que a metodologia não garante vinculação do 

modelo à estratégia dos órgãos, mesmo com o esforço empreendido nesse sentido. A 
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entrevistada deixa claro em seu relato que não se pode fazer uma ligação direta entre os 

objetivos mapeados e as estratégias dos seus respectivos órgãos. 

Na metodologia a gente faz um estudo, a gente olha os objetivos 
estratégicos, lê o mapa estratégico, mas não tem nenhum instrumento que 
faça essa vinculação direta, por exemplo, essa competência tá ligada a 
esse objetivo estratégico. Então assim, não existe, a gente não tem na 
nossa metodologia, hoje, uma ferramenta que me dê isso, que mensure 
isso, mas a gente olha pra ele o tempo inteiro (RESP. 15). 

Para a Resp. 11, a pouca vinculação entre as competências mapeadas e as 

estratégias dos órgãos decorre da grande semelhança entre as competências mapeadas, 

como se comprova no Quadro 7. Isso se dá, segundo a entrevistada, porque nesse projeto 

foram definidas as competências essenciais e não as técnicas. A Resp. 8 confirma essa 

situação ao afirmar que trabalhar com competências essenciais, que são as mesmas paras 

todos os servidores, não exibe grande diferença entre os trabalhos de um órgão e de outro. 

Como a gente tá fazendo o trabalho de competência essencial, que são 
aquelas comuns pra todos os servidores, você não consegue diferenciar 
muito um órgão do outro, porque você tá falando de pessoas. Quais os 
eixos que a gente chegou? Foco em resultado, trabalho em equipe, 
compartilhar informação e conhecimento, inovação... são algumas coisas 
que são...gerais (RESP. 8). 
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QUADRO 7 - Competências mapeadas 

Competências Essenciais 

SEF SEPA SES SEPLAG 

Orientação 

estratégica 

Planejamento 

eficaz 

Postura 

inovadora 

Compromisso 

com resultado 

Foco no cliente Orientação para o 

cliente 

Adaptabilidade à 

mudança 

Atuação estratégica 

Comprometimento 

profissional 

Foco em resultado Relacionamento 

institucional 

Foco no cliente/ 

beneficiário 

Trabalho em 

equipe 

Trabalho em equipe Administração para 

resultado 

Comportamento 

inovador 

Comunicação 

eficaz 

Abertura à mudança Compromisso 

institucional 

Agente multiplicador 

de mudança 

Negociação Visão sistêmica Articulação impessoal 

Comprometimento 

institucional 

Fonte: criado pelo autor com dados extraídos das cartilhas de divulgação do modelo de gestão por 
competências. 

A justificativa apresentada por alguns entrevistados para a questão da 

generalidade foi a de que a semelhança entre as competências demonstra uma vinculação 

não com estratégia da Secretaria, mas com a do Governo, de forma mais ampla. 

Eu acho que o processo de descrição de competências foi muito bom, ele 
é muito alinhado à estratégia, ele reflete exatamente o que eu quero do 
servidor. Aquele conjunto de competências em cada Secretaria... e isso 
que fez a gente, inclusive, concluir para um perfil único de competência, 
porque ele é tão alinhado à estratégia, que ele é ligado à estratégia de 
governo e não somente à estratégia da Secretaria. Por isso que acabou 
todo mundo saindo... muda um nome aqui, mas no final das contas é um 
conjunto muito semelhante e muito alinhado à estratégia (RESP. 5). 

A grande tendência desta pesquisa direciona os trabalhos para a falta de 

alinhamento entre o modelo de gestão de desempenho por competências e a estratégia de 

cada órgão, tendo em vista a sua generalidade e inúmeros cargos por ele contemplados. De 

acordo com a Res. 11, alguns dos comportamentos considerados relevantes para o servidor 

se distanciam muito da sua realidade, pelo cargo que ocupam. 
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[...] quando a gente faz as entrevistas com os gestores e depois vai para as 
oficinas de trabalho, a gente coloca que esse perfil tem que ser um perfil 
que você vai conseguir avaliar desde uma pessoa que assessora um 
Secretário ou um Superintendente, até uma pessoa que trabalha numa 
rotina ali, num processo mais rotineiro, como um tachador, por exemplo. 
Então, isso limita a construção do perfil, mas mesmo assim acaba que, 
pelo que nós temos tido de retorno, esse perfil ainda fica um perfil muito 
estratégico. Então, o servidor que tá numa área mais administrativa, mais 
operacional tem muita dificuldade de se enxergar nesse perfil de 
competências essenciais (RESP. 11). 

Apesar dos achados da pesquisa demonstrarem essa falta de conexão entre o 

modelo de competência adotado e a estratégia de cada órgão, as competências mapeadas e 

atualmente utilizadas como critérios de avalição representam significativos avanços para a 

administração pública. Mesmo que elas sejam consideradas genéricas, todas tendem a 

contribuir de maneira efetiva para a modernização do Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais. 

6.3.2 Disseminação do modelo entre as Secretarias 

O objetivo dessa subcategoria foi identificar as diferenças existentes entre 

os diversos níveis de implantação do modelo de competências. A pesquisa permite concluir 

que o modelo ganhou proporções diferentes em cada uma das Secretarias. Alguns dos 

fatores, como estrutura e histórico de desenvolvimento da Unidade Setorial de Recursos 

Humanos (USRH), possivelmente permitiram que alguns órgãos alcançassem mais êxito 

que outros. 

A análise do conteúdo dos dados levantados durante as entrevistas revela 

com clareza que o modelo de gestão por competência não se desenvolveu de maneira 

homogênea nas Secretarias. A Resp. 8 destaca que a Secretaria da Fazenda já possuía uma 

área de RH bem estruturada, o que acabou impactando positivamente o processo de 

implantação no órgão. Práticas como recrutamento interno e seleção de cargos 

comissionados por competências, ações de desenvolvimento voltado para as competências 

essenciais e utilização de educação a distância são algumas das práticas que diferem essa 

Secretaria das demais. 

Fica muito nítido pra gente que a Secretaria de Fazenda, que já tinha uma 
área de RH mais estruturada, que vinha de um histórico de 
implementação de políticas desde a década de 80. Hoje ela tem utilizado 
a ferramenta de uma forma mais ampla, não focada apenas para avaliação 
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de desempenho. Eles têm um processo interno de recrutamento e seleção 
para cargos comissionados, que eles fizeram uma adequação no perfil de 
competências essenciais, então eles têm utilizado o perfil para esse 
processo seletivo. Eles têm feito ações de desenvolvimento focadas no 
perfil de competências essenciais. Fizeram um curso até interessante 
sobre as competências essenciais, até numa plataforma de educação a 
distância, para abranger um número maior de servidores - parece que eles 
treinaram mais de 3.000 servidores. Então, a Secretaria de Fazenda tem 
um diferencial, mas isso pela própria história de RH dentro da instituição. 
[...] Um RH consolidado. Estratégico (RESP. 8). 

Por fim, é necessário destacar que há consenso entre os entrevistados de que 

o modelo de gestão por competência na SEF avançou mais do que nas outras Secretarias. 

Mesmo assim, não foi possível montar uma lista capaz de revelar o nível de disseminação 

em cada órgão. De acordo com os dados levantados, constata-se que há indícios de que o 

papel do RH, sua estrutura e seu histórico influenciam no nível de disseminação do 

modelo. 

A Resp. 11 confirma esse diagnóstico: "no geral, tem essa diferenciação 

entre os órgãos, como eu coloquei, ocorre muito mais em função do próprio histórico de 

RH dentro da instituição". Já a Resp. 15 reporta que alguns órgãos possuem status de 

diretoria, outros de superintendência, em alguns casos o RH é voltado para áreas 

estratégicas, em outros as atividades são mais cartoriais. 

6.3.3 Grau de maturidade do modelo de competências 

Em relação ao grau de maturidade do modelo de competências, constatou-

se que o modelo ainda não alcançou todo o e seu potencial. Esta pesquisa identificou dois 

fatores a serem desenvolvidos para que a gestão de desempenho se torne mais eficaz: o 

mapeamento de competências técnicas e a integração entre os subsistemas de RH. 

O parecer da Resp. 3 confirma que a falta de maturidade do modelo é 

ocasionada pela sua incompletude, não tendo sido realizado, até o presente momento, o 

mapeamento das competências técnicas. 

Não, ainda não. Eu acho que ele não atingiu, até porque ele é incompleto. 
Enquanto você não tiver as competências técnicas bem colocadas, as 
pessoas começarem a construir o seu plano de desenvolvimento das 
competências técnicas também, isso não vai ficar completo (RESP. 3). 



136 

Já a Resp. 5 faz uma importante ressalva. Ela considera que o modelo 

caminha na direção correta, ainda pouco desenvolvido em relação aos subsistemas de RH, 

o que impede o aproveitamento de todo potencial da gestão por competência. 

Eu acho que ele foi muito bem feito, mas o que eu acho que o que tem 
que amadurecer é na utilização disso nas ferramentas de RH. Só pra 
fechar, como eu falei, eu acho que conceitualmente a gente tá bem 
evoluído, tá bem alinhado com o que... a própria academia... até as 
pessoas que trabalham com isso estudam muito isso, então eu acho que 
isso a gente evoluiu bastante (RESP. 5). 

Um último ponto em que também houve consenso entre os entrevistados 

(Resp. 8 e Resp. 11) é o fato de que ainda são necessários trabalhos mais intensos de 

sensibilização dos gerentes, sendo eles peças-chave no processo de avaliação. Essa seria 

uma condição essencial para que o modelo pudesse alcançar sua eficácia. 

6.2.4 Impactos nos subsistemas de Recursos Humanos 

A teoria tem aceitado amplamente a ideia de que a adoção do conceito de 

competências impacta os subsistemas de gestão de pessoas (BARBOSA, 2001; 

BRANDÃO, 2009; CARBONE et al., 2005; DUTRA, 2004; FLEURY; FLEURY, 2004). 

Alguns desses subsistemas são mais difíceis de serem adequados à lógica de competências. 

Após a realização de pesquisas em empresas mineiras que adotam o modelo 

de gestão por competências, Barbosa (2001) mostrou que não havia consenso entre as 

organizações sobre o vínculo das competências à remuneração. O autor questiona a falta de 

conexão entre competências e remuneração; o modelo busca aferir a contribuição efetiva 

do indivíduo para a organização e isso também deveria refletir-se em salários e benefícios. 

Nessa mesma linha, a pesquisa realizada por Ruas (2005) com base nos 

resultados oriundos de dissertações e teses sobre o tema em 11 empresas do Rio Grande do 

Sul não verificou casos de práticas de remuneração diretamente vinculadas ao conceito de 

competências. Segundo o autor, isso pode ser explicado pelo fato de que algumas práticas, 

como é o caso de salários e carreiras, devem ser sustentadas por questões mais objetivas. 
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Esta pesquisa averiguou que os subsistemas de avaliação de desempenho e 

desenvolvimento foram os que mais se desenvolveram. Durante a fase de levantamento de 

dados foram encontrados indícios que revelam que questões legais constituem 

possivelmente um fator restritivo à ampliação do modelo nos demais subsistemas. 

Num primeiro momento, o projeto de implantação do modelo de 

competências foi conduzido pela Diretoria Central de Gestão de Desempenho, com o 

objetivo de substituir a antiga metodologia de avaliação. Apurou-se que as Diretorias 

Centrais de Provisão e de Carreiras e Remuneração de Gestão de Desenvolvimento do 

servidor não tiveram qualquer participação no projeto e ainda hoje, permanecem com 

pouco ou nenhum contado com o modelo de competência em análise. 

A Resp. 10 confirma essa ausência da Diretoria Central de Provisão no 

projeto de Gestão de Desempenho por Competências e atesta que, em virtude dos aspectos 

legais, não há possibilidades de adoção do conceito de competências nesse subsistema. 

A Resp. 12, que é vinculada à Diretoria Central de Desenvolvimento, 

salientou que o seu envolvimento com o conceito de competências foi apenas no projeto 

que teve como público-alvo os gestores públicos. A fala da respondente traduz que: "aqui a 

gente tem duas perspectivas: a gestão por competências do gestor público e dos servidores. 

Eu trabalhei nos gestores públicos, diretamente." Isso confirma que essa diretoria também 

não estava envolvida no projeto de gestão de desempenho por competências. 

Já a Resp. 8, que é vinculada à Diretoria Central de Carreiras e 

Remuneração, acredita que não há uma relação direta entre gestão de carreiras e o modelo 

de competência adotado pelo estado. E que, embora seja perceptível uma relação entre 

competências e o subsistema de desenvolvimento, o mesmo não acontece entre carreira e 

remuneração. Outro ponto relevante abordado pela Resp. 8 em sua entrevista é que o 

modelo não promove a integração nem impacta outros subsistemas porque as políticas de 

gestão de pessoas são desenvolvidas de forma separada. Essa entrevistada ainda sugere três 

possíveis entraves que poderiam ser encontrados na implantação de um modelo de 

competências que envolvesse o subsistema de carreiras e remuneração. O primeiro deles é 

a imaturidade do sistema. Isso significa que, antes gerar mudanças na área de carreiras, é 
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necessário um processo de amadurecimento nos subsistemas de avaliação de desempenho e 

treinamento de desenvolvimento. 

Outro fator que impediria essa integração do subsistema de carreiras ao 

modelo de competências seria a questão financeira. A incorporação de novos conceitos, 

segundo a Resp. 8, requer investimento e "hoje a gente não tem recursos para isso, para 

promover essa política". Acrescenta que a complexidade da administração pública bem 

com sua falta de flexibilidade dificulta a adoção de um modelo de competências que 

integre todos os subsistemas. E chama a atenção para o fato de que "em uma instituição 

privada às vezes você tem mais flexibilidade para mudar uma trajetória de carreira. No 

estado, eu não posso mudar de cargo por adquirir ou possuir novas competências (RESP. 

8)". 

Sendo assim, a mudança na legislação e o estabelecimento de novos 

mecanismos para ascensão na carreira são condições sine qua non para a agregação do 

subsistema de carreiras e remuneração ao modelo de gestão por competências na 

administração pública (RESP. 8). 

Foram citados fatores que dificultam a absorção do modelo de competências 

nos subsistema de recrutamento e seleção. Segundo a Resp. 10, o inciso III do art. 37 

determina que a contratação de servidores públicos efetivos deve ocorrer por meio de 

provas ou provas e títulos. 

Os critérios de seleção precisam ser objetivos, para atender aos princípios 
da isonomia e garantir tratamento equivalente a todos os candidatos aptos 
a concorrer aos cargos ofertados. Por essa razão, a administração 
encontra restrições para realizar a seleção por competências. Não é 
possível realizar dinâmicas de grupo e entrevistas com a facilidade que 
possuem as instituições privadas (RESP. 10). 

A Resp. 4 também entende que o recrutamento na administração encontra 

barreiras. E que a sua Secretaria vem realizando consultas junto à Advocacia Geral, no 

intuito de identificar formas de recrutamento mais efetivas. O trecho a seguir reflete a 

preocupação da Resp. 4 com o assunto. 
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A entrada do servidor é o grande momento de você decidir se a pessoa 
tem ou não as habilidades, o potencial de atitude, que possa ser servidor 
público. Porque depois é muito difícil, depois que entra... O processo de 
estágio também é meio complicado. A nossa cultura - do serviço público 
- é uma cultura que é paternalista. Então, se a gente conseguisse, no 
processo de recrutamento pelo concurso público, avaliar as competências, 
isso já ajudaria muito. 

Esta pesquisa encontrou, mesmo de forma tímida, a existência de algumas 

iniciativas que visam à realização de recrutamento interno com base em competências. 

Para a Resp. 8, a SEAPA é uma das Secretarias que trabalham o recrutamento para cargos 

em comissão com base nas competências mapeadas naqueles órgãos. 

No depoimento da Resp. 9, que é vinculada à SEAPA, mesmo o 

recrutamento interno acaba deparando com algumas barreiras, como a ausência de 

psicólogos em seu órgão. "Sendo assim, dependendo do caso, é necessário junto aos órgãos 

um especialista da área, um psicólogo, pra ele tentar recrutar, pelo menos analisar, o perfil 

daquela pessoa de acordo com as nossas competências". 

A Resp. 11 também reconhece que há impacto do modelo de competências 

sobre a provisão de pessoas. Embora o recrutamento e seleção de cargos efetivos não 

tenham sofrido alguma alteração, a entrevistada lembra que os processos de certificação 

ocupacional e recrutamentos internos de cargos comissionado são realizados tanto na 

SEAPA quanto na SEF. 

A gente tem a provisão dos cargos comissionados, que nesse modelo tem 
sofrido um impacto considerável, tanto em relação à certificação 
ocupacional, quanto - o caso que eu citei da SEAPA e da Fazenda - que 
tem feito um recrutamento com base em competências, a seleção é por 
competência (RESP. 11). 

O processo de certificação mencionado não está vinculado ao modelo de 

gestão de desempenho por competência, sendo realizado apenas para alguns cargos 

específicos. 

Concluiu-se que há um trabalho ainda em estágio inicial chamado de trilha 

de competências que busca integrar os resultados das avaliações com o subsistema de 

desenvolvimento. A Resp. 8 descreve que, embora o PGDI também tenha esse objetivo, o 
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desenvolvimento está sendo mais bem trabalhado agora, com a ideia de utilizar o conceito 

de trilhas de competências na área pública. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maior motivação para a realização deste estudo nasceu da preocupação 

em analisar inovações de temas ligados à gestão de pessoas no setor público. No último 

século assistiu-se a grandes mudanças na forma de gerir pessoas. Os antigos departamentos 

de pessoal perderam lugar para áreas de RH e, em tempos mais recentes, as pessoas foram 

reconhecidas como meios para que as organizações alcançassem seus objetivos 

estratégicos. Esse fenômeno foi desenvolvido inicialmente apenas no setor privado. 

Somente a partir do final da década 1970, com o advento da reforma do estado, a 

administração pública começou a repensar políticas na área de pessoas. No Brasil, as 

iniciativas voltadas para a modernização de sistemas de gestão de pessoas na administração 

pública são recentes e têm sido desenvolvidas de forma fragmentada. 

Embora o discurso das reformas não seja completamente homogêneo, há 

pontos em comum no processo reformista desenvolvido em diversos países. Entre eles, a 

flexibilização dos controles administrativos, até então fundamentados no modelo 

burocrático weberiano, e a utilização de ferramentas de gestão oriundas da área privada, 

que têm sido amplamente disseminadas entre os países membros da OECD. 

É nesse cenário que se ampliam as possibilidades de implantação do modelo 

de gestão baseado em competências na esfera pública. Pesquisas internacionais têm 

sinalizado aspectos positivos do modelo adotado pelo Reino Unido desde meados da 

década de 1980. No Brasil, a adoção da gestão por competências na área pública ainda é 

incipiente. 

As publicações sobre a utilização de gestão por competências na área 

pública também aparecem em número muito menor do que as publicações sobre o mesmo 

assunto na área privada. Sendo assim, pesquisas como esta são cruciais para o 

entendimento do modelo na área pública. 

Ao analisar a implantação e consolidação do modelo de gestão de 

desempenho por competências no Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, constatou-

se que parte das dificuldades encontradas na utilização do modelo na administração pública 

também é registrada no setor privado. Um bom exemplo é o caso da vinculação da 
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remuneração às competências. A subjetividade encontrada no modelo de gestão por 

competências incentiva a que o seu uso não provoque impactos diretos em salário, 

benefícios e carreiras. 

Em outros casos, foram vistas peculiaridades do modelo na área pública 

como, por exemplo, as limitações legais para a realização de concursos públicos baseados 

em competência, em virtude da exigência constitucional de provas ou provas e títulos para 

o ingresso na carreira pública. 

As conclusões deste trabalho serão apresentadas em tópicos, para melhor 

estruturar os achados. 

a) O modelo de gestão de desempenho por competências foi implantado com o 

objetivo de solucionar os problemas relacionados ao antigo modelo de avaliação de 

desempenho individual. A adoção do modelo de competências representou 

acentuado avanço na definição dos novos critérios de avaliação. Contudo, a 

metodologia ainda se encontra subutilizada, tendo em vista que o único subsistema 

de gestão de pessoas afetado é a avaliação de desempenho. Isso limita o potencial 

do modelo de gestão de competências. 

b) O processo de concepção do modelo contou com a criação de um GTM, que 

envolveu participantes de todas as Secretarias que participaram do projeto inicial. O 

grupo agiu de forma democrática e permitiu a contribuição efetiva de todos os 

membros. Com isso, a fase subsequente, que foi a de implantação, ganhou irrestrito 

apoio dos participantes do GTM e o modelo foi discutido, e não imposto. 

c) O mapeamento das competências foi realizado em estrita observância às estratégias 

de cada órgão, tendo a maioria dos entrevistados afirmado que o modelo não foi 

capaz de desenvolver o vínculo entre estratégia e competências. Segundo os relatos, 

isso aconteceu porque as competências mapeadas são muito genéricas, sendo, 

inclusive, possível replicá-las em outros órgãos, independentemente da sua visão 

estratégica. 

d) Outro problema decorrente da generalidade das competências mapeadas é o 

distanciamento entre o modelo implantado e âmbito de trabalho de alguns 

servidores. Isso ocorre em virtude do tamanho e da complexidade da administração 

pública. Considerando esse quadro, sugere-se que o estado adote, além das 

perspectivas individuais, as organizacionais e funcionais, conforme Ruas (2005). 
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e) No que diz respeito ao modelo de gestão por competências, ficou claro o apoio da 

cúpula organizacional, o que indica discurso governamental comprometido e 

alinhado com as práticas de gestão de pessoas. 

f) Embora os discursos reformistas levantem a bandeira a favor da flexibilidade e da 

adoção de ferramentas da administração privada na área pública, muitos dos 

entraves encontrados são decorrentes da própria legislação. 

g) Foram considerados entraves legais apenas as alterações na legislação que 

dependem da aprovação do Legislativo. Nos casos em que o Poder Executivo tem 

discricionariedade para alteração da norma, não foi encontrada qualquer barreira 

contra as mudanças necessárias para a implantação do modelo. Isso pode ser 

evidenciado pelos decretos e resoluções relacionados ao assunto. 

h) O modelo desenvolveu-se de forma diferente dentro de cada Secretaria, o que 

confirmou o aspecto contingencial da gestão por competência. Existem alguns 

possíveis fatores para essa discrepância. O primeiro deles é a posição da USRH em 

cada Secretaria. Enquanto algumas delas possuem status de Superintendência, 

outras são apenas Diretorias. A segunda consiste no tipo de atividade 

desempenhada em cada uma dessas USRH. Algumas dessas unidades tinham como 

principal objetivo a realização de atividades cartoriais, outras já trabalhavam a 

partir de uma perspectiva estratégica. 

i) Em relação ao impacto nos subsistemas, pouco se evoluiu além da avaliação de 

desempenho por competências. O modelo poderia ser mais bem aproveitado se 

fosse desenvolvida uma sinergia entre avaliação de desempenho e desenvolvimento 

de pessoal. Embora haja limitações nas contratações de servidores por meio de 

processos seletivos baseados em competências, é extremamente válida a ideia de 

utilizar o conceito para recrutamento de cargo comissionado ou recrutamento 

interno de forma sistematizada. 

j) As alterações no subsistema de cargos e remuneração possuem dupla barreira a ser 

enfrentada. A primeira delas é a legal, a segunda consiste na fragilidade do próprio 

modelo de gestão por competência no que se refere à objetividade das avaliações. 

Esta pesquisa abre uma agenda para outras investigações. Uma das 

possibilidades é a realização de pesquisas com caráter longitudinal daqui a alguns anos. O 

modelo foi implantado em 2010, sendo assim, análises futuras permitirão comparar e 

entender com mais profundidade a evolução e os resultados da consolidação do modelo. 
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Trabalhos voltados para aspectos como cultura e resistência a mudanças 

também podem ser relevantes no contexto apresentado. E, por fim, também seria relevante 

a realização de estudos de casos múltiplos envolvendo órgãos públicos de outros entes 

governamentais. 

O modelo de competências adotado pelo estado de Minais Gerais ainda se 

apresenta incompleto, tendo em vista o não envolvimento de outros subsistemas e a falta 

de conexão entre competências organizacionais e individuais. Contudo, é possível afirmar 

que o projeto de implantação acompanhado da consolidação do modelo representa notáveis 

avanços na política de RH da administração pública mineira. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Entrevista semiestruturada - servidores 

Nome: 

1. Sexo ( ) Feminino ( ) Masculino 

2. Qual é o grau de escolaridade do(a) senhor(a)? 

3. Qual é a formação (acadêmica) do(a) senhor(a)? 

4. Em qual organização o senhor(a) atua (Secretaria ou Empresa de Consultoria)? 
5. Qual é o cargo ocupado pelo(a) senhor(a) nesta organização? Há quanto tempo o(a) 

senhor(a) ocupa este cargo? 

6. Há quanto tempo o(a) senhor(a) trabalha nesta organização? 

Questões gerais da pesquisa 

7. Como foi o seu envolvimento com a temática gestão de competências? 

8. O(A) senhor(a) trabalhou diretamente no processo de implantação do modelo de 
Competência utilizado pelo governo do estado de Minas Gerais? Caso positivo, quais 
foram suas principais atribuições? 

9. O senhor (a) trabalhou diretamente no projeto de implantação do modelo de 
competência utilizado nesta Secretaria? Caso positivo, quais foram suas principais 
atribuições? 

10. O seu cargo atual possui alguma ligação direta com o modelo de gestão de 
competências desenvolvido pelo governo do estado de Minas Gerais? De que forma? 

11. Há quanto tempo o(a) senhor(a) atua diretamente envolvido(a) no modelo de gestão de 
competências implantado nesta organização? 

12. O(A) senhor(a) já atuou em outros órgãos governamentais (fora do âmbito do estado de 
Minas Gerais) ou em empresas privadas que tenham adotado a metodologia de gestão 
por competências? Caso positivo, descreva como foi essa experiência, identificando 
pontos de convergências e divergências sobre as metodologias utilizadas. 

Questões específicas 

13. Como foi o processo de implantação do modelo de competências no governo de Minais 
Gerais? Quais foram as principais motivações para a adoção desse modelo de gestão? 

14. Qual foi o conceito de competência utilizado no momento da elaboração do modelo? 
Ele ainda permanece? 
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15. Quais foram os principais entraves encontrados na implantação do modelo de 
competências? Quais deles podem ser considerados característicos da administração 
pública? 

16. Quais foram os principais facilitadores na implantação desse modelo? Quais deles 
podem ser considerados característicos da administração pública? 

17. Inicialmente, quais foram os níveis hierárquicos contemplados pelo modelo de 
competências? Houve alguma alteração nesse sentido após a implantação? Caso 
positivo, quais foram as principais mudanças? 

18. Quais foram as principais mudanças (legais e estruturais) necessárias para a 
implantação do modelo de competências? 

19. Quais fatores influenciaram a escolha das SEPLAG, SEFAZ, SES e SEPA a serem as 
primeiras Secretarias a adotar o modelo? 

20. Atualmente, há diferenças no grau de disseminação do modelo entre as Secretarias 
anteriormente mencionadas? 

21. Em qual Secretaria é possível observar o maior grau de disseminação do modelo de 
competências e em qual delas o modelo está menos disseminado? 

22. Caso tenha sido possível identificar essa diferença no grau de disseminação do modelo 
entre as Secretarias, quais fatores contribuíram efetivamente para essa situação? 

23. Como foi realizado o processo de divulgação desse novo modelo de gestão às partes 
interessadas? 

24. Quais foram as competências mapeadas na sua área de atuação? Você visualiza forte 
ligação entre as competências mapeadas e os objetivos estratégicos? O que justifica a 
sua resposta? 

25. O modelo de competências tornou-se eficaz dentro da sua Secretaria? Caso negativo, 
quais ações a área gestão de pessoas deveria realizar para que o modelo cumpra seus 
objetivos? 

26. Quais ações a área de gestão de pessoas efetivamente conseguiu realizar, de forma a 
permitir que o sistema se aproxime da sua plenitude? 

27. Caso haja divergência entre o que deveria ser realizado e o que de fato está sendo feito, 
a quais fatores você atribui esse descompasso do modelo? 
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28. Um dos objetivos desta pesquisa é identificar o grau de articulação do modelo de 
competências com os subsistemas de gestão de pessoas (recrutamento & seleção, 
treinamento & desenvolvimento, cargos e salários avaliação de desempenho). Sendo 
assim, identifique quais foram as principais alterações nos processos a seguir, após a 
adoção do modelo baseado em competências. 
a. Recrutamento & seleção. 
b. Treinamento & desenvolvimento 
c. Cargos & salários (remuneração) 
d. Avaliação de desempenho 

29. Qual dos subsistemas de gestão de pessoas apresentou mais contribuição para o modelo 
vigente de competências? O que justifica a sua resposta? 

30. Em qual subsistema de gestão de pessoas é possível perceber maior distanciamento do 
modelo de competências? O que justifica a sua resposta? 

31. Caso algum(ns) dos subsistemas não tenha se integrado ao modelo de competências, 
quais fatores influenciaram essa situação? 

32. Há algum ponto não mencionado na entrevista que o(a) senhor(a) julga relevante para 
esta pesquisa? Caso positivo, descreva-o da forma que julgar mais adequada. 
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APÊNDICE B - Entrevista semiestruturada - consultores 

Dados gerais do respondente 

Nome: 

1. Sexo ( ) Feminino ( ) Masculino 

2. Qual é o grau de escolaridade do(a) senhor(a)? 

3. Qual a formação (acadêmica) do(a) senhor(a)? 
4. Qual é a organização em que o(a) senhor(a) atua (Secretaria, Empresa de Consultoria 

ou Sindicato)? 

5. Qual é o cargo ocupado pelo(a) senhor(a) nesta organização? Há quanto tempo o(a) 
senhor(a) ocupa este cargo? 

6. Há quanto tempo o(a) senhor(a) trabalha nesta organização? 

Questões gerais da pesquisa 

7. Como foi seu envolvimento com a temática gestão de competências? 

8. O(A) senhor(a) trabalhou diretamente no processo de implantação do modelo de 
competência utilizado pelo governo do estado de Minas Gerais? Caso positivo, quais 
foram suas principais atribuições? 

9. O(A) senhor(a) trabalhou diretamente no projeto de implantação do modelo de 
competência utilizado nesta Secretaria? Caso positivo, quais foram suas principais 
atribuições? 

10. O cargo atual tem ligação direta com o modelo de gestão de competências 
desenvolvido pelo governo do estado de Minas Gerais? 

11. Há quanto tempo o(a) senhor(a) atua diretamente envolvido(a) no modelo de gestão 
de competências implantado nesta organização? 

12. O(A) senhor(a) já atuou em outros órgãos governamentais (fora do âmbito do estado 
de Minas Gerais) ou em empresas privadas que tenham adotado a metodologia de 
gestão por competências? Caso positivo, descreva como foi essa experiência, 
identificando pontos de convergências e divergências sobre as metodologias 
utilizadas. 

Questões específicas 

13. Como foi o processo de implantação do modelo de competências no governo de 
Minais Gerais? Quais foram as principais motivações para a adoção desse modelo de 
gestão? 

14. Qual foi o conceito de competência utilizado no momento da elaboração do modelo? 
Ele ainda permanece? 
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15. Quais foram os principais entraves encontrados na implantação do modelo de 
competências? Quais deles podem ser considerados característicos da administração 
pública? 

16. Quais foram os principais facilitadores na implantação desse modelo? Quais deles 
podem ser considerados característicos da administração pública? 

17. Inicialmente, quais foram os níveis hierárquicos contemplados pelo modelo de 
competências? Houve alguma alteração nesse sentido após a implantação? Caso 
positivo, quais foram as principais mudanças? 

18. Quais foram as principais mudanças (legais e estruturais) necessárias para a 
implantação do modelo de competências? 

19. Quais fatores influenciaram a escolha das SEPLAG, SEFAZ, SES e SEPA a serem as 
primeiras a adotar o modelo? 

20. Quais foram às competências mapeadas no início do projeto? Você visualiza uma 
forte ligação entre as competências mapeadas e os objetivos estratégicos? O que 
justifica a sua resposta? 

21. O modelo de competências atingiu sua plenitude no âmbito do governo do estado de 
Minais? Caso negativo, quais ações a área gestão de pessoas deveria realizar para que 
o modelo concretizasse seus objetivos? 

22. Quais ações a área de gestão de pessoas efetivamente conseguiu realizar, de forma a 
permitir que o sistema se aproxime da sua plenitude? 

23. Caso haja divergência entre o que deveria ser realizado e o que de fato está sendo 
feito, a quais fatores você atribui esse descompasso do modelo? 

24. Um dos objetivos desta pesquisa é identificar o grau de articulação do modelo de 
competências com os subsistemas de gestão de pessoas (recrutamento & seleção, 
treinamento & desenvolvimento, cargos e salários avaliação de desempenho). Sendo 
assim, identifique quais foram as principais alterações nos processos a seguir após a 
adoção do modelo baseado em competências. 
a. Recrutamento & seleção. 
b. Treinamento & desenvolvimento. 
c. Cargos & salários (remuneração). 
d. Avaliação de desempenho. 

25. Qual dos subsistemas de gestão de pessoas apresentou mais contribuição para o 
modelo vigente de competências? O que justifica a sua resposta? 

26. Em qual subsistema de gestão de pessoas é possível perceber maior distanciamento 
do modelo de competências? O que justifica a sua resposta? 

27. Caso algum(ns) dos subsistemas não tenha se integrado ao modelo de competências, 
quais fatores influenciaram essa situação? 


