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RESUMO 

 

A administração pública brasileira vem buscando, há vários anos, garantir a eficiência do 

serviço público por meio da profissionalização e aperfeiçoamento dos servidores. Por isso, 

instituiu, por meio do Decreto nº 5.707/2006, a Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal (PNDP). Como parte dessa Política, o governo propôs a implantação da Gestão por 

Competências no serviço público, por meio da capacitação. O objetivo deste trabalho é propor 

um modelo de plano institucional de capacitação que contribua para a aplicação da Gestão por 

Competências no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

(IFMG) – Campus Congonhas. Para o alcance dos objetivos desta pesquisa, foi utilizado o 

método de Estudo de Caso. Quanto à natureza dos objetivos, a presente pesquisa é descritiva 

e, em relação à natureza dos resultados, aplicada. Os dados foram coletados por meio de 

pesquisa documental, entrevista semiestruturada e observação participante. Para análise dos 

dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Os dados obtidos demonstraram que o 

Programa Institucional de Capacitação do IFMG busca atender à legislação da PNDP, porém 

não se apresenta como um instrumento baseado na Gestão por Competências. Como resultado 

da pesquisa e proposta de intervenção, foi apresentado um Plano de Capacitação por 

Competências para o IFMG Campus Congonhas, conforme objetivo proposto. 

 

Palavras-chave: Gestão por Competências. Gestão Pública. Capacitação.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian public administration comes searching, several years ago, ensure the efficiency 

of the public service, through the professionalization and improvement of servers. Therefore, 

instituted, through of to Decree 5.707/2006, the National Policy of the Personnel 

Development (PNDP). As part of this Policy, the government propose the implantation of the 

Competency-based Management on the public service, through the capacitation. The 

objective of this work is to propose a model of the institutional plan of the capacitation to 

contribute to the application of the Competency-based Management on the Minas Gerais’s 

Federal Institute of Education, Science and Technology (IFMG) – Congonhas Campus. To 

achieve the objective of this research, was utilized the Case Study method. Regarding the 

nature of the objectives, the present research is descriptive and, regarding the nature of the 

results, applied. The data was gathers through the documental research, half structure 

interview and participant observation. For data analysis was utilized the content analysis 

technique. The obtained data demonstrated that the IFMG’s Institutional Program of the 

Capacitation search meet to the PNDP legislation however does not presents himself as an 

instrument based in Competency-based Management. As result of the research and 

intervention propose, was presented a Competence Training Plan for the IFMG Congonhas, 

according proposed objective. 

 

Keywords: Competency-based Management. Public Management. Training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Garantir a eficiência da gestão pública é um constante desafio do administrador 

público. As mudanças sociais, tecnológicas, econômicas e políticas ocorridas desde a década 

de 80 trouxeram paras as organizações públicas e privadas novos desafios, mediante a 

necessidade de atendimento às demandas impostas por uma sociedade mais dinâmica. Esse 

cenário fomentou mudanças organizacionais no tocante à busca por novos métodos de 

trabalho e inovações tecnológicas, visando garantir a eficiência e eficácia dos serviços 

prestados. 

Nesse contexto, a produtividade e qualificação dos profissionais envolvidos na 

prestação de serviços são primordiais. Portanto, adaptar a gestão de pessoas a essa nova 

conjuntura é outro desafio das instituições públicas atualmente, para melhor atender ao 

cidadão-cliente, cada vez mais exigente em relação ao uso eficiente dos recursos públicos, e 

atingir os seus objetivos institucionais. 

Segundo Bittencourt (2005), as mudanças nas organizações atuais, mesmo que rápidas 

e abrangentes, têm uma questão em comum: necessitam da participação efetiva das pessoas e 

de que estas desenvolvam novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Tais aspectos 

remetem ao desenvolvimento das competências desses profissionais. 

A Gestão por Competências na administração pública surge, então, como um modelo 

de gestão de pessoas compatível com essas necessidades. Fleury e Fleury (2004) afirmam que, 

dentre os novos modelos de gestão de pessoas, a Gestão por Competências destaca-se ao 

considerar que o maior desafio das empresas é alinhar as pessoas, suas competências e seu 

desempenho às estratégias e aos objetivos da organização. 

Desde 1930, o Governo Federal tem buscado profissionalizar e modernizar o serviço 

público. No âmbito da valorização da gestão de pessoas, implantou políticas de capacitação, 

qualificação e profissionalização dos servidores públicos por meio de leis, decretos e 

programas com esse fim. 

Mas, somente em 2006, a Gestão por Competências passou a fazer parte dessas 

políticas, por meio do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

A PNDP tem por finalidade a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços 

públicos prestados ao cidadão por meio do desenvolvimento permanente do servidor público e 
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da racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. Essa política propõe, ainda que o 

setor público adote um novo modelo de gestão de pessoas, a Gestão por Competências 

(BRASIL, 2006a). 

Além disso, a PNDP tem como diretrizes o incentivo, o apoio, o estímulo, a promoção 

e o acesso à capacitação dos servidores, visando ao desenvolvimento de competências 

organizacionais, por meio do desenvolvimento das competências individuais. 

Leme (2011) afirma que tanto o Decreto nº 5.707 de 2016 como os demais 

documentos oficiais do governo, que determinam a adoção da Gestão por Competências nas 

diversas esferas do poder público, surgiram da necessidade real de profissionalizar os 

servidores públicos e de alinhar a atuação destes às diretrizes das instituições públicas, ou 

seja, da necessidade de promover uma gestão estratégica de pessoas no serviço público.  

A Gestão por Competências busca identificar as competências necessárias a uma 

função, como também aquelas que o colaborador possui, e faz o cruzamento dessas 

informações para identificar as lacunas de treinamento e traçar um plano de desenvolvimento 

específico para cada um (LEME, 2010). 

Considerando as especificidades e complexidade do serviço público, bem como o 

ensejo de contribuir para os estudos em gestão de pessoas na esfera pública, justifica-se a 

relevância do tema capacitação e gestão de pessoas por competências.  

A pesquisa proposta foi aplicada no Campus Congonhas do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG, cujo quadro de servidores é 

composto por docentes e técnicos administrativos com carreiras distintas. Portanto, para um 

estudo de caso mais aprofundado, o presente estudo será delimitado à carreira dos técnicos 

administrativos em educação.  

Buscando analisar e compreender como a capacitação dos técnicos administrativos é 

conduzida em uma instituição pública federal, este estudo apresenta o seguinte problema de 

pesquisa: como o Programa Institucional de Capacitação de uma instituição pública de 

ensino pode contribuir para a aplicação da Gestão por Competências preconizada na 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal? 

Com base na atuação da pesquisadora como servidora pública federal, os seguintes 

pressupostos foram previamente considerados para consecução do presente estudo: 

a) as ações de capacitação dos técnicos administrativos nem sempre estão alinhadas 

aos objetivos organizacionais; 
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b) a gestão de pessoas do IFMG tem discutido e trabalhado para colocar em prática a 

Gestão por Competências, contudo a prática efetiva desse modelo de gestão de pessoas ainda 

não acontece na instituição estudada; 

c) o Programa Institucional de Capacitação do Instituto busca atender à legislação, 

porém não se apresenta, ainda, como um instrumento baseado na Gestão por Competências.   

Esse contexto, analisado empiricamente, justifica a relevância da presente pesquisa, 

uma vez que esta poderá validar os fatos mencionados e viabilizar a aplicação da gestão da 

capacitação por competências na instituição pesquisada. Além disso, outros benefícios 

poderão ser gerados pelo por este estudo, tais como: alinhamento dos objetivos individuais 

dos servidores aos objetivos institucionais; melhor aproveitamento das competências 

individuais; aumento da produtividade; e aperfeiçoamento profissional dos servidores. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é propor um plano institucional de capacitação que 

contribua para a aplicação da Gestão por Competências no IFMG Campus Congonhas. 

Para consecução do objetivo principal do estudo, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

a) avaliar a gestão da capacitação no IFMG, a partir dos documentos 

institucionais que a regulamentam; 

b) analisar o Programa Institucional de Capacitação da instituição pesquisada; 

c) obter informações referentes à execução das ações de capacitação da instituição 

sob o ponto de vista de servidores que receberam capacitação por meio do Programa 

Institucional de Capacitação; 

d) elaborar um modelo de plano institucional de capacitação que contribua para a 

aplicação da Gestão por Competências no IFMG Campus Congonhas. 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 

 

Sobre a estrutura do trabalho, além dessa primeira parte introdutória, apresentam-se 

mais quatro capítulos: revisão da literatura, metodologia, apresentação e análise dos dados e, 

por último, as considerações finais.  
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A revisão da literatura abordará os seguintes temas relacionados à gestão pública: os 

principais modelos de gestão adotados na administração pública – patrimonialista, burocrático 

e gerencial, bem como as reformas ocorridas no aparelho do Estado para transição desses 

modelos. Além disso, para uma melhor construção do entendimento desses modelos, esse 

tópico abordará, de forma sucinta, os conceitos de Estado, governo e administração pública. 

No segundo tópico, será abordado o conceito de competências no contexto organizacional, 

importante para compreender a aplicação do modelo de Gestão por Competências e sua 

contribuição para a gestão de pessoas nas organizações públicas e privadas. Em seguida, serão 

discutidas as principais características do modelo de Gestão por Competências e a aplicação 

desse modelo de gestão de pessoas no serviço público brasileiro, fazendo-se uma breve 

análise acerca da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP). O quarto e 

último tópico da revisão da literatura abordará a gestão da capacitação dos técnicos 

administrativos em educação (TAE), apresentando os instrumentos legais que norteiam a 

carreira e o desenvolvimento (capacitação) desses servidores.  

No terceiro capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados 

para consecução desta pesquisa, os instrumentos de coleta e a análise dos dados e as etapas da 

pesquisa. 

O quarto capítulo apresentará a análise dos dados e os resultados da pesquisa. 

Por fim, no quinto capítulo, serão apresentadas as considerações finais, as 

contribuições e as limitações do estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Os modelos de administração pública e as reformas do aparelho do estado 

 

2.1.1 Estado, governo e a administração pública 

 

Estado, governo e administração pública são conceitos que se relacionam, 

considerando a confluência dos elementos que compõem a definição de cada um deles. Para a 

compreensão do processo de reforma do aparelho do Estado, é necessário compreender 

também esses três conceitos.  

A origem do Estado, como um sistema permanente de convivência da sociedade 

política, ocorreu em 1513, com a obra “O Príncipe” de Maquiavel, sendo o termo “estado” 

usado na Itália para designar uma cidade independente (DALLARI, 1995).  

Tal conceito foi sendo desenvolvido e atualmente existem diversas concepções de 

estado, tornando o seu sentido bastante amplo. Ainda assim, nota-se que os conceitos 

apresentados pelos diversos autores são convergentes, uma vez que a essência do conceito de 

Estado sempre está relacionada à organização social estabelecida em um determinado 

território e à manutenção dessa ordem social. 

Bresser-Pereira (2006) conceitua o Estado como a organização burocrática que detém 

o poder de legislar e tributar sobre a população de um determinado território. Esse autor 

afirma que o Estado é a instituição fundamental das sociedades civilizadas, antigas ou 

modernas.  

Dallari (1995) define Estado como a ordem jurídica soberana, cuja finalidade é o bem 

comum de um determinado povo que vive em um território definido. Esse autor busca incluir 

nessa definição os elementos que, segundo ele, compõem o Estado: o povo, o território, a 

soberania e a finalidade. 

Segundo Lustosa da Costa (2010), o Estado surge do acordo entre a sociedade, que se 

sobrepõe a ele, resultando em uma ordem social capaz de instaurar e fazer cumprir as leis, por 

meio do uso da força legítima, para retirar recursos da sociedade, garantir a propriedade e os 

contratos. Para esse autor, o Estado é composto por: governo, força policial, organizações 

militares, burocracia pública e por um conjunto de leis impositivas, responsáveis por regular a 

relação entre o Estado e a sociedade. 
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Estado e governo são termos que se confundem, quando abordados de forma 

superficial. A expressão “papel do Estado”, por exemplo, pode ser erroneamente associada à 

ideia de “papel do governo”. No entanto, esses dois termos possuem conotações diferentes. 

Para Bobbio (2000), o governo é o grupo de pessoas que exerce o poder político e 

direciona as práticas políticas de uma sociedade. O governo, pautado no interesse político, 

toma as decisões político-administrativas para manutenção do Estado. Além disso, o governo 

é o responsável por formular e viabilizar a implementação das políticas públicas, para 

atendimento das demandas da sociedade que este governa. 

Considerando o princípio de que todos os homens nascem e permanecem livres, sem 

que lhes possam ser impostas limitações que não instituídas por lei, que em tese representa a 

vontade comum do povo, surge a necessidade da participação popular na formulação dessas 

leis. Portanto, para se alcançar essa vontade coletiva, os cidadãos passaram a ter o direito de 

participar da administração do Estado. Essa participação pode se dar diretamente ou por meio 

de seus representantes eleitos.  

Partindo dessa consideração, Dallari (1995) defende que a organização do Estado deve 

fundamentar-se na preservação da participação popular no governo, garantindo os direitos 

naturais dos cidadãos, o que caracteriza o chamado Estado Democrático de Direito. Para esse 

autor, tal Estado deve pautar-se em três princípios básicos: a supremacia da vontade popular, 

a preservação da liberdade e a igualdade de direitos. 

A partir desses conceitos, pode-se entender Estado como um ordenamento jurídico 

soberano, constituído por um território delimitado (não existe Estado sem território) pela 

população que o ocupa, administrado por um governo eleito ou aceito pelo povo, cujo 

objetivo é garantir a supremacia do interesse do povo e atingir o bem comum. O governo é, 

portanto, um dos elementos que constituem o Estado, tendo a função de administrá-lo.  

Para uma melhor compreensão das reformas administrativas do Estado, é importante 

entender também o conceito de administração pública.  

Administrar é gerir os recursos de uma organização em prol do alcance de seus 

objetivos, de forma eficaz e responsável. Para tal, são utilizadas ferramentas gerenciais como 

planejamento, controle, tomadas de decisão, alocação de recursos, liderança, entre outras. 

A administração pública visa à gestão dos recursos públicos de forma a garantir o 

atendimento dos interesses coletivos, a promoção do bem-estar social e a produção de 

serviços, bens e utilidades para a população.  
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As ações da administração pública são colocadas em prática pelos agentes públicos. 

Para nortear o desempenho das funções pelos agentes públicos e garantir a consecução do 

interesse comum, a Constituição Federal de 1988 apresenta os princípios que devem orientar 

os atos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (BRASIL, 1988). 

A administração pública pode se entendida como o sistema de instituições do Estado, 

cuja função é executar as políticas públicas e garantir o bem comum. Neste sentido, o papel 

dos servidores públicos é fundamental, pois são estes que vão intermediar a relação do Estado 

com o interesse público. 

Antes de iniciar a discussão sobre os três principais modelos de administração pública 

e as reformas ocorridas entre esses modelos, é importante salientar a diferença entre as 

expressões “reforma do estado” e “reforma do aparelho do estado”. Sobre o processo de 

reforma do Estado, Lustosa da Costa (2010) aponta que esse tipo de reforma atingiria os 

elementos estatais ligados à soberania, ao patrimônio, à estrutura, à legitimidade, ao sistema 

político eleitoral, às esferas de poder, entre outros. Já a reforma do aparelho do estado busca 

aumentar a qualidade da gestão do Estado no que diz respeito à implementação das políticas 

públicas e à prestação dos serviços públicos para a sociedade (LUSTOSA DA COSTA, 

2010). 

Dessa forma, reformar o aparelho do Estado e a administração pública requer a 

participação não só do governo, mas também da sociedade. É um processo dinâmico e 

contínuo, com vistas à modernização das instituições que prestam serviços públicos, sejam 

estas públicas ou privadas, e à sua adequação às mudanças sociais, políticas, culturais e 

econômicas constantes que o mundo vive.  

 

2.1.2 O patrimonialismo na administração pública 

 

 O patrimonialismo na administração pública teve início no Estado absolutista, à época 

em que o poder feudal dominava. Não havia clara diferenciação entre o patrimônio público e 

o privado, os bens do Estado eram confundidos com os bens do monarca e dos detentores de 

poder. O aparelho do Estado era utilizado como instrumento de poder. Os servidores públicos 

eram considerados parte da nobreza real e os cargos eram utilizados como recompensas, o que 

resultava em nepotismo e corrupção (MATIAS-PEREIRA, 2009). 
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Segundo Krull (2010 apud RIBEIRO et al., 2013), o governante era como um senhor 

que tudo podia e o Estado, sua propriedade particular. 

O patrimonialismo no Brasil é herança da colonização portuguesa, tendo origem no 

período colonial, com resquícios que prevalecem até os dias atuais. Para Faoro (2001), a 

economia brasileira contemporânea ainda carrega os efeitos do Estado patrimonialista 

português, que trazem alguns problemas que insistem em interromper o desenvolvimento do 

país. 

 No Brasil Império, a livre nomeação para ocupação dos cargos públicos já era 

praticada, pois os imperadores nomeavam e demitiam seus ministros por conta própria, sem 

necessidade de autorização ou critérios (FAORO, 2001). 

 A administração patrimonialista é do Estado, mas não é pública, uma vez que não 

busca atender ao interesse público. Essa administração é característica dos Estados que 

antecederam o capitalismo industrial, precisamente das monarquias absolutas. Tal 

administração confunde o patrimônio privado do príncipe com o patrimônio público e 

sobrevive por meio do clientelismo (BRESSER-PEREIRA, 2000). 

 Muitos dos traços do patrimonialismo ainda perduram nas três esferas de poder 

(legislativo, executivo e judiciário) da administração pública brasileira, tais como: o 

nepotismo, o favoritismo, o clientelismo, a corrupção, o coronelismo (mesmo que de forma 

velada), o personalismo. Nessa cadeia de distribuição de benefícios, vale destacar a nomeação 

de servidores públicos, sem concurso, para ocupação de diversos cargos públicos, os 

chamados “cargos comissionados” ou “funções de confiança”. Muitas vezes, tais nomeações 

são frutos de acordos pré-eleitorais, concedidas em troca de votos ou apoio político. 

 Diante disso, a burocratização do Estado passou a ser utilizada como uma forma de 

instituir o princípio da impessoalidade e garantir a prevalência dos interesses coletivos em 

detrimento dos benefícios pessoais.  

 Apresenta-se, no próximo tópico, o modelo de administração que surgiu para tentar 

corrigir as disfunções do patrimonialismo: a burocracia. 

 

2.1.3 A reforma burocrática 

  

 O modelo de administração burocrático surgiu, na segunda metade do século XIX, 

para romper com a corrupção, o nepotismo e outras disfunções do patrimonialismo, propondo 
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mecanismos para diferenciar o patrimônio público do privado e impedir o uso do bem público 

em função dos interesses pessoais dos agentes públicos.  

Tal modelo, com o objetivo de acabar com o nepotismo e a corrupção, pautou-se nos 

seguintes princípios: o desenvolvimento, a profissionalização, a ideia de carreira pública, a 

hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo. Para tanto, o rígido controle dos 

processos e do ingresso de servidores na carreira pública seriam necessários, para se evitarem 

abusos, ineficiência e incapacidade (MATIAS-PEREIRA, 2009). 

A criação do modelo burocrático é atribuída ao sociólogo Max Weber, uma vez que as 

principais características desse modelo foram propostas por esse autor. De acordo com Weber 

(1994), a burocracia é uma estrutura de poder que legitima o Estado moderno, utilizando-se 

dos meios de coerção exercidos pelas normas legais. Nesse tipo de dominação, denominada 

racional-legal, dominantes e dominados relacionam-se por meio de regras abstratas, que são 

aceitas somente se o detentor do poder não extrapolar os limites determinados pela ordem 

jurídica.  

A administração pública burocrática está baseada no serviço civil profissional, na 

dominação racional-legal weberiana e no universalismo de procedimentos, refletida na rigidez 

das normas administrativas (BRESSER-PEREIRA, 2000). 

 No Brasil, a transição do patrimonialismo para o modelo burocrático iniciou-se em 

1936, com a criação, no governo de Getúlio Vargas, do Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP). A criação desse departamento configurou-se na primeira reforma 

administrativa do país, além de representar a consolidação dos princípios centralizadores e 

hierárquicos da burocracia clássica (BRESSER-PEREIRA, 2006). Assim, o início da era 

Vargas estabeleceu uma nova etapa para a economia e para a sociedade brasileira, podendo 

ser considerada como uma primeira tentativa de implantação do Estado moderno no Brasil. 

 Lustosa da Costa (2010) considera que, nesse período de governo de Getúlio Vargas, 

havia duas vertentes principais norteando as mudanças que vinham ocorrendo na estrutura 

administrativa do país, quais sejam: a instituição de dispositivos de controle da crise 

econômica, consequência da Grande Depressão de 1929, para impulsionar o desenvolvimento 

industrial; e a instauração da racionalização burocrática do serviço público, por meio da 

padronização, da normatização e da criação de ferramentas de controle para a administração 

de pessoal, de material e do orçamento. 

Essa tentativa de burocratização do Estado buscou inserir na administração pública 

brasileira a centralização, a hierarquia, a impessoalidade (adotando o sistema de mérito para 
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contratação de servidores, com a utilização do concurso público) e o direcionamento correto 

dos recursos públicos (com a separação do patrimônio público do privado). Tais práticas 

tinham por finalidade tornar a gestão pública mais racional e eficiente, capaz de viabilizar o 

desenvolvimento da economia nacional. 

O DASP, que foi a medida mais emblemática desse período, transformou-se em um 

instrumento de modernização administrativa, com a incumbência de efetivar as mudanças 

propostas, gerar orçamentos, providenciar a contratação de servidores, realizar treinamentos, 

bem como regulamentar as aquisições, os contratos públicos e o controle de matérias. No 

entanto, o cenário para a atuação desse órgão era desfavorável, uma vez que ainda vigoravam 

práticas de um patrimonialismo arraigado (TORRES, 2004). 

Apesar de a Constituição Federal de 1988 estabelecer que o ingresso na carreira 

pública ocorreria por meio da realização de concurso público, utilizando-se da meritocracia 

para ocupação dos cargos públicos e não do interesse pessoal, os cargos em comissão e 

funções de confiança continuaram passíveis de livre nomeação. Tal fato demonstra que as 

raízes patrimonialistas ainda estão presentes nas esferas de poder, o que não condiz com o 

modelo ideal de burocracia apresentado por Weber. Essa mitigação dos princípios da 

meritocracia e da impessoalidade é, portanto, uma disformidade do modelo burocrático. 

 A busca pelo rompimento do modelo burocrático inicia-se em 1967, com a publicação 

do Decreto-Lei n° 200, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece 

diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Para Bresser-Pereira 

(2006), esta foi a primeira tentativa de implantação de uma administração gerencial no Brasil. 

 Apesar de as metas estabelecidas no Decreto-Lei n° 200/1967 não terem sido 

cumpridas na proporção que se esperava, esse documento foi importante para a consolidação 

do modelo de administração para o desenvolvimento no âmbito nacional. Esse novo modelo, 

com uma nova percepção para a gestão pública, buscaria substituir o modelo clássico de 

burocracia, fundamentado nas ideias de Taylor, Fayol e Weber (LUSTOSA DA COSTA, 

2010). 

O Decreto-Lei n° 200/1967, no contexto do novo cenário político do Brasil, que vivia 

uma ditadura militar, pretendia ampliar a intervenção estatal na economia e na vida social. 

Essa busca pela modernização do aparelho do Estado resultou na propagação de instituições 

da administração indireta: as autarquias, as empresas públicas, as fundações e as sociedades 

de economia mista. A ampliação dessas novas entidades descentralizadas visava à 

organização e à racionalização do serviço público brasileiro. 



21 

 

 

 

Contudo, é possível perceber que essa reforma trazida pelo Decreto Lei n° 200/1967 

não foi capaz de profissionalizar o serviço público de forma geral e nem superar os vícios da 

burocracia que se instalaram tanto na administração direta como na indireta.  

Em meados de 1970, inicia-se uma crise política no regime militar que acentua os 

problemas enfrentados naquele momento pela administração pública, ao passo que a 

burocracia estatal passa a ser vista como um sistema autoritário em processo de reestruturação 

(BRESSER-PEREIRA, 2006). 

As novas tentativas de reforma realizadas nos anos seguintes não obtiveram 

demasiado êxito, ficando o período entre os anos de 1985 a 1994 caracterizado como era da 

“desmodernização” (MARTINS, 1995). 

 A burocracia sofre, então, um processo de crise, agravado pela crise fiscal, e passa a 

ser culpabilizada pela ineficiência da administração pública brasileira (BRESSER-PEREIRA, 

2006). Surge, nesse cenário, o modelo gerencial de administração, baseado nos princípios da 

Nova Administração Pública (New Public Management). 

 

2.1.4 A reforma gerencial e as novas práticas de gestão pública 

 

 Com a redefinição do papel do Estado frente às novas demandas sociais do mundo 

globalizado, a burocracia foi criticada por ser um modelo de administração ineficiente. Em 

função dessas críticas, iniciou-se um processo para sua substituição, processo este que se 

intensificou a partir da década de 1970, devido ao agravamento da crise fiscal (BRESSER-

PEREIRA, 2006). 

 Nesse cenário de crise, muitos países viram-se obrigados a diminuir o custo do 

funcionamento do aparelho do Estado e aumentar a eficiência dos serviços públicos. Surge, 

então, o modelo de administração pública gerencial como alternativa ao modelo burocrático. 

Esse novo modelo busca reestruturar a gestão pública, pautado em princípios como eficiência, 

eficácia, produtividade e competitividade. 

 Em suma, a burocracia está voltada para os processos e para a definição de 

procedimentos para a contratação de pessoal, a compra de materiais e serviços etc. O 

gerencialismo, por outro lado, busca concentrar seus esforços nas perspectivas da sociedade e 

focar nos resultados. Assim, sob a perspectiva do gerencialismo, o Estado deve buscar atender 

às demandas dos cidadãos e não às exigências da burocracia. 
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 Combater a corrupção e o nepotismo é objetivo tanto do gerencialismo como da 

burocracia. No entanto, outros meios que não sejam os procedimentos rígidos podem ser 

utilizados para se alcançar esse propósito, como o controle de resultados e a avaliação de 

desempenho (MATIAS-PEREIRA, 2009). 

Segundo Klering et al. (2010), a reforma gerencial buscou instituir alguns princípios 

de racionalidade administrativa, dentre eles: o planejamento e o orçamento; o 

descongestionamento das chefias (por meio da desconcentração e descentralização); a 

tentativa de unir competência e informação no processo decisório; a sistematização; a 

coordenação e o controle.  

A reforma gerencial foi implementada no Brasil em 1995 com a elaboração do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). Nesse período, o Estado deixa o papel 

de responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social para se fortalecer como 

promotor e regulador. Uma série de serviços públicos é delegada ao terceiro setor e à 

iniciativa privada e várias agências reguladoras foram criadas. A administração pública muda, 

então, o seu foco, o qual era voltado apenas para o controle de seus processos, e agora passa a 

focar no controle de resultados, amparada pelas práticas da iniciativa privada. 

O objetivo geral dessa reforma foi a transição da administração burocrática para a 

gerencial, de forma a contribuir para a formação de um aparelho estatal inovador, capaz de 

atender às crescentes demandas sociais. A segurança e a efetividade presentes no modelo 

burocrático deveriam ser mantidas no núcleo estratégico do Estado, porém agregando 

conceitos da administração pública gerencial. Nos demais setores, considerando a importância 

da eficiência e devido à quantidade maior de servidores, cidadãos-clientes e usuários 

envolvidos, os traços incorporados da burocracia foram mais amenos, com uma tendência 

contínua de diminuição até o seu desaparecimento, como no caso das empresas estatais 

(BRESSER-PEREIRA, 2006). 

 A reforma do Estado, no Brasil, foi consolidada com a promulgação da Emenda 

Constitucional n.º 19, de 1998, que alterou o regime jurídico vigente, acrescentando 

princípios e normas relacionados à administração pública, aos governantes e demais agentes 

públicos e ao controle do orçamento público, implementando as diretrizes propostas no 

PDRAE. 

 Para Carvalho (2009), no modelo gerencial, o Estado assume o papel de regulador e 

facilitador da iniciativa privada. Essa intervenção consiste na redistribuição ou realocação de 

recursos; adoção de regras entre prestadores públicos e privados; avaliação de necessidades; e 
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definição e monitoramento de metas. Dessa forma, ficam evidentes a função de governar e a 

de executar. 

A administração pública gerencial, portanto, deu maior ênfase aos cidadãos, aos 

resultados e à descentralização dos serviços. 

Cabe ressaltar que os movimentos de reforma da administração pública não foram tão 

exitosos como se esperava. Pode-se afirmar que os três modelos de administração pública – 

patrimonialismo, burocracia e gerencialismo – sucederam-se no tempo, no entanto nenhum 

deles foi completamente substituído pelo posterior. Nesse sentido, Chrispim e Torres (2014) 

afirmam que: 

[...] não se pode classificar o modelo gerencial como um modelo antagônico ao 

modelo burocrático. A relação entre esses modelos é mais de complementariedade e 

aperfeiçoamento do que de oposição. Se, por um lado, o modelo gerencial de Estado 

preserva a necessidade de registro documental escrito, a legalidade e a neutralidade 

(pregados pelo weberianismo), por outro, reorganiza a maquinaria estatal, reconstrói 

conceitos e oferece nova ponderação à escala de valores do Estado weberiano. Na 

realidade, o modelo gerencial é um modelo de resposta à insuficiência do modelo 

weberiano (CHRISPIM; TORRES, 2014, p. 22). 

 

Ainda assim, é importante que sejam mantidos os esforços no sentido de tornar a 

gestão pública mais moderna e extinguir as práticas tradicionais que interferem negativamente 

no desenvolvimento e aperfeiçoamento do serviço público. 

 É imprescindível que o setor público brasileiro continue nesse processo de 

desenvolver uma gestão mais voltada para o cidadão e para a sociedade e “dar à gestão 

pública as características da gestão contemporânea – de excelência ou de classe mundial – 

sem, contudo ferir sua essência pública” (LIMA, 2009, p. 2). 

 Nesse contexto, pode-se afirmar que, a partir da reforma gerencial, novas ferramentas 

e estratégias de gestão passaram a ser adotadas no serviço público, considerando a 

necessidade dessa contínua modernização da gestão pública. A gestão de pessoas, cujo papel é 

imprescindível nesse processo, assume, então, um viés mais estratégico dentro das 

organizações públicas. 

 Fleury e Fleury (2004) afirmam que, dentre os novos modelos de gestão de pessoas, a 

Gestão por Competências destaca-se, ao considerar que o maior desafio das empresas é 

alinhar as pessoas, suas competências e seu desempenho às estratégias e aos objetivos da 

organização. 

Considerando que esse desafio está presente também na administração pública, a 

Gestão por Competências passa então a ser adotada no serviço público, buscando tornar mais 
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eficiente a alocação de servidores e, consequentemente, os serviços públicos por eles 

prestados. 

Antes de iniciar a discussão acerca da Gestão por Competências no serviço público, é 

importante primeiramente entender o conceito de competências, o qual será apresentado no 

próximo tópico. 

 

2.2 O conceito de competência no contexto organizacional 

 

O conceito de competências tem sido interpretado sob diversas perspectivas, podendo 

ser distinguido em duas correntes teóricas principais, conforme Dutra (2004). A primeira, 

defendida principalmente por autores norte-americanos (BOYATZIS, 1982; MCCLELLAND, 

1973), caracteriza competência como o conjunto de qualidades ou atributos inerentes ao 

indivíduo, que o capacita a realizar determinadas atividades. A segunda corrente teórica, 

representada especialmente por autores franceses (LE BOTERF, 1999; ZARIFIAN, 2012), 

considera a competência não como um conjunto de características de uma pessoa, mas aquilo 

que esta realiza no trabalho, ou seja, as suas realizações mediante determinadas circunstâncias 

(DUTRA, 2004). 

 O conceito de competências consolidou-se ao longo dos anos gradativamente, 

perpassando em vários campos disciplinares, motivo pelo qual muitos autores ainda o 

consideram como um conceito em construção. A noção de competência, oriunda do conceito 

de qualificação, relaciona-se à capacidade necessária para a execução de determinadas tarefas 

com o melhor desempenho possível (DUTRA, 2004). 

Contudo, as competências não se limitam a um volume de conhecimentos teóricos e 

empíricos e nem a um posto de trabalho, pois estão relacionadas à capacidade de iniciativa, de 

fazer além das atividades pré-determinadas, bem como de compreender e controlar as diversas 

situações do trabalho, com responsabilidade e reconhecimento (ZARIFIAN, 2012; FLEURY; 

FLEURY, 2000). 

O interesse em estudar o conceito de competência parte, sobretudo, da constatação de 

que as pessoas são o componente principal do sucesso das organizações (PIRES et al., 2005).  

Como já mencionado, o termo competências é bastante amplo e pode ser aplicado em 

diversas áreas do conhecimento. Na Administração, esse conceito pode ser abordado sob duas 

perspectivas: no âmbito da gestão estratégica, quando se fala em nível organizacional e cuja 
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abordagem estará direcionada às competências organizacionais; e no âmbito da gestão de 

pessoas, no qual se dá ênfase às competências individuais (SANTOS, 2012). 

Para Ruas (2005), o estudo das competências pode ser realizado sob três prismas 

diferentes: competências organizacionais, competências funcionais e, por fim, competências 

profissionais ou individuais. As competências organizacionais relacionam-se às capacidades 

coletivas, comum às diversas áreas e cargos da organização e visa ao alcance dos resultados 

esperados em consonância com as diretrizes estratégicas da instituição. Já as competências 

funcionais são as habilidades necessárias para o desempenho das funções inerentes a cada 

cargo. As competências profissionais, por sua vez, referem-se às aptidões individuais que os 

profissionais precisam ter para cumprir suas atribuições e responsabilidades dentro da 

organização.  

Brandão e Guimarães (2001) apontam a existência de, no mínimo, dois níveis de 

competência: as competências essenciais da organização e as competências individuais. E 

afirmam que vários autores concordam que as competências individuais formam a base das 

competências organizacionais. Sobre competências essenciais, Brandão e Guimarães (2001) 

entendem que a organização possui várias competências organizacionais em diversas áreas; 

destas, apenas aquelas que agregam diferencial e vantagem competitiva à organização é que 

serão consideradas competências essenciais. 

 De acordo com Santos (2012), por meio das competências atuais da organização, 

podem ser estabelecidas estratégias para o desenvolvimento de outras competências 

necessárias no futuro, e que esse processo, se executado de forma estratégica, pode ser uma 

premissa do sucesso dessa organização em longo prazo. 

 Ruas (2005) define as competências organizacionais como competências coletivas da 

instituição, que garantem o cumprimento da missão, visão e estratégia da empresa. Tais 

competências são o resultado do conjunto de recursos, capacidades, tecnologias e sistemas da 

organização. Para esse autor, o conceito de competências essenciais apresentado 

anteriormente não pode ser aplicado em todos os tipos de organização, por isso deve ser 

adaptado ao conceito de competência organizacional. 

Dois tipos de competências organizacionais são apresentados por Ruas (2005), a saber: 

as competências seletivas, as quais permitem a distinção de uma organização no espaço de 

competição regional e/ou nacional; e as competências organizacionais básicas, as quais são 

competências qualificadoras ou primordiais (básicas) para a sobrevivência da instituição em 

um determinado mercado. 
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 Santos (2012) aponta que a ênfase do estudo das competências organizacionais é 

averiguar como ocorre a relação entre os objetivos organizacionais geradores de valor 

estratégico e as competências oriundas desses objetivos, bem como verificar de que forma 

essas competências identificam e diferenciam uma organização da outra. 

 Importa destacar que a variedade de entendimentos acerca do conceito de competência 

organizacional não é exclusiva da academia. As organizações costumam estabelecer suas 

missões, visões e objetivos estratégicos, mas a definição de suas competências 

organizacionais não é comumente observada. Desse modo, se as competências 

organizacionais não são bem definidas pelas empresas, fazer a sua relação com as 

competências individuais torna-se inviável (DIAS et al., 2008). 

 Conforme mencionado, as competências organizacionais estão relacionadas às 

vantagens competitivas de uma organização. Essa relação é melhor compreendida no âmbito 

das organizações privadas. Contudo, esta pesquisa tem por objetivo estudar a Gestão por 

Competências no âmbito da administração pública. Sobre essa questão, Santos (2012) 

apresenta uma importante contribuição para a análise do tema competência no serviço 

público, qual seja: o desenvolvimento de competências para a promoção da vantagem 

competitiva pode ser entendido como um esforço para o exercício pleno da missão 

organizacional, bem como para alcançar um diferencial que gere qualidade e excelência aos 

serviços prestados aos cidadãos. 

 Kaplan e Nortan (2004) corroboram esse entendimento ao proporem que o sucesso das 

organizações públicas é proporcional ao seu desempenho no cumprimento da missão 

organizacional. Além disso, afirmam que o êxito no cumprimento da missão será atingido por 

meio do desempenho dos processos internos, os quais determinam a proposição de valor para 

os cidadãos ou clientes, utilizando-se dos recursos intangíveis da organização. Tais recursos 

são fundamentais na geração de valor sustentável (KAPLAN; NORTON, 2004). 

 Segundo Santos (2012), as competências organizacionais no serviço públicos estão 

vinculadas à estratégia, a qual se relaciona à capacidade dos órgãos públicos de cumprir com 

notória qualidade a sua missão. 

 Brandão e Guimarães (2001) entendem que a elaboração inicial do conceito de 

competência no âmbito organizacional foi pautada na perspectiva do indivíduo. Para esses 

autores, a competência pode ser atribuída a uma pessoa devido à superioridade de seu 

desempenho na realização de uma tarefa ou em determinada circunstância, como também 

aponta Fleury e Fleury (2004).  



27 

 

 

 

Brandão e Guimarães (2001) consideram a existência de três dimensões da 

competência individual, quais sejam: atitudes, conhecimentos e habilidades. Tais autores 

afirmam que existe uma interdependência entre essas dimensões, pois para assumir um 

comportamento (atitude), às vezes são necessárias técnicas adequadas (conhecimento), sendo 

que o desenvolvimento da habilidade requerida depende também de conhecimento prévio.  

Leme (2015) afirma que esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes é 

fundamental para o desenvolvimento das competências individuais. Para esse autor, o 

conhecimento representa o “Saber”, que é aquilo que se aprende nas faculdades, nos livros, no 

trabalho; a habilidade é o “Saber fazer”, ou seja, são todos os conhecimentos utilizados no 

cotidiano; já a atitude representa o “Querer fazer”, que está relacionado à motivação para 

exercer a habilidade de um determinado conhecimento. 

Para Fleury e Fleury (2004), a competência individual está relacionada ao saber agir 

devidamente, por meio do gerenciamento de conhecimentos, recursos e habilidades, de forma 

a proporcionar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

Com base nas abordagens relacionadas às dimensões da competência apresentadas até 

aqui, entende-se que o conhecimento é o conjunto das informações absorvidas pelo indivíduo 

que norteiam sua compreensão do mundo e dos acontecimentos à sua volta. A habilidade, por 

sua vez, é a capacidade ou aptidão para aplicar o conhecimento de forma inteligente, eficaz e 

que gere bons resultados. Já a atitude está relacionada à forma como o indivíduo interage com 

os demais, considerando os aspectos sociais e afetivos envolvidos nessa interação, sobretudo 

no ambiente de trabalho. 

O conceito de competência tem sido utilizado para enfatizar o desenvolvimento 

humano nas organizações, entendido como o aumento da capacidade do indivíduo em gerar 

valor para as instituições (DUTRA, 2004). 

Logo, as competências estão diretamente ligadas aos aspectos intelectuais, 

comportamentais e sociais do indivíduo, os quais são específicos de cada um, diferenciando 

assim o nível de desempenho de cada ser humano nas diversas áreas de conhecimento e 

dentro das organizações. 

Por meio do quadro 1, a seguir, apresentam-se conceitos sobre competências por 

diversos autores. Nota-se que a expressão competência individual possui diversas abordagens, 

que ora se complementam, ora se refutam, tornando bastante amplo o conceito de 

competência. 
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Quadro 1 - Conceitos de Competências 

 

Autor Conceito Ênfase 

1. Boyatizi 

 (1982, p. 23) 

 

"Competências são aspectos verdadeiros ligados à natureza 

humana. São comportamentos observáveis que determinam, 

em grande parte, o retorno da organização". 

Formação, 

comportamento 

e resultado 

2. Boog 

(1991, p. 6) 

"Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e 

resolver certo assunto, fazer determinada coisa; significa 

capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade". 

Aptidão, valores 

e formação 

3. Spencer e Spencer 

(1993, p. 9) 

 

"A competência refere-se a características intrínsecas ao 

indivíduo que influencia e serve de referencial para seu 

desempenho no ambiente de trabalho". 

Formação e 

resultado 

 

4. Sparrow e 

Bognanno (1994, p. 3) 

 

"Competências representam atitudes identificadas como 

relevantes para a obtenção de alto desempenho em um 

trabalho específico, ao longo de uma carreira profissional, ou 

no contexto de uma estratégia corporativa". 

Estratégias, 

ação e resultado 

 

5. Moscovici 

(1994, p. 26) 

 

"O desenvolvimento de competências compreende os 

aspectos intelectuais inatos e adquiridos, conhecimentos, 

capacidades, experiência, maturidade. Uma pessoa 

competente executa ações adequadas e hábeis em seus 

afazeres, em sua área de atividade". 

Aptidão e ação 

 

6. Cravino 

(1994, p. 61) 

 

"As competências se definem mediante padrões de 

comportamentos observáveis. São as causas dos 

comportamentos, e estes, por sua vez, são a causa dos 

resultados. É um fator fundamental para o desempenho". 

Ação e 

resultado 

 

7. Parry 

(1996, p. 48) 

 

"Um agrupamento de conhecimentos, habilidade e atitudes 

correlacionados, que afeta parte considerável da atividade de 

alguém, que se relaciona com o desempenho, que pode ser 

medido segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser 

melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento". 

Resultado e 

formação 

 

8. Sandberg 

(1996, p. 411) 

 

"A noção de competência é construída a partir do significado 

do trabalho. Portanto, não implica exclusivamente a 

aquisição de atributos". 

Formação e 

interação 

9. Bruce 

(1996, p. 6) 

"Competência é o resultado final da aprendizagem”. Aprendizagem 

10. Boterf 

(1997, p. 267) 

 

"Competência é assumir responsabilidades frente a situações 

de trabalho complexas, buscando lidar com eventos inéditos, 

surpreendentes, de natureza singular". 

Mobilização e 

ação 

 

11. Magalhães et al. 

(1997, p. 14) 

 

"Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que 

credenciam um profissional a exercer determinada função". 

Aptidão e 

formação 

 

12. Perrenoud 

(1998, p. 1) 

 

"A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano 

que se mobilizam através do saber baseado no senso comum 

e do saber a partir de experiências". 

Formação e 

ação 

 

13. Durand 

(1998, p. 3) 

 

"Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

interdependentes e necessários à consecução de determinado 

propósito". 

Formação e 

resultado 

 

14. Dutra et al. 

(1998, p. 3) 

 

"Capacidade de a pessoa de gerar resultados dentro dos 

objetivos estratégicos e organizacionais da empresa, 

traduzindo-se pelo mapeamento do resultado esperado 

(output) e pelo conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários para o seu atingimento (input)". 

Aptidão, 

Resultado e 

formação 

 

15. Ruas "É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em ação Ação e resultado 
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(1999, p. 10) 

 

conhecimentos, habilidades e forma de atuar (recursos de 

competências) a fim de atingir/superar desempenhos 

configurados na missão da empresa e da área". 

16. Fleury e Fleury 

(2000, p. 21) 

 

"Competência: 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". 

Ação e resultado 

 

17. Hipólito 

(2000, p. 7) 

 

"O conceito de competência sintetiza a mobilização, 

integração e transferência de conhecimentos e capacidades 

em estoque, deve adicionar valor ao negócio, estimular um 

contínuo questionamento do trabalho e a aquisição de 

responsabilidades por parte dos profissionais e agregar valor 

em duas dimensões: valor econômico para a organização e 

valor social para o indivíduo". 

Formação, 

resultado, 

perspectiva 

dinâmica 

18. Zarifian 

(2012, p. 66) 

 

"A competência profissional é uma combinação de 

conhecimentos, de saber-fazer, de experiências e 

comportamentos que se exerce em um contexto preciso. Ela é 

constatada quando de sua utilização em situação profissional 

a partir da qual é passível de avaliação. Compete, então, à 

empresa identifica-la, avalia-la, validá-la e fazê-la evoluir". 

Aptidão, ação e 

resultado 

 

19. Beck et al. 

(2001, p. 156) 

 

"Competências referem-se a conhecimentos individuais, 

habilidades ou características de personalidade que 

influenciam diretamente o desempenho das pessoas". 

Formação e 

desempenho 

20. Araujo (2016, p. 

49) 

“Ser competente significa ir além das atividades prescritas, é 

ser capaz de compreender e dominar situações novas no 

trabalho, ser responsável e reconhecido por isso”. 

Aptidão, 

formação, 

desempenho e 

comportamento. 

21. Dutra, Hipólito e 

Silva (2000, p. 164) 

“Capacidade de a pessoa gerar resultados dentro dos 

objetivos estratégicos e organizacionais da empresa, 

traduzindo-se pelo mapeamento do resultado esperado 

(output) e pelo conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários para o seu atingimento (input)”. 

Desempenho, 

formação, 

aptidão e 

comportamento. 

Fonte: Adaptado de Menezes (2015 adaptado de Bitencourt e Barbosa, 2004). 

 

Tais variações conceituais demonstram que a competência é um conceito ainda em 

construção, podendo ser aplicado no contexto organizacional sob perspectivas diversas, mas 

sempre com o intuito de se alcançarem resultados. Pode-se perceber, a partir dos conceitos 

apresentados no quadro 1, que as competências individuais sempre estarão relacionadas ao 

comportamento humano e à sua repercussão no ambiente organizacional. Portanto, aspectos, 

como aptidão, habilidades, atitudes, conhecimento, desempenho, formação e experiências 

foram utilizados por vários autores citados na construção do conceito de competências. 

Diante das diversas abordagens acerca do assunto, para fins da análise dos dados desta 

pesquisa, adotou-se o conceito de competência apresentado por Brandão e Guimarães (2001), 

além de outros autores, relacionando a competência ao conjunto de atitudes, conhecimentos e 

habilidades que torna o indivíduo apto a exercer determinada função. 
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Além dessa abordagem, também foi considerado o aspecto técnico do termo 

competência para orientar a análise do resultado da pesquisa. Para Leme (2011), as 

competências técnicas estão relacionadas aos conhecimentos específicos que o servidor 

precisa possuir para desempenhar a sua função, como também à habilidade em desenvolver as 

atividades inerentes ao cargo. 

Por fim, acerca dos estudos sobre competência, Dutra (2004) conclui que:  

Os fatos permitem-nos afirmar que o conceito de competência não é um modismo; 

ao contrário, tem-se mostrado muito adequado para explicar a realidade vivida pelas 

empresas na gestão de pessoas. Ao mesmo tempo, entretanto, é um conceito em 

construção. Ao acompanharmos nossas primeiras experiências, ao reunirmos 

profissionais de recursos humanos das empresas onde efetuamos projetos de 

intervenção e ao discutirmos o tema nos programas de pós-graduação, pesquisa e 

nos cursos de extensão, verificamos que existe muito para pesquisar e aprofundar. 

As indicações são de que estamos em meio a uma longa jornada (DUTRA, 2004, p. 

33). 

 

Assim, infere-se que o estudo sobre competências é bastante amplo e dinâmico. 

Portanto, não há aqui a pretensão de limitar ou esgotar o conceito de competência, mas sim 

aplicar as ideias mencionadas à compreensão do modelo de Gestão por Competências no 

âmbito da administração pública. 

 

2.3 A Gestão por Competências 

 

2.3.1 O modelo de Gestão por Competências 

 

Discutido o conceito de competência, inicia-se agora a discussão acerca da Gestão por 

Competências, tema central desta pesquisa. Para o bom desempenho da organização, faz-se 

necessário gerir suas competências e a de seus colaboradores. Nesse cenário, no qual a 

competência ganha destaque nas organizações de modo geral, surge o termo "Gestão por 

Competências" (LE BOTERF, 2003). 

Muitas organizações começam, então, a buscar modelos de gestão de pessoas baseados 

na noção de competência, a fim de planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes 

níveis da organização, as competências necessárias à consecução de seus objetivos 

(BRANDÃO, 2012). 

Corroborando essa constatação, Leme (2010, p. 1) afirma que a “Gestão por 

Competências é o processo de conduzir os colaboradores para atingirem as metas e os 

objetivos da organização através de suas competências técnicas e comportamentais”. 
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Assim, infere-se que esse modelo de gestão de pessoas utiliza-se das competências 

presentes na organização, sejam elas vinculadas à organização ou aos indivíduos em 

particular, para atingir os objetivos e metas organizacionais. 

Vale destacar que a Gestão por Competências não é um modelo de Administração 

Pública, mas sim um modelo de gestão de pessoas. Segundo Gramigna (2002), a Gestão por 

Competências é um conjunto de ferramentas, instrumentos e processos metodológicos 

voltados para a gestão estratégica de pessoas. Esse modelo de gestão estratégica de pessoas 

começou a ser inserido no serviço público a partir da reforma gerencial.  

Para Brandão (2012), a gestão por competência utiliza-se do conceito de competência 

para orientar diversos processos organizacionais. Segundo esse autor, esse tipo de gestão 

direciona, em especial, os processos relacionados à gestão de pessoas, buscando identificar, 

desenvolver e mobilizar competências necessárias ao alcance dos objetivos organizacionais. 

O modelo de gestão de pessoas baseado em competências utiliza-se de ferramentas 

gerenciais capazes de fomentar o desenvolvimento das competências, de maneira que os 

objetivos institucionais sejam alcançados. Esse modelo busca identificar as competências que 

distinguem os níveis de desempenho em todas as áreas da organização, utilizando essas 

ferramentas como parâmetro para o recrutamento, a seleção, o treinamento, a remuneração e 

outros aspectos da gestão de pessoal (HONDEGHEM; BEECK, 2010, p. 27).  

 Guimarães (2000) afirma que só é possível estabelecer o modelo de Gestão por 

Competências se for considerada sua relação com a gestão por desempenho, visto que os 

conhecimentos, habilidades e atitudes são necessários para o alcance do desempenho. Em 

outras palavras, esses três aspectos geram o desempenho profissional e resultam no 

comportamento pessoal de cada indivíduo (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

 Com base nessa perspectiva, o trabalho não pode ser visto apenas como um conjunto 

de tarefas vinculadas a determinados cargos, mas passa a relacionar-se diretamente às 

competências que o profissional consegue desenvolver para lidar com as situações decorrentes 

do seu ambiente de trabalho e do contexto profissional em que vive.  

 A Gestão por Competências atua inicialmente na formulação da estratégia 

organizacional, a qual deve basear-se na definição da missão, visão e objetivos da 

organização, por meio dos quais serão estabelecidos os indicadores de desempenho e metas. 

Esses pressupostos organizacionais permitem estabelecer os padrões e prazos a serem 

alcançados. Então, a partir desse processo inicial, elabora-se um diagnóstico de competências, 
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com a finalidade de identificar as competências já existentes na organização e aquelas que 

ainda deverão ser desenvolvidas (BRANDÃO, 2012). 

 Com base nesse diagnóstico, também chamado de mapeamento de competências, 

pode-se fazer um levantamento de quais competências os indivíduos pertencentes à 

organização já possuem e quais ainda são necessárias. A identificação dessa lacuna de 

competência viabiliza a elaboração de um plano de ação para o seu preenchimento. 

 Nesse sentido, a Gestão por Competências pode ser entendida como um conjunto de 

ações gerenciais integradas, com a finalidade de administrar e desenvolver as competências 

dentro da organização, promovendo aprendizagem e buscando diminuir a disparidade entre as 

competências necessárias ao alcance dos objetivos organizacionais e aquelas que a 

organização já possui (BRANDÃO; BAHRY, 2005).  

 Para Ruas (2005), a Gestão por Competências atua sobre as capacidades coletivas e 

individuais da organização, visando ao desenvolvimento e à melhoria de seu desempenho, 

baseada nas suas diretrizes estratégicas. 

 O modelo de gestão por competência, portanto, é entendido como um modelo 

estratégico que define as competências da organização e dos indivíduos que dela fazem parte, 

para que ambos consigam seguir na mesma direção e para que os objetivos organizacionais 

sejam alcançados com maior eficiência e eficácia. 

 Brandão e Guimarães (2001) propõem o esquema gráfico demonstrado na figura 1 

para representar as etapas das ações gerenciais, quando baseadas nas competências. Esse 

esquema não pretende esgotar as proposições de ferramentais aplicáveis ao modelo de Gestão 

por Competências, ele pode ser considerado como uma síntese básica da lógica de 

funcionamento desse modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

Figura 1 – Modelo de Gestão por Competências 

 

 

Fonte: Brandão e Guimarães (2001, p. 14). 

 

 A partir da análise da figura 1, verifica-se que Brandão e Guimarães (2001) 

relacionam os subsistemas de gestão de pessoas à estratégia organizacional, criando assim um 

modelo de Gestão por Competências capaz de nortear as ações de recrutamento e seleção, de 

treinamento, de gestão de carreira e outras, considerando que tais instrumentos estão voltados 

para o alcance e para o desenvolvimento das competências que a organização precisa para 

atingir seus objetivos. 

 Santos (2012) afirma que esse modelo de Gestão por Competências proposto por 

Brandão e Guimarães (2001) é dinâmico e ocorre em um ciclo contínuo, o qual começa com 

uma série de definições por meio das quais será formulada a estratégia organizacional e 

encerra com a identificação das competências necessárias ao cumprimento dessa estratégia. 

 Ao implementar a Gestão por Competências, a etapa do mapeamento de competências 

é primordial, pois essa etapa é que orientará as demais ações, já que é desse mapeamento que 

se obterão os referenciais de competências individuais que irão compor o modelo de 

competências (BRANDÃO; BAHRY, 2005).  

 Por fim, o que distingue a Gestão por Competências das abordagens tradicionais da 

gestão de pessoas é a ênfase dada ao conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e 
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comportamentos que as pessoas precisam ter para que os objetivos estratégicos da 

organização sejam cumpridos (CHRISPIM; TORRES, 2014). 

 Assim, o modelo de Gestão por Competências tem por objetivo principal adequar o 

perfil dos integrantes do quadro de pessoal às necessidades da organização, para que os 

conhecimentos, habilidades e atitudes desses profissionais trabalhem em prol da consecução 

dos objetivos organizacionais. 

 

2.3.2 Gestão por Competências no serviço público 

 

 Atualmente, quando se discute Gestão Pública, é importante compreender que o 

processo de transformação social é contínuo e, por isso, para gerir as instituições públicas, 

faz-se necessário investir em novas tecnologias, adotar ferramentas de gestão mais modernas 

e, sobretudo, investir no capital humano. Assim, é salutar pensar a Gestão por Competências 

como um instrumento útil e adequado à administração pública. 

 Segundo Hondeghem et al. (2006), a ideia de Gestão por Competências teve início nos 

EUA e no Reino Unido na década de 1980, como reflexo dos desafios impostos pela 

globalização ao setor privado, referentes às questões econômicas, à concorrência internacional 

de mercado e às inovações tecnológicas. Esse período coincide com a implantação da nova 

gestão pública (New Public Management) no Reino Unido e o governo de negócios nos 

Estados Unidos (Entrepreneurial or Re-engineered Government). Esse novo modo de gestão 

vem ao encontro das demandas do setor público geradas pelas mudanças culturais e 

organizacionais que estavam ocorrendo na época. 

 No Brasil, a Gestão por Competências começou a ser implantada no serviço público 

através do Decreto nº 5.707, de 02 de fevereiro de 2006, que instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) – regulamentada pela Portaria nº 208, de 25 de julho de 

2006 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Por meio desse decreto, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão definiu 

diretrizes para que os órgãos federais passassem a adotar ferramentas de gestão baseadas nas 

competências. Pode-se dizer que o referido decreto “oficializou” a implantação da Gestão por 

Competências nas diversas esferas do poder público nacional. O relatório da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE afirma que "este foi um passo 

importante na melhoria da capacidade da administração para cumprir as prioridades do 
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governo em áreas essenciais como educação, política social e proteção ambiental" (OCDE, 

2010, p. 133). 

A gestão por competência é apresentada como um novo modelo de gestão e 

desenvolvimento de pessoas a ser adotado pelas instituições públicas, visando à promoção da 

eficiência, da eficácia e da qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade: 

Art. 1º. Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser 

implementada pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, com as seguintes finalidades: I - melhoria da eficiência, 

eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; II - 

desenvolvimento permanente do servidor público; III - adequação das competências 

requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o 

plano plurianual; IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e V - 

racionalização e efetividade dos gastos com capacitação (BRASIL, 2006a). 

 

 A PNDP adota o modelo de Gestão por Competências como referência para a gestão 

de pessoal no serviço público e incentiva o aumento de investimento de recursos públicos na 

capacitação dos servidores. Em seu art. 2º, inciso II, o Decreto nº 5.707/2006 define a Gestão 

por Competências no âmbito do serviço público brasileiro da seguinte forma: “gestão da 

capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos 

objetivos da instituição” (BRASIL, 2006a).  

 Conforme visto no primeiro tópico, as primeiras tentativas de profissionalização da 

mão de obra no serviço público começaram a ocorrer na década de 1930, quando foi criado o 

Departamento de Administração do Serviço Público (DASP), responsável por instituir, dentre 

outras ações, o sistema de carreiras por mérito. Duas décadas depois, institui-se o Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis da União. 

Cita-se ainda o Decreto-Lei nº 200 de 1967, que foi promulgado com o intuito de 

elevar o dinamismo operacional, por meio da descentralização de ações de planejamento, 

autonomia e controle, delegando-as às autarquias, fundações e empresas públicas. 

No decorrer dos anos seguintes, a percepção de a necessidade de qualificação dos 

servidores como fator determinante para a melhoria do desempenho e, consequentemente, da 

prestação dos serviços públicos torna-se mais evidente na administração pública brasileira. Na 

década de 1990, os Decretos nº 2.029/1996 e nº 2.794/1998 normatizam a participação dos 

servidores públicos em ações de capacitação, associando a capacitação contínua desses 

funcionários à eficiência e à qualidade dos serviços prestados. 

Essas normatizações agregadas às mudanças de governo ocorridas a partir de 2003 

culminaram na criação da PNDP, cujas diretrizes são as seguintes: 
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Art. 3º. São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação voltadas 

para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais;  

II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 

externamente ao seu local de trabalho;  

III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 

exercício de atividades de direção e assessoramento;  

IV - incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas próprias 

instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de 

servidores de seu próprio quadro de pessoal;  

V - estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida 

como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua 

vida funcional;  

VI - incentivar a inclusão das atividades de capacitação como requisito para a 

promoção funcional do servidor nas carreiras da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, e assegurar a ele a participação nessas atividades;  

VII - considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do 

desempenho do servidor complementares entre si;  

VIII - oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos;  

IX - oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as normas 

específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, aos servidores que ingressarem no 

setor público, inclusive àqueles sem vínculo efetivo com a administração pública;  

X - avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação;  

XI - elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as 

definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas;  

XII - promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de 

capacitação; e  

XIII - priorizar, no caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos ofertados 

pelas escolas de governo, favorecendo a articulação entre elas e visando à 

construção de sistema de escolas de governo da União, a ser coordenado pela Escola 

Nacional de Administração Pública – ENAP (BRASIL, 2006a). 

  

Para Leme (2011), a implantação da Gestão por Competências nas diversas esferas do 

poder público, por meio do Decreto nº 5.707/2006 e demais documentos oficiais relacionados, 

não ocorreu apenas com o intuito de se implantarem boas práticas do setor privado no serviço 

público, mas também para promover a tão necessária profissionalização dos servidores e 

alinhamento de sua atuação às diretrizes da Instituição. 

Essa nova política incentiva ainda a aprendizagem e a disseminação do conhecimento, 

pois os apresenta como a ferramenta principal para a melhoria da gestão pública. 

A PNDP determina três instrumentos para a sua implementação e acompanhamento, 

são eles: o Plano Anual de Capacitação (PAC), o Relatório de Execução do Plano Anual de 

Capacitação e o Sistema de Gestão por Competências.  

Em complemento ao Decreto nº 5.707/2006, o Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão publica a Portaria nº 208, em 25 de Julho de 2006, que regulamenta a execução da 

PNDP e, portanto, traz a definição desses instrumentos: 

Art. 2º Para os fins desta Portaria, entende-se por: 

I - Plano Anual de Capacitação: documento elaborado pelos órgãos e entidades para 

orientação interna, que compreenderá as definições dos temas, as metodologias de 
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capacitação a serem implementadas, bem como as ações de capacitação voltadas à 

habilitação de seus servidores; 

II - Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação: documento elaborado 

pelos órgãos e entidades contendo as informações sobre as ações de capacitação 

realizadas no ano anterior e a análise dos resultados alcançados; e  

III - Sistema de Gestão por Competência: é a ferramenta gerencial que permite 

planejar, monitorar e avaliar ações de capacitação a partir da identificação dos 

conhecimentos, das habilidades e das atitudes necessárias ao desempenho das 

funções dos servidores (BRASIL, 2006c).  

 

Contudo, um dos grandes desafios acerca da Gestão por Competências no serviço 

público é descobrir qual a melhor maneira de implementá-la, uma vez que esse modelo de 

gestão é relativamente complexo e foi concebido inicialmente para a iniciativa privada. Por 

isso, no art. 7º do Decreto nº 5.707/2006 foi esboçada uma estratégia de apoio para essa 

implementação, com a proposta de ser coordenada por um Comitê Gestor da Política Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoal:  

Art. 7º. Fica criado o Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal, com as seguintes competências: I - avaliar os relatórios anuais dos órgãos e 

entidades, verificando se foram observadas as diretrizes da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal; II - orientar os órgãos e entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional na definição sobre a alocação de 

recursos para fins de capacitação de seus servidores; III - promover a disseminação 

da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal entre os dirigentes dos órgãos e 

das entidades, os titulares das unidades de recursos humanos, os responsáveis pela 

capacitação, os servidores públicos federais e suas entidades representativas; e IV - 

zelar pela observância do disposto neste Decreto (BRASIL, 2006a).  

 

Contudo, mesmo com a criação desse comitê, existem ainda outros desafios inerentes 

à implementação desse modelo de gestão no serviço público, como, por exemplo, a resistência 

em romper com os paradigmas dos modelos atuais de avaliação de pessoas e a necessidade de 

construção de um instrumento avaliativo de credibilidade (LEME, 2011). O autor considera 

dois requisitos importantes para implantação da Gestão por Competências: o apoio da alta 

gestão e a abertura para o debate. O debate, o comprometimento dos servidores e uma 

comunicação ativa, com o apoio da alta gestão, são fundamentais para que um projeto possa 

ser desenvolvido e sustentado.  

Para o cumprimento do Decreto nº 5.707/2006, portanto, há que se pensar em 

mecanismos que, na prática, consigam atender a essas demandas e superar os respectivos 

desafios. 

A PNDP tem por objetivo melhorar a qualidade, a eficiência e a eficácia dos serviços 

públicos por meio do desenvolvimento constante dos servidores públicos. Para isso, as 

competências individuais requeridas desses profissionais devem estar alinhadas aos objetivos 
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institucionais dos órgãos públicos, e isto pode ser alcançado por meio das ações de 

capacitação, segundo o decreto em questão. 

Antes de finalizar esse tópico, cabe informar que, no mês de agosto de 2019, foi 

publicado um novo decreto que dispõe sobre a PNDP e regulamenta os dispositivos legais 

referentes às licenças e ao afastamentos para ações de desenvolvimento. Trata-se do Decreto 

nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, que revoga o Decreto nº 5.707, de 2006. 

Esse novo decreto aborda a PNDP de forma mais prática, estabelece novos 

instrumentos para sua execução e regulamenta as licenças e afastamentos para ações de 

desenvolvimento. Contudo, o seu objetivo principal continua sendo “promover o 

desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias à consecução da 

excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional” (BRASIL, 2019). 

Não foi possível incluir neste estudo uma análise minuciosa acerca do novo decreto, 

tendo em vista que sua publicação ocorreu quando esta pesquisa já estava sendo finalizada, 

não havendo tempo hábil para as alterações que essa análise demandaria. 

Diante dessa limitação, sugere-se, como desdobramento da presente pesquisa, a sua 

adequação à nova PNDP, instituída pelo Decreto nº 9.991, de 2019. 

Por fim, é importante ressaltar que a Gestão por Competências é um modelo de gestão, 

sendo a capacitação um de seus elementos. Assim, a Gestão por Competências estabelecida 

pela PNDP pode ser entendida como gestão da capacitação por competências. Nesse contexto, 

o próximo tópico abordará a gestão da capacitação dos técnicos administrativos das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), uma vez que a presente pesquisa propõe um 

estudo sobre o programa institucional de capacitação destinado a esse segmento de servidores. 

 

2.4 A gestão da capacitação dos técnicos administrativos em educação 

 

 A gestão de pessoas na área pública passou por mudanças importantes nas últimas 

décadas. No Brasil, a consolidação dessas mudanças pode ser percebida, sobretudo, nos 

últimos quinze anos, período em que foram reformuladas as políticas de gestão de pessoas no 

setor público, com regulamentações de normas e procedimentos voltados à criação de novos 

moldes de qualificação profissional. O Decreto nº 5.707/2006, conforme explanado no tópico 

anterior, faz parte desse conjunto de regulamentações que contribuiu para a inserção desse 

novo modo de gerir pessoas nas organizações públicas. 
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Ao determinar diretrizes com ênfase no desenvolvimento de competências individuais 

dos servidores públicos, visando atingir os objetivos institucionais, o Decreto nº 5.707/2006 

busca para o setor público um cenário mais inovador no que diz respeito à gestão de pessoas. 

Em suma, o objetivo principal dessa nova política é incentivar a qualificação dos 

servidores públicos federais, para aumentar o desempenho, a eficácia e a eficiência dos 

serviços prestados e promover estratégias para a área de gestão de pessoas. Surge, então, um 

novo panorama nos órgãos públicos em relação à qualificação dos servidores e à adequação 

desses órgãos ao atual contexto social do conhecimento, da informação e da tecnologia.  

 O Decreto n° 5.707/2006 demonstra que a implantação da Gestão por Competências 

no setor público visa à capacitação. Dessa forma, a capacitação dos servidores passa, então, a 

abordar o desenvolvimento de competências como nova forma de qualificação para o 

trabalho. Nesse contexto, o decreto define os termos capacitação e ações de capacitação da 

seguinte forma:  

Art. 2º. Para os fins deste Decreto, entende-se por: 

I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do 

desenvolvimento de competências individuais; 

[...] 
III - eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em 

serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, 

que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos 

interesses da administração pública federal direta, autárquica e fundacional 

(BRASIL, 2006a). 
  

 Para atender às legislações vigentes e executar as respectivas políticas públicas, as 

autarquias federais devem promover ou viabilizar, dentre outras atividades, ações de 

capacitação para os servidores. 

Apesar de as mudanças ocorridas terem provocado uma nova perspectiva em relação à 

gestão de pessoas, grande parte dos desafios da profissionalização dos recursos humanos nas 

organizações públicas são inerentes à própria administração pública, por suas características e 

pelo arcabouço legal que a limita, o que direciona a gestão para dinâmicas e estratégias 

próprias (SCHIKMANN, 2010). Nas IFES, como o IFMG, variáveis, como estrutura 

multicampi, centralização das decisões estratégicas na Reitoria e prestação de serviços 

múltiplos (ensino, pesquisa, extensão e administração) parecem dificultar ainda mais a 

superação desses desafios.  

 Assim, pela complexidade e especificidade das IFES, conceitos e ferramentas 

característicos da gestão de pessoas, como avaliação de desempenho, valorização dos 

funcionários, gestão de equipes, gestão por competência, tomada de decisões, qualidade de 
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vida no trabalho, motivação, entre outros não se mostram efetivamente consolidados nessas 

organizações (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

 O segmento técnico-administrativo em educação, até 1980, limitava-se a trabalhar com 

as atividades-meio das instituições de ensino, tidas como suporte aos serviços acadêmicos. A 

carreira para os servidores técnico-administrativos em educação foi inicialmente estabelecida 

pelo Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE), 

instaurado pela Lei nº 94.664/1987. No entanto, esse instrumento de formalização da carreira 

não se mostrou suficientemente articulado com o seu desenvolvimento e com o seu 

planejamento (DANTAS, 2015). 

Após 18 anos do PUCRCE, o governo estrutura o Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), com a promulgação da Lei nº 11.091, em 

12 de janeiro de 2005, que contempla os órgãos vinculados ao Ministério da Educação 

(MEC), inclusive as IFES (BRASIL, 2005). O PCCTAE normatiza então a carreira dos 

técnicos administrativos da área de educação e propõe instrumentos voltados à valorização 

dessa carreira. 

Esse novo Plano de Carreira menciona dez princípios e diretrizes fundamentais para a 

gestão dos planos de carreira: 

I - natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de 

Ensino; 

II - dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, 

e as competências específicas decorrentes; 

III - qualidade do processo de trabalho; 

IV - reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na 

dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão; 

V - vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das 

instituições; 

VI - investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público; 

VII - desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais; 

VIII - garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica 

e a geral, nesta incluída a educação formal; 

IX - avaliação do desempenho funcional dos servidores, como processo pedagógico, 

realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, 

referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários; e 

X - oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, 

coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas (BRASIL, 2005). 

 

Consoante ao tema principal desta pesquisa, ressaltam-se dois desses princípios: o 

desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais e a garantia de programas 

e ações de capacitação que promovam a formação específica e a geral, inclusive os casos de 

educação formal. Esses dois princípios estão alinhados com a PNDP e com a proposta da 
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Gestão por Competências, ao vincular o desenvolvimento dos servidores aos objetivos 

institucionais. 

Assim, com relação à capacitação e ao desenvolvimento profissional, a carreira 

técnico-administrativa da educação está regida pelo PCCTAE – Lei nº 11.091/2005, e 

regulamentada pelo Decreto nº 5.707/2006 (Política e Diretrizes para o Desenvolvimento de 

Pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional) e pelo Decreto nº 

5.825/2006 (Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação - PDIPCCTAE), que orientam os órgãos quanto à 

elaboração dos Planos de Desenvolvimento. 

O PDIPCCTAE foi instituído pela Lei nº 5825/2006 como desdobramento do Plano de 

Carreira, com diretrizes específicas para a capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento 

dos servidores. Esse Plano tem como finalidade, entre outras, a promoção de ações 

permanentes de aprendizagem, contribuindo com o desenvolvimento institucional por meio de 

ações de aprimoramento individual.  

Vale citar que o PCCTAE está estruturado em cinco níveis de classificação (A, B, C, 

D e E), de acordo com a escolaridade exigida para o cargo, com quatro níveis de capacitação 

cada. Dessa forma, o desenvolvimento do plano de carreira dos técnicos administrativos 

ocorre pela mudança do nível de capacitação e pelo desempenho profissional medido a cada 

dezoito meses de exercício. De acordo com a Lei nº 11.091/2005 (BRASIL, 2005), no 

PCCTAE, o nível de capacitação do servidor é definido pela sua posição na matriz hierárquica 

de padrão de vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das 

atividades do cargo, realizada após seu ingresso.  

Observando o quadro 2 é possível compreender melhor a progressão por nível de 

capacitação estabelecida pelo PCCTAE: 

 

Quadro 2 - Progressão por capacitação profissional 

 

Nível de Classificação Nível de Capacitação Carga Horária de Capacitação 

A 

I Exigência mínima do Cargo 

II 20 horas 

III 40 horas 

IV 60 horas 

B 
I Exigência mínima do Cargo 

II 40 horas 
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III 60 horas 

IV 90 horas 

C 

I Exigência mínima do Cargo 

II 60 horas 

III 90 horas 

IV 120 horas 

D 

I Exigência mínima do Cargo 

II 90 horas 

III 120 horas 

IV 150 horas 

E 

I Exigência mínima do Cargo 

II 120 horas 

III 150 horas 

IV 
Aperfeiçoamento ou curso de capacitação 

igual ou superior a 180 horas 

Fonte: Brasil (2005); Anexo III. 

 

Portanto, apresentados esses instrumentos legais, salienta-se que as políticas de 

capacitação e desenvolvimento do quadro de pessoal das IFES devem estar de acordo com 

esses ordenamentos jurídicos. Assim, cada instituição está incumbida de promover políticas 

internas voltadas para a capacitação dos seus servidores, viabilizando o desenvolvimento da 

carreira e das competências individuais e institucionais, contribuindo assim para o alcance das 

metas estabelecidas. 

Vale destacar que, neste trabalho, “capacitação” e “treinamento” serão tratados como 

tendo o mesmo significado, conforme apontado por Carvalho e Nascimento (2002), que 

tratam os termos capacitação, treinamento, desenvolvimento e formação como vocábulos 

similares. Assim, capacitação e treinamento serão tratados como um processo que envolve 

desenvolvimento e formação. 

De acordo com a PNDP, considera-se treinamento regularmente constituído ou 

processos permanentes e deliberados de aprendizagem qualquer ação de capacitação descrita 

no art. 2º, inciso III do Decreto nº 5.707/2006, tais como cursos presenciais e à distância, 

grupos formais de estudo, estágios, seminários, congressos e outros que colaborem para o 

desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 2006a). 
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Nas diversas instituições públicas, a implementação de novas práticas de gestão não é 

tarefa fácil, uma vez que são muitos os desafios relacionados à adoção efetiva dessas práticas, 

o que pode comprometer a satisfação das necessidades organizacionais e o alcance de seus 

objetivos. Dessa forma, a sistematização dos processos de aprendizagem torna-se uma 

ferramenta estratégica de grande importância nessas organizações.  

Assim como outros órgãos públicos, as IFES possuem estrutura bastante complexa e, 

por isso, gerir suas competências é um grande desafio. O Governo Federal demonstrou que as 

ações de ampliação e melhoria das IFES só teriam eficácia se fossem desenvolvidas de forma 

concomitante ao desenvolvimento de seus servidores. Por isso, propôs novas diretrizes para a 

gestão de pessoas por meio de instrumentos legalmente instituídos, conforme já mencionado. 

Tais instrumentos associam o desenvolvimento dos servidores aos objetivos 

organizacionais e buscam incentivar ações de educação corporativa para capacitação e 

desenvolvimento de competências. O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação (PCCTAE), como um desses instrumentos, estabelece a progressão da carreira 

baseada não apenas em exigências tradicionais de escolaridade para o exercício dos cargos, 

mas também nas habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo do exercício da função, ou 

seja, valoriza as competências individuais vinculadas às organizacionais. 

 Nesse contexto, a PNDP estabelecida pelo Decreto nº 5.707/2006, bastante discutida 

neste trabalho, pode ser considerada como um dos principais instrumentos para inovação da 

gestão de pessoas no serviço público, por propor a prática da gestão baseada em competências 

e, consequentemente, incentivar o desenvolvimento dos processos de capacitação e 

desenvolvimento dos servidores. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da pesquisa e procedimentos metodológicos 

 

Este capítulo apresentará a metodologia utilizada para a realização da pesquisa em 

tela. Ao realizar-se uma pesquisa científica, é imprescindível a utilização de métodos 

previamente estabelecidos. Embora a utilização de métodos não garanta que se esteja fazendo 

ciência, não se faz ciência sem o uso de métodos (LAKATOS; MARCONI, 2001). 

Segundo Gil (1994, p. 27), método pode ser definido como um “(...) caminho para se 

chegar a determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais 

e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. 

Para Lakatos e Marconi (2001, p. 83) “o método é o conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista”. 

O presente trabalho utilizou, inicialmente, a pesquisa bibliográfica para construir a 

revisão da literatura e para dar suporte à análise dos resultados obtidos. 

Segundo Ganga (2012), a pesquisa bibliográfica viabiliza a explanação de um 

problema por meio de referências teóricas publicadas em documentos. Gil (1994) corrobora 

esse conceito ao afirmar que esse tipo de pesquisa desenvolve-se a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. As fontes bibliográficas 

desta pesquisa foram constituídas a partir de livros, artigos, dissertações e teses relacionadas 

ao tema da pesquisa. 

Quanto à abordagem, optou-se pela pesquisa qualitativa, considerando o problema de 

pesquisa proposto: como o Programa Institucional de Capacitação de uma instituição pública 

de ensino pode contribuir para a aplicação da Gestão por Competências preconizada na 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal? 

Portanto, uma vez que a presente pesquisa buscou analisar as ações de capacitação sob 

a perspectiva da Gestão por Competências, a abordagem qualitativa foi a mais adequada, 

considerando a necessidade de maior contextualização do ambiente e adequação de métodos e 

teorias. 

Segundo Godoi e Mattos (2010), o método qualitativo de pesquisa não busca 

regularidades, mas a compreensão dos agentes e dos elementos que influenciaram suas ações. 
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Ganga (2012, p. 210) afirma que na abordagem qualitativa a função do pesquisador é “obter  

informações do fenômeno segundo a visão dos indivíduos, bem como observar e coletar 

evidências que possibilitem interpretar o ambiente em que a problemática ocorre”. 

A pesquisa qualitativa investiga um fenômeno que é inviável de ser quantificado, pois 

ela busca responder questões intrínsecas de um determinado grupo, em um contexto singular. 

Quanto à natureza dos objetivos, a presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, 

por analisar fenômeno de forma a diferenciá-lo de outros e apresentar uma descrição 

detalhada do objeto investigado. A pesquisa descritiva busca descrever um fenômeno, por 

meio da exposição de dados. Uma vez que este estudo tem por objetivo investigar a utilização 

de um modelo de gestão por uma determinada organização pública, justifica-se a utilização da 

pesquisa descritiva, conforme aponta Vergara (2009): 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação (VERGARA, 2009). 

 

Também, a pesquisa descritiva apresenta o arranjo e o funcionamento do objeto em 

questão, além do seu relacionamento com outros fenômenos, buscando compreendê-lo 

integralmente. 

Segundo Vergara (2009), na pesquisa descritiva são apresentadas características de 

uma determinada realidade. Andrade (2002) complementa afirmando que esse tipo de 

pesquisa busca também observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos. As 

pesquisas qualitativas, descritivas possibilitam a interpretação e a delimitação das 

características observadas nos fenômenos analisados, permitindo estabelecer relações entre 

variáveis. 

Em relação à natureza dos resultados, esta é uma pesquisa aplicada, pois buscou gerar 

conhecimentos voltados à aplicação prática e à solução de problemas específicos (GANGA, 

2012, p. 206). 

De acordo com os objetivos propostos para esta pesquisa, a estratégia de pesquisa 

adotada foi o Estudo de Caso, que busca compreender um caso específico, em suas 

particularidades e complexidade.  

Segundo Yin (2010, p. 39), o estudo de caso é “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes”, ou quando o escopo do estudo recair sobre eventos contemporâneos, em oposição 
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aos históricos. O autor considera que esse método de pesquisa é adequado quando: a) a 

pesquisa pretende investigar métodos e justificativas (“como” e “por quê”); b) o pesquisador 

não tem controle significativo sobre os eventos; c) a pesquisa tem enfoque sobre um 

fenômeno contemporâneo aplicável no contexto da vida real (YIN, 2010).  

Portanto, a opção pelo estudo de caso considerou esses três fatores fundamentais: a) a 

proposição de uma questão de pesquisa do tipo “como” e “por quê”; b) o pouco controle que o 

investigador possui sobre o evento estudado; c) o enfoque do estudo sobre um fenômeno 

contemporâneo, inserido no contexto das organizações públicas. Além disso, considerou-se a 

impossibilidade de generalização dos resultados, uma vez que a unidade de análise restringe-

se a uma única instituição de ensino, apesar de esses resultados poderem, ainda assim, 

contribuir com as práticas de gestão de instituições similares ou de mesma esfera pública. 

No estudo de caso, o foco de atenção do pesquisador procura compreender um caso 

em particular. Sendo a pesquisa relacionada ao ambiente organizacional de uma determinada 

instituição. Essa estratégia de pesquisa é adequada, pois possibilita a investigação detalhada, 

bem como a análise do contexto e dos fatores envolvidos no fenômeno pesquisado. 

Apesar de esse tipo de investigação focar em um caso único, para Yin (2010), a 

análise de um fenômeno em particular pode apresentar importante contribuição ao 

conhecimento e à construção teórica. Para esse autor, esse tipo de pesquisa pode ser 

generalizável a proposições teóricas, mas não a populações ou universos. Dessa forma, o 

pesquisador propôs-se a analisar o programa de capacitação no âmbito da instituição em foco, 

além de obter enunciados científicos que puderam viabilizar algum tipo de generalização. 

Sobre aos procedimentos metodológicos em relação ao estudo de caso, Gil (2010, p. 

125) afirma que: 

O processo de coleta de dados no estudo de caso é mais complexo que o de outras 

modalidades de pesquisa. Isso porque na maioria das pesquisas utiliza-se uma 

técnica básica para a obtenção de dados, embora outras técnicas possam ser 

utilizadas de forma complementar. Já no estudo de caso, utiliza-se sempre mais de 

uma técnica. Isso constitui um princípio básico que não pode ser descartado. Obter 

dados mediante procedimentos diversos é fundamental para garantir a qualidade dos 

resultados obtidos (GIL, 2010, p. 125). 

 

Para atingir os objetivos deste estudo, os instrumentos e técnicas utilizados para a 

coleta de dados foram: 

a) pesquisa documental; 

b) entrevistas semiestruturadas; e 

c) observação participante. 
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Sobre a técnica de pesquisa documental, Gil (1994) diferencia-a da pesquisa 

bibliográfica pela natureza das fontes: a documental utiliza-se de material ainda não tratado 

analiticamente. Trata-se de investigar fontes de dados que não foram codificados, organizados 

e elaborados para os estudos científicos. No presente trabalho, a pesquisa documental foi 

realizada por meio de consulta aos documentos internos do IFMG relacionados à política e às 

ações de capacitação da organização. 

As entrevistas semiestruturadas constituíram-se como fontes de evidência do Estudo 

de Caso e buscaram analisar a percepção de servidores em relação à política e às ações de 

capacitação da instituição. 

Segundo Godoy (2006), a entrevista tem por finalidade compreender os significados 

que os entrevistados conferem às questões e situações relacionadas ao objeto pesquisado. Na 

entrevista semiestruturada, apesar de o pesquisador possuir determinado controle sobre a 

conversação, ele também dá ao entrevistado certa liberdade. Além disso, existe a 

possibilidade de solicitar esclarecimentos em relação às respostas, caso necessário. 

Foi utilizado, portanto, um roteiro flexível para conduzir as perguntas, de maneira que 

o entrevistado tivesse liberdade para relatar o que julgasse necessário ou pertinente. Visto que 

a entrevista é um relato verbal, passível de interpretação equívoca, problemas de recuperação 

de informações ou articulação imprecisa (YIN, 2010), a transcrição das entrevistas foi 

revisada posteriormente pelos entrevistados, sem que fosse alterado o teor das respostas 

inicialmente dadas. 

Este estudo utilizou também como fonte de dados a observação participante, uma vez 

que a pesquisadora é servidora pública na instituição pesquisada e, por isso, faz parte do 

público-alvo das políticas de capacitação e gestão de pessoas em questão. Dessa forma, a 

utilização dessa técnica de coleta de dados foi considerada pertinente e relevante para o 

estudo em questão.  

Portanto, considerando que a pesquisadora consta também como sujeito da pesquisa, a 

observação participante esteve presente em todas as etapas da pesquisa. 

Segundo Yin (2010), uma das vantagens da observação participante é a possibilidade 

de abordar a realidade pesquisada sob o ponto de vista de alguém interno ao Estudo de Caso, 

permitindo elaborar com mais exatidão o retrato do fenômeno em estudo. 

Quanto à análise dos dados coletados, a técnica utilizada foi a análise de conteúdo. 

Segundo Vergara (2009), esta é uma técnica cujo tratamento dos dados busca identificar o que 

está sendo dito sobre um determinado tema.  
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 Bardin (2011) caracteriza a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que busca obter, por procedimentos sistemáticos e objetos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que gerem conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção dessas mensagens. Assim, pode-se dizer que a análise de 

conteúdo utiliza-se da palavra para deduzir o conteúdo da comunicação que esteja relacionado 

ao contexto social da produção. Nesse tipo de análise, o texto é uma forma de expressão do 

sujeito que dará ao pesquisador elementos (como, por exemplo, a recorrência de palavras ou 

frases) para decifrar e compreender o conteúdo apresentado.  

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo é organizada em três fases: a) pré-

análise, que trata da organização do material a ser analisado; b) exploração do material, na 

qual ocorre a identificação e registro das unidades e categorias analíticas; c) tratamento dos 

resultados, que é o momento de inferência, interpretação e análise crítica das informações 

obtidas. 

Assim, a análise dos dados foi realizada em três unidades e delimitada em seis 

categorias analíticas, conforme demonstrado no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Unidades e categorias de análise das técnicas de coleta de dados 

 

Unidades de análise Categorias Analíticas 

1.Caracterização da gestão da 

capacitação no IFMG Campus 

Congonhas. 

1. Gestão da capacitação na instituição (ações e políticas 

vigentes). 

2. Programa Institucional de Capacitação da instituição. 

2. Avaliação da execução das ações 

de capacitação da instituição. 

1. Execução do Plano Institucional de Capacitação. 

2. Percepção dos servidores em relação às ações de capacitação 

viabilizadas pela instituição. 

3. Análise da gestão da capacitação 

por competências na instituição. 

1. Mapeamento de competências na gestão da capacitação. 

2. Implantação da gestão da capacitação por competências. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Conforme apresentado no quadro 3, vale destacar que as unidades de análise estão 

relacionadas aos objetivos específicos da pesquisa. Já as categorias analíticas foram elaboradas 

com base na pesquisa bibliográfica e documental.  

Os quadros 4 e 5 sintetizam o percurso metodológico adotado nesta pesquisa. 
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Quadro 4 - Síntese dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa 

 

Natureza: Descritiva e Aplicada Método: Estudo de Caso Abordagem: Qualitativa 

a) Pesquisa Descritiva, pois se 

utilizou da análise de um 

fenômeno de forma a diferenciá-

lo de outros. Na pesquisa 

descritiva são apresentadas 

características de uma 

determinada realidade 

(VERGARA, 2009). 

b) Pesquisa aplicada, pois 

buscou gerar conhecimentos 

voltados à aplicação prática e à 

solução de problemas específicos 

(GANGA, 2012, p. 206). 

a) a pesquisa buscou investigar 

métodos e justificativas (“como” 

e “por quê”); 

b) o pesquisador não teve 

controle significativo sobre os 

eventos; 

c) a pesquisa teve enfoque sobre 

um fenômeno contemporâneo 

aplicável no contexto da vida 

real (YIN, 2010).  

 

Segundo Godoi e Mattos (2010), 

este é um método que não busca 

regularidades, mas a compreensão 

dos agentes e dos elementos que 

influenciaram suas ações. 

O objetivo principal da pesquisa foi 

a investigação de um fenômeno, em 

que não foram utilizadas técnicas 

estatísticas como elemento 

preponderante. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Quadro 5 - Síntese da metodologia adotada para a coleta e análise dos dados 

 

Coleta de Dados Análise de Dados 

a) Pesquisa documental: consulta aos documentos 

internos do IFMG relacionados à política e ações de 

capacitação da organização: Programa Institucional 

de Capacitação, Plano Anual de Capacitação e 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

b) Entrevistas semiestruturadas: fontes de 

evidências do estudo de caso. Buscaram analisar a 

percepção de servidores em relação à política e às 

ações de capacitação da instituição. 

c) Observação participante: possibilidade de 

abordar a realidade pesquisada sob o ponto de vista 

de alguém interno ao estudo de caso, permitindo 

elaborar com mais exatidão o retrato do fenômeno 

em estudo (Yin, 2010). 

- Segundo Vergara (2009), esta é uma técnica cujo 

tratamento dos dados busca identificar o que está 

sendo dito sobre um determinado tema.  

- Utiliza a palavra (texto) para deduzir o conteúdo da 

comunicação que esteja relacionado ao contexto 

social da produção. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

3.2 Características da amostra 

 

O objeto desta pesquisa é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Minas Gerais (IFMG), mais especificamente o Campus Congonhas.  
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O Campus Congonhas é um dos campi do IFMG, localizado na região do Alto 

Paraopeba. Oferece Cursos Técnicos Integrados e Subsequentes em Edificações, Mecânica e 

Mineração e Cursos de Graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e 

Licenciatura em Física. Cerca de 1.200 alunos circulam anualmente pela instituição voltada 

para a formação de profissionais qualificados para atuar no mercado de trabalho. A história 

desse campus teve início em 2006, quando o Centro Federal de Educação Tecnológica – 

CEFET de Ouro Preto - criou uma Unidade Descentralizada de Ensino (UNED) no município 

de Congonhas. Essa unidade tornou-se independente em 2008, a partir da Lei nº 11.892 que 

criou os Institutos Federais, passando então à estrutura de campus do IFMG. 

O quadro de servidores do IFMG Campus Congonhas é composto atualmente por 45 

(quarenta e cinco) técnicos administrativos e 65 (sessenta e cinco) docentes. Além disso, as 

funções não relacionadas diretamente à atividade fim da instituição são exercidas por 

funcionários terceirizados (auxiliares de limpeza, recepcionistas, porteiros, vigilantes, etc.). 

O IFMG é uma autarquia da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante a integração dos 

Centros Federais de Educação Tecnológica de Ouro Preto e de Bambuí e da Escola 

Agrotécnica Federal de São João Evangelista.  

Esse Instituto atualmente é formado por 18 (dezoito) campi, localizados nas cidades de 

Arcos, Bambuí, Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Formiga, Governador Valadares, 

Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Piumhi, Ponte Nova, Ouro Branco, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, 

Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista, além da Reitoria situada na cidade de Belo 

Horizonte. 

Esta é uma instituição de educação pluricurricular e multicampi, especializada na 

oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino: cursos 

técnicos nas modalidades subsequente, integrada e concomitante; cursos de qualificação 

profissional; cursos de graduação nas modalidades licenciatura, bacharelado e tecnologia; 

cursos de pós-graduação lato sensu e de pós-graduação stricto sensu interinstitucionais. 

Cabe ressaltar que, apesar de a institucionalização recente (2008), a instituição, que 

iniciou suas atividades como Instituto Federal com cinco campi, teve um crescimento bastante 

rápido, saltando de 5 (cinco) para 18 (dezoito) campi em sete anos. A gestão de todos os 

campi do IFMG é centralizada na Reitoria desse órgão, sediada na cidade de Belo Horizonte, 

que recebe do Ministério da Educação (MEC) as diretrizes comuns a todas as unidades. 
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O atual Programa Institucional de Capacitação do IFMG é o mesmo para todo o campi 

e conta com recursos específicos para esse fim, de acordo com o planejamento orçamentário 

anual aprovado pelo MEC para cada instituição. 

O corpo de servidores de um Instituto Federal é formado por docentes e técnicos 

administrativos, sendo que os cargos de gestão podem ser ocupados por servidores de ambas 

as carreiras, lotados na instituição. Os planos de carreira de docentes e técnicos são distintos, 

apesar disso os dois segmentos, no IFMG, submetem-se ao mesmo Programa Institucional de 

Capacitação. No entanto, a ênfase do presente estudo será a aplicação desse programa à 

carreira dos técnicos administrativos em educação. 

Considerando que o presente estudo visa analisar as ações de capacitação relacionadas 

à carreira dos técnicos administrativos, conforme explicado anteriormente, as entrevistas 

foram realizadas somente com servidores desse segmento e com o responsável pelo setor de 

gestão de pessoas. 

O critério utilizado para a escolha dos entrevistados foi a participação em ações de 

capacitação da instituição no ano de 2018. Assim, os 13 (treze) servidores técnicos 

administrativos contemplados por essas ações foram convidados a participar da entrevista. No 

entanto, alguns deles não se prontificaram a participar e outros estavam gozando de licença ou 

afastamento no período das entrevistas, que foram realizadas no mês de setembro de 2019. 

Foram entrevistados 7 (sete) técnicos administrativos contemplados pelas ações de 

capacitação do IFMG Campus Congonhas no ano de 2018 e a Coordenadora de Gestão de 

Pessoas e Capacitação deste campus. Tendo em vista que apenas 13 (treze) técnicos 

administrativos da unidade foram capacitados em 2018, o número de entrevistados 

corresponde a 54% (cinquenta e quatro por cento) dos técnicos que usufruíram das ações de 

capacitação no período mencionado. 

Apresentados os procedimentos metodológicos utilizados, os dados e resultados 

obtidos serão demonstrados na próxima seção. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A presente análise partirá dos resultados da pesquisa documental, que servirá de 

subsídio para a análise dos dados obtidos por meio das entrevistas. 

Foram encontrados os seguintes documentos que norteiam as ações de capacitação do 

IFMG, atualmente: o Programa Institucional de Capacitação, aprovado pela Resolução nº 28 

de 30 de março de 2012 do Conselho Superior do IFMG e alterado pela Resolução nº 21 de 

22 de julho de 2019; o Plano Anual de Capacitação, elaborado conforme orientações contidas 

no Programa Institucional de Capacitação e na PNDP e editado a cada ano, de forma a atender 

às demandas de capacitação da instituição; e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

construído a cada 4 (quatro) anos como instrumento de planejamento de ações e metas para o 

período de sua vigência. Ressalta-se que o presente estudo analisou apenas o PDI 2014-2018, 

uma vez que o PDI 2019-2023 ainda não havia sido aprovado no período de realização dessa 

pesquisa. 

Além dos documentos citados, o IFMG publica anualmente o edital para seleção do 

Programa de Afastamento para participação em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu e 

Licença para Capacitação de servidores Técnicos Administrativos em Educação (TAE). Esse 

documento não foi incluído na pesquisa documental, por se tratar apenas de estabelecimento 

de critérios para a concessão de afastamentos que já estão previstos em lei. 

Outros editais relacionados a ações de capacitação também são publicados, geralmente 

para definir critérios de prioridade para concessão de auxílios financeiros ou custeio de cursos 

e/ou eventos de capacitação solicitados, tendo em vista a limitação do recurso orçamentário 

da instituição.   

O Programa Institucional de Capacitação (PIC) do IFMG baseia-se nos parâmetros 

legais definidos pelas leis e decretos que regem a carreira dos servidores públicos federais. 

Esse programa contempla tanto os técnicos administrativos em educação como os professores 

da instituição. No entanto, o presente estudo limitar-se-á às questões relacionadas aos TAE. 

Em seu texto inicial, o PIC do IFMG apresenta alguns conceitos, para fins de 

interpretação da respectiva regulamentação. Dentre esses conceitos, vale destacar os 

seguintes: 

Art. 2º (...) 

Parágrafo único: Para fins desta Regulamentação, aplicam-se os seguintes conceitos: 

VIII - competências: conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

ao desempenho das funções dos servidores, visando a alcançar os objetivos da 

Instituição; 
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IX - Gestão por Competências: gestão da capacitação orientada para o 

desenvolvimento de competências; 

[...] 

XI - plano anual de capacitação: planejamento das ações de capacitação do IFMG, 

compreendendo as definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem 

implementadas; e  

XII - plano anual interno de capacitação: planejamento dos campi e Reitoria das 

ações de capacitação, compreendendo as definições dos temas e as metodologias de 

capacitação a serem implementadas (IFMG, 2019). 

  

O conceito de competências apresentado no referido documento, que é o mesmo 

utilizado no Decreto nº 5.707/2016, considera as três dimensões da competência individual 

apresentadas por Brandão e Guimarães (2001), quais sejam: atitudes, conhecimentos e 

habilidades.  

O conceito de Gestão por Competências também é abordado no documento, com a 

mesma definição apresentada no Decreto nº 5.707/2016. No entanto, em todo o restante do 

documento não há nenhuma outra referência direta a esse conceito. 

Apesar disso, um dos objetivos estabelecidos no Programa possui relação com a 

definição de Gestão por Competências apresentada por Leme (2010, p. 1):  

Art. 5º. A regulamentação das ações de capacitação tem por objetivos: 

[...] 

III - capacitar o servidor, adequando as competências requeridas para o exercício de 

suas atividades, de forma articulada com os objetivos e a função social do IFMG 

(IFMG, 2019). 

 

Leme (2010, p. 1) afirma que “a Gestão por Competências é o processo de conduzir os 

colaboradores para atingirem as metas e os objetivos da organização através de suas 

competências técnicas e comportamentais”. 

O Plano Anual de Capacitação do IFMG faz parte dos documentos utilizados na 

pesquisa documental, portanto será analisado de forma mais minuciosa posteriormente. 

Em relação ao Plano Anual Interno de Capacitação, que, segundo o PIC, deve ser 

elaborado pelos campi, não foi encontrada nenhuma versão desse documento no site 

institucional ou outro veículo de divulgação do IFMG Campus Congonhas. No entanto, 

verificou-se junto ao Setor de Gestão de Pessoas e Capacitação do campus que, para o ano de 

2019, foi elaborado um Plano de Trabalho com a mesma finalidade do Plano Anual Interno de 

Capacitação. Esse Plano de Trabalho foi solicitado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do 

IFMG para subsidiar a execução do Plano de Capacitação 2019.  

O Plano de Trabalho solicitado deveria conter as ações e os valores a serem investidos 

na capacitação dos servidores do campus, conforme exposto no quadro 6.  
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Quadro 6 - Plano de Trabalho para Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores do 

IFMG Campus Congonhas 

 

Programa de Capacitação Descrição da ação Valor (R$) 

Eventos externos 

 

Publicação de edital para inscrição dos servidores 

para participação em congressos, seminários, 

simpósios de caráter científico e apresentação de 

trabalho, relacionados à sua área de atuação 

(inscrição/contratação, passagens e diárias). 

- 

Eventos Internos 

Realização, pela unidade, de seminários, 

simpósios e outros eventos 

(inscrição/contratação, passagens e diárias). 

- 

Necessidades específicas de 

Capacitação 

Ações elencadas pelos setores visando adquirir 

conhecimento para aplicação na área de atuação. 

Obs.: Planejar as ações, considerando as 

possibilidades de realização dos cursos com o 

pagamento por meio de TED, GECC e 

Contratações. 

- 

Programa de Apoio Financeiro 

Valor destinado ao Edital de Apoio Financeiro 

para a qualificação dos servidores (auxílio 

financeiro para realização de cursos de graduação 

e pós-graduação). 

- 

Diárias e passagens de 

capacitação 

Previsão do valor a ser destinado para a 

capacitação que enseje o pagamento de diárias e 

passagens. 

- 

Minter (Mestrado 

Interinstitucional) e Dinter 

(Doutorado Interinstitucional) 

Recurso destinado aos programas de Mestrado e 

Doutorado interinstitucionais. 
- 

Fonte: Documento interno fornecido pela instituição pesquisada, 2019. 

 

De acordo com o quadro 6 apresentado, os recursos financeiros para a capacitação 

deveriam ser divididos entre os seis tipos de ações de capacitação descritos, denominados 

programas de capacitação.  

Cabe destacar que o Plano de Trabalho elaborado pelo IFMG Campus Congonhas para 

o ano de 2019, bem como o Plano dos demais campi, não foi consolidado por falta de 

recursos financeiros. Todas as ações de capacitação da instituição foram suspensas devido ao 

bloqueio nos recursos da matriz institucional do IFMG, realizado pelo governo federal. 

Constatou-se, pela observação participante, que a Gestão de Pessoas e Capacitação do 

campus envia aos servidores, por e-mail, uma planilha para levantamento das demandas de 

capacitação. Este levantamento serve para subsidiar a construção do Plano Anual Interno de 
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Capacitação do campus ou, eventualmente, o Plano de Trabalho. São esses documentos que 

irão nortear a concessão de recursos para a realização dos cursos ou eventos demandados. 

É importante citar que o PIC apresenta as seguintes orientações acerca do Plano Anual 

Interno de Capacitação: 

Art. 8º. Compete ao setor responsável pela capacitação dos campi: 

I - coordenar, executar, avaliar e acompanhar os projetos previstos no Plano Interno 

Anual de Capacitação; 

II - elaborar o Plano Anual Interno de Capacitação em consonância com os objetivos 

institucionais, observado o disposto no parágrafo único do art. 6º; 

III - divulgar amplamente o Plano Anual de Capacitação (IFMG, 2019). 

 

 Portanto, há que se rever o cumprimento das ações previstas no PIC no tocante ao 

planejamento e divulgação Plano Anual Interno de Capacitação do IFMG Campus 

Congonhas. 

Sobre as ações de capacitação pretendidas ou contempladas pelo PIC do IFMG, o 

documento descreve-as da seguinte forma, conforme consta também no Decreto nº 

5.707/2016:  

Art. 3º. Consideram-se ações de capacitação: cursos presenciais e à distância, 

aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, 

seminários, congressos e cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, desde 

que tenham relação direta com o cargo e ambiente organizacional de lotação do 

servidor, que coadunem com as necessidades institucionais e contribuam para o 

desempenho e desenvolvimento profissional dos servidores (IFMG, 2019). 

  

 Em seguida, o regulamento em questão cita quais são as formas de desenvolvimento 

de pessoas consideradas pertinentes às ações de capacitação concedidas pela instituição: 

 
Art. 4º. Especificamente serão consideradas as seguintes formas de desenvolvimento 

de pessoas: 

I - elevação do nível de escolaridade formal; 

II - realização de cursos de capacitação e qualificação tecnológica e preparação para 

certificação; 

III - desenvolvimento de competências comportamentais, tais como liderança, 

trabalho em equipe, desenvolvimento interpessoal, entre outras; 

IV - desenvolvimento profissional, envolvendo treinamento e aperfeiçoamento nos 

conhecimentos e habilidades necessárias ao desempenho das atribuições 

profissionais; 

V - desenvolvimento gerencial, entendida como formação que propiciará ao servidor 

preparação e qualificação para o exercício de funções de natureza gerencial; 

VI - desenvolvimento em sentido amplo, permitindo aos servidores o acesso ao 

conhecimento socialmente produzido, envolvendo, dentre outros, a participação em 

seminários, encontros, congressos, palestras, fóruns ou simpósios; e 

VII - participação em programas de desenvolvimento voltados para a melhoria da 

qualidade de vida (IFMG, 2019). 
  

O inciso III desse artigo considera o desenvolvimento de competências, porém se 

restringe às competências comportamentais. O inciso IV aborda outras duas dimensões da 
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competência individual – conhecimentos e habilidades, mas sem contextualizá-las no conceito 

de competências. 

No tocante aos objetivos, o PIC busca basicamente promover o desenvolvimento 

pessoal e profissional do servidor consoante aos interesses da administração do IFMG, 

visando à melhoria dos serviços prestados: 

Art. 5º. A regulamentação das ações de capacitação tem por objetivos: 

I - atender aos interesses da administração do IFMG, com aplicabilidade direta no 

setor de trabalho, visando a capacitar os servidores para o exercício de suas funções; 

II - promover de forma permanente e vinculada ao planejamento institucional o 

desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão, visando à melhoria, 

eficácia e qualidade dos serviços prestados ao Instituto e à comunidade; 

III - capacitar o servidor, adequando as competências requeridas para o exercício de 

suas atividades, de forma articulada com os objetivos e a função social do IFMG; 

IV - valorizar o servidor por meio de sua capacitação permanente, possibilitar a 

realização pessoal e profissional deste e o cumprimento de seu papel na Instituição;  

V - propiciar a progressão por capacitação e incentivar a qualificação dos servidores 

(IFMG, 2019). 

 

 Cabe destacar que o inciso III do art. 5º faz menção ao desenvolvimento das 

competências individuais, no sentido de adequá-las às atribuições do cargo exercido, de forma 

articulada com os objetivos e a função social do Instituto. Esse objetivo assemelha-se à prática 

da Gestão por Competências, porém não é suficiente para considerá-la como modelo 

norteador das ações do PIC do IFMG. 

Na seção que versa sobre a Gestão das Ações de Capacitação, o PIC descreve os 

setores vinculados ao gerenciamento das ações de capacitação (Diretoria de Gestão de 

Pessoas, na Reitoria; e os setores responsáveis pela capacitação, nos campi) e suas 

atribuições. Dentre essas atribuições, cabe destacar aquelas relacionadas ao cumprimento do 

Decreto nº 5.707/2016 (regulamentado pela Portaria nº 208/2016 do Ministério do 

Planejamento, citada no PIC): 

Art. 7º. Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas e ao Setor de Capacitação da 

Reitoria as seguintes atribuições: 

[...] 

II - elaborar até 1º de dezembro do ano corrente, o Plano Anual de Capacitação em 

consonância com os objetivos institucionais e com os Planos Internos de 

Capacitação elaborados pelos campi, a ser executado no ano seguinte, conforme 

Portaria 208/2006 da SRH/MP, a ser executado no ano seguinte, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 6º; 

[...] 

V - elaborar, divulgar e enviar à SRH/MP até 31 de janeiro do ano subsequente o 

Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação, possibilitando a avaliação 

dos resultados obtidos no cumprimento das metas propostas (IFMG, 2019). 

 

 São instrumentos da PNDP, conforme art. 5º do Decreto nº 5.707/2006: o Plano Anual 

de Capacitação, o Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação e o Sistema de 

Gestão por Competência. O PIC do IFMG, conforme mencionado no parágrafo anterior, cita a 
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aplicação de apenas dois desses instrumentos: o Plano Anual de Capacitação e o Relatório de 

Execução do Plano Anual de Capacitação. 

 Quanto às Diretrizes das Ações de Capacitação traçadas no PIC do IFMG, cabe 

destacar os pontos a seguir: 

Art. 10. A capacitação dos servidores terá como principal característica a 

aplicabilidade direta no setor de trabalho, contribuindo para a ampliação e 

compartilhamento dos conhecimentos adquiridos. 

Art. 11. Deverão ser priorizadas as capacitações promovidas pela própria Instituição, 

mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de servidores de seu 

quadro de pessoal, bem como as capacitações promovidas pelas Escolas de Governo 

diante das demandas da Instituição (IFMG, 2019). 

  

A diretriz estabelecida no art. 11 visa à racionalização e à efetividade dos gastos com 

capacitação, conforme previsto na PNDP. 

Outro aspecto relevante das diretrizes estabelecidas pelo PIC diz respeito à formulação 

do Plano Anual de Capacitação: 

Art. 12. Constarão no Plano Anual de Capacitação o cronograma de atividades, a 

disponibilidade orçamentária e os módulos de capacitações dos servidores. 

1º O Plano Anual de Capacitação deverá atender às necessidades institucionais e 

estabelecer o cronograma para cumprimento das mesmas. 

§ 2º Os recursos financeiros para a capacitação dos servidores ficarão condicionados 

à disponibilidade orçamentária para o respectivo ano, e deverão constar no Plano 

Anual de Capacitação. 

§ 3º Editais próprios definirão os quantitativos financeiros destinados às demandas 

de capacitação dos servidores nas modalidades de graduação e pós-graduação. 

[...] 

Art. 15. Terão prioridade no Plano Anual de Capacitação os seguintes cursos: 

I - cursos diretamente ligados ao cargo e/ou função desempenhada no IFMG; 

II - cursos em áreas de conhecimento estratégico para o desenvolvimento da 

Instituição (IFMG, 2019). 

 

 O documento versa sobre o conteúdo do Plano Anual de Capacitação, que contará com 

o cronograma de atividades, a disponibilidade orçamentária e os módulos de capacitações dos 

servidores. Além disso, estabelece os critérios em relação aos cursos que terão prioridade na 

concessão de recursos. Os critérios estabelecidos remetem ao desenvolvimento de 

competências, ao considerar a aplicação dos conhecimentos adquiridos no desempenho do 

cargo/função do servidor e as áreas de conhecimento estratégico para o desenvolvimento da 

Instituição. 

 No entanto, para que esses critérios sejam efetivamente aplicados com base na Gestão 

por Competências, é necessário que a instituição realize um mapeamento de competências dos 

cargos, o que ainda não acontece. 
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 O conteúdo restante do PIC não será aqui detalhado, uma vez que não é relevante para 

a discussão do tema em questão. Trata-se de questões regulamentares em relação ao que já foi 

estabelecido anteriormente no documento e também na legislação vigente, quais sejam: 

a) das formas de participação dos servidores nas ações de capacitação: trata dos 

critérios sobre a concessão de apoio financeiro para a realização das ações de 

capacitação; 

b) do Afastamento e Licença para Capacitação: regulamenta, no âmbito da 

instituição, os afastamentos e licença previstos por lei; 

c) da Suspensão e Revogação do Afastamento para Capacitação: trata dos critérios ou 

razões para a solicitação de suspensão ou revogação do afastamento para 

capacitação; 

d) do Termo de Compromisso, da Avaliação e dos Certificados: trata das 

responsabilidades assumidas pelo servidor ao usufruir de uma ação de capacitação 

viabilizada pela instituição; 

e) dos recursos administrativos: trata da possibilidade do servidor interpor recurso 

quando constatado vício na condução do processo de concessão de afastamento e 

apoio financeiro para financiamento de ações de capacitação; 

f) dos Recursos Financeiros: prevê que a execução das ações de capacitação será 

custeada com recursos públicos do orçamento do IFMG, com previsão de valores 

estabelecidos em rubrica específica para cada campus; 

g) das disposições finais: prevê que os casos omissos serão apreciados pela Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMG e revogam as disposições em contrário. 

 

 Finalizada a análise desse documento, foi possível constatar que o Programa 

Institucional de Capacitação (PIC) do IFMG está em consonância com a PNDP. No entanto, a 

Gestão por Competências preconizada pela PNDP ainda não é efetivamente aplicada no 

referido Programa. O conceito de desenvolvimento de competências aparece algumas vezes 

no documento e norteia os objetivos e as diretrizes do Programa. Contudo, a gestão da 

capacitação por competências requer uma organização em que as competências individuais e 

organizacionais estejam mapeadas (identificadas), de forma que os processos de capacitação 

sejam orientados por esse diagnóstico. 

Conforme abordado na revisão da literatura, a capacitação voltada para as 

competências deve basear-se na lacuna existente entre as competências desejáveis e as 

existentes na organização. Dessa forma, tendo em vista que no IFMG não foi encontrado tal 
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diagnóstico, infere-se que nesse Instituto ainda não foi implantada a Gestão por 

Competências. 

O Plano Anual de Capacitação (PAC), por diversas vezes mencionado no PIC, é 

também um instrumento importante para a compreensão das políticas de capacitação do 

IFMG. Esse documento está previsto no Decreto nº 5.707/2006 como instrumento da PNDP e 

consta na regulamentação dada pela Portaria nº. 208, de 25 de julho de 2006 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que o define da seguinte forma: 

I - Plano Anual de Capacitação: documento elaborado pelos órgãos e entidades para 

orientação interna, que compreenderá as definições dos temas, as metodologias de 

capacitação a serem implementadas, bem como as ações de capacitação voltadas à 

habilitação de seus servidores (BRASIL, 2006c, art. 2º, inciso I). 

 

Em outras palavras, no contexto da instituição pesquisada, o PAC é um dos 

mecanismos da Política de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores e configura-se 

como instrumento norteador das ações de capacitação, definindo os critérios e as 

metodologias a serem utilizadas para o desenvolvimento profissional dos servidores. 

O PAC do IFMG é estruturado, basicamente, da seguinte forma: 

1. Objetivos; 

2. Metodologia; 

3. Resultados esperados; 

4. Execução; 

5. Público-alvo; 

6. Local e realização dos cursos e eventos; 

7. Vigência; 

8. Avaliação; 

9. Considerações finais. 

O PAC apresenta ainda em seus anexos sugestões de cursos de capacitação EAD e 

informações acerca da divisão dos recursos financeiros de capacitação por campus. 

De acordo com o documento, os eventos de capacitação e aperfeiçoamento contidos 

no PAC devem estar vinculados ao planejamento da instituição e buscam promover 

continuamente o desenvolvimento dos servidores, para que desempenhem suas atividades 

com qualidade e eficiência. Além disso, esses eventos também visam melhorar o clima 

organizacional, estimular a integração, a consciência coletiva e o senso de pertencimento, 

contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável para os servidores. 
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O principal objetivo do PAC é estruturar as ações de capacitação a serem ofertadas aos 

servidores, de forma a possibilitar o desenvolvimento de competências para o trabalho que 

agreguem valor à instituição e ao indivíduo. 

Quanto à metodologia, o PAC do IFMG estabelece apenas de que forma serão gastos 

os recursos da instituição destinados à capacitação: 

O Plano Anual de Capacitação do IFMG será executado considerando os recursos 

orçamentários do IFMG previstos na LOA do ano corrente, no Programa de Gestão 

e Manutenção do Ministério da Educação, Capacitação de Servidores Públicos 

Federais, com previsão de recursos nos valores discriminados por campus (IFMG, 

2018). 

 

A divisão de recursos para o Plano Anual de Capacitação de 2018 do IFMG foi 

realizada conforme demonstrado no quadro 7: 

 

Quadro 7 - Divisão dos Recursos do Plano Anual de Capacitação 2018 do IFMG 

 

Responsável Ação Percentual do 

Orçamento Geral 

PROGEP Programa de Capacitação Geral 50% 

Campus Recurso orçamentário gerenciado pelas unidades  50% 

Fonte: Plano Anual de Capacitação 2018 do IFMG. 

 

O Programa de Capacitação Geral, sob responsabilidade da Reitoria, utilizou 50% do 

valor do recurso de capacitação dos campi e abrangeu ações de capacitação destinadas a todos 

os campi. Essas ações foram descritas previamente no PAC e buscaram atender às demandas 

de capacitação comuns a toda instituição, tais como Especialização Lato Sensu para Formação 

Docente; Implantação do SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública); Semana de 

Capacitação em Administração Pública; Formação em PNAE (Plano Nacional de 

Alimentação Escolar); Planejamento estratégico e PDI; Formação em PAD (Processo 

Administrativo Disciplinar); Formação de Lideranças entre outros. 

Segundo o PAC do IFMG, o planejamento das ações de capacitação dos campi e 

Reitoria deve ser realizado mediante apresentação de Plano de Trabalho à PROGEP e 

conforme organização de ações demonstrada no quadro abaixo: 
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Quadro 8 - Descrição das ações de capacitação dos campi e Reitoria do IFMG 

 

Programa de Capacitação Descrição da ação 

1. Edital para inscrição dos 

servidores em eventos (no país 

e no exterior) 

Abertura de edital para seleção de servidores com 

participação em Congressos, seminários, simpósios de 

caráter científico e apresentação de trabalho 

(inscrição/contratação, passagens e diárias). 

2. Promoção de seminários e 

eventos 

Demandas de realização de eventos do campus/Reitoria 

como forma de capacitação dos servidores. 

3. Necessidades específicas de 

capacitação 

Elencadas pelos setores, compreendendo: eventos 

(congressos, seminários, etc.), cursos presenciais e à 

distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de 

estudos que envolvem os servidores da unidade. 

4. Edital Apoio Financeiro - 

Continuidade em 2018 

Concessão de bolsa para qualificação dos servidores (cursos 

de graduação e pós-graduação). 

5. Edital Apoio Financeiro - 

Novas Inscrições em 2018 

Concessão de bolsa para qualificação dos servidores 

(cursos de graduação e pós-graduação). 

Fonte: Plano Anual de Capacitação 2018 do IFMG. 

 

 Em relação à execução, o PAC do IFMG não detalha as etapas dos processos de 

capacitação, mas descreve quais ações poderão fazer parte do Plano, as modalidades em que 

poderão ser ofertadas e de que forma poderão ser viabilizadas: 

Poderá ser considerada para composição do Plano de Capacitação, como evento de 

capacitação, qualquer atividade de capacitação e desenvolvimento sistematizada que 

tenha relação com o cargo e ambiente organizacional de lotação do servidor, em 

conjunto com as necessidades institucionais, que contribua para o desempenho e seu 

desenvolvimento profissional. 

As atividades poderão ser oferecidas nas modalidades presencial, semipresencial ou 

à distância (...). 

[...] 

Para viabilizar as ações de capacitação, poderão ser contratadas instituições voltadas 

para os temas necessários, porém com preferência para parceria com as Escolas de 

Governo. Como forma de execução das ações de capacitação, pretende servir-se das 

habilidades e conhecimentos de servidores de seu próprio quadro de pessoal, 

devidamente selecionados por meio do Edital de Formação de Banco de 

Colaboradores, considerando o perfil necessário para a atividade (IFMG, 2018). 

  

Expostos os principais pontos desse documento, considerados relevantes para esta 

pesquisa, pode-se dizer que o PAC é o instrumento que regulamenta a execução do Programa 

Institucional de Capacitação (PIC) do IFMG. 
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Além disso, verificou-se que o PAC do IFMG atende aos requisitos previstos pela 

PNDP em relação ao seu conteúdo: 

I - Plano Anual de Capacitação: documento elaborado pelos órgãos e entidades para 

orientação interna, que compreenderá as definições dos temas, as metodologias de 

capacitação a serem implementadas, bem como as ações de capacitação voltadas à 

habilitação de seus servidores (BRASIL, 2006c). 

 

Apesar de atenderem às diretrizes da PNDP e estarem de acordo com a 

regulamentação dada pela Portaria nº. 208, de 25 de julho de 2006 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, nos documentos do IFMG citados, não é possível 

perceber a aplicação da gestão da capacitação por competências.  

Vale ressaltar que a PNDP aponta a Gestão por Competências como um dos 

instrumentos para sua execução, além do Plano Anual de Capacitação e o Relatório de 

Execução do Plano Anual de Capacitação. Por isso, é possível afirmar que os documentos 

relacionados à gestão da capacitação do IFMG estão de acordo com a PNDP, pois se baseiam 

nas orientações dadas por essa política. Contudo, o instrumento “Gestão por Competências” 

ainda não tem sido utilizado na instituição pesquisada. 

Outro documento relevante a ser analisado é o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) do IFMG, construído a cada 4 (quatro anos) como instrumento de planejamento de 

ações e metas institucionais para o período de sua vigência. Tendo em vista o período de 

realização desta pesquisa, optou-se por analisar apenas o PDI 2014-2018, uma vez que o PDI 

2019-2023 ainda não havia sido aprovado. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) além de constituir um requisito legal, 

tal como previsto na Lei nº 10.861/2004 e no Decreto nº 5.773/2006, é um 

instrumento gerencial por meio do qual se apresentam os objetivos estratégicos, 

metas e ações propostas para o período de 2014 a 2018 (IFMG, 2015, p. 6). 

 

O PDI abrange, portanto, todas as áreas da instituição – ensino, pesquisa, extensão e a 

gestão institucional. No entanto, o documento não será aqui analisado em sua totalidade, uma 

vez que a presente pesquisa valeu-se desse documento apenas para verificar se a Gestão por 

Competências estaria inserida no planejamento estratégico da instituição. 

Na introdução do capítulo 10 do PDI 2014-2018, que versa sobre os dados resultantes 

do diagnóstico institucional da área de Gestão de Pessoas, a Gestão por Competências aparece 

como um desafio para a gestão pública atual. Nesse mesmo texto, o documento apresenta a 

necessidade de “um estudo e implementação de um modelo de Gestão de Pessoas que 
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contemple alinhar as competências requeridas com as necessidades institucionais” (IFMG, 

2015). 

Como principais desafios para a gestão pública atual, destacamos o desenvolvimento 

de políticas de gestão de pessoas alinhadas com a estratégia organizacional, com o 

desenvolvimento de competências e melhoria do desempenho individual e 

institucional, por meio da valorização dos servidores, visando à humanização do 

ambiente de trabalho e à qualidade de vida na interface com as relações 

interpessoais. Para o pleno desenvolvimento desses desafios, será necessário um 

estudo e implementação de um modelo de Gestão de Pessoas que contemple alinhar 

as competências requeridas com as necessidades institucionais (IFMG, 2015, p. 

137). 

 

Por meio da entrevista realizada junto ao Setor de Gestão de Pessoas do IFMG 

Campus Congonhas, foi possível averiguar que a instituição tentou iniciar a implantação da 

Gestão por Competências, conforme citado no PDI. No entanto, ainda não deu continuidade 

às ações necessárias para essa implantação: 

Foi realizada em 2017 a capacitação no “Curso de Mapeamento de Competências”, 

direcionada aos representantes dos campi e da Reitoria, que serão os responsáveis 

pelo mapeamento das competências para a capacitação no IFMG. Apesar da 

realização do curso, até o momento não foi estabelecido pela PROGEP o modelo de 

Gestão de Pessoas por Competências (ENTREVISTADO F, 2019, informação 

verbal). 

 

A Gestão por Competências também aparece no PDI 2014-2018 no trecho que trata da 

Política de Avaliação do Corpo Técnico-Administrativo: 

O IFMG ainda não possui uma Política de Avaliação de Desempenho dos servidores 

e propõe-se que seja realizado um estudo para elaboração das diretrizes e modelo a 

ser adotado, buscando alinhar o desempenho às competências necessárias e ao 

objetivo institucional (IFMG, 2015, p. 146). 

 

Até a finalização desta pesquisa, a instituição ainda não havia implantado uma Política 

de Avaliação de Desempenho dos servidores, com vistas a promover o alinhamento do 

desempenho dos técnicos administrativos às competências necessárias e ao objetivo 

institucional, conforme proposta do PDI 2014-2018. 

A pesquisa documental possibilitou conhecer os instrumentos e estratégias que têm 

sido utilizados pela Gestão de Pessoas do IFMG para gerir as ações de capacitação do 

Instituto.  

Um dos objetivos específicos traçados para esta pesquisa foi analisar a execução das 

ações de capacitação da instituição sob o ponto de vista de servidores capacitados por meio do 

PIC. Então, para alcance desse objetivo, foram realizadas entrevistas com servidores técnico-

administrativos contemplados pelo PIC no ano de 2018. 
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Em relação ao nível de qualificação dos servidores entrevistados, todos possuem 

escolaridade superior ao exigido pelo cargo que ocupam. Além disso, a maioria destes elevou 

o seu nível de formação escolar após ingressar no serviço público.  

Esse fenômeno demonstra que o Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir 

educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, instituído pela Lei nº 

11.091/2005, é um instrumento efetivo para impulsionar a carreira e qualificação dos 

servidores técnico-administrativos. 

Sobre as oportunidades de capacitação destinadas aos TAE oferecidas pelo IFMG, 

todos os entrevistados disseram considerar “boas” tais oportunidades, como também as 

condições estabelecidas para a concessão das capacitações solicitadas. Contudo, alguns 

fizeram ressalvas em relação à disponibilidade de recursos, que acaba por inviabilizar 

algumas ações de capacitação. 

Ao responderem a essa pergunta, alguns servidores entrevistados demonstraram que as 

ações de capacitação são concedidas mediante disponibilidade de recurso, aplicabilidade no 

setor de trabalho e aprovação dos dirigentes da instituição. Dessa forma, pode-se aferir que o 

planejamento das ações de capacitação, previsto nas regulamentações já citadas, ainda não é 

uma prática efetiva na unidade pesquisada: 

Pelo que observo, quando há disponibilidade orçamentária e é identificada uma 

necessidade de aperfeiçoamento, os dirigentes são flexíveis quanto à concessão da 

ação de capacitação (ENTREVISTADO A, 2019, informação verbal). 

 

As oportunidades para cursos de aperfeiçoamento profissional são boas. A 

instituição dá a oportunidade do servidor escolher o curso a ser realizado, analisa se 

está de acordo com as atividades do cargo e, se houver recurso, aprova a 

capacitação. Existem também instituições do governo que oferecem cursos de 

capacitação on-line e de forma gratuita, visando ao aperfeiçoamento profissional. O 

IFMG constantemente divulga esses cursos. No caso de pós-graduação, o IFMG 

oferece poucas oportunidades para os TAE. A Instituição não dispõe de recursos 

para auxiliar os servidores nesse tipo de capacitação e verificamos poucas ações de 

parcerias que poderiam resultar em maiores oportunidades (ENTREVISTADO B, 

2019, informação verbal). 

 

Avalio como boas as oportunidades. Mas ainda precisam de mais investimentos e de 

serem mais valorizadas (ENTREVISTADO C, 2019, informação verbal). 

 

Por meio das entrevistas, também foi possível verificar que a escolha dos cursos ou 

eventos de capacitação realizados pelos servidores não segue outros critérios além da 

aplicabilidade no local de trabalho. Algumas das ações de capacitação são sugeridas pela 

Instituição, porém grande parte delas é escolha do próprio servidor, não havendo uma 

avaliação conjunta sobre a relevância dessas ações para a instituição. 
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Dessa forma, os cursos ou eventos solicitados são escolhidos com base na percepção 

do servidor em relação àquilo que ele considera importante no desenvolvimento de suas 

atividades. Caberia aqui a utilização do método de competências, para que os cursos/eventos 

fossem selecionados de acordo as lacunas de competências identificadas nos setores. 

A gestão por competência busca identificar as competências necessárias a uma função, 

como também aquelas que o colaborador possui e faz o cruzamento dessas informações para 

identificar as lacunas de treinamento e traçar um plano de desenvolvimento específico para 

cada um (LEME, 2010). Portanto, a gestão da capacitação por competências não considera 

apenas a aplicabilidade no local de trabalho. Esse tipo de gestão considera, sobretudo, quais as 

competências poderão ser desenvolvidas por meio de determinada ação e quais os benefícios 

dessas competências para o desenvolvimento da instituição. 

Além disso, não foi citado por nenhum dos entrevistados que as ações de capacitação 

concedidas foram planejadas previamente por meio dos instrumentos de planejamento 

contidos no Programa Institucional de Capacitação. 

Ao serem questionados sobre as contribuições da capacitação realizada para a 

instituição, os servidores entrevistados mostraram-se convictos de que os cursos/eventos 

realizados por eles puderam contribuir de forma relevante para as atividades do setor em que 

trabalham, tendo em vista o aperfeiçoamento profissional alcançado por eles. Inclusive, 

alguns dos entrevistados conseguiram descrever tais melhorias e mudanças ocorridas no setor.  

A capacitação proporcionou outra visão sobre o setor, como a necessidade de 

dialogar e entender a necessidade dos setores solicitantes, buscar a melhor solução 

para atender às demandas, comprar o produto na quantidade certa e no momento 

adequado. As atividades do setor foram influenciadas com a capacitação, pois as 

aplicações dos conhecimentos adquiridos proporcionaram melhor análise dos fluxos 

de compras (ENTREVISTADO B, 2019, informação verbal). 

 

Com toda certeza as atividades foram influenciadas positivamente, pois a partir do 

curso foi possível notar a importância de se ter um ponto de apoio, um ponto de 

acolhimento e de escuta das pessoas inseridas na instituição. E também a partir do 

curso foi possível conhecer as melhores maneiras de se desenvolver as atividades 

relacionadas à ouvidoria na instituição (ENTREVISTADO C, 2019, informação 

verbal). 

 

Acredito que houve uma melhora nos serviços que presto à instituição, devido às 

competências individuais que foram aperfeiçoadas durante a capacitação. Acredito 

que o retorno maior para a instituição foi em relação às competências individuais 

aperfeiçoadas, que se traduzem através de serviços realizados de forma mais 

eficiente (ENTREVISTADO D, 2019, informação verbal). 

 

 Portanto, ficou demonstrado por meio das entrevistas que o principal critério para a 

concessão de ações de capacitação, conforme estabelecido pelo PIC da Instituição, tem sido 

respeitado: a aplicabilidade direta no setor de trabalho. 
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Em relação às competências individuais desenvolvidas a partir das ações de 

capacitação realizadas, foram citadas: proatividade, comunicação assertiva, visão sistêmica, 

criatividade, inteligência emocional, organização, responsabilidade, entre outras. 

Sobre a avaliação do Programa Institucional de Capacitação do IFMG, todos os 

servidores entrevistados afirmaram que o Programa precisa de melhorias. 

O programa precisa ser um pouco mais flexível e prático, pois há muita 

regulamentação para pouca aplicação (ENTREVISTADO A, 2019, informação 

verbal). 

 

O Programa Institucional de Capacitação do IFMG atende parcialmente às 

necessidades dos TAE’s, portanto precisa ser revisto e aprimorado 

(ENTREVISTADO B, 2019, informação verbal). 

 

Avalio o Programa Institucional de Capacitação do IFMG como um programa 

razoável, que ainda precisa passar por melhorias, para que o recurso da capacitação 

seja usado de forma mais eficiente e eficaz na produção de programas de 

capacitação que tragam o retorno que a instituição necessita (ENTREVISTADO E, 

2019, informação verbal). 

 

Para obter mais informações acerca dos processos de capacitação do IFMG Campus 

Congonhas, também foi realizada entrevista com o Setor de Gestão de Pessoas, conforme já 

mencionado anteriormente.  

Sobre como é realizado o levantamento (diagnóstico) das necessidades de capacitação 

dos TAE, a resposta corrobora as informações já levantadas por meio da pesquisa 

documental: 

As Pró-Reitorias, em parceria com as respectivas Diretorias Sistêmicas da Reitoria e 

dos campi, são responsáveis pelo levantamento das necessidades de capacitação que 

subsidiam a elaboração do Plano Anual de Capacitação. A cada ano, uma parte do 

orçamento é destinado à capacitação, sendo 50% (cinquenta por cento) desse 

orçamento destinados às Ações Institucionais de Capacitação para todo o IFMG, 

gerenciados pela PROGEP. As demandas nesse caso são elencadas pelo Reitor, Pró-

reitores, Diretores de Campi e Diretores Sistêmicos da Reitoria. A outra metade do 

recurso é gerenciado pelos campi, conforme Plano de Trabalho realizado no início 

de cada exercício. O plano de capacitação pode ser distribuído nas seguintes ações 

de capacitação: eventos externos (congressos, seminários, simpósios, apresentação 

de trabalhos); eventos internos (realizados pela unidade - seminários, simpósios, e 

outros eventos); necessidades específicas de capacitação (para aplicação na área de 

atuação); Programa de Apoio Financeiro; Diárias e Passagens. No início de 2019, 

para subsidiar a construção do plano do Campus e elaborar um diagnóstico mais 

preciso das necessidades de capacitação, foi realizado um "Mapeamento de 

Expectativas e Demandas de Capacitação” por meio de uma planilha compartilhada 

no drive com cada departamento. No entanto, antes que pudéssemos colocá-lo em 

prática, houve um bloqueio nos recursos da matriz institucional do IFMG e o recurso 

destinado à capacitação para 2019 foi suspenso (ENTREVISTADO F, 2019, 

informação verbal). 
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Acerca do monitoramento ou avaliação do desempenho dos servidores beneficiários 

após a conclusão de uma ação de capacitação, foi constatado que a instituição ainda não 

utiliza nenhum instrumento para esse fim: 

No momento não há nenhum instrumento de monitoramento e/ou avaliação dos 

servidores que concluíram uma capacitação. É exigido somente que após a 

participação em ações de capacitação, os servidores apresentem certificado e/ou 

relatório das atividades desenvolvidas ao setor responsável pela capacitação 

suspenso (ENTREVISTADO F, 2019, informação verbal). 

 

Uma informação importante para o estudo proposto diz respeito ao mapeamento de 

competências e a lotação dos servidores. Muitas vezes um servidor possui formação e 

qualificação para contribuir com determinado setor, porém está lotado em outro, que nada tem 

a ver com a sua área de formação, pois sua vaga de concurso estava destinada para aquele 

setor.  

No IFMG, esse mapeamento ainda não acontece e, no Campus Congonhas, a lotação 

dos servidores nos setores é realizada conforme as atribuições descritas nos editais de 

concurso e a necessidade institucional. 

O mapeamento de competências poderia ser utilizado para realocar os servidores de 

acordo com as suas competências e, assim, otimizar o funcionamento da instituição, além de 

contribuir para a satisfação dos servidores. 

Sobre o Programa Institucional de Capacitação basear-se na gestão da capacitação por 

competências, a resposta obtida junto ao Setor de Gestão de Pessoas corrobora as informações 

levantadas através da pesquisa documental:  

O Programa Institucional de Capacitação do IFMG atualmente é regulamentado pela 

Resolução nº 21 de 22 de Julho de 2019. No referido documento consta como um 

dos seus objetivos: Art. 5º II: “capacitar o servidor, adequando as competências 

requeridas para o exercício de suas atividades, de forma articulada com os objetivos 

e a função social do IFMG”. No entanto, até o momento não foi realizado um 

diagnóstico baseado na Gestão por Competências (ENTREVISTADO F, 2019, 

informação verbal). 

 

Sobre a implantação do modelo de Gestão de Pessoas por Competências na instituição, 

conforme já mencionado, alguns servidores que atuam na Gestão de Pessoas do IFMG 

(reitoria e campus) receberam um curso de Mapeamento de Competências, em 2017. No 

entanto, não houve continuidade das ações necessárias para essa implantação. 
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4.1 Proposta de Intervenção  

 

O Programa Institucional de Capacitação (PIC) do IFMG está, teoricamente, em 

consonância com a PNDP. No entanto, a Gestão por Competências ainda não foi implantada 

na instituição. O referido programa busca atender à legislação, porém não se apresenta como 

um instrumento baseado na Gestão por Competências.  

Os critérios para a concessão de ações de capacitação pela instituição consideram 

apenas a aplicabilidade direta no setor de trabalho, sendo essa avaliação realizada de forma 

subjetiva pelo requerente, por sua chefia imediata e pelo setor de capacitação. 

Apesar de haver o incentivo à capacitação dos servidores, não foram levantadas 

evidências de que as capacitações concedidas são essenciais, prioritárias e de que estão 

alinhadas a algum objetivo estratégico da organização. Os cursos e eventos solicitados são 

escolhidos com base na percepção do servidor em relação àquilo que este considera 

importante para a sua atuação profissional. Ou seja, a execução do PIC não se baseia, 

prioritariamente, no desenvolvimento das competências técnicas e institucionais importantes 

para o exercício do cargo e alcance dos objetivos institucionais. 

Diante do exposto e tendo em vista a necessidade de implantação da Gestão por 

Competências na instituição pesquisada, apresenta-se um modelo de Plano de Capacitação por 

Competências (PCC), como proposta de intervenção e resultado da pesquisa.  

Conforme diretrizes da PNDP, a capacitação é um elemento importante da Gestão por 

Competências. Assim, a proposta de um Plano de Capacitação por Competências (PCC) 

poderá contribuir com a implantação da Gestão por Competências na instituição pesquisada. 

O PCC proposto utiliza-se do método de competências para planejar e executar as 

ações de capacitação, a fim de que os cursos/eventos viabilizados pela instituição sejam 

selecionados de acordo as lacunas de competências identificadas nos setores. 

Cabe ressaltar que o PCC aqui apresentado não ignora a política de capacitação já 

estabelecida pelo Programa Institucional de Capacitação da instituição, uma vez que esse 

último foi construído com base na legislação vigente. Portanto, o PCC servirá como um 

instrumento complementar ao Programa Institucional de Capacitação, podendo ser 

considerado como um instrumento de planejamento de ações de capacitação voltado para o 

desenvolvimento de competências. 

Por fim, a finalidade do plano proposto é inserir a gestão da capacitação por 

competências nas ações do PIC.  
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4.2 Plano de Capacitação por Competências  

 

4.2.1 Apresentação 

 

O presente Plano de Capacitação por Competências (PCC) constitui-se como uma 

ferramenta de planejamento das ações de capacitação a serem desenvolvidas e ofertadas aos 

servidores técnico-administrativos do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus 

Congonhas. Esse plano servirá como um instrumento complementar ao Programa 

Institucional de Capacitação (PIC) e sua finalidade é inserir a gestão da capacitação por 

competências nas ações desse Programa. 

O PCC baseia-se nas diretrizes da Gestão por Competências. Por isso, pretende 

orientar a capacitação para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos, habilidades 

e atitudes necessários ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos 

objetivos da instituição. 

Para consecução do PCC, faz-se necessário o mapeamento das competências técnicas 

individuais e organizacionais do IFMG Campus Congonhas e o levantamento, junto aos 

servidores e setor de gestão de pessoas, das lacunas de competências, visando adequar o 

preenchimento dessas lacunas aos objetivos institucionais. Uma vez que esse mapeamento e 

levantamento não foram realizados, o que se apresenta nesta proposta não é um plano já 

aplicado na instituição, mas sim um modelo de PCC para ser executado. 

Para fins deste PCC, aplicam-se os seguintes conceitos, com base na PNDP: 

a) capacitação: “processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do 

desenvolvimento de competências individuais” (BRASIL, 2006a); 

b) aperfeiçoamento: “processo de aprendizagem, baseado em ações de ensino-

aprendizagem, que atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a formação profissional 

do servidor, com o objetivo de torná-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as 

inovações conceituais, metodológicas e tecnológicas” (BRASIL, 2006b); 

c) qualificação: “processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, por 

meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o planejamento 

institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira” (BRASIL, 2006c); 
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d) ações de capacitação: “o conjunto de ações pedagógicas, compreendidas como 

aperfeiçoamento e qualificação, vinculadas ao planejamento institucional, que visam a 

promover, de forma permanente, o desenvolvimento integral dos servidores, para que melhor 

desempenhem suas atividades e o papel de servidores públicos” (IFMG, 2019); 

f) eventos de capacitação: “cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, 

grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam 

para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional” (BRASIL, 2006a). 

 

4.2.2 Objetivo Geral 

 

Estruturar as ações de capacitação do IFMG Campus Congonhas com vistas ao 

desenvolvimento de competências individuais e profissionais que contribuam para o 

desenvolvimento de competências institucionais, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados pela instituição. 

 

4.2.3. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste PCC foram estabelecidos com base nos Decretos nº 

5.707/2006 e nº 5.825/2006 e em conformidade com o Programa Institucional de Capacitação 

do IFMG: 

a) atender aos interesses da administração do IFMG, com aplicabilidade direta no setor 

de trabalho, visando a capacitar os servidores para o exercício de suas funções; 

b) promover, de forma permanente e vinculada ao planejamento institucional, o 

desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão, visando à melhoria, à eficácia e à 

qualidade dos serviços prestados ao Instituto e à comunidade; 

 c) capacitar o servidor, adequando as competências requeridas para o exercício de 

suas atividades, de forma articulada com os objetivos e a função social do IFMG; 

d) valorizar o servidor por meio de sua capacitação permanente, promovendo a sua 

realização pessoal e profissional e o cumprimento de seu papel na Instituição; 

e) propiciar a progressão por capacitação e incentivar o aperfeiçoamento profissional e 

a qualificação dos servidores; 

f) promover a racionalização e a efetividade dos gastos com capacitação. 
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4.2.4 Público-Alvo 

 

Técnicos administrativos do quadro ativo e permanente do IFMG Campus Congonhas e que 

estejam em exercício nesse campus. 

  

4.2.5 Desenvolvimento 

 

O PCC constitui-se como uma ferramenta de planejamento das ações de capacitação, a 

serem desenvolvidas e ofertadas aos servidores técnico-administrativos do IFMG Campus 

Congonhas, visando promover o desenvolvimento de suas competências, contribuindo para o 

desenvolvimento das competências institucionais. 

Conforme diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), a 

capacitação pode ser entendida como um “processo permanente e deliberado de 

aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências 

institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais” (BRASIL, 2006a). 

 Nesse contexto, as ações de capacitação são o conjunto de ações pedagógicas, 

compreendidas como aperfeiçoamento e qualificação, vinculadas ao planejamento 

institucional, que visam a promover, de forma permanente, o desenvolvimento integral dos 

servidores, para que melhor desempenhem suas atividades e o papel de servidores públicos. 

 O PCC será estruturado no seguinte sistema (fluxo) de capacitação: levantamento das 

necessidades de capacitação; planejamento e execução; e avaliação das ações de capacitação. 

As etapas desse fluxo serão descritas a seguir. 

 

a) Levantamento das necessidades de capacitação 

  

 O levantamento das necessidades de capacitação do IFMG Campus Congonhas poderá 

ser realizado por meio dos seguintes instrumentos: 

 I) Mapeamento das competências individuais e organizacionais do IFMG Campus 

Congonhas: poderá ser realizado pelos setores, sob a tutoria do Setor de Gestão de Pessoas. 

Por meio desse mapeamento, a unidade terá um diagnóstico com informações específicas das 

competências inerentes a cada setor e função, demonstrando quais as competências são 

necessárias para a organização; 
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II) Levantamento das lacunas de competências individuais em relação às competências 

organizacionais: realizado por meio de consulta aos servidores, após o mapeamento de 

competências. Essas lacunas permitirão identificar as necessidades e prioridades de 

capacitação, servindo como base para estruturar as ações de capacitação previstas no PCC; 

III) Proposta de Desenvolvimento Individual: documento a ser elaborado de forma 

conjunta pelo servidor e sua respectiva chefia imediata, no qual se identifiquem as 

necessidades de capacitação do servidor, a partir da sua avaliação de desempenho; 

IV) Levantamento da demanda de capacitação dos servidores, que não esteja 

contemplada nos instrumentos acima: pode ser feito por e-mail, por meio de planilha, como já 

acontece no IFMG Campus Congonhas.  

 

b) Planejamento e execução das ações de capacitação 

 

Para o planejamento e execução das ações de capacitação, estas deverão ser divididas 

em dois grupos, tendo em vista que abrangem cursos de formação e de aperfeiçoamento:  

 

 I) Ações de qualificação: ações de apoio e incentivo à qualificação do servidor, com 

vistas a promover o seu desenvolvimento na carreira por meio da elevação de sua 

escolaridade. 

 O IFMG possui um programa de apoio financeiro aos servidores matriculados em 

cursos de educação formal (graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu). Tendo em 

vista o limite de recursos, a seleção dos servidores a serem contemplados pelo programa é 

realizada por meio de edital específico.  

 Além disso, a instituição promove parcerias para a oferta de cursos de mestrado e 

doutorado interinstitucionais. 

 

II) Ações de aperfeiçoamento: ações voltadas para cursos ou eventos de capacitação  

e aperfeiçoamento, de curta duração, com vistas ao desenvolvimento pessoal e profissional do 

servidor.  O processo de ensino-aprendizagem desses cursos deve promover a atualização e o 

aprofundamento de conhecimentos. Também deve complementar a formação profissional do 

servidor, a fim de capacitá-lo a desenvolver suas atividades e a acompanhar as inovações 

conceituais, metodológicas e tecnológicas. 
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A instituição poderá divulgar, periodicamente, calendário de cursos e eventos 

oferecidos gratuitamente por escolas do governo, como também poderá ofertar cursos de 

interesse coletivo, com base no levantamento das necessidades de capacitação. Esses cursos 

poderão ser ministrados por servidores da própria instituição, devidamente qualificados para 

tal, ou a instituição poderá contratar cursos na modalidade in company.  

Ao solicitar cursos de aperfeiçoamento, caberá ao servidor justificar a necessidade de 

realização destes. A respectiva chefia deverá avaliar a relevância do curso para a formação do 

servidor e a sua aplicabilidade nas atividades exercidas por este na instituição. Em seguida, 

deverá emitir a autorização de participação do servidor no curso solicitado. 

 

As ações de capacitação serão planejadas e executadas, considerando diferentes linhas 

de desenvolvimento, conforme a PNDP e o Programa Institucional de Capacitação do IFMG. 

O quadro 9 apresenta algumas dessas linhas e o conteúdo que elas abordam, com o propósito 

de orientar o planejamento das ações de capacitação. 

 

Quadro 9 - Linhas de Desenvolvimento a serem consideradas no planejamento e 

execução das ações do PCC 

 

Linha de Desenvolvimento Conteúdo 

Iniciação ao Serviço Público 

Visa ao conhecimento da função do Estado, das 

especificidades do serviço público, da missão da IFE e da 

conduta do servidor público e sua integração no ambiente 

institucional. 

Formação Geral 

Visa à oferta de conjunto de informações ao servidor sobre a 

importância dos aspectos profissionais vinculados à 

formulação, ao planejamento, à execução e ao controle das 

metas institucionais. 

Gestão 

Visa à preparação do servidor para o desenvolvimento da 

atividade de gestão, que deverá se constituir em pré-requisito 

para o exercício de funções de chefia, coordenação, 

assessoramento e direção. 

Inter-relação entre ambientes 

Visa à capacitação do servidor para o desenvolvimento de 

atividades relacionadas e desenvolvidas em mais de um 

ambiente organizacional. 

Específica 

Visa à capacitação do servidor para o desempenho de 

atividades vinculadas ao ambiente organizacional em que 

atua e ao cargo que ocupa. 

Saúde do Trabalhador e 

Qualidade de Vida 
Visa à execução de ações de promoção da saúde e segurança, 

de preparação para a aposentadoria, de educação ambiental, 
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bem como ações culturais em geral. 

Educação Formal 
Visa à implementação de ações que contemplem os diversos 

níveis de educação formal. 

Fonte: UFRGS, 2018. 

  

Conforme quadro apresentado, os cursos e eventos de capacitação deverão estar 

vinculados a alguma dessas linhas de desenvolvimento para compor o planejamento das ações 

de capacitação da instituição. 

Além disso, essas ações serão planejadas e executadas, considerando também as 

competências técnicas e institucionais que estão relacionadas, como exemplo, no quadro 10 

que consta no final deste PCC. Tais competências deverão ser levantadas no campus, 

conforme já mencionado. 

Dessa forma, o planejamento e execução das ações de capacitação estará voltado para 

o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance dos objetivos institucionais e ao 

aperfeiçoamento profissional dos servidores. 

O quadro 11 apresentado no final desta proposta demonstra de que forma poderá ser 

realizado o levantamento dessas ações para execução do Plano de Capacitação por 

Competências. 

 

c) Avaliação das ações de capacitação 

 

Como última etapa do sistema da capacitação, deverá ser realizada a avaliação das 

ações executadas, buscando identificar a relevância dessas ações, os resultados obtidos, as 

necessidades de adequação e de desenvolvimento de novas ações. Essa avaliação deve ser 

realizada sempre pautada nas competências adquiridas e nas lacunas encontradas no 

diagnóstico inicial. 

Para a realização da avaliação, apresentam-se os seguintes instrumentos: 

I) Avaliação de reação: realizada após a realização da ação de capacitação. Essa 

avaliação deve medir o grau de satisfação do servidor capacitado em relação aos aspectos do 

curso/evento realizado (ministrantes, estrutura fisica, recursos didáticos), à contribuição dessa 

ação de capacitação para a sua atuação profissional, para o desenvolvimento de determinadas 

competências e para a melhoria do funcionamento da instituição. Será realizada por meio de 

aplicação de instrumento próprio ao final de cada evento. 
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II) Avaliação de aprendizagem: realizada ao longo ou ao término das ações de 

capacitação, por meio de “testes de conhecimento”. Na avaliação de aprendizagem, cada 

instrutor utilizará a ferramenta didático-pedagógica mais adequada para avaliar a apropriação 

do conteúdo programático. Por meio dessa avaliação, pode-se criar um banco de 

multiplicadores para capacitar outros servidores da instituição, gerando assim uma 

racionalização dos gastos com capacitação.  

III) Relatório de execução da ação (estratégias de ação): relatório elaborado pelos 

coordenadores das ações de capacitação, juntamente com os servidores participantes, no qual 

serão apontados todos os aspectos relevantes da ação de capacitação realizada, tais como: 

descrição do andamento das atividades, cumprimento do conteúdo programático proposto, 

conhecimentos adquiridos, pontos positivos e negativos, sugestões de melhoria, etc. As 

informações contidas nesse relatório servirão de subsídio para o planejamento das ações de 

capacitação do período seguintes, pois por meio dele será possível identificar quais ações 

foram assertivas e quais não atingiram os resultados esperados. 

Cabe ressaltar que, para as ações de qualificação, os instrumentos de avaliação 

apresentados tornam-se inadequados, uma vez que os cursos de educação formal possuem 

duração mais longa e conteúdos mais complexos. Dessa forma, para esse tipo de qualificação, 

deverá ser aplicada apenas a avaliação de reação, com as devidas adequações. 

 

4.2.6 Das Disposições Finais 

 

Este Plano de Capacitação por Competências propôs-se a estabelecer um planejamento 

de ações de capacitação voltado para o desenvolvimento de competências. Contudo, implantar 

a gestão da capacitação por competências requer outras medidas (etapas) além desse 

planejamento de ações. 

Para implantar a Gestão da Capacitação por Competências, faz-se necessária a 

implementação de duas etapas prévias à execução deste Plano: a sensibilização e o 

mapeamento das competências. Para tais etapas, sugere-se a atuação de um profissional 

externo à organização, para que conduza os processos sob uma perspectiva imparcial. 

Todavia, cabe ressaltar que a presença desse profissional é temporária e que a Gestão por 

Competências não se limita ao mapeamento, e sim ao que será feito a partir dele. 
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A sensibilização é uma estratégia para que os servidores envolvidos interessem-se pela 

proposta e participem do processo. Essa adesão de todos os envolvidos é muito importante 

para o sucesso da implantação de um novo modelo de trabalho. 

O mapeamento de competências é a identificação das habilidades, conhecimentos e 

atitudes que os profissinais da organização possuem e que os torna aptos para realizar as 

atividades que lhe são atribuídas. Além disso, nessa etapa também poderão ser levantadas as 

lacunas de competências que precisam ser preenchidas para o alcance da estratégia 

organizacional. 

O Plano de Capacitação proposto visa a contribuir para a inserção da gestão da 

capacitação por competências nas ações do Programa Institucional de Capacitação do IFMG 

Campus Congonhas. Contudo, são necessárias outras medidas, além daquelas demonstradas 

neste plano, para que a gestão da capacitação por competências seja efetivamente implantada 

na instituição em questão.  
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Quadro 10 - Modelo de mapeamento das competências institucionais 

 

COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

Nome da competência Definição da competência 

Transversalidade 
Ser capaz de incentivar a transversalidade, com o desenvolvimento de modelos de trabalho entre as áreas, visando à 

integração de conhecimentos, atividades e serviços. 

Sustentabilidade 
Ser capaz de desenvolver suas atividades de trabalho considerando a sustentabilidade econômica, social e ambiental da 

universidade e da sociedade. 

Inclusão 
Ser capaz de promover a cultura de inclusão, incentivando o diálogo, a convivência, a acessibilidade e a interação na 

diversidade. 

Planejamento e Avaliação 
Ser capaz de promover a cultura de planejamento e de avaliação, de forma integrada, participativa e contínua, alinhada 

aos objetivos institucionais. 

Gestão eficiente 
Ser capaz de promover a melhoria contínua dos processos de trabalho, visando à sua otimização, à gestão eficiente de 

recursos e à transparência. 

Gestão do conhecimento 
Ser capaz de incentivar a disseminação de conhecimentos e práticas, de forma a ampliar a comunicação e a integração 

acadêmica e administrativa e com a sociedade. 

Internacionalização 
Ser capaz de contribuir para a inserção internacional, nacional e regional, expandindo parcerias e acordos, ampliando a 

integração e o caráter multilinguístico das ações da universidade. 

Inovação 
Ser capaz de incentivar a inovação, fomentando a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo, 

realizando parcerias e fortalecendo o vínculo entre a universidade e a sociedade. 

Fonte: Adaptado de UFRGS, 2018. 
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Quadro 11 - Modelo de levantamento das ações de capacitação voltadas para o desenvolvimento de competências 

 

COMPETÊNCIA 

LACUNA DE 
COMPETÊNCIA 
(% CENSO DE 

DESENVOLVIMENTO) 

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 
(APERFEIÇOAMENTO) 

TIPO DE AÇÃO DE 
CAPACITAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

LINHA DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNICAÇÃO 28% 

Redação Oficial e a Reforma 
Ortográfica da Língua 

Portuguesa 
Curso 12h Inter-relação entre ambientes 

Comunicando-se com o 
público - dicção, oratória e 

expressão corporal 
Oficina A definir Inter-relação entre ambientes 

A Comunicação como Ponte 
para Relações Humanas 

Saudáveis 
Palestra 3h Inter-relação entre ambientes 

VISÃO ESTRATÉGICA 65% 

Desenvolvimento de 
Gestores: visão estratégica  

Palestra A definir Gestão 

Desenvolvimento de 
Gestores: governança no 

setor público 
Curso 40h Gestão 

COMPETÊNCIA TÉCNICA 
ESPECÍFICA* 

- 

Conecte-se: Treinamento 
SEI Módulo I - Conhecendo 

as funcionalidades do 
Sistema (EAD) 

Treinamento 4h 
Inter-relação entre ambientes e 

específicas 

COMPETÊNCIA TÉCNICA 
ESPECÍFICA* 

- Ética e Serviço Público Curso 20h Iniciação ao Serviço Público 

Fonte: Adaptado de UFRGS, 2018. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

O presente estudo teve como objetivo geral propor um plano institucional de 

capacitação que contribuísse com a implantação da Gestão por Competências, preconizada na 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), no IFMG Campus Congonhas. 

A estratégia de pesquisa adotada foi o Estudo de Caso, por meio da qual se buscou 

analisar a condução das ações e políticas de capacitação na instituição pesquisada, para 

compreender de que forma uma instituição federal de ensino coloca em prática a PNDP.  

Por meio da pesquisa documental, foram analisados o Programa Institucional de 

Capacitação, o Plano Anual de Capacitação e o PDI do IFMG, o que possibilitou conhecer os 

instrumentos e estratégias que têm sido utilizados pela Gestão de Pessoas desse Instituto para 

gerir as suas ações de capacitação.  

As entrevistas semiestruturadas possibilitaram analisar a execução das ações do PIC 

sob o ponto de vista dos servidores capacitados e do Setor de Gestão de Pessoas. 

Assim, por meio desses instrumentos de coleta de dados e da observação participante, 

foi possível averiguar como são conduzidas as ações de capacitação e a execução da PNDP no 

IFMG Campus Congonhas. 

Os resultados demonstraram que o Programa Institucional de Capacitação do IFMG 

está, teoricamente, em consonância com a PNDP instituída pelo Decreto nº 5.707/2006. No 

entanto, a Gestão por Competências ainda não foi implantada na instituição. Dessa forma, 

constatou-se que o Programa busca atender à legislação, porém não se apresenta como um 

instrumento baseado na Gestão por Competências.  

A gestão da capacitação por competências requer, inicialmente, um mapeamento das 

competências individuais e organizacionais, de forma que os processos de capacitação sejam 

orientados por esse diagnóstico, o que não acontece na instituição pesquisada. 

Os critérios para a concessão de ações de capacitação na instituição consideram, 

basicamente, a aplicabilidade direta no setor de trabalho, mas não orientam essa 

aplicabilidade para o desenvolvimento de competências técnicas e institucionais. Por esse 

motivo, as capacitações concedidas nem sempre estão em consonância com os objetivos 

estratégicos da instituição. 

Dentre os resultados encontrados, há também aspectos favoráveis, como o incentivo à 

capacitação que o PIC proporciona e a flexibilidade do processo de concessão/autorização das 

ações de capacitação requeridas pelos servidores. 
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Os dados obtidos pela pesquisa demonstraram a necessidade de rever a gestão da 

capacitação e implementar, de fato, a PNDP na instituição, com vistas à implantação da 

Gestão por Competências. Diante disso, como resultado da pesquisa e proposta de 

intervenção, foi apresentado um Plano de Capacitação por Competências para o IFMG 

Campus Congonhas, em cumprimento ao objetivo geral deste estudo. 

O Plano de Capacitação proposto pretende contribuir com a inserção da Gestão da 

Capacitação por Competências nas ações do Programa Institucional de Capacitação do IFMG 

Campus Congonhas. Contudo, ainda serão necessárias outras medidas para que a Gestão por 

Competências seja efetivamente implantada na instituição, o que pode ser objeto de estudo 

para pesquisas futuras.  

Cabe ressaltar que o Decreto nº 5.707/2006, apesar de instituir a Gestão por 

Competências no serviço público por meio da capacitação, não apresenta as devidas 

orientações acerca de como executar essa implantação. Prova disso é que, passados mais de 

dez anos da publicação desse decreto, nota-se que a maioria dos órgãos públicos ainda não 

conseguiu implantar a Gestão por Competências. As especificidades de cada órgão faz com 

que modelos já prontos não sejam compatíveis com as suas necessidades. 

Portanto, dentre as contribuições deste estudo, pode-se considerar que o PCC 

apresentado serve como instrumento de implementação da PNDP, ainda incipiente no serviço 

público. Além disso, o referido Plano apresenta-se como uma ferramenta coerente com a 

modernização da gestão pública, uma vez que contribui para o aperfeiçoamento do processo 

de planejamento e tomada de decisão em relação às ações de capacitação dos servidores. 

Ademais, observa-se que as contribuições desta pesquisa podem ir além da instituição 

pesquisada. Se o PCC proposto for aplicado e demonstrar sua efetividade, poderá ser 

replicado para todos os campi do IFMG e até mesmo para outras instituições públicas. 

Apesar de os objetivos deste estudo terem sido alcançados, vale ressaltar que o assunto 

Gestão por Competências no âmbito do serviço público de maneira alguma foi esgotado. Ao 

contrário, ficou demonstrado que a implantação desse modelo de gestão de pessoas na 

administração pública ainda é bastante complexa e necessita ser avaliada sob outros ângulos e 

possibilidades. Portanto, seguem algumas sugestões de desdobramentos desta pesquisa: 

- Aplicação do PCC na instituição pesquisada, com a devida realização do 

mapeamento/diagnóstico de competências; 

- Aplicação e ampliação deste estudo para os demais campi do IFMG, a fim de propor 

um plano de capacitação que seja compatível com a realidade de todos os campi; 
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- Adequação do presente estudo à nova PNDP, instituída pelo Decreto nº 9.991, de 28 

de agosto de 2019, e regulamentada pela Instrução Normativa nº 201, de 11 de setembro de 

2019 da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAUJO, Antônio de Pádua. Gestão de pessoas por competências e educação 

corporativa: uma abordagem integrada. Curitiba: CRV, 2016. 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Tradução Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São 

Paulo: Edições 70, 2011. 

 

BITENCOURT, C. C. Gestão de competências e aprendizagem nas organizações. São 

Leopoldo: Editora Unisinos, 2005. 

 

BOBBIO, Noberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

 

BOYATZIS, R. The Competent Manager: a model of effective performance. New York: 

Wiley, 1982. 

 

BRANDÃO, H. P.; BAHRY, C. P. Gestão por Competências: métodos e técnicas para 

mapeamento de competências. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 56, n. 2, p. 179-194, 

abr./jun., 2005. 

 

BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. Gestão de Competências e Gestão de Desempenho: 

tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo constructo? Revista de Administração 

de Empresas, São Paulo, v. 41, 2001. 

 

BRANDÃO, Hugo Pena. Mapeamento de competências: métodos, técnicas e aplicações em 

gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

BRANDAO, Hugo Pena; BAHRY, Carla Patricia. Gestão por Competências: métodos e 

técnicas para mapeamento de competências. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 56, n. 2, 

p. 179-194, ENAP, abr./jun., 2005. 

 

BRASIL. Decreto-lei nº. 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da 

Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 

providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 1967. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm>. Acesso em: 15 ago. 

2018. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

1988. 

 

BRASIL. Lei n°11.091, em 12 de janeiro de 2005. Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação [PCCTAE]. 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm>. Acesso em: 21 

ago. 2018. 

 

BRASIL. Decreto n° 5.707, de 23 de fevereiro de 2006. Institui a política e as diretrizes 

para o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 



83 

 

 

 

2006a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5707.htm>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

 

BRASIL. Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006. Plano de Desenvolvimento dos 

Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

[PDIPCCTAE]. 2006b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/decreto/d5825.htm>. Acesso em: 21 ago. 2018. 

 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Portaria nº 208 de 25 de Julho de 

2006. Define instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. 2006c. 

Disponível em <https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao>. Acesso em: 15 

ago. 2018. 

 

BRASIL. Decreto n° 9.991, de 28 de agosto de 2019. Dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9991.htm>. Acesso em: 

02 set. 2019. 

 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma gerencial do Estado de 1995. Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 4, p. 7-26, jul./ago., 2000. 

 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos.  Da Administração Pública Burocrática à gerencial. In: 

BRESSER-PEREIRA, L. C; SPINK, P. (Org.). Reforma do Estado e Administração 

Pública Gerencial. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Gestão do Setor Público: estratégia e estrutura para um 

novo Estado. In: BRESSER-PEREIRA, L. C; SPINK, P. (Org.). Reforma do Estado e 

Administração Pública Gerencial. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

 

CARVALHO, Antônio Vieira de; NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Administração de 

recursos humanos. São Paulo: Pioneira, 2002.  

 

CARVALHO, Elma Júlia Gonçalves. Reestruturação produtiva, reforma administrativa do 

Estado e gestão da educação. Educ. Soc. Campinas, v. 30, n. 109, p. 1139-1166, set./dez., 

2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v30n109/v30n109a11.pdf>. Acesso em: 

16 mai. 2018. 

 

CHRISPIM, Anna Carla Duarte; TORRES, Washington. A capacitação e a Gestão por 

Competências como ferramenta para o desenvolvimento institucional da administração 

fazendária no âmbito da Receita Federal do Brasil. Caderno de Finanças Públicas, Brasília, 

n. 14, p. 5-68, dez., 2014. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 19. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1995. 

 

DANTAS, E. L. B. Política de Gestão de Pessoas em Universidades Federais: a percepção 

dos técnicos-administrativos sobre o plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira dos 

cargos técnico-administrativos em educação – PDIPCCTAE – na Universidade Federal do 



84 

 

 

 

Tocantins. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Tocantins – Campus 

Universitário de Palmas. Tocantins, 2015. 

 

DIAS, G.; BECKER, G.; DUTRA, J.; RUAS, R.; GHEDINE, T. Revisando a noção de 

competência na produção científica em administração: avanços e limites. In: DUTRA, J.; 

FLEURY, Maria Tereza Leme; RUAS, R. (Org.). Competências: conceitos, métodos e 

experiências. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

DUTRA, José Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na 

empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

DUTRA, José Souza; HIPÓLITO, José Antônio Monteiro; SILVA, Cassiano Machado. 

Gestão de pessoas por competências: o caso de uma empresa do setor de telecomunicações. 

RAC – Revista de Administração Contemporânea, v. 4, n. 1, p. 161-176, jan./abr., 2000. 

 

FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato brasileiro. 3. ed. São 

Paulo: Globo, 2001. 

 

FISCHER, André Luiz et al. Absorção do conceito de competência em gestão de pessoas: a 

percepção dos profissionais e as orientações adotadas pelas empresas. In: DUTRA, Joel 

Souza; FLEURY, Maria Tereza Leme; RUAS, Roberto. (Org.). Competências: conceitos, 

métodos e experiências. São Paulo: Atlas, 2008.  

 

FLEURY, Afonso Carlos Correa; FLEURY, Maria Tereza Leme. Estratégias empresariais e 

formação de competências: um quebra-cabeça caleidoscópio da indústria brasileira. São 

Paulo: Atlas, 2000. 

 

FLEURY, Afonso Carlos Correa; FLEURY, Maria Tereza Leme. Alinhando Estratégias e 

Competências. Revista de Administração de Empresa, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 44-57, 

jan./mar., 2004. 

 

GANGA, G. M. D. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Engenharia de Produção: 

um guia prático de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed. São Paulo: Atlas 1994. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

GODOI, Christiane Kleinubing; MATTOS, Pedro Lincoln C. L. de. Entrevista qualitativa: 

instrumento de pesquisa e evento dialógico. In: GODOI, Kleinubing Christiane; MELLO, 

Rodrigo Bandeira de; SILVA, Anielson Barbosa (Org.). Pesquisa qualitativa em estudos 

organizacionais: paradigmas estratégias e métodos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

GODOY, Arilda Schmidt. Estudo de Caso Qualitativo. In: SILVA, A. B. da; GODOI, C. K.; 

MELLO, R. de. (Org.). Pesquisa qualitativa em estudos de caso organizacionais: 

paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de competência e gestão dos talentos. São Paulo: 

Pearson Education, 2002. 

 



85 

 

 

 

GUIMARÃES, T. A. A nova administração pública e a abordagem da competência. Revista 

de Administração Pública, v. 34, n. 3, 2000. 

 

HONDEGHEM, Annie; BEECK, Sophie Op de. Managing Competencies in Government: 

State of the Art Practices and Issues at Stake for the Future. Paris: Organisation de 

coopérationet de développement économiques, 2010. 

 

HONDEGHEM, Annie; HORTON, Sylvia; SCHEEPERS, Sarah. Modelos de Gestão por 

Competências na Europa. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 57, n. 2, p. 241-258, 

ENAP, abr./jun., 2006. 

 

IFMG. Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Belo Horizonte: IFMG, 2015. 

 

IFMG. Resolução nº 21 de 22 de Julho de 2019 do Conselho Superior do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Dispõe sobre a alteração do 

Programa Institucional de Capacitação do IFMG. Belo Horizonte: IFMG, 2015. Disponível 

em: https://www2.ifmg.edu.br/portal/acesso-a-informacao/conselho-superior/resolucoes/2019. 

Acesso em: 26 jul. 2019. 

 

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Mapas Estratégicos: convertendo ativos 

intangíveis em resultados tangíveis. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

KLERING, L. R.; PORSE, M. de C. S.; GUADAGNIN, L. A. Novos caminhos da 

administração pública brasileira. Análise, v. 21, n.1, p. 4-17, 2010. 

 

LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia 

científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

LE BOTERF, Guy. Compétence et navigation professionnelle. Paris: Éditions 

d´Organisation, 1999. 

 

LE BOTERF, Guy. Desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto Alegre: Artmed, 

2003. 

 

LEME, Rogério. Aplicação prática de gestão de pessoas por competências: mapeamento, 

treinamento, seleção, avaliação e mensuração de resultados de treinamento. São Paulo: Atlas, 

2010.  

 

LEME, Rogério. Gestão por competência no setor público. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2011. 

 

LEME, Rogério. Avaliação de desempenho com foco em competência: a base para 

remuneração por competências. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2015. 

 

LIMA, P. D. B. A Excelência em Gestão Pública: A Trajetória e Estratégia do 

GESPÚBLICA. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2009. 

 

LUSTOSA DA COSTA, Frederico. Reforma do Estado e Contexto Brasileiro: crítica do 

paradigma gerencialista. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 



86 

 

 

 

 

MARTINS, Humberto Falcão. A modernização da administração pública brasileira no 

contexto do Estado. Dissertação (Mestrado). Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 1995. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Curso de Administração Pública: foco nas instituições e ações 

governamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

McCLELLAND, D. C. Testing for Competence Rather Than for "Intelligence". American 

Psychology, Washington, v. 28, n.1, p.1-14, jan., 1973. 

 

MENEZES, Filipe Amaral Rocha. Gestão por Competências: estudo da alocação de 

profissionais em uma instituição federal de ensino. Dissertação (Mestrado). Escola de 

Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro. Belo Horizonte, 2015. 

 

OECD. Avaliação da Gestão de Recursos Humanos no Governo – Relatório da OCDE: 

Brasil 2010. Paris: OECD Reviews of Human Resource Management in Government, 2010. 

 

PIRES, Alexandre Kalil et al. Gestão por Competências em Organizações de Governo: 

mesa-redonda de pesquisa-ação. Brasília: ENAP, 2005.  

 

RIBEIRO, Lívia Maria de Pádua; PEREIRA, José Roberto; BENEDICTO, Gideon Carvalho 

de. As Reformas da Administração Pública Brasileira: Uma Contextualização do seu Cenário, 

dos Entraves e das Novas Perspectivas. In: XXXVII EnANPAD. Anais [...]. Rio de Janeiro, 

2013.  

 

RUAS, R. Gestão por Competências: uma contribuição à estratégia das organizações. In: 

RUAS, R.; ANTONELLO, C. S.; BOFF, L. H (Org.). Os Novos Horizontes da Gestão 

Aprendizagem Organizacional e Competências. 15. ed. São Paulo: Bookman, 2005. 

 

SANTOS, Fabiana Alves de Souza dos. Articulação entre Competências Organizacionais e 

Individuais em um Órgão do Poder Judiciário. Dissertação (Mestrado). Universidade de 

Brasília. Brasília, 2012. 

 

SCHIKMANN, R. Gestão Estratégica de Pessoas: bases para a concepção do Curso de 

Especialização em Gestão de Pessoas no Serviço Público. In: CAMÕES, M. R. S.; 

PANTOJA, M.  J.;  BERGUE, S. T. (Org.). Gestão de pessoas: bases teóricas e experiências 

no setor público. Brasília: ENAP, 2010. 

 

STROOBANTS, Marcelle. A visibilidade das competências. In: ROPÉ, Françoise; 

TANGUY, Lucie (Org..). Saberes e Competências: o uso de tais noções na escola e na 

empresa. Campinas: Papirus, 1997. 

 

TARTUCE, Gisele Lobo Baptista Pereira. O que há de novo no debate da “qualificação do 

trabalho”?: reflexões sobre o conceito com base nas obras de Georges Friedmann e Pierre 

Naville. 2002. 221 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002. 

 

TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no 

Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 



87 

 

 

 

 

UFRGS. Plano Anual de Capacitação da UFRGS 2018/2019. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/edufrgs/publicacoes-1/plano-de-capacitacao-2018-2019> Acesso em: 10 

ago. 2019. 

 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em Administração. 10. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Unb, 1994. 

 

YIN, Robert K. Estudo de caso planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 

ZARIFIAN, Philippe. Objetivo Competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2012. 



88 

 

 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro da entrevista semiestruturada – Técnicos Administrativos 

 

Avaliação das ações de capacitação pelos técnicos administrativos 

 

1) Qual o cargo que você ocupa no IFMG? E o nível de escolaridade exigido para ocupar esse 

cargo? 

2) Qual a sua área de formação e qual o seu nível de qualificação? 

3) Em qual setor da instituição você está lotado atualmente? 

4) Como você avalia as oportunidades de capacitação destinadas aos TAE oferecidas pelo 

IFMG? 

5) De que maneira você foi contemplado pelo Programa Institucional de Capacitação da 

instituição no último ano? (Cite qual curso ou evento participou e que tipo de auxílio recebeu 

– diárias, passagens, inscrição ou apoio financeiro) 

6) Como foi a escolha do tipo de capacitação realizada por você no último ano? Você quem 

escolheu o curso/evento/formação do qual iria participar ou foi uma proposta/sugestão da 

instituição?  

7)  Além do seu aperfeiçoamento profissional, quais outras contribuições você acredita que esta 

capacitação trouxe para a instituição? As atividades do seu setor foram influenciadas após a 

realização desta capacitação? Houve alguma mudança significativa no funcionamento do 

setor? 

8)  É possível citar quais competências individuais você desenvolveu ou aperfeiçoou a partir 

desta capacitação? 

9) De forma geral, como você avalia o Programa Institucional de Capacitação do IFMG?  
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APÊNDICE B – Roteiro da entrevista semiestruturada – Setor de Gestão de Pessoas 

 

Avaliação das ações de capacitação pelo Setor de Gestão de Pessoas  

 

1) Como é realizado o levantamento (diagnóstico) das necessidades de capacitação dos TAE?  

2) De que modo a instituição monitora ou avalia o desempenho dos servidores beneficiários após 

a conclusão de uma ação de capacitação?   

3) Com qual frequência é feito o mapeamento de competências dentro da instituição? A lotação 

dos servidores nos setores levam em conta esse mapeamento ou apenas as atribuições 

descritas nos editais de concurso? 

4) Atualmente, o Programa Institucional de Capacitação da instituição é baseado na gestão da 

capacitação por competências?  

5) A instituição adota ou pretende adotar o modelo de Gestão de Pessoas por Competências? Se 

sim, quais iniciativas foram tomadas para essa implantação? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título da Dissertação: A Gestão da Capacitação baseada na Gestão por Competências em 

uma Instituição Federal de Ensino.  

 

Nome do pesquisador responsável: Greiciele Mateus Policarpo Martins 

 

Local da Pesquisa: IFMG Campus Congonhas  

 

E-mail do pesquisador: greicielemateus@gmail.com 

 

 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa, cujo objetivo é analisar o Plano 

Institucional de Capacitação do IFMG Campus Congonhas. Para isso, será necessária sua 

participação voluntária em uma entrevista. Destaca-se que as respostas serão tratadas de 

forma confidencial e em nenhum momento haverá a identificação dos participantes, 

preservando assim o anonimato e a liberdade de expressão. Ressalta-se também que as 

respostas não serão disponibilizadas à instituição, fazendo parte, de forma consolidada, da 

Dissertação de Mestrado da pesquisadora, produzida como requisito à obtenção de Mestre em 

Administração Pública da Universidade Federal de São João del-Rei. Este termo se encontra 

regido em duas vias de igual teor, sendo uma para o participante e outro para o pesquisador.  

 

Congonhas, _______ de ____________________de 2019.  

 

Assim, declaro minha ciência sobre os procedimentos desta pesquisa e minha condição 

voluntária de participante.  

 

______________________________________________________ 

Nome do participante da pesquisa (legível e por extenso) 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 


