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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo principal mapear as competências gerenciais essenciais 
à  gestão  por  processos  do Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade 
(ICMBio).  A proposta direcionada ao corpo gerencial visa contribuir para a integração entre 
os objetivos estratégicos da Instituição e os processos de gestão de pessoas. Nesse contexto, o 
desenvolvimento  de  competências  gerenciais  pode  ser  caracterizado  como  um  fator  de 
efetividade, pois promove a coerência entre os objetivos e metas institucionais e a capacidade 
gerencial  requerida  para  alcançá-las.  A  literatura  aponta  o  mapeamento  de  competências 
como primeira  etapa para subsidiar  os processos de desenvolvimento  gerencial,  dentro da 
proposta  da  gestão  por  competências.  Esta  pesquisa,  de  caráter  qualitativo,  se  propôs  a 
elaborar um portfólio de competências gerenciais customizado para o modelo de gestão do 
ICMBio. Para tanto, foi adotada a técnica de facilitação de processos grupais, com enfoque 
participativo,  para  obtenção  do  quadro  de  competências  gerenciais,  suas  respectivas 
descrições e o conjunto de conhecimentos, habilidades a atitudes. O resultado dessa pesquisa 
indica a necessidade de desenvolvimento de onze competências gerenciais essenciais para o 
cumprimento  da  missão  do  ICMBio.  Dentre  as  competências  mapeadas,  observamos  que 
algumas são similares às encontradas em outros casos descritos na literatura, enquanto outras 
competências  são  específicas  ao  contexto  dessa  instituição.  A construção  do  portfólio  de 
competências gerenciais  necessárias ao ICMBio constitui  o primeiro passo do processo de 
implantação de um sistema de gestão por competências e poderá servir como base para os 
processos de aprendizagem contínua e de autodesenvolvimento dos gestores.

Palavras - chave: mapeamento de competências, competências gerenciais, área ambiental.
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1. Introdução

A  transformação  é  uma  das  características  mais  marcantes  do  contexto  atual  do 

mercado e da sociedade (ALBUQUERQUE, 2002). 

Nesses ambientes marcados por mudanças constantes, a forma como as instituições 

fazem a gestão de pessoas também passa por mudanças significativas tanto na organização do 

trabalho como no relacionamento entre a organização e as pessoas (DUTRA, 2008).

Um  dos  motivos  para  a  indução  dessas  mudanças  é  a  inadequação  dos  modelos 

tradicionais  de  gestão  de  pessoas  para  suprir  as  necessidades  e  expectativas  tanto  das 

organizações quanto das pessoas (DUTRA, 2008).

Nesse contexto, a visão da importância do comportamento humano nas organizações 

ganha  destaque,  fazendo  com que  a  preocupação  com sua  gestão  adquira  cada  vez  mais 

espaço na teoria organizacional (FISCHER, 2002). 

Assim, ganha espaço a chamada gestão estratégica de pessoas, que consiste em um 

processo  sistemático  e  constante  de  tomada  de  decisões,  com ações  inter-relacionadas  e 

interdependentes, cujos efeitos serão observados no futuro (TEIXEIRA et.al.,  2005). Nesse 

modelo, o sucesso de uma organização está ligado a sua capacidade de desenvolver pessoas e 

ser desenvolvida por elas (DUTRA, 2008).

Um dos desafios da gestão contemporânea consiste na necessidade e na capacidade de 

lidar  com  mudanças  e  transformações,  que  tendem  a  ser  cada  vez  mais  diversificadas, 

imprevistas e rápidas. Desta forma, cada colaborador, e em especial cada gerente, precisa ser 

capaz de compreender os desafios que a organização enfrenta e de identificar os elementos 

que podem afetar o desempenho da organização (TONET e GONÇALVES, 2009).

Segundo Tonet e Gonçalves (2009), o desenvolvimento de competências gerenciais 

pode ser considerado um fator de efetividade para qualquer organização. Para essas autoras é 

essencial o desenvolvimento de um modelo de ação gerencial que norteie suas práticas e que 

possibilite trabalhar a complexidade do ambiente organizacional (interno e externo) e seus 

desafios, garantindo integração, comprometimento, inovação e produtividade das equipes.

O desenvolvimento do quadro gerencial  é uma das áreas de relevante  interesse do 

governo federal, que, por meio da Escola Nacional de Administração Pública, tem realizado 

ações  de  treinamento,  desenvolvimento  e  educação  voltadas  à  formação  gerencial  das 

instituições  públicas  federais  com o objetivo de melhorar  a qualidade  do serviço público. 

Portanto,  o  gestor  precisa  estar  preparado  para  implementar  de  forma  eficaz  as  políticas 
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públicas, aliando a habilidade para a gestão de recursos à tomada de decisão fundamentada, 

com foco no alcance dos resultados planejados (MACIEL E GONÇALVES, 2008).

2. Justificativa e Objetivos:

O  foco  do  presente  trabalho  é  o  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da 

Biodiversidade (ICMBio), criado em 2007, por meio da Lei 11.516, de 28/08/2007.

O Instituto concluiu a fase inicial  de seu processo de planejamento estratégico em 

2008. A organização está estruturada em processos e macroprocessos visando à integração de 

temas e equipes de trabalho (PUBLIX, 2008).

Desta forma, essa estrutura demanda gerentes com um perfil de gestão diferenciado, 

capazes de pensar e de trabalhar de forma sistêmica, promovendo a integração das equipes. 

Entretanto, os gestores ainda não têm conseguido conduzir as equipes e as temáticas 

de  forma  integrada  para  trabalhar  nessa  perspectiva  sistêmica,  conforme  propõe  o 

planejamento  estratégico.   Apesar  de  algumas  tentativas  pontuais  de  alguns  gerentes  de 

macroprocessos, estes ainda funcionam de forma isolada.

Nesse  sentido,  o  desenvolvimento  de  um  corpo  gerencial  com  visão  sistêmica  e 

alinhada  à  estrutura  organizacional  por  processos  contribuirá  para  a  implementação  do 

planejamento estratégico, para o desenvolvimento de equipes de trabalho em redes e para a 

consolidação de uma gestão de pessoas mais moderna e estratégica no ICMBio. 

Segundo Maciel  e  Gonçalves  (2008),  a  implementação  do processo  de gestão  por 

competências  na  administração  pública  federal  tem  se  iniciado  pelas  funções  gerenciais, 

devido ao papel importante que os gerentes desempenham no processo de mudança. Portanto, 

dotá-los de competências para conduzir as mudanças é considerado como prioridade segundo 

o Decreto 5.707/2006, de 23/02/2006.

Para Hopkins et al., (2003), a gestão horizontal exige um novo perfil de liderança, uma 

competência  essencial  aos  gerentes.  Para  o  autor,  são  necessárias  pessoas  que  apóiem a 

evolução da cultura organizacional sem esquecer o compromisso com o planejamento e com 

os resultados e que utilizem adequadamente o poder de influência e persuasão, por meio de 

canais de diálogo, perpassando a organização como um todo.

Nesse sentido, um gestor bem preparado torna-se um pré-requisito para o alcance dos 

objetivos e da missão da instituição. Entretanto, no ICMBio ainda não há um portfólio de 

competências gerenciais necessárias à efetiva implantação desse modelo de gestão.
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Assim,  uma das  estratégias  para  o  desenvolvimento  gerencial  é  o  mapeamento  de 

competências  e  suas  lacunas,  para  posteriormente  subsidiar  a  proposição  de  ações  de 

treinamento, desenvolvimento e educação. Somando-se a isso, uma das ações estruturantes 

propostas  pelo  planejamento  estratégico  é  a  implantação  de  um  sistema  de  gestão  por 

competências (PUBLIX, 2008).

O desenvolvimento de competências gerenciais tem como objetivo final melhorar o 

desempenho  do  indivíduo  no  trabalho  e,  consequentemente,  aperfeiçoar  o  desempenho 

institucional e a qualidade dos serviços prestados pela organização.

Desta forma, o objetivo geral  do presente trabalho é  mapear as competências 

gerenciais no contexto da gestão por processos no  ICMBio.

2.1 Objetivos Específicos: 

• Identificar as competências gerenciais essenciais para os gestores do ICMBio.

• Fornecer subsídio para os programas de capacitação e desenvolvimento gerencial.

3. Caracterização do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade

O  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  (ICMBio)  é  uma 

autarquia federal instituída pela Lei 11.516, de 28 de agosto de 2007, vinculada ao Ministério 

do Meio Ambiente com a finalidade de:

I – executar ações da política nacional de unidades de conservação da 
natureza,  referentes  às  atribuições  federais  relativas  à  proposição, 
implantação,  gestão,  proteção,  fiscalização  e  monitoramento  das 
unidades de conservação instituídas pela União;
II  –  executar  as  políticas  relativas  ao  uso  sustentável  dos  recursos 
naturais  renováveis  e  ao  apoio  ao  extrativismo  e  às  populações 
tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas 
pela União;
III  –  fomentar  e  executar  programas  de  pesquisa,  proteção, 
preservação e conservação da biodiversidade e de educação ambiental;
IV  –  exercer  o  poder  de  polícia  ambiental  para  a  proteção  das 
unidades de conservação instituídas pela União; e
V – promover  e  executar,  em articulação  com os  demais  órgãos  e 
entidades  envolvidos,  programas recreacionais,  de uso público e de 
ecoturismo nas unidades de conservação, onde estas atividades sejam 
permitidas.
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A instituição foi criada em virtude de uma reestruturação na área ambiental,  com a 

missão de proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental.

A  estrutura  organizacional  do  Instituto  é  composta  por  um  órgão  colegiado,  o 

Conselho Gestor, formado pelo presidente, diretores, Procuradoria e Auditoria e estruturas de 

apoio ao Presidente (Gabinete, Procuradoria Federal Especializada e Ouvidoria). As diretorias 

que integram o conselho gestor são a Diretoria de Conservação da Biodiversidade, a Diretoria 

de Unidades de Conservação de Proteção Integral, a Diretoria de Unidades de Conservação de 

Uso  Sustentável  e  a  Diretoria  de  Planejamento,  Administração  e  Logística.  As  unidades 

avançadas  também  fazem  parte  da  estrutura  e  são  representadas  pelas  Coordenações 

Regionais, Unidades de Conservação e Centros de Pesquisa e Conservação distribuídos por 

todas as regiões do país. (Figura 1).

Figura 1: Estrutura organizacional do ICMBio. 
Fonte: ICMBio (2010a).
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A autarquia  dispõe atualmente de 1931 servidores efetivos,  distribuídos em todo o 

território nacional, sendo responsável pela gestão de 304 unidades de conservação federais, 

que representam aproximadamente  77 milhões  de hectares,  equivalente  a cerca de 8% do 

território  nacional,  bem como  de  11  Centros  Nacionais  de  Pesquisa  para  a  Conservação 

(Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2008; 2009).

O Instituto iniciou o processo de planejamento estratégico em 2008. A organização foi 

modelada  para  funcionar  em  uma  estrutura  matricial,  mais  fluida  e  estruturada  em 

macroprocessos e processos visando à integração de temas e equipes de trabalho (PUBLIX, 

2008). 

Na  segunda  fase  do  planejamento  estratégico,  iniciada  em junho  de  2010,  foram 

refinados  os  objetivos  estratégicos  da  Instituição  (Figura  2)  e  definidos  indicadores  de 

desempenho, bem como a pactuação de metas (processo ainda em elaboração). 

Nesse  sentido,  o  resultado  desse  trabalho  visa  contribuir  para  a  promoção  da 

integração e coerência entre os objetivos estratégicos e a capacidade gerencial requerida para 

atingir tais objetivos e para o alcance das metas referentes ao objetivo - consolidar as políticas 

de formação continuada para os servidores e de gestão de pessoas do instituto.
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Figura 2: Mapa Estratégico do ICMBio. 
Fonte: ICMBio (2010b).
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4. Revisão de Literatura

4.1 A evolução dos modelos de gestão de pessoas 

Dutra (2008a) ao definir modelo de gestão de pessoas faz uma analogia com lentes 

óticas, destacando que esse instrumento auxilia a organização na compreensão da realidade e 

da  totalidade  das  relações  entre  as  organizações  e  seus  colaboradores.  Este  modelo  deve 

permitir  também a construção de diretrizes,  políticas e instrumentos que garantam tanto a 

coerência como a sustentabilidade dessa gestão.  

Segundo FISCHER (2002), podemos encontrar diferentes modalidades de gestão de 

pessoas conforme o contexto histórico ou setorial em questão.  A diferença entre um modelo e 

o  outro  está  nas  características  dos  elementos  que  o  compõem  e  na  sua  capacidade  de 

interferir na vida organizacional, conferindo-lhe identidade própria.

Os modelos de gestão de pessoas adotados ao longo do tempo podem ser divididos, 

didaticamente, em quatro principais categorias observadas em períodos históricos diferentes: 

gestão  de  pessoas  como  departamento  de  pessoal,  gestão  do  comportamento,  gestão 

estratégica e gestão como vantagem competitiva (FISCHER, 2002).

A gestão de pessoas como departamento de pessoal  surgiu com a idéia  de que os 

empregados seriam fatores de produção e, portanto, seus custos deveriam ser administrados 

racionalmente como os demais fatores de produção (FISCHER, 2002; DUTRA, 2008a).

Nesse sentido, a chamada administração de recursos humanos centrava-se na idéia de 

otimização de recursos e, assim, as pessoas que compunham as organizações consistiam em 

insumos do processo sendo reduzidos a uma dimensão secundária do processo produtivo, com 

o objetivo de maximizar sua eficiência (FLEURY, 2002; GIL, 2007). 

Nesse  modelo  predominavam  as  atividades  burocráticas  e  operacionais  que 

consistiam, na maioria das vezes, na aplicação literal das normas de pessoal. Era focado em 

“fazer  as  coisas  direito”  em  lugar  de  “fazer  as  coisas  certas”.  Os  processos  de  gestão 

relacionavam-se apenas vagamente com os objetivos e as metas da organização (BRASIL, 

2006a). 

Segundo  Dutra  (2008a)  fatores  como  racionalização  do  trabalho,  produtividade, 

recompensa  e  eficiência  de  custos  eram  os  conceitos  articulares  desse  modelo  de 

departamento de pessoal.

A  teoria  da  administração  científica  estava  intrinsecamente  ligada  ao  formato  do 

departamento de pessoal. Entretanto, a partir de 1960, as falhas desse modelo de gestão de 
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pessoas começam a se tornar mais evidentes, abrindo espaço para a nova fase da gestão de 

pessoas: o modelo de gestão do comportamento humano (FISCHER, 2002, DUTRA, 2008a). 

Esse modelo  tem origem na teoria  da Escola  de Relações  Humanas,  cujo foco de 

atuação  se  concentrava  no  estímulo  à  formação  e  treinamento  gerencial,  nas  relações 

interpessoais  e  nos  processos  de  avaliação  de  desempenho.  Os  aspectos  relacionados  à 

motivação e à liderança eram temas centrais desse modelo (FISCHER, 2002).

Pode-se destacar os estudos de Elton Mayo que demonstraram a influência dos fatores 

psicológicos  e  sociais  na  produtividade  do  trabalhador  (Experimento  de  Hawthorne). 

Posteriormente, outras teorias se desenvolveram em torno dos fatores psicológicos e sociais 

que afetam a produtividade,  dentre  as quais  podemos citar  as teorias comportamentais  de 

motivação de Herzberg, Maslow e McGregor (CHIAVENATO, 2004).

Segundo Fischer (2002, p.22), “a gestão de recursos humanos estaria voltada para a 

integração,  o  comprometimento  dos  empregados,  a  flexibilidade,  a  adaptabilidade  e  a 

qualidade.”

A partir da década de 80, a gestão de pessoas começa a assumir um caráter estratégico. 

A discussão parte da necessidade de alinhar a gestão de pessoas às estratégias da organização 

(DUTRA, 2008a). Neste modelo, a motivação não é vista mais de uma forma genérica, existe 

a  necessidade  de conciliar  indivíduos  motivados  às  diretrizes  da estratégia  organizacional 

(FISCHER, 2002).

A  corrente  teórica  da  Harvard  Business  School  apontava  a  importância  da 

correspondência entre os interesses internos e externos à organização com o modelo de gestão 

de pessoas, ou seja, destacava a necessidade de integrar todos os processos relacionados às 

políticas de recursos humanos à estratégia corporativa da empresa (FISCHER, 2002).

A gestão estratégica consiste em um processo sistemático e constante de tomada de 

decisões,  o  que  requer  ações  inter-relacionadas  e  interdependentes,  cujos  efeitos  serão 

observados no futuro (TEIXEIRA et.al., 2005).

DUTRA (2008a) define gestão de pessoas como “um conjunto de políticas e práticas 

que permitem a conciliação de expectativas entre organização e as pessoas para que ambas 

possam realizá-las ao longo do tempo” (p.17)

Desta forma, as pessoas e, consequentemente, seu modelo de gestão, passam a compor 

a vantagem competitiva de uma empresa, agregando valor econômico para a organização e 

valor social ao indivíduo. Este é o inicio das discussões sobre o modelo de gestão de pessoas 

como  vantagem  competitiva  relacionado  com  a  gestão  por  competências  (FLEURY  e 

FLEURY, 2001; DUTRA, 2008b). 
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A ênfase no processo de competição entre as empresas influenciou fortemente a teoria 

organizacional e deu suporte à gestão de pessoas por competências. Nesse contexto, destaca-

se a obra de Prahalad e Hamel que retoma a estratégia e a competitividade como dimensões 

essenciais para a gestão organizacional. Cabe destacar ainda a descrição da importância das 

pessoas  na  organização,  que  atuariam como  agentes  no  processo  de  mudança  estratégica 

(FISCHER, 2002). 

Segundo Carbone et al., (2006), a competição que se estabelece não é somente por 

participação no mercado, mas sim por vantagens competitivas baseadas no conhecimento, o 

que remete à  necessidade de manutenção de competências  essenciais  pela  organização.  A 

gestão  por  competências  surge  então  com vistas  a  auxiliar  as  organizações  na  busca  por 

vantagem competitiva sustentável. 

Desta forma, o desafio desse modelo competitivo é estimular o desenvolvimento das 

competências  humanas  para  sustentar  as  competências  organizacionais.  Nesse  modelo,  as 

pessoas agregam valor às organizações e constituem um diferencial competitivo (FISCHER, 

2002).

Conforme Fischer (2002), o atual modelo de gestão de pessoas pode ser chamado de 

competitivo  porque integra  o ambiente  de competitividade  característico  das organizações 

contemporâneas ao conceito de competências. O núcleo de atuação desse modelo continua 

sendo o comportamento humano, mas agora de uma forma menos prescritiva e previsível e 

mais alinhada ao contexto, ao ambiente de mudança e às estratégias da organização.  

4.2 O que é competência? 

A abordagem com foco na competência teve início com David McClelland em 1973, e 

referia-se  às  características  subjacentes  a  uma  pessoa  relacionadas  com  um  desempenho 

superior  na  execução  de  uma  tarefa  ou  em uma  determinada  situação  (FLEURY,  2002; 

DUTRA, 2008b). 

Nesse sentido,  o conceito  de competência  pode ser pensado como um conjunto de 

capacidades  humanas  -  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  – que  possibilitam um alto 

desempenho, cujos aspectos fundamentais são a inteligência e a personalidade das pessoas. 

Portanto, a competência pode ser percebida como um estoque de recursos à disposição do 

indivíduo (FLEURY, 2002).
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A  utilização  do  termo  competência  tem  se  tornado  tão  frequente  no  ambiente 

organizacional que podemos encontrar diversos autores que o abordam, bem como diferentes 

conceitos para esse termo (BRANDÃO e GUIMARÃES, 2001). Por isto, serão destacados 

abaixo alguns conceitos considerados relevantes nessa área.

Conforme descrito por Dutra (2008b), pode-se observar a existência de duas grandes 

correntes de pensamento na definição do termo competência. A primeira é a abordagem norte-

americana  que conceitua  competência  como um estoque de qualificações  (conhecimentos, 

habilidades  e  atitudes)  que  habilitam o  indivíduo  para  o  desempenho  de  uma  função.  A 

segunda  abordagem,  que  tem  origem  principalmente  francesa,  associa  o  conjunto  de 

conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  da  pessoa  às  suas  realizações  e  àquilo  que  elas 

produzem ou entregam às organizações.  

Atualmente  os  autores  discutem  a  competência  como  um  somatório  dessas  duas 

abordagens, conforme veremos abaixo (Dutra, 2008b). 

Para Fleury (2002) o conceito de competência extrapola o conceito de qualificação.  O 

desempenho no trabalho é resultado direto das competências que o indivíduo mobiliza em 

uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa. 

Com base  nisso,  a  autora  define  competência  como “um saber  agir  responsável  e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, 

que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo” (FLEURY, 2002, 

p. 55).

Dutra (2008b) ainda acrescenta ao conceito de Fleury (2002) o aspecto da entrega da 

pessoa à organização. Cada pessoa fará a entrega que a organização espera ou necessita de 

formas diversas, pois cada um integrará de maneira diferente seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes de acordo com o contexto ambiental.  Para o autor as organizações e as pessoas 

estão em um processo contínuo de troca de competências.  

Além disso, a entrega da competência pode ser considerada como uma agregação de 

valor ao patrimônio de conhecimentos da organização, conferindo-lhe vantagens competitivas 

(DUTRA, 2008b).

Zarifian (2008, p.68) discute competência a partir de duas formas complementares de 

abordagem. Para o autor, “competência é o “tomar iniciativa” e o “assumir responsabilidade” 

do  indivíduo  diante  de  situações  profissionais  com  as  quais  se  depara”.  Na  segunda 

abordagem, a “competência-ação”, a ênfase recai sobre a dinâmica da aprendizagem, a partir 

da qual o autor propõe competência como “um entendimento prático de situações que se apóia 

em conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade de 
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situações”(p.72)  e,  ainda  como  a  “faculdade  de  mobilizar  redes  de  atores  em  torno  das 

mesmas situações, é a faculdade de fazer com que esses atores compartilhem as implicações 

de suas ações, é fazê-los assumir áreas de co-responsabilidade” (p.74).  

O autor retoma ainda uma ampla discussão sobre a diferença entre os conceitos de 

qualificação e competência. 

A definição de competências para Carbone et al., (2006, p. 43) pode ser compreendida 

como  “combinações  sinérgicas  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes,  expressas  pelo 

desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, que agregam valor a 

pessoas e organizações”.

Para Ruas (2005, p.38) a competência envolve a “capacidade de combinar e mobilizar 

adequadamente recursos já desenvolvidos”. O conceito de capacidade pode ser visto como 

potenciais  de competência  disponíveis  para  serem mobilizados  em uma dada  situação.  A 

competência seria a ação que associa as capacidades e os recursos tangíveis necessários ao 

alcance do resultado pretendido. A efetividade da competência está diretamente relacionada 

com o resultado desejado e aos critérios de reconhecimento e legitimação.

A  Política  Nacional  de  Desenvolvimento  de  Pessoal  da  Administração  Pública 

Federal, publicada em 2006, agrega esses conceitos e define competência com “um conjunto 

de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  necessários  ao  desempenho  das  funções  dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição” (BRASIL, 2006b).

No quadro 1 é apresentada uma síntese sobre o conceito de competência com base em 

cinco autores diferentes, além de similaridades e diferenças entre eles.
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AUTOR ENFOQUE SIMILARIDADES DIFERENÇAS OU ESPECIFICIDADES

FLEURY
(2002)

Competência como articulação 

e integração de conhecimentos, 

recursos e habilidades de modo 

a agregar valor econômico a 

organização e valor social ao 

indivíduo.

DUTRA
(2008b)

Competência como entrega do 

indivíduo à organização.

O desempenho da competência 

está associado à capacidade do 

indivíduo de obter resultados 

alinhados aos objetivos 

organizacionais.

• Referência ao desempenho no âmbito profissional;

• Integração das competências com a estratégia e/ou objetivo 

da organização;

• Presença da dimensão intelectual, da capacidade de ação e 

do aspecto social e afetivo – conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes;

• Processo dinâmico de aprendizagem;

• Ambiente em constante mudança provocando a mobilização 

e o desenvolvimento contínuo de novas competências;

• Indivíduo flexível, adaptável ao contexto da mudança;

• O resultado obtido no trabalho é a expressão da 

competência;

• A expressão da competência é um comportamento 

observável;

• Agregação de valor ao indivíduo e/ou a organização

Os conceitos elaborados pelos autores descritos seguem uma linha 

bastante similar, em que cada autor acrescenta as especificidades 

de sua visão a um conceito base.

Para Fleury as competências extrapolam a dimensão da qualificação do 

indivíduo.

A autora destaca o benefício do desenvolvimento de competências para 

o indivíduo - agregação de valor social - e não somente no nível 

organizacional.

A competência envolve a capacidade cognitiva, afetiva e atitudinal do 

indivíduo para combinar, integrar e gerir seu estoque de conhecimento 

em situações diversas.

O autor também aborda a mutabilidade do contexto e o repertório de 

competências que precisa ser acionado de acordo com a situação, o que 

implica que cada indivíduo fará suas entregas à organização de formas 

diversas dependendo do contexto.

A entrega da competência novamente é vista como uma agregação de 

valor ao patrimônio de conhecimentos da organização, mas o autor 

acrescenta que isso confere vantagens competitivas no mercado
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AUTOR ENFOQUE SIMILARIDADES DIFERENÇAS OU ESPECIFICIDADES

ZARIFIAN
(2008)

A competência envolve a 

capacidade analítica e de 

reflexão do indivíduo na 

utilização do seu conhecimento 

para generalização da sua ação 

frente a situações diversas.

Outro aspecto é a capacidade de 

relacionamento pessoal e de 

agregação a fim de estimular 

outras pessoas a cooperar e 

assumir responsabilidades em 

conjunto.

CARBONE e 
colaboradores

(2006)

A competência é vista como a 

capacidade de integração do 

estoque de conhecimentos, 

habilidades e atitudes do 

indivíduo frente às situações 

profissionais.

 

• Referência ao desempenho no âmbito profissional;

• Integração das competências com a estratégia e/ou objetivo 

da organização;

• Presença da dimensão intelectual, da capacidade de ação e 

do aspecto social e afetivo – conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes;

• Processo dinâmico de aprendizagem;

• Ambiente em constante mudança provocando a mobilização 

e o desenvolvimento contínuo de novas competências;

• Indivíduo flexível, adaptável ao contexto da mudança;

• O resultado obtido no trabalho é a expressão da 

competência;

• A expressão da competência é um comportamento 

observável;

• Agregação de valor ao indivíduo e/ou a organização

O autor analisa a competência a partir de uma dimensão psicológica 

mais aprofundada, explora a capacidade cognitiva, social e atitudinal do 

indivíduo.

Os comportamentos que envolvem tomada de iniciativa, 

responsabilidade e inteligência prática frente a situações são aspectos 

essenciais dessa visão.

É intrínseco ao conceito a capacidade do indivíduo de combinar os 

conhecimentos adquiridos, transformá-los (processo de aprendizagem), 

além de criar sinergias mobilizando outros indivíduos para agirem na 

mesma situação.

Assim como Fleury, explora a discussão do conceito de qualificação 

versus competência

Para o autor a integração das competências é um processo sinérgico e 

dinâmico, cuja expressão, ou seja, o desempenho profissional, irá 

agregar valor às pessoas e às organizações.

Portanto, a competência está associada ao desempenho observado em 

situações diversas dentro do contexto da estratégia da organização. 
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AUTOR ENFOQUE SIMILARIDADES DIFERENÇAS OU ESPECIFICIDADES

RUAS
(2005)

Enfoca a competência como 

uma ação que associa as 

capacidades do indivíduo e os 

recursos disponíveis necessários 

ao alcance de um resultado.

O indivíduo aparece como 

detentor de um repertório de 

competências a ser utilizado em 

uma situação.

 

• Referência ao desempenho no âmbito profissional;

• Integração das competências com a estratégia e/ou objetivo 

da organização;

• Presença da dimensão intelectual, da capacidade de ação e 

do aspecto social e afetivo – conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes;

• Processo dinâmico de aprendizagem;

• Ambiente em constante mudança provocando a mobilização 

e o desenvolvimento contínuo de novas competências;

• Indivíduo flexível, adaptável ao contexto da mudança;

• O resultado obtido no trabalho é a expressão da 

competência;

• A expressão da competência é um comportamento 

observável;

• Agregação de valor ao indivíduo e/ou à organização

O autor também aborda a plasticidade do repertório de competências 

frente a situações diversas.

O conceito de capacidade pode ser visto como potenciais de 

competência disponíveis para serem mobilizados.

Novamente a competência aparece associada à capacidade de combinar 

e utilizar os recursos (conhecimentos, habilidades e atitudes) já 

desenvolvidos.

O autor acrescenta a questão da efetividade da competência, 

relacionando-a aos critérios de obtenção dos resultados esperados, ao 

reconhecimento e à legitimação. 
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É importante ressaltar que o conceito de competência não está restrito somente 

às pessoas,  mas estende-se às equipes  de trabalho e às organizações  (BRANDÃO e 

BAHRY, 2005).

Nesse  sentido,  as  competências  podem  ser  classificadas  em  competências 

humanas ou profissionais e organizacionais (CARBONE et al., 2006) 

As  competências  humanas  ou  profissionais  referem-se  às  competências  do 

indivíduo  ou  de  pequenas  equipes  de  trabalho,  também chamadas  de  competências 

individuais (RUAS, 2005; CARBONE et al., 2006; DUTRA, 2008b).

As competências  organizacionais estão relacionadas  à organização ou às suas 

unidades produtivas (CARBONE et al., 2006). Essas competências constituem mais do 

que o simples somatório das competências individuais, pois devido às interações entre 

as pessoas ocorre sinergia e potencialização de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que resultam na competência organizacional,  a qual influencia o seu comportamento 

estratégico (GOMES et al., 2007; ZARIFIAN, 2008).

No setor público as competências organizacionais extrapolam as competências 

legais  definidas  pela  lei  de  criação  da  instituição.  As  competências  definidas  pela 

legislação seriam a base ou o ponto de partida daquela instituição, mas o portfólio de 

competências organizacionais é mais amplo e é construído a partir das novas realidades, 

políticas e diretrizes que se modificam ao longo do tempo (CARVALHO et al., 2009).

Para Carbone  et al., (2006) as competências individuais aliadas aos recursos e 

aos  processos  da  organização  dão  origem  e  sustentação  às  competências 

organizacionais,  por  isso  não  é  possível  dissociar  a  discussão  sobre  competências 

organizacionais das competências individuais (GOMES et al., 2007).

Nesse sentido, Brandão (2009) defende a importância de identificar o portfólio 

de competências humanas que mais impactam o alcance dos resultados organizacionais, 

bem  como  a  análise  de  como  as  estratégias  de  aprendizagem  e  como  o  suporte 

organizacional  afetam a  expressão das  competências  no trabalho.   As  competências 

organizacionais  também  estão  relacionadas  ao  conceito  de  core  competence ou 

competências  essenciais,  estabelecido  por  Prahalad  e  Hamel  em  1990,  que  seriam 

recursos essenciais da organização difíceis de serem imitados pela concorrência, cujas 

características são percebidas pelo cliente e conferem um diferencial  competitivo no 

mercado (CARBONE et al., 2006). 
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Outras  classificações  e  tipologias  podem  ser  propostas  dependendo  da 

abordagem  teórica  adotada  (CARBONE  et  al.,  2006).  Algumas  classificações  são 

resumidas no quadro abaixo:

AUTOR CLASSIFICAÇÃO

Cockerill (1994) citado por 

Carbone et al., (2006)

Competências técnicas e gerenciais – natureza da função

Nisembaum (2000) citado por 

Carbone et al., (2006)

Competências organizacionais básicas - são elementos necessários ao 

funcionamento da organização, mas não conferem nenhum 

diferencial em relação à concorrência;

Competências organizacionais essenciais – constituem elementos de 

caráter distintivo, conferem um diferencial à organização no 

mercado.
Sparrow e Bognanno (1994) 

citados por Carbone et al., 

(2006)

Competências organizacionais emergentes – o grau de importância 

tende à elevação no futuro;

Competências organizacionais declinantes - o grau de importância 

tende a diminuir no futuro;

Competências organizacionais estáveis - o grau de importância 

permanece estável ao longo do tempo;

Competências organizacionais transitórias - assumem importância de 

acordo com a situação.
Gramigna (2007) Competências diferenciais – conferem vantagem estratégica à 

organização;

Competências essenciais – são percebidas pelos clientes e 

identificadas como as competências mais importantes para o sucesso 

da organização;

Competências básicas- são responsáveis por manter a organização 

funcionando e pelo clima de produtividade.
Quadro 2: Classificações de competências
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4.2.1 Competências gerenciais

 
Conforme  proposto  por  Cockerill  (1994  citado  por  Brandão  et  al.,  2010), 

dependendo da função exercida pelo indivíduo as competências  humanas  podem ser 

classificadas em técnicas e gerenciais.

As  competências  técnicas  podem ser  definidas  como  aquelas  necessárias  ao 

desempenho  de  atividades  de  assessoramento  ou  operacionais,  que  não  requerem o 

exercício  formal  da  liderança.  As  competências  gerenciais  são  os  comportamentos 

requeridos  daqueles  que exercem funções  de supervisão ou direção  (Brandão et  al., 

2010).

Para Ruas (2005, p. 49) a competência gerencial pode ser definida como “uma 

ação através  da qual  se  mobilizam conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  pessoais  e 

profissionais a fim de cumprir com certa tarefa ou responsabilidade, numa determinada 

situação”.

Rocha Neto (2003)  acrescenta  que as competências  gerenciais  demonstram a 

capacidade  do  indivíduo  tanto  para  identificar  e  solucionar  problemas  como  para 

mapear e aproveitar oportunidades. Além disso, o gestor precisa ser capaz de expor e 

convencer os clientes ou usuários da relevância do trabalho. 

Conforme Brandão et al., (2010), o interesse por estudos envolvendo a categoria 

das competências gerenciais têm sido crescente, sendo que uma das razões para isso 

seria a suposição de que elas exercem considerável influência sobre o desempenho das 

equipes de trabalho e, consequentemente, sobre os resultados organizacionais.

Brandão e colaboradores (2010) citam vários pesquisadores que vem procurando 

identificar competências importantes ao desempenho gerencial, visando principalmente 

incentivar o seu desenvolvimento. 

Alguns  exemplos  são  os  estudos  realizados  por  Cockerill  em  1994  com  o 

objetivo de identificar o portfólio de competências gerenciais necessárias ao exercício 

da função no banco britânico National Westminster, além de verificar em que medida os 

gestores desse banco expressavam tais competências no trabalho. Estudos posteriores, 

como o de Levenson, Van der Stede e Cohen em 2006, se propuseram a mensurar as 

competências  de  gestores  de  uma  empresa  do  setor  industrial  e  a  analisar  se  elas 

influenciavam o desempenho dos gerentes e de suas unidades produtivas (Brandão et 

al., 2010).
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Para Tonet e Gonçalves (2009), os indivíduos precisam ser polivalentes, ou seja, 

seus conhecimentos, habilidades e atitudes precisam ser úteis em diferentes situações, 

tais  como  no  compromisso  com  a  aprendizagem  permanente  e  na  capacidade  de 

mobilizar conhecimentos e experiências para a solução dos problemas organizacionais, 

em especial nos períodos de mudança.

O papel do gestor está ligado à sua capacidade de coordenar, liderar e integrar 

equipes, o que, em último nível, afeta os padrões de desempenho individuais.

Segundo Nininger e Arditti (2004), os líderes e, consequentemente, os gestores 

de  uma  organização  precisam  ser  especialistas  no  recrutamento  e  motivação  das 

pessoas, no desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades de seus servidores e na 

manutenção do compromisso da força de trabalho.

Para  Spencer  e  Spencer  (1993,  citados  por  Moura  e  Bittencourt,  2006)  as 

funções  gerenciais  requerem  competências  específicas,  reforçando,  portanto,  a 

necessidade de identificar os atributos relevantes ao exercício gerencial.

Segundo  Moura  e  Bittencourt  (2006),  cada  instituição  requer  um  conjunto 

específico  de  competências  gerenciais,  o  que  implica  no  desenvolvimento  por 

competências  customizado,  elaborado  a  partir  de  um  diagnóstico  da  situação 

organizacional e do próprio significado do trabalho.

Nesse  contexto,  percebemos  que  programas  para  o  desenvolvimento  e  o 

aprimoramento  de competências  gerenciais  são fundamentais,  pois  estão diretamente 

relacionados  à  qualidade  do desempenho  das  suas  funções  e,  consequentemente,  ao 

alcance das metas da organização.

Com base na literatura, Oderich (2005) propõe nove atributos principais de um 

gerente no contexto atual: visão sistêmica e estratégica, domínio pessoal, capacidade de 

trabalhar em equipe,  habilidades  humanas  e interculturais,  criatividade,  flexibilidade, 

capacidade de inovação, comportamento ético, capacidade de aprender, educar e liderar.

Coopers e Lybrand (1997 citados por Oderich, 2005) propuseram quatro grupos 

de  competências  fortemente  inter-relacionadas,  são  eles:  competências  interacionais, 

que  constituem  as  capacidades  de  relacionamento  interpessoal  e  de  liderança; 

competências  de  solução  de  problemas,  em  que  estão  incluídas  as  capacidades  de 

percepção,  planejamento  e  organização  e  de  tomada  de  decisão;  competências  de 

capacitação,  que  são  as  habilidades  de  ação,  flexibilidade  e  adaptabilidade  para 

empreender uma mudança; competências de comunicação, compostas pela capacidade 

do  gerente  de  se  comunicar  de  maneira  eficiente  e  eficaz.  Para  os  autores,  os  três 
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primeiros grupos de competências seriam considerados fundamentais e o último grupo 

como de apoio. 

Dentro da administração pública pode-se citar a experiência britânica do  civil  

service,  onde foram definidas  competências  chave para a  alta  administração  pública 

bem como um esboço do perfil de qualidades pessoais e talentos requeridos para cada 

escalão.  Esse  portfólio  de  competências  foi  utilizado  como  base  para  seleção  de 

candidatos, progressão de carreiras e formação gerencial (HONDEGHEM et al., 2006) 

(Figura 3).
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Figura 3: Competências chave requeridas pela alta administração do civil service britânico 
Fonte: Hondeghem,et al., (2006).



4.3. O modelo de gestão por competências

O modelo  de  gestão  por  competências  se  propõe  a  orientar  a  organização  para  o 

planejamento, desenvolvimento, manutenção e avaliação das competências necessárias para o 

alcance dos seus objetivos (CARBONE et al., 2006).

Brandão e Guimarães  (2001) descrevem a gestão por competências  como parte  de 

sistema maior de gestão organizacional.  Esse modelo tem como referência  a estratégia  da 

organização e, portanto, orienta as etapas de recrutamento e seleção, treinamento, gestão de 

carreira,  avaliação  de  desempenho  e  estabelecimento  de  parcerias  para  a  captação  e  o 

desenvolvimento  das  competências  necessárias  ao  alcance  dos  objetivos  e  estratégias 

organizacionais.

Segundo o Decreto  n°5.707,  a  gestão por  competências  pode ser  definida  como a 

“gestão  da  capacitação  orientada  para  o  desenvolvimento  do  conjunto  de  conhecimentos, 

habilidades  e  atitudes  necessárias  ao desempenho  das  funções  dos  servidores,  visando ao 

alcance dos objetivos da instituição” (BRASIL, 2006b)

Esse modelo tem sido descrito como uma alternativa gerencial  em substituição aos 

instrumentos tradicionalmente utilizados pelas organizações (BRANDÃO e BAHRY, 2005). 

Segundo Gramigna (2007) a gestão por competências compreende um conjunto de 

ferramentas, instrumentos e metodologias direcionadas à gestão de pessoas.

Portanto, esse modelo visa alinhar as competências individuais às organizacionais, de 

modo  que  elas  possam  gerar  e  sustentar  as  competências  necessárias  à  organização 

(BRANDÃO e BAHRY, 2005).

Para Brandão e Bahry (2005) as principais etapas de implantação desse modelo são as 

seguintes (Figura 4):  

Formulação da estratégia  da organização:  nesta etapa serão elaborados  a missão,  a 

visão de futuro e os objetivos estratégicos da organização. A partir daí, pode ser definido um 

plano de ação para o alcance dos objetivos estratégicos  com o estabelecimento de metas, 

indicadores de desempenho bem como a identificação das competências necessárias para a 

execução da estratégia organizacional.

Mapeamento  das  competências:  a  partir  do  diagnóstico  das  necessidades  de 

competências  individuais  e  organizacionais  será  identificada  a  lacuna  de  competências 

existente  na  organização,  ou  seja,  a  diferença  entre  as  competências  necessárias  ao 

desempenho esperado e as competências disponíveis na organização naquele momento.
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Esse  diagnóstico  possibilita  a  elaboração  de  um  plano  de  ação  para  captação  e 

desenvolvimento das competências não existentes na organização. 

Figura 4: Etapas do modelo de gestão por competências, segundo Brandão e Bahry (2005).

Segundo  Brandão  e  Bahry  (2005)  é  fundamental  elaborar  esse  diagnóstico 

periodicamente para planejar a captação e o desenvolvimento de competências, uma vez que 

isso tende a evitar um crescimento exagerado da lacuna de competências e manter atualizado 

o conjunto das competências disponíveis na organização.

Captação de competências: essa etapa está ligada à obtenção de competências externas 

à organização.  Nesse momento serão desenvolvidas  ações  para recrutamento e seleção de 

pessoas e de integração delas ao ambiente organizacional. No nível institucional a captação de 

novas  competências  pode  se  dar  por  meio  do  estabelecimento  de  parcerias  estratégicas 

(BRANDÃO e GUIMARÃES, 2001).

Desenvolvimento  de  competências:  consiste  no  aperfeiçoamento  e  incremento  das 

competências  já  disponíveis  na  organização.  Essa  etapa  está  ligada  aos  processos  de 

aprendizagem e inclui, por exemplo, ações de treinamento e capacitação dos indivíduos. No 

nível organizacional podem-se destacar ações de fomento à pesquisa e desenvolvimento de 

novas tecnologias (BRANDÃO e GUIMARÃES, 2001). 

Acompanhamento e avaliação: nesta etapa ocorre o monitoramento da execução dos 

planos  operacionais  e  de  gestão  já  elaborados,  avaliação  das  metas  e  indicadores  de 

desempenho, além de adequações e correções das ações do plano. Os resultados obtidos são 

comparados com os resultados esperados.
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Nesse momento as ações da organização são avaliadas quanto a sua eficácia dentro do 

enfoque do modelo de competências.

Retribuição: esta etapa pode incluir o reconhecimento, premiação e remuneração, de 

forma diferenciada, para indivíduos, equipes e/ou unidades da organização que obtiveram um 

desempenho  superior  na  obtenção  dos  resultados  esperados.  Esse  procedimento  serve  de 

estímulo aos indivíduos e equipes para o alcance das metas institucionais, criando um círculo 

virtuoso e facilitando a correção de eventuais desvios.

Para  os  autores  o  processo  de  gestão  por  competências  é  um ciclo  contínuo,  que 

apresenta como etapa crucial o mapeamento de competências, pois essa etapa constitui pré-

requisito para as ações de captação e desenvolvimento de competências, de avaliação e de 

retribuição.

Carbone e colaboradores (2006) destacam que existe uma relação estreita entre gestão 

por competências e gestão de desempenho, uma vez que o desempenho é a expressão das 

competências de indivíduos, equipes e organizações. Para os autores esses dois modelos se 

complementam como ferramentas gerenciais.

Segundo Moura e Bittencourt (2006), a efetividade de uma organização depende da 

articulação  entre  seu  planejamento  estratégico  com  as  competências  organizacionais,  de 

equipes e individuais. Esse processo implica em uma reflexão sobre a cultura organizacional e 

o modelo de gestão adotado.

A  literatura  associa  a  temática  das  competências  à  criação  de  um  diferencial 

competitivo para as organizações, na administração pública a concorrência é menos explícita, 

entretanto, ela existe e se evidencia nos processos de recrutamento, de retenção de talentos, de 

acesso  aos  recursos,  estabelecimento  de  contratos  e  também  na  busca  por  resultados 

(HONDEGHEM et al., 2006).

Portanto, no setor público a gestão por competências pode ser considerada um indutor 

do processo de mudança. A abordagem das competências pode ser usada como ferramenta 

para transformar as instituições burocráticas em organizações mais flexíveis (HONDEGHEM 

et al., 2006).

Hondeghem e colaboradores (2006, p.244) discutem que “as competências oferecem 

uma linguagem comum e mesmo compreensão dos comportamentos necessários para atender 

aos objetivos da organização. São, além disso, instrumento de coerência em um setor público 

muito fragmentado”.

A administração pública de alguns países da Europa, como Reino Unido, Bélgica e 

Alemanha  adotaram,  há  alguns  anos,  o  modelo  de gestão  por  competências.  Sabe-se  que 
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implantação e internalização deste modelo é um processo complexo e que existem problemas 

tanto de ordem científica,  quanto de ordem prática.  Contudo, é importante  lembrar  que a 

essência da gestão por competências são as pessoas, estas constituem o capital humano das 

instituições,  e,  portanto,  devem  ter  todas  as  oportunidades  para  desenvolverem  e 

desempenharem  seus  talentos  de  modo  a  oferecer  ao  público  um  serviço  de  qualidade 

(HONDEGHEM et al., 2006).

Para Hondeghem e colaboradores (2006, p. 257) “a gestão por competências não deve 

ser introduzida porque se trata  de uma nova moda,  mas porque ela possui o potencial  de 

agregar real valor aos indivíduos, às organizações e à sociedade como um todo. 

No  quadro  3  é  apresentado  um  quadro  resumo  sobre  os  modelos  de  gestão  por 

competências, similaridades e diferenças segundo três autores diferentes.
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AUTOR ENFOQUE SIMILARIDADES ESPECIFICIDADES OU DIFERENÇAS

Carbone e colaboradores
(2006)

O modelo visa orientar a 
organização no planejamento, 

desenvolvimento, manutenção e 
avaliação das competências 

necessárias para o alcance dos 
seus objetivos. 

Integração entre objetivos, 
estratégia organizacional e 
portfólio de competências 

(organizacionais e individuais).

Modelo como norteador da gestão de pessoas na 
organização, perpassa todas as etapas desde o 

recrutamento e seleção, treinamento, a gestão de 
carreira e avaliação de desempenho.

Ênfase na obtenção dos resultados alinhados aos 
objetivos e estratégias organizacionais.

A etapa de mapeamento de competências é um passo 
primordial no processo.

Foco no estímulo a aprendizagem contínua, a fase de 
desenvolvimento de competências assume destaque 

em todos os modelos, esta fase visa diminuir ou 
eliminar as lacunas de competência.

O modelo possibilita a elaboração e execução de 
projetos de capacitação e desenvolvimento de 
pessoas de forma mais precisa e adaptada às 

necessidades da organização

Avaliação do desempenho individual e de equipes 
como foco no conjunto das competências mapeadas 

para a respectiva função.

Alinhamento do crescimento profissional do 
indivíduo ao crescimento e sucesso da organização.

A gestão por competências também orienta a 
organização em um nível macro, pois pode auxiliar no 

estabelecimento de parcerias para captação e o 
desenvolvimento de novas competências.

A formulação da estratégia da organização constitui 
uma etapa da implantação do modelo de gestão por 

competências. 

O autor fala de avaliação de desempenho também no 
nível da organização, esta seria avaliada quanto a sua 

eficácia dentro do enfoque do modelo de competências.

Monitoramento e ajuste contínuo dos planos 
operacionais e de gestão.

Relação estreita entre gestão por competências e gestão 
de desempenho, os dois modelos seriam ferramentas 

gerencias complementares.

32

Quadro 3: Modelos de Gestão por competências: Quadro resumo



AUTOR ENFOQUE SIMILARIDADES ESPECIFICIDADES OU DIFERENÇAS

Brandão e Bahry (2005)

Integração entre as competências 
individuais e organizacionais, de 

modo que elas possam gerar e 
sustentar as competências 
necessárias a organização.

Modelo como norteador da gestão de pessoas na 
organização, perpassa todas as etapas desde o 

recrutamento e seleção, treinamento, a gestão de 
carreira e avaliação de desempenho.

Ênfase na obtenção dos resultados alinhados aos 
objetivos e estratégias organizacionais.

A etapa de mapeamento de competências é um passo 
primordial no processo.

Foco no estímulo a aprendizagem contínua, a fase de 
desenvolvimento de competências assume destaque 

em todos os modelos, esta fase visa diminuir ou 
eliminar as lacunas de competência.

O modelo possibilita a elaboração e execução de 
projetos de capacitação e desenvolvimento de 
pessoas de forma mais precisa e adaptada às 

necessidades da organização

Avaliação do desempenho individual e de equipes 
como foco no conjunto das competências mapeadas 

para a respectiva função.

Alinhamento do crescimento profissional do 
indivíduo ao crescimento e sucesso da organização.

A gestão por competências também orienta a 
organização em um nível macro, pois pode auxiliar no 

estabelecimento de parcerias para captação e o 
desenvolvimento de novas competências.

A formulação da estratégia da organização constitui 
uma etapa da implantação do modelo de gestão por 

competências. 

Implantação do modelo como um ciclo contínuo, o que 
torna fundamental um diagnóstico periódico para 

orientar a captação e o desenvolvimento de 
competências.

Monitoramento e ajuste continuado dos planos 
operacionais e de gestão.

A retribuição, etapa proposta por esses autores, 
constitui o passo final desse modelo. Esta etapa visa 

estimular os indivíduos para o alcance das metas 
institucionais, pode incluir ações de reconhecimento, 
premiação e remuneração de forma diferenciada, para 
indivíduos, equipes e/ou unidades da organização que 
obtiveram um desempenho superior na obtenção dos 

resultados esperados.
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AUTOR ENFOQUE SIMILARIDADES ESPECIFICIDADES OU DIFERENÇAS

Gramigna (2007)

Integração dos processos de 
gestão de pessoas como condição 

básica para a obtenção de 
resultados positivos.

 O modelo se apresenta como um 
conjunto de ferramentas, 

instrumentos e metodologias para 
a gestão de pessoas.

Foco na missão, visão e os valores 
da organização.

Ambiente de trabalho como espaço de aprendizagem e 
troca de experiências.

A sensibilização e a busca de apoio de grupos 
estratégicos da organização é função primordial nesse 

modelo.

A formação de um banco de talentos é um produto 
importante desse modelo.

Classificação das pessoas quatro grupos e elaboração 
de planos de capacitação e desenvolvimento adequados 

a cada perfil.
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4.4. Marcos legais
Para Carvalho et al., (2009), a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas 

(PNDP  -  Decreto  nº  5.707  de  23/02/2006)  inseriu  o  processo  de  gestão  por 

competências como um referencial para as ações de capacitação dos servidores públicos 

federais visando a melhoria na qualidade dos serviços prestados ao cidadão. 

Os objetivos dessa Política visam alcançar a melhoria da eficiência, eficácia e 

qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade; o desenvolvimento permanente 

do  servidor  público;  a  adequação  das  competências  requeridas  dos  servidores  aos 

objetivos das suas instituições; a divulgação e gerenciamento das ações de capacitação e 

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

A PNDP estabelece como diretrizes (BRASIL, 2006b):

• Incentivar e apoiar o servidor público para ações de capacitação visando 

ao desenvolvimento das competências institucionais e individuais;

• Promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 

exercício de atividades de direção e assessoramento;

• Incentivar a utilização das atividades de capacitação como condição para 

a promoção funcional do servidor, assegurando sua participação nesses 

eventos; 

• Considerar  o  resultado  das  ações  de  capacitação  e  da  avaliação  de 

desempenho do servidor complementares entre si;

• Estimular a participação do servidor em ações de educação continuada;

• Avaliar continuamente os resultados das ações de capacitação.

Segundo o  decreto  acima  citado,  uma  das  estratégias  para  a  implantação  da 

PNDP  é  o  sistema  de  gestão  por  competências  como  ferramenta  para  planejar, 

monitorar  e  avaliar  ações  de  capacitação,  a  partir  da  definição  do  conjunto  de 

conhecimentos, habilidades e das atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores públicos.

Reforçando as diretrizes da PNDP, foi publicado o Decreto 7.133 de 19/03/2010 

que  estabelece  critérios  e  procedimentos  para  a  realização  das  avaliações  de 

desempenho  individual  e  institucional.  Este  decreto  determinou  como  modelo  a 

avaliação  360 graus  tanto  para  os  subordinados  como para  os  gestores,  que  deverá 

tomar  como  base  critérios  e  fatores  considerando  as  competências  do  servidor  na 

execução das suas atividades (BRASIL, 2010).
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5. Metodologia

5.1 Caracterização da pesquisa
Vergara (2000) propõe dois critérios para classificação de uma pesquisa: quanto 

aos fins e quanto aos meios.

Segundo a autora, o presente projeto pode ser classificado quanto aos fins como 

uma pesquisa aplicada,  pois  foi  motivada  pela  necessidade  de solucionar  problemas 

concretos, ou seja, propor um portfólio de competências gerenciais customizado para o 

modelo de gestão do ICMBio.

Quanto  aos  meios  de  investigação  esta  pesquisa  pode  ser  classificada  como 

bibliográfica, documental e estudo de caso. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pois 

consiste  em  um  estudo  sistematizado  da  literatura  existente  (artigos,  livros,  teses, 

dissertações, entre outros), a partir da qual é elaborada uma revisão bibliográfica sobre o 

tema. Este estudo pode ser considerado também como uma investigação documental, 

pois serão analisados documentos internos da Instituição como leis e documentos de 

planejamento. A última classificação é como estudo de caso, uma vez que a pesquisa 

está restrita ao ICMBio.

Segundo Godoy (1996), a natureza dessa pesquisa tem um caráter qualitativo, 

pois buscará um exame detalhado das idéias e opiniões dos gestores sobre competências 

gerenciais  e quais  delas  são essenciais  ao desempenho de sua função,  ou seja,  visa 

analisar profundamente uma situação e um local específico.

5.2 Análise documental 
A primeira  etapa  consistirá  na  análise  documental,  ou  seja,  serão  analisados 

documentos considerados relevantes para a identificação de competências gerenciais, 

tais como:

• Lei 11.516 de 28 de agosto de 2007 – que dispõe sobre a criação do 

Instituto;

• Decreto  6.100 de  26 de  abril  de  2007 – que  regulamenta  a  estrutura 

regimental do Instituto;

• Planejamento Estratégico e missão.

5.3 Mapeamento de competências gerenciais
O diagnóstico  ou mapeamento  de competências  tem como objetivo  principal 

identificar  as  lacunas  de  competências  existentes  em  uma  organização,  cujo 

desenvolvimento é considerado essencial para o alcance da missão. Portanto, o passo 
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inicial  desse  processo  é  o  mapeamento  das  competências  requeridas  pela 

organização (Carbone et al., 2006).

Partindo  desse  pressuposto,  o  diagnóstico  das  competências  gerenciais 

relevantes ao ICMBio foi realizado por meio de uma oficina de trabalho utilizando a 

metodologia  de  facilitação  de  processos  grupais  com  a  visualização  em  cartelas, 

consistindo em uma técnica interativa.

Para obtenção da construção das competências gerenciais, a plenária foi dividida 

em pequenos grupos (subgrupos) para responder a questão: quais são as competências 

necessárias aos gestores do ICMBio? 

A  partir  dessa  tempestade  de  ideias,  as  respostas  de  cada  subgrupo  foram 

registradas em cartelas, seguindo a orientação de redigir uma ideia por cartela, e fixadas 

em um painel que deve ser visualizado por todos os participantes. Deste momento em 

diante a cartela passou a pertencer ao grupo para discussão coletiva.

Em  seguida,  as  ideias  foram  agrupadas  de  acordo  com  uma  lógica  de 

similaridade para formar o portifólio de competências gerenciais do ICMBio.

A dinâmica da oficina consiste, portanto, em um enfoque participativo, onde os 

participantes expõem e debatem suas ideias de forma igualitária,  buscando sempre a 

construção das competências de forma consensual.

Essa oficina teve como objetivo mapear e descrever as competências gerenciais 

no contexto da gestão por processos do  ICMBio, trazendo como diretrizes a Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoas e a Missão do Instituto.

Previamente  à  oficina  presencial  foi  criado  um  ambiente  virtual  para 

disponibilizar  aos  participantes  as  seguintes  referências:  Política  Nacional  de 

Desenvolvimento  de  Pessoas  (Decreto  nº  5.707  de  23/02/2006);  Decreto  7.133 

(19/03/2010);  Mesa-redonda  de  pesquisa-ação:  a)  Gestão  por  competências  em 

organizações de governo e b) Escolas de Governo e Gestão por Competências.

A oficina  de trabalho  contou com a participação  de vinte  pessoas,  incluindo 

coordenadores  gerais,  coordenadores  setoriais  (titulares  e  substitutos)  e  técnicos 

representando todas as Diretorias do ICMBio.  Dos treze macroprocessos existentes na 

atual  estrutura,  apenas  três  não  participaram  das  etapas  de  discussão  sobre  as 

competências gerenciais. 

A oficina foi dividida em quatro blocos, conforme detalhado abaixo:

Bloco 1:  abertura  e  diretrizes,  conceito  de  competência,  importância  do  sistema  de 

gestão por competências.

Bloco 2: mapeamento das competências gerenciais. 
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Bloco 3: descrição das competências gerenciais.

Bloco 4: descrição dos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) requeridos para 

as competências gerenciais.

Ao final de cada oficina o relatório sistematizado foi encaminhado via correio 

eletrônico a todos os coordenadores gerais e demais participantes da oficina para análise 

e sugestões. 

O produto  resultante  desse trabalho  consistiu  num portfólio  de competências 

gerenciais  customizado  para  o  sistema  de  gestão  do  ICMBio.  A  realização  desse 

mapeamento  contou  com  o  apoio  da  alta  direção  e  está  alinhado  aos  objetivos 

estratégicos da Instituição. 

5.4 Análise dos dados e validação das competências gerenciais
Em seguida os dados foram sistematizados em um relatório técnico e analisados 

com base na literatura existente.

A descrição das competências e seus conhecimentos, habilidades e atitudes foi 

validada pelo Dr. Ivan Rocha Neto, especialista na área de Gestão por Competências.
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6. Resultados e Discussão

6.1 Características dos participantes
As oficinas de trabalho para construção das competências gerenciais essenciais 

ao  ICMBio  tiveram  a  participação  de  vinte  representantes  de  todas  diretorias  do 

Instituto  (Diretoria  de  Conservação  da  Biodiversidade,  a  Diretoria  de  Unidades  de 

Conservação de Proteção  Integral,  a  Diretoria  de Unidades  de Conservação de  Uso 

Sustentável e a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística).

Dentre os participantes 55% ocupam função gerencial equivalente à coordenação 

setorial (DAS 3); 20% representam coordenações gerais (DAS 4) e 25%  atualmente 

não desempenham função gerencial,  porém já tiveram essa experiência anteriormente 

ou foram indicados diretamente por seus coordenadores para participar da oficina.

    
    Figura 5: Gráfico demonstrando o perfil gerencial dos participantes

Pode-se verificar também que 35% dos participantes possuem especialização e 

25% possuem mestrado  e  graduação  respectivamente,  apenas  15% possuem ensino 

médio.
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     Figura 6: Gráfico demonstrando a escolaridade dos participantes

A distribuição dos gestores que participaram da oficina quanto ao gênero está 

caracterizada por 60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino, o que indica uma 

participação crescente de mulheres em funções gerenciais no ICMBio.

    Figura 7: Gráfico demonstrando a composição dos participantes quanto ao gênero.
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6.2 Resultados da Oficina

O resultado da oficina de mapeamento de competências indicou a necessidade de 

desenvolvimento de onze competências gerenciais  essenciais  para o cumprimento da 

missão do ICMBio, conforme exposto na figura 8.

Figura 8: Competências gerenciais necessárias ao cumprimento da missão do ICMBio

As competências elencadas para os gestores do ICMBio coincidem com algumas 

das competências propostas por Oderich (2005) e Echevest, et al., (1999) citados por 

Oderich (2005), conforme podemos observar no quadro 4.

Oderich (2005) Echevest, et al., (1999)

Visão sistêmica e estratégica
Domínio pessoal

Capacidade de trabalhar em equipe
Habilidades humanas e interculturais

Criatividade
Flexibilidade

Capacidade de inovação
Comportamento ético

Capacidade de aprender, educar e liderar

Integridade
Visão estratégica

Capacidade de liderança
Visão da empresa

Capacidade de decisão
Foco no resultado

Ética no trato de questões profissionais 
e sociais

Capacidade de negociação
Motivação

Coordenação de trabalhos em equipe
Habilidade em relações interpessoais

Atitude proativa
 Quadro 4: Competências gerenciais essenciais conforme Oderich (2005) e 

Echevest, et al., (1999). Fonte: Oderich (2005)
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Comunicação
Negociação e 
articulação

Conhecimento 
técnico 

Gestão de recursos 
materiais Gestão de equipes

Gestão de recursos 
financeiros e 

orçamentários

Ética

Gestão do 
conhecimento e 

informação

Planejamento
Gestão de projetos

Visão sistêmica



Para  Nininger  e  Arditti  (2004)  dentre  as  habilidades  de  um  gestor  estão  a 

capacidade de administrar o desempenho da equipe e o bem-estar no local de trabalho, 

de gerenciar conflitos e de identificar as especificidades de cada membro da equipe para 

viabilizar o funcionamento da equipe e a execução das tarefas. 

Quin et al., (2003) também discutem oito perfis de líderes gerenciais, a descrição 

dos  comportamentos  gerenciais  pode  ser  considerada  genérica,  aplicando-se  tanto  a 

gerentes de primeiro escalão quanto a executivos de grandes organizações (Figura 9).

Figura 9: Papéis de liderança gerencial e suas respectivas competências- chave. 

Fonte: Quin et al., (2003).

O portfólio de competências  gerenciais  obtido para o ICMBio demonstra  um 

alinhamento  com  literatura  consultada,  além  de  competências  específicas  para  o 

contexto dessa instituição como, por exemplo, a gestão de recursos materiais e gestão de 

recursos financeiros e orçamentários.

Para Dutra (2008b) as competências individuais precisam ser pensadas de forma 

sistêmica,  alinhadas às competências essenciais para a organização,  pois só assim as 

entregas das pessoas estarão focadas no que é essencial para a organização.
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A  construção  das  competências  gerenciais  e  a  sua  descrição  foram 

trabalhadas seguindo essa linha, quais as competências e qual o desempenho esperado 

são essenciais ao ICMBio neste momento. No quadro 5 é apresentada a descrição das 

competências gerenciais do ICMBio.

Posteriormente, para cada uma das competências foi construído o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos, conforme detalhado no quadro 6.

Fischer (2002) aponta que a vantagem do modelo de gestão por competências 

está na sua capacidade para enfrentar ambientes competitivos.

Os resultados da implantação da gestão por competências podem ser utilizados 

para planejar,  monitorar  e  avaliar  as  ações de capacitação;  orientar  os processos de 

movimentação  de  pessoal,  e,  assim,  propor  a  lotação  mais  adequada  ao  perfil  do 

servidor;  identificar  lacunas  de aprendizagem;  avaliar  o  desempenho dos servidores, 

orientar  os  processos  seletivos  (internos  e  externos)  para  admissão  e  alocação  de 

pessoas em cargos ou funções; implantar processos de remuneração variável; orientar o 

estabelecimento de parcerias e direcionar investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

(CARBONE et al., 2006).

O  mapeamento  das  competências  gerenciais  no  ICMBio  pode  ser  um 

instrumento para viabilizar a integração e a coerência entre os objetivos estratégicos 

propostos e a capacidade gerencial requerida para atingi-los (vide Figura 2).

Além disso, o presente trabalho contribui diretamente para o alcance do objetivo 

estratégico “consolidação das políticas de formação continuada para os servidores e das 

políticas  de  gestão  de  pessoas  do  Instituto”,  pois  servirá  de  subsídio  para  o 

desenvolvimento de programas de formação gerencial.

43



Descrição das competências gerenciais do ICMBio

Comunicação Propõe e executa estratégias de comunicação, apresenta as 
idéias com clareza e objetividade, buscando melhorar 

internamente a gestão e a comunicação entre os processos bem 
como divulgar a marca ICMBio ao público externo.

Negociação e articulação Articula e negocia com diferentes atores, concilia interesses, 
considerando o contexto político-econômico bem como o 

planejamento institucional, buscando um acordo satisfatório 
para ambas as partes.

Gestão de recursos 
financeiros e 

orçamentários

Capta, planeja e administra os recursos financeiros e 
orçamentários de forma eficaz e eficiente, buscando identificar 

previamente possíveis erros a fim de minimizar falhas nos 
processos administrativos.

Gestão de equipes Lidera equipes identificando competências individuais, 
delegando tarefas, compartilhando decisões e sabendo ouvir. 

Estimula o espírito de equipe e a educação continuada, 
valorizando o papel de cada um no alcance das metas 

institucionais.
Gestão de recursos 

materiais
Administra com eficiência e eficácia a compra, uso e 
distribuição de recursos, identificando necessidades e 
prioridades para o alcance dos objetivos estabelecidos.

Conhecimento técnico Domina e aplica com efetividade os conhecimentos técnicos, 
normas e procedimentos no desempenho de suas atividades, 

buscando a qualificação e o aprendizado permanente, 
projetando novas perspectivas e cenários futuros.

Gestão do conhecimento e 
informação

Conduz de forma integrada o processo de registro, 
sistematização e divulgação dos dados e informações, a fim de 

institucionalizar e disseminar o conhecimento em todos os 
níveis da organização.

Ética Demonstra postura institucional ética e responsável, 
observando os princípios da administração pública, respeitando 

normas e procedimentos internos e reconhecendo sua 
responsabilidade sócio-ambiental.

Visão sistêmica Demonstra conhecimento sobre a estrutura organizacional, 
sobre o fluxo de processos e tem clareza da relação e da 

influência mútua dos mesmos, promove a interdisciplinaridade 
e as sinergias buscando uma integração institucional adequada 

dos processos.
Planejamento Estabelece, de forma participativa, objetivos condizentes com a 

missão institucional, identifica oportunidades e tendências, 
define prioridades e metas factíveis.

Gestão de projetos Elabora, planeja, executa, coordena e monitora programas e 
projetos em sua área de atuação com a visão de interface com 

outros processos, buscando contribuir para o alcance dos 
resultados institucionais.

Quadro 5: Descrição das competências gerenciais do ICMBio.
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Competências 
Gerenciais

Conhecimentos Habilidades Atitudes

Comunicação

Conhecimento de idiomas;

Conhecimento sobre o uso adequado da 
língua portuguesa

Conhecimento sobre formas de 
comunicação com a mídia

Conhecimento sobre os veículos 
institucionais de comunicação

Conhecimento sobre técnicas de 
comunicação

Ser capaz de expressar idéias com clareza e 
objetividade

Ser capaz de adequar a linguagem conforme o 
público alvo

Ser capaz de transmitir as informações 
técnicas corretamente

Ser capaz de criar, utilizar e disseminar o uso 
dos espaços de comunicação do Instituto

Ser aberto às criticas e 
sugestões

Criatividade

Flexibilidade

Respeito às opiniões 
diversas

Negociação e 
articulação

Conhecimento técnico específico

Conhecimento sobre gestão de conflitos

Conhecimento de técnicas de negociação

Ser capaz de argumentar, persuadir e 
convencer

Ser capaz de comunicar-se com clareza

Ser capaz de identificar oportunidades e 
parceiros

Saber fazer análises políticas e do contexto

Saber lidar com pressões políticas e 
econômicas

Apresentar bom relacionamento interpessoal

Flexibilidade

Autoconfiança

Respeito pelos outros

Empatia

Postura institucional

Iniciativa
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Competências 
Gerenciais

Conhecimentos Habilidades Atitudes

Gestão de recursos 
financeiros e 

orçamentários

Conhecimento sobre instrumentos, 
ferramentas e sistemas para a gestão de 
recursos financeiros e orçamentários.

Conhecimento sobre orçamento público.

Conhecimento sobre planejamento.

Conhecimento sobre legislação aplicada e 
normativas.

Conhecimento de princípios de 
contabilidade, administração e finanças no 

setor público.

Conhecimento sobre as diretrizes 
institucionais.

Saber utilizar aplicativos e sistemas para a 
gestão dos recursos financeiros e 

orçamentários.

Ser capaz de analisar os dados financeiros e 
orçamentários.

Possuir bom raciocínio lógico.

Possuir capacidade de organização.

Perfil legalista.

Dinamismo.

Concentração.

Paciência.

Gestão de equipes

Conhecimento sobre gestão de pessoas.

Conhecimento sobre liderança.

Conhecimento sobre gestão de conflitos.

Conhecimento sobre planejamento.

Saber delegar tarefas.

Saber ouvir.

Saber compartilhar decisões.

Saber avaliar o desempenho individual e de 
equipe.

Paciência.

Assertividade.

Imparcialidade.

Ser aberto às críticas e 
sugestões.
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Competências 
Gerenciais

Conhecimentos Habilidades Atitudes

Gestão de equipes

Conhecimento sobre legislação e normas 
aplicadas à gestão de pessoas.

Saber dar e receber feedback.

Ter capacidade de se auto-motivar e motivar o 
outro.

Ser capaz de identificar competências 
individuais e valorizar tanto o indivíduo como 

a equipe.

Iniciativa.

Comprometimento.

Respeito pelo outro

Gestão de recursos 
materiais

Conhecimento sobre legislação aplicada 
(Licitação, Contratos).

Conhecimento institucional e da cultura 
organizacional.

Conhecimentos de sistemas corporativos.

Conhecimento e avaliação das demandas 
com base no planejamento estratégico, 
tático e operacional.

Conhecimento sobre administração de 
recursos de materiais

Ser capaz de desenvolver ferramentas de 
controle para a administração de recursos 
materiais.

Ser capaz de operar sistemas.

Ser capaz de sistematizar dados e demandas.

Ser capaz de gerenciar e executar o 
planejamento.

Possuir capacidade de análise e síntese.

Possuir capacidade de organização.

Possuir visão sistêmica.

Comprometimento.

Responsabilidade.

Imparcialidade.

Pró- atividade 
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Competências 
Gerenciais

Conhecimentos Habilidades Atitudes

Conhecimento técnico

Conhecimento de redação oficial e uso 
adequado da língua portuguesa.

Conhecimento de idiomas.

Conhecimento técnico específico da área de 
atuação.

Conhecimento de procedimentos e normas 
legais.

Ser capaz fazer uso e aplicar o conhecimento.

Ser capaz de trabalhar de forma 
interdisciplinar.

Possuir visão sistêmica.

Possuir capacidade de análise e síntese. 

Compartilhar o 
conhecimento.

Respeito às opiniões 
diversas.

Buscar novos 
conhecimentos e 
aprendizagem contínua.

Gestão do conhecimento 
e informação

Conhecimento de estratégias e práticas da 
gestão do conhecimento (ex.: coaching, 
comunidades de práticas).

Conhecimento sobre a psicologia das 
relações humanas.

Conhecimento sobre a cultura e estrutura da 
organização.

Conhecimento sobre técnicas de 
sistematização e divulgação de informações 
e conhecimento

Ser capaz de organizar soluções e 
informações.

Ser capaz de trabalhar em rede.

Possuir clareza das necessidades e objetivos.

Ser capaz de identificar oportunidades e 
problemas.

Possuir habilidades conversacionais.

Disponibilidade de 
compartilhar o 
conhecimento.

Criatividade.

Saber ouvir.
 
Atualização e 
aprendizado contínuo.

Cooperativismo.
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Competências 
Gerenciais

Conhecimentos Habilidades Atitudes

Gestão do conhecimento 
e informação

Conhecimento sobre instrumentos de 
institucionalização do conhecimento.

Conhecimento para uma ambiência 
adequada dos processos de gestão do 
conhecimento.

Ética

Conhecimento sobre o Código de ética do 
servidor público civil do poder executivo 
federal.

Conhecimento sobre a Lei 8.112/90.

Conhecimento do regramento da comissão 
de ética do instituto

Ser capaz de implementar programas de 
responsabilidade sócio-ambiental.

Ser capaz de identificar interesses e suas 
implicações para a instituição.

Ser capaz de demonstrar integridade na 
tomada de decisão.

Ser capaz de gerenciar ou resistir às pressões 
organizacionais.

Responsabilidade 
socioambiental.

Transparência.

Imparcialidade.

Razoabilidade.

Justiça.

Visão sistêmica

Conhecimento sobre o planejamento 
estratégico do Instituto.

Conhecimento sobre gestão de processos.

Conhecimento da estrutura e cultura 
organizacional.

Ser capaz de identificar oportunidades, 
ameaças.

Ser capaz de processar e transmitir 
informações.

Ser capaz de trabalhar em rede.

Flexibilidade.

Respeito às opiniões 
diversas.

Compartilhar 
conhecimento.
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Competências 
Gerenciais

Conhecimentos Habilidades Atitudes

Visão sistêmica
Ser capaz de projetar cenários (visão 
estratégica).

Possuir facilidade de comunicação.

Possuir capacidade de análise e síntese

Cooperativismo.

Planejamento

Conhecimento sobre a administração 
pública.

Conhecimento sobre ferramentas de 
planejamento (estratégico, tático e 
operacional).

Conhecimento sobre o planejamento 
estratégico do instituto.

Conhecimento sobre teorias de 
planejamento.

Conhecimento básico de finanças e 
gerenciamento financeiro.

Ser capaz de identificar oportunidades e 
tendências.

Ser capaz executar avaliação contínua.

Ser capaz de avaliar e criar indicadores de 
desempenho.

Ser capaz de identificar erros e corrigi-lo.

Assertividade.

Responsabilidade.

Dinamismo.

Criatividade.
 
Flexibilidade.

50

Quadro 6: Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para as competências gerenciais



Competências 
Gerenciais

Conhecimentos Habilidades Atitudes

Gestão de projetos

Conhecimento sobre ciclo de gerenciamento 
de projetos.

Conhecimento sobre ferramentas de 
planejamento, monitoramento e controle.

Conhecimento básico de finanças e 
gerenciamento financeiro.

Conhecimento técnico específico.

Conhecimento dos aplicativos de 
informática.

Conhecimento sobre o planejamento 
estratégico do instituto.

Ser capaz de gerenciar e trabalhar em equipe.

Ser capaz de expressar as idéias com clareza e 
objetividade.

Ser capaz de monitorar a execução dos 
projetos.

Ser capaz de identificar oportunidades e 
parceiros.

Ser capaz de delegar responsabilidades.

Versatilidade.

Criatividade.

Flexibilidade.
 
Responsabilidade.

Respeito às opiniões 
diversas.
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A  implantação  de  um  modelo  gestão  por  competências  é  um  processo 

dinâmico e contínuo, Brandão e Bahry (2005) alertam para a importância de identificar 

periodicamente as lacunas de competências e propor a captação e o desenvolvimento 

das competências necessárias.

Além disso, o acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos permitem que 

o processo de gestão por competências seja um ciclo em constante aperfeiçoamento. 

Nesse sentido, o processo de implantação do sistema de gestão por competências 

no ICMBio pode ser iniciado pela temática das competências gerenciais, evoluindo para 

a construção do portfólio de competências técnicas, básicas e organizacionais associado 

à constante avaliação da adequabilidade do portfólio das competências gerenciais.
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7. Recomendações

Conforme observamos  na literatura,  este  trabalho  constitui  apenas  a primeira 

etapa  para  a  implantação  de  um  sistema  de  gestão  por  competências,  ou  seja,  o 

mapeamento  de  competências  serve  como  subsídio  para  os  processos  de 

desenvolvimento das competências necessárias à efetiva implantação do sistema.

Dado  o  foco  do  presente  trabalho  nas  competências  gerenciais,  pode  ser 

proposto  um  programa  de  formação  e  desenvolvimento  gerencial  com  base  nas 

competências essenciais elencadas.

Para tanto é  necessário dar  prosseguimento às outras  ações que compõem as 

etapas de implantação desse sistema, como por exemplo, o diagnóstico de lacunas de 

competências  gerenciais  para  então  propor  e  executar  ações  de  treinamento, 

desenvolvimento  e  educação,  e,  posteriormente,  em  decorrência  do  desempenho, 

avançar para a remuneração por competências.

A filosofia  da gestão por competências  aposta  em um novo perfil  de gestor, 

detentor de uma visão estratégica que parta de premissas como a valorização do capital 

intelectual,  a  aprendizagem  contínua  e  a  modernização  dos  processos  produtivos  e 

serviços oferecidos pela organização.

Além disso, a PNDP reforça a importância da capacitação trazendo como uma 

de  suas  diretrizes  o  incentivo  e  a  promoção  da  capacitação  gerencial  visando  ao 

desenvolvimento das competências individuais alinhadas às institucionais.

Portanto,  programas  de  desenvolvimento  de  competências  implicam  em 

servidores e gestores mais preparados para sua função,  o que reflete diretamente na 

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade, estando associado à 

boa governança e ao exercício da accountability.
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8. Conclusão e Considerações Finais

A modernização  dos modelos  de gestão pessoas tem se tornado um discurso 

recorrente entre os gestores, entretanto sua prática ainda é pouco difundida na rotina das 

instituições.

A gestão por competências aparece como uma alternativa de modelo alinhado às 

novas  expectativas  de  valorização  das  pessoas  e  à  gestão  do  capital  humano  nas 

organizações. A própria Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal institui como 

um de seus instrumentos o sistema de gestão por competências.

Esse  modelo  se  integra  à  estratégia  da  instituição  buscando  estimular  a 

aprendizagem  contínua  e  aperfeiçoar  seus  padrões  de  desempenho,  e,  no  caso  da 

administração pública, atender às expectativas da sociedade melhorando a qualidade do 

serviço público. 

A PNDP reforça a importância da gestão por competências para adequação das 

competências  profissionais  aos  objetivos  da  instituição,  tendo  como  norte  o  plano 

plurianual.  Além disso,  este  sistema propõe uma relação  direta  entre  desempenho e 

capacitação contínua.

Pode-se entender que no setor privado as vantagens propostas por esse modelo 

estão ligadas à idéia de diferencial  competitivo,  de sobrevivência  da organização no 

mercado, e, portanto implicam em vantagens competitivas e maior lucratividade para a 

empresa.

No setor público a sensibilização da alta administração e dos próprios servidores 

para a implantação de novas práticas, como a gestão por competências é um processo 

mais complexo e demorado. Esse processo envolve a mudança da cultura organizacional 

e o estabelecimento  de um forte  comprometimento  dos servidores  e gestores com a 

efetiva melhoria dos serviços públicos e especialmente com a sua função primordial de 

atender às demandas da sociedade.

Desta forma, um desafio que se impõe à administração pública é transformar 

estruturas burocráticas e hierárquicas em organizações mais flexíveis e compatíveis com 

as exigências tecnológicas e econômicas (NUNBERG, 1993). Sabe-se que não existe 

um modelo único ou o mais eficiente, mas sim estratégias para customizar modelos e 

processos de gestão compatíveis  com o escopo e a diversidade das organizações do 

setor público.
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O escopo deste trabalho visou contribuir para a implantação de um sistema 

que reflita as atribuições e especificidades do ICMBio, propondo ao mesmo tempo um 

produto  adequado  às  necessidades  dos  gerentes  da  Instituição.  Portanto,  o  produto 

obtido neste trabalho está de acordo com os pressupostos da literatura que apresentam a 

gestão  por  competências  como  um caminho  para  conciliar  as  expectativas  entre  as 

pessoas e as instituições (DUTRA, 2008b).

O  mapeamento  das  competências  gerenciais  essenciais  ao  ICMBio  é  só  o 

primeiro passo desse processo e a base para a construção da aprendizagem contínua e do 

autodesenvolvimento dos gestores.

 Existe, portanto, um longo caminho a se trilhar para a efetiva implantação do 

modelo  fundamentado  nas  competências:  a  discussão  sobre  formas  de  admissão  e 

remuneração  por  competências,  os  processos  e  as  trilhas  de  aprendizagem  para  o 

desenvolvimento de competências.

As contribuições do modelo são várias como a valorização do capital intelectual, 

inserção da visão da dimensão humana nas organizações  (enfoque nas habilidades e 

atitudes  do  indivíduo),  estímulo  ao  desenvolvimento  profissional  e  aprendizagem 

contínua, capacitação no contexto das competências, entre outras.

Nesse  contexto,  a  gestão  de  pessoas  por  competências  alcança  um  papel 

fundamental para a melhoria dos padrões de desempenho da administração pública. O 

desafio está em internalizar na cultura administrativa a idéia das pessoas como parte da 

estratégia das instituições, o que torna essencial a existência de modelos adequados para 

gestão  das  relações  de  trabalho,  que  permitam  o  desenvolvimento  mútuo  de 

organizações e pessoas.
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