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Mensagem ao Servidor
A Gestão por Competências é uma poderosa ferramenta de gestão que permite gerenciar
as Lacunas de Competências da organização. Ela serve de subsídio para modernização das
demais políticas e práticas de gestão de pessoas, visando potencializar a força de trabalho para
o alcance dos objetivos estratégicos institucionais. No ano de 2018 o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBio deu início a implantação do Programa de Gestão por
Competências. O primeiro projeto a ser executado foi o Mapeamento das Competências, realizado em parceria com a Universidade Federal do Pará - UFPA.
No âmbito do ICMBio, a Gestão por Competências será utilizada para qualificar a capacitação – no sentido de maximizar o uso dos recursos em treinamento e desenvolvimento – e para
modernizar as políticas de mobilidade, recrutamento e seleção. As Lacunas de Competências
serão utilizadas para elaborar o Plano Anual de Capacitação – PAC, para a construção de Trilhas
de Aprendizagem e para análise das solicitações para participação em eventos de capacitação.
A mobilidade por competências visará alocar os servidores certos nos lugares certos, melhorando as políticas para remoção, por exemplo. O recrutamento e seleção por competências incluirá
tanto a modalidade interna, com critérios e perfil profissional para ocupação dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Comissionadas do
Poder Executivo – FCPE, como a externa – concurso público focado em perfis profissionais.
O objetivo desse guia é orientar os servidores e gestores sobre os principais conceitos e
novas diretrizes institucionais relacionadas a Gestão por Competências.
Thais Ferraresi Pereira
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas
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A Gestão Estratégica de Pessoas pode ser definida como uma gestão de pessoas alinhada
com a estratégia da organização, próxima à alta administração, onde as pessoas são reconhecidas como elemento fundamental na produção de valor público. Além desse alinhamento vertical
com o planejamento estratégico ela também faz um alinhamento horizontal com as demais políticas de gestão de pessoas, mostrando assim o caráter sistêmico que o conceito propõe.
A Gestão por competências é um modelo de gestão que viabiliza a Gestão Estratégica de
Pessoas e objetiva gerenciar as Lacunas de Competências da organização. Na administração
pública ela foi formalmente introduzida pelo Decreto nº 5.707 de 26 de fevereiro de 2006. A Lacuna de Competência é a diferença existente entre as competências necessárias para a concretização da estratégia formulada e as competências internas já disponíveis na organização.
A Competência pode ser entendida como um comportamento, observável e mensurável,
emitido pelo indivíduo em seu ambiente de trabalho para o alcance dos objetivos da organização.
Podemos classificar as competências em individuais – relacionadas aos profissionais – e
organizacionais, referentes às capacidades da instituição, onde uma influencia a outra, e vice-versa. As individuais são divididas em transversais, gerenciais e técnicas.
Com a adoção desse Modelo de Gestão por Competências o Instituto reforçará o alinhamento da gestão de pessoas com os objetivos estratégicos organizacionais, potencializando a
força de trabalho institucional no sentido de maximizar a proteção do patrimônio natural e a promoção do desenvolvimento socioambiental, missão do Instituto.
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Etapas da implantação da Gestão por Competências
1.

2.

Formulação da estratégia organizacional

Está relacionada com a definição da missão, visão, objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempenho. No ICMBio esta etapa é representada pelo Mapa Estratégico 2015/2018,
publicado pela Portaria n. 61, de 20 de fevereiro de 2017, que disciplina a elaboração, implantação, monitoramento e Gestão do Planejamento Estratégico, no âmbito Instituto.

Mapeamento de competências

O mapeamento tem como objetivo identificar as lacunas existentes entre as competências
necessárias para a realização da estratégia formulada e as competências internas disponíveis.
No Instituto ele foi realizado no ano de 2018 em parceria com a Universidade Federal do Pará –
UFPA, por meio do Termo de Execução Descentralizada – TED 01/2018 ICMBio-UFPA. Durante
os meses de setembro e outubro de 2018 foram executadas 05 oficinas de Mapeamento de
Competências, que contaram com a participação de mais de 100 servidores e colaboradores de
unidades tanto da sede como descentralizadas (Unidade Avançada de Administração Financeira
– UAAF, Centro de Pesquisa, Coordenação-Regional – CR, Núcleo de Gestão Integrada – NGI
e Unidade de Conservação – UC). Na avaliação das Lacunas de Competências foram respondidos 1.309 questionários, o que representa 74,41% do quadro de servidores.
3.

Captação e/ou desenvolvimento de competências

A captação diz respeito à seleção de competências externas e sua integração ao ambiente organizacional, que pode dar-se, no nível individual, por intermédio de ações de recrutamento
e seleção de pessoas e, no nível organizacional, por meio de joint-ventures ou alianças estratégicas. O desenvolvimento refere-se ao aprimoramento das competências internas disponíveis
na organização, que ocorre, no nível individual, por meio da aprendizagem e, no nível organizacional, por intermédio de investimentos em pesquisa.
4.

Acompanhamento e avaliação

Nessa etapa a instituição faz uma avaliação de desempenho para monitorar a execução
dos trabalhos no intuito de identificar e corrigir eventuais desvios. Essa avaliação gerará informações que subsidiarão as etapas anteriores, induzindo revisões na estratégia organizacional, no
mapeamento de competências e na captação e/ou desenvolvimento. Esta fase funciona como
um mecanismo de feedback ou retroalimentação.
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Competências organizacionais

São os atributos que tornam a organização eficaz, sendo entendidos como as capacidades
necessárias para que o ICMBio alcance seus objetivos e gere valor público para a sociedade.
Nome

Descrição
Exercer o poder de polícia, por meio da fiscalização,
Proteção Socioambiental
licenciamento e demais limitações administrativas de forma
eficiente e segura.
Planejar e avaliar informações e soluções integrais,
Planejamento e Gestão Integral sistêmicas e tempestivas de acordo com a segurança e
qualidade dos dados, com atualização permanente.
Desenvolver e implementar o uso responsável do espaço
Uso Econômico e Nãonas unidades de conservação, considerando a qualidade
Econômico de Recursos
de vida e serviços ambientais prestados, de acordo com as
Naturais
exigências legais e de sustentabilidade.
Propor ações para ampliação da visitação pública voltada
à recreação, à interpretação ambiental e ao ecoturismo
Visitação Pública
em unidades de conservação federais, de acordo com a
legislação vigente.
Identificar, interagir e manter parcerias com instituições
públicas, sociedade civil, segmento empresarial e outras
Promoção e Articulação de
organizações para fortalecer as cadeias de produtos da
sociobiodiversidade e benefícios aos povos e comunidades
Parcerias
tradicionais, de acordo com os objetivos estratégicos do
órgão.
Estabelecer Políticas Públicas para fortalecer as cadeias
Promoção e Articulação de
de produtos da sociobiodiversidade e benefícios aos povos
Políticas Públicas
e comunidades tradicionais, de acordo com os objetivos
estratégicos do órgão.
Planejar estratégias e ações de comunicação institucional
Participação Social
para mobilizar a participação da sociedade civil em
políticas e ações para a conservação da biodiversidade.
Desenvolver e implementar ferramentas integradas para
Estratégias para a conservação
avaliação, conservação e manejo de espécies ameaçadas
de espécies ameaçadas e
de extinção e ecossistemas para melhoria da condição das
ecossistemas
espécies e das áreas protegidas.
Propor estratégias e ações que visem a integração,
valorização, formação e desenvolvimento dos servidores
Gestão Estratégica de Pessoas do ICMBio alinhadas aos objetivos estratégicos do instituto,
com vistas à saúde, qualidade de vida do trabalhador e
qualificação do desempenho individual e institucional.
10
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Desenvolver pesquisas e processos formativos
continuados, dialógicos, críticos, integrados com o público
Formação continuada e pesquisa
interno e externo, que estimulem boas práticas, de acordo
com os objetivos da instituição.
Gerar, sistematizar e socializar informações e
Gestão do Conhecimento e da conhecimentos atualizados, ao público interno e externo,
Informação
de forma clara, acessível e tempestiva por meio da
Unidade Escola e do ambiente virtual.
Propor inovações teóricas, procedimentais e/ou
tecnológicas resultado da aprendizagem aplicada a serem
Inovação
adotadas pelo instituto para ampliar soluções colaborativas,
conectar conhecimentos e dirimir retrabalhos.
Tomar decisões considerando a complexidade,
interdependência e complementariedade dos processos
Ação Sistêmica
de trabalho, avaliando os impactos de suas ações para a
obtenção dos resultados institucionais.
Agir no exercício de sua função e fora dele, de acordo
Transparência, Ética e
com as normas e princípios institucionais, e o Código de
Identidade institucional
Ética profissional, identificando as implicações das ações e
fortalecendo a imagem institucional.
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Competências transversais

Patrimônio Público

Probidade Administrativa
Relacionamento Interpessoal
São as competências que descrevem os comportamentos comuns a todos os servidores
em exercício no ICMBio.
Nome

Descrição
Comunicar-se por escrito, considerando a demanda
Comunicação Escrita
exposta e a linguagem do interlocutor, de acordo com a
norma culta da língua portuguesa brasileira.
Identificar a necessidade de recursos materiais para
Levantamento de Necessidade
o funcionamento da unidade, considerando prazos,
de Material
orçamentos e normas específicas da Organização.
Identificar e socializar informações (Diretrizes, Valores
e Objetivos Institucionais), nos diferentes meios de
Publicidade Institucional
comunicação, que possam fortalecer a imagem da
Organização junto à população e a própria Organização.
Responder às demandas do público, considerando a
Atendimento ao Público Interno
natureza da solicitação, as características do solicitante,
e/ou Externo
obedecendo prazos e normas de civilidade e ética.
Autorregular as próprias emoções, empregando técnicas
Autocontrole
de controle e identificando elementos ambientais
potencialmente estressores.
Identificar os pontos positivos e negativos de seu próprio
Autocrítica
comportamento, por meio de seu desempenho no
ambiente de trabalho.
Organizar e realizar suas tarefas e compromissos
profissionais de acordo com sua natureza, considerando os
Autogerenciamento
níveis de prioridade, os prazos necessários e os objetivos
da unidade.
Comunicar-se na forma oral identificando corretamente a
solicitação do ouvinte e respondendo-a objetivamente, em
Comunicação Oral
linguagem apropriada ao interlocutor utilizando técnicas de
oratória.
Avaliar ideias e opiniões de acordo com os objetivos
estabelecidos, considerando suas vantagens e
Flexibilidade
desvantagens e obedecendo às normas de civilidade e
ética da instituição.
Propor inovações teóricas, procedimentais e/ou
Inovação
tecnológicas, considerando as necessidades da unidade/
Organização e obedecendo às normas vigentes.
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Sustentabilidade

Trabalho em Equipe
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Utilizar espaços e bens públicos, conservando as suas
integridade e funcionalidade, de acordo com a legislação e
os manuais pertinentes.
Agir no exercício de sua função e fora dele, de acordo com
as normas e princípios institucionais, e o Código de Ética
profissional.
Interagir com os demais colaboradores, respeitando as
diferenças, buscando convívio pacífico e produtivo.
Realizar suas atividades de acordo com os princípios e
políticas de sustentabilidade.
Atuar em equipes de trabalho, considerando as
características dos demais membros, a natureza da
tarefa e os objetivos do plano de trabalho, obedecendo às
normas de civilidade e ética da organização.
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Competências gerenciais

Representação

Supervisão de Atividades

São as competências que descrevem comportamentos requeridos daqueles que exercem
funções de supervisão, direção ou chefia.
Nome
Análise de Cenário

Decisões Estratégicas

Delegar Tarefas

Devolutiva (feedback)

Gestão de Conflitos
Gestão da Informação
Gestão da Motivação
Gestão de Mudanças

Negociação

Orientação Estratégica

Planejamento
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Descrição
Identificar riscos positivos e negativos para a Organização
utilizando técnicas de análise de cenários e dados
disponíveis, nos processos da Organização e de acordo
com os objetivos da Organização.
Tomar decisões com base em uma visão estratégica,
de acordo com os objetivos da unidade/Organização,
considerando os níveis de prioridade estabelecidos.
Distribuir as atividades da unidade de acordo com os
objetivos institucionais, perfil e competências da equipe,
otimizando recursos e tempo de trabalho.
Oferecer ao colaborador informações a respeito de seu
desempenho, apontando pontos positivos e pontos
a melhorar e utilizando técnicas pertinentes para a
devolutiva.
Mediar conflitos, considerando as partes envolvidas
e propondo soluções de acordo com os interesses
institucionais, utilizando técnicas de mediação.
Organizar o fluxo de informação da organização,
identificando sobrecargas e lacunas.
Identificar fatores motivacionais dos membros da sua
equipe, desenvolvendo programas condizentes para o
reconhecimento de desempenho.
Conduzir processos de mudança organizacional de acordo
com a realidade e/ou os desafios apresentados.
Estabelecer acordos e consensos com pessoas e
grupos de acordo com as condições e contrapartidas
da Organização, utilizando técnicas de negociação e
legislação vigente.
Elaborar objetivos, metas e iniciativas para as unidades
e equipes alinhadas às estratégias institucionais,
identificando necessidades e prioridades para a
maximização dos resultados.
Definir objetivos, investimentos, ações e resultados de
acordo com os objetivos do Planejamento Estratégico da
Unidade e da Organização.

www.icmbio.gov.br

Visão Estratégica

Visão Sistêmica
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Representar a Organização em eventos internos e
externos de acordo com seu conhecimento técnico com
postura, clareza e comunicação adequada.
Avaliar a execução das atividades realizadas pelos
colaboradores e unidades subordinadas de acordo com o
planejamento e os objetivos da unidade.
Estabelecer estratégias, que considerem o papel e o
contexto de atuação da Organização, nos âmbitos interno
e externo, alinhadas aos propósitos institucionais de curto,
médio e longo prazo.
Tomar decisões considerando a interação e a
interdependência entre processos de trabalho, setores e
unidades, avaliando os impactos de suas ações para a
obtenção dos resultados institucionais.

15

Competências técnicas

São as competências que descrevem comportamentos necessários ao desempenho de
atividades operacionais ou de assessoramento, sem o exercício formal da liderança.
Foram mapeadas um total de 1.345 competências técnicas, divididas entre sede e unidades descentralizadas. Na sede elas estão organizadas por Coordenação, Divisão e Serviço. Já
nas unidades descentralizadas ficaram organizadas por UAAF, Centro de Pesquisa, Coordenação-Regional, Núcleo de Gestão Integral e Unidade de Conservação – que foi categorizada em
Amazônica, Não-Amazônica e Marinho-Costeiro.

Primeiras ações institucionais

Após o Mapeamento de Competências foram executadas as seguintes ações:
Elaboração do PAC 2019 com base nas Lacunas de Competências das categorias
transversais, gerenciais e técnicas;
Estabelecimento do Dicionário de Competências do ICMBio; e
Publicação da Portaria que institui a Política de Gestão por Competências no âmbito do ICMBio.

Elas poderão ser visualizadas no Painel Dinâmico de Informações do ICMBio por meio do
link http://qv.icmbio.gov.br.
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Missão: Proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste Brasilia-DF, CEP
70.670-350 • Telefone: (61) 2028-9001
http://www.icmbio.gov.br/portal/ • https://www.facebook.com/ICMBio/

