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Tópicos  
   

1. Alinhamento entre competências e resultados organizacionais de eficiência, eficácia e efetividade   
 

3. Caráter multinível do conceito de competências e natureza complexa dos processos de trabalho 
- Indivíduo (micro), Grupos e unidades (meso), Organização  (macro), Ambiente (mega) 
- Configurações: Somativa e compilativa 

 
2. Dimensão temporal dos modelos de gestão de pessoas por competências 

 
4. Dimensão política  

 
5. Ligações entre modelos de gestão por competências e resultados organizacionais: desafios e 
oportunidades   
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Tecnologia 

Serviços  

Estrutural 

Competências 
organizacionais 

Atitudes 

Conhecimentos 

Habilidades 

Competências 
individuais 

 
O maior desafio: 

alinhar as competências 
organizacionais 

e individuais 
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Processos 
organizacionais 

Stakeholders 

  

Stakeholders Competências organizacionais 

Competências individuais 
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Gestão por competências também no nível de processos.... 

Mapeamento de processos é 
condição necessária à busca de 
eficiência, eficácia e 
efetividade  

Competências de grupo 



SOCIEDADE 

• As fronteiras de atuação são amplas 

Agentes  

Organização 

Grupos –Unidades-Indivíduos 
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Ambiente externo 
mais distante 

Ambiente externo 
próximo 

Fronteira Ambiente 
interno 

Onde estão os interessados nos resultados organizacionais? 

Servidores 
 

Colaboradores 
 Estagiários 
Terceirizados 

Agentes Externos: 
  - Governança 
  - Usuários/Beneficiários 
  - outros 

Sociedade organizada 
Sociedade difusa 
Multiplicadores 
Parceiros 
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Público-alvo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necessidades 

Fronteira 
 
 
 
 
 
 

Produtos e Serviços 
Atendimento 

Evolução das áreas de resultados 

Organização 
Recursos 
Processos 
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Indicadores de resultados  
 

 

Da prestação dos serviços (públicos) 

 

Eficiência 
da utilização 
dos recursos 
•fazer bem 
•aplicar menos 
recursos e obter 
mais retorno 
 

Eficácia da 
prestação de 
serviços públicos  

(processos)  
fazer bem feito 
atender requisitos e 
compromissos 
 

 Efetividade do papel institucional 
fazer o que deve ser feito 
produzir os benefícios esperados 
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Importante: construir 
indicadores e adotá-los no 
monitoramento de resultados 



 

EFETIVIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFICÁCIA 
 
 
 
 
 
 

Produtos e Serviços 
Atendimento 

As áreas de resultados   

EFICIÊNCIA 
Recursos 

Processos 
 

 

são atendidas através de... 

que são gerados pelos... 

Necessidades 

Profa. Gardênia da Silva Abbad - PSTO-PPGA- Universidade de 
Brasília   



 
Processos compilativos de trabalho 
Uma orquestra...um coral 
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Organizações precisam de sintonia e sincronia nas interações 
presenciais, mediadas e em rede.... 
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e precisam de instrumentos, músicos e vozes... 

Orquestras e organizações precisam de pessoas que sabem como tocar juntas e em sintonia... 
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Há competências coletivas que atravessam processos de trabalho e não 
apenas unidades e grupos específicos.  
 
A soma de competências individuais não é condição suficiente para que 
resultados organizacionais valorizados sejam alcançados. 
 
A composição do resultado final depende de complexas relações de 
interdependência e contribuições distintas das pessoas no que diz 
respeito à natureza, relevância e grau de ligação de cada uma delas com 
o resultado final.  
 Ex: equipe de cirurgia e de segurança de vôo 
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Competências 

•A NATUREZA MULTINÍVEL DAS COMPETÊNCIAS requer 
cuidado com a definição das variáveis de interesse e com a 
escolha de estratégias de mensuração  
•EM CADA NÍVEL  

•Definições específicas e indicadores por nível  
(ex: autoeficácia e potência de equipes).  
 

•efeitos de um nível para outro (indivíduo para grupo, 
processos, organização, sociedade) não são apenas 
somativos. 
 

• médias não necessariamente expressam bem a opinião 
ou o desempenho de um grupo (variabilidade interna) 
   
•nem sempre é possível inferir resultados de um nível para 
outro (sentido vertical ascendente ou descendente)  
 

•falácia ecológica - possível causa da dificuldade atual de 
avaliar o efeito dos modelos de gestão de pessoas por 
competências e de educação corporativa sobre resultados 
dos organizacionais. 
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Competências transversais governamentais:  
Competências individuais gerais, comuns a todos os servidores 
 
Competências transversais organizacionais 
Competências individuais comuns a todos os servidores em exercício no 
órgão. 
 
Competências setoriais 
Competências individuais comuns aos servidores de uma unidade 
setorial – técnicas e gerenciais 

Fonte: Guia de Gestão da Capacitação por Competências: Ministério do Planejamento  

Competências transversais e setoriais – exemplo de definição multinível...  
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Importante: 
 
-Alinhar as ações educacionais e a aprendizagem aos 
resultados organizacionais por meio de instrumentos 
concebidos dentro da perspectiva multinível  
 

-Avaliar necessidades de aprendizagem e planejar 
intencionalmente ações de TD&E para produzir 
resultados valorizados em diferentes níveis de análise  
 

-  Visar resultados e alcance de objetivos estratégicos 
(sem perder de vista a dimensão temporal da gestão por 
competências)    
 

-Valorizar a produção e gestão do conhecimento 
organizacional 
 
 

Conhecimento  

Aprendizagem 

Competências 
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Ciclo de vida das competências 
Fontes: Sparrow & Bognano (1994); Cardoso (2015) 

Dimensão temporal do conceito de competências 
Planejar a aquisição ou 
desenvolvimento de competências 
emergentes – foco no futuro 

Monitorar e eliminar lacunas em competências 
atuais (estáveis) 

Identificar e monitorar transitórias  

Planejar o “esquecimento”, o abandono 
de velhas práticas 
Abrir espaço para a inovação  
Gerenciar a resistência à mudança 

•Espaço para a inovação 
 
•Envolvimento com o 
plano estratégico 
 
•Gestão de mudanças  
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Importante: alinhar gestão de pessoas e de processos ao planejamento estratégico 



Inexistência de plano estratégico  

Processos não mapeados  

Ausência de sistema de informação e indicadores de resultados  

Falta de integração entre subsistemas de Gestão de Pessoas e de Planejamento 
Estratégico  

Mecanismos de entrada por concurso público focados na mensuração de 
conhecimentos teóricos e não em competências 

Falta de informações sobre benefícios dos modelos de gestão por competências   

Resistência à mudança e à inovação 

 

 
....Inspirados no estudo de Camões (2013) 

Possíveis entraves – políticos e estruturais 
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Como gerar impactos positivos em resultados organizacionais a partir de 
modelos de gestão por competências? 
• Inserção da perspectiva temporal de competências no modelo de gestão: emergentes, estáveis, 

transitórias e declinantes.  

• Ênfase no caráter sistêmico das atividades de gestão de pessoas, planejamento estratégico e 
capacitação (TD&E). 

•  Foco em processos organizacionais e na interação desses processos com agentes do ambiente 
externo. 

• Alinhamento entre planejamento estratégico, capacitação (TD&E), gestão do conhecimento, 
mapeamento e gestão de processos (indicadores de resultados).  

• Articulação entre ações de mudanças e inovação com a gestão por competências, levando em conta a 
dimensão temporal e a natureza multinível e transversal dos processos de trabalho. 

• Análisar questões culturais, estruturais e teórico-metodológicas de resistência à mudança e à 
inovação.    

• Ampliar a divulgação dos (potenciais) impactos positivos de modelos de gestão por competências na 
melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade (eficiência, eficácia e efetividade).  
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