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Receita Federal 

Missão: Exercer a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e 
respeito ao cidadão, em benefício da sociedade. 

10 Regiões Fiscais 

 571 unidades 

 

25.529 servidores 

 

18.289 servidores 

capacitados /2015 

 
 



Alinhamento das competências dos servidores aos 
objetivos estratégicos 
Melhorar a qualidade e o nível de gerenciamento das 
ações de capacitação 

Identificar processos organizacionais que precisam 
ser desenvolvidos 
Desenvolvimento respaldado no diálogo entre chefia 
e servidor 
Abordagem sistêmica da gestão de pessoas => 
integração vertical e horizontal 

Compreender melhor a missão institucional e o papel 
a ser desempenhado por cada um 

Maior clareza sobre os objetivos a serem alcançados 

Incentivar o desenvolvimento profissional e auto 
desenvolvimento  

Instituição Servidores 

Por que a Gestão por Competências? 
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Estratégias da RFB 





1. Arrecadação de recursos para o Estado 

2. Controle aduaneiro 

3. Conformidade tributária e aduaneira 

4. Participação na política tributária e aduaneira 

5. Relacionamento institucional 

6. Gestão organizacional 
 
 
 

Competências Institucionais da RFB 



Competências Individuais 
Fundamentais da RFB 



Gestor de Metas Gestor de Processos 

Gestor de Pessoas Gestor da Mudança 

Inovador 

Negociador 

Produtor 

Diretor Coordenador 

Mentor 

Facilitador 

Monitor 

Flexibilidade 

Controle 

Gestão da Mudança e Inovação 

Negociação e Cooperação 

Orientação Estratégica 

Comunicação Estratégica 

Visão Estratégica 

Visão Sistêmica 

Organização do trabalho 

Orientação para 

resultados 

Cultura de 

“Feedback” 

Liderança e Gestão de 

Equipes 

Externo Interno 

Competências Individuais 
Gerenciais da RFB 



Gestão de Pessoas 

Capacitar e 
Desenvolver 

Pessoas 

Gerir Controle Funcional 

Recrutar e 
Selecionar Pessoas 

Gerir Desempenho 

Gerir Provimento, Mobilidade e  
Desligamento de Pessoas 

Promover Valorização e  
Qualidade de Vida no Trabalho 

Competências Individuais 
Específicas da RFB 



CONHECIMENTOS HABILIDADES ATITUDES 

•Avaliação de cenário interno e 
externo 

•Legislação e Normas internas de 

capacitação e desenvolvimento 

•Gestão por Competências 

•Hierarquizar competências a serem desenvolvidas, 
confrontando os resultados do diagnóstico de 
lacunas e da análise de demandas estratégicas 

•Interpretar diagnóstico de lacunas de 

competências, considerando os resultados apurados 

por processo, competência e unidade administrativa 

•Identificar junto aos gestores as demandas 

estratégicas das unidades, associando os tipos de 

demanda às competências a serem desenvolvidas 

•Colocar-se no lugar do 
outro, ter empatia 

•Ouvir atentamente e com 

receptividade seus 

interlocutores 

•Adotar postura crítica e 

formativa 

 

Competência: Diagnóstico de Necessidades de capacitação 

Descrição: Realizar diagnóstico de necessidades de capacitação, periodicamente, a partir da identificação 

de lacunas de competências e das demandas estratégicas das unidades 



Inventário de competências alinhado à estratégia 

6 competências institucionais e 298 individuais 

Domínios e lacunas de competência 

Por servidor, por equipe, unidade e consolidado institucional 

Por competência, processo e macroprocesso 

 78% das ações de capacitação em 2015 associadas à lacunas 

Resultados Obtidos 

Competências como referencial para outros processos de  Gestão de Pessoas 

 Seleção de Dirigentes, Medalha de Mérito, Prática Supervisionada 
  



Resultados – Competências Fundamentais 

REDUÇÃO MÉDIA DE 10,05% 



Resultados – Competências Gerenciais 

REDUÇÃO MÉDIA DE 246,76% 



Resultados - Competências Específicas 

REDUÇÃO MÉDIA DE 28,59% 



 

Resultados - Competências Específicas 



Patrocínio da liderança estratégica 

Comprometimento do corpo 

gerencial 

Customização da metodologia 

Fatores de Sucesso 

Plano de comunicação 

Processo participativo 

Construção de sistema de 

informação próprio 
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Participação dos servidores no Diagnóstico de Lacunas 

Eficácia da Estratégia de Mobilização 



Peter Senge 

Mara.vieira@receita.fazenda.gov.br 

As pessoas determinam a capacidade de 

desempenho de uma organização. Nenhuma 

organização pode ir melhor do que as pessoas que 

tem. Toda organização desenvolve pessoas; não há 

escolhas. Ou ela as ajuda a crescer ou impede seu 

crescimento. Ou as forma ou as deforma. 


