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» Gestão orientada por resultados 
 

» Necessidade de modernização dos modelos de 
gestão, em especial de GESTÃO DE PESSOAS 

 

» Modelo de GESTÃO POR COMPETÊNCIAS traz a 
perspectiva de alinhar as competências dos 
servidores necessárias à consecução da estratégia 
organizacional 

 

» Decreto 5.707/2006 – PNDP 
 

» Conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessários ao desempenho das funções 
dos servidores, visando ao alcance dos objetivos 
da instituição  

 
» Acórdão 2033/2013 – TCU 
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» Adaptação/Ressignificação do Modelo 

de Gestão por Competências - GpC 

 

» Análise organizacional  

 

» Desenvolvimento Profissional orientado 
para o atendimento das demandas da 
sociedade 
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Fonte: Brandão, Puente-Palácios & Borges-Andrade (2007), com adaptações. 
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Classificação das Competências 
Organizacionais 

Definição 

1) Segundo suas especificidades 
(NISEMBAUM, 2000) 

Competências organizacionais 
básicas 

Elementos necessários ao 
funcionamento da organização, mas 
não conferem nenhum diferencial 

em relação à concorrência. 

Competências organizacionais 
essenciais 

Elementos de caráter específicos e 
exclusivos, conferem um diferencial 

à organização no mercado. 

Tipologia de Competências  
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Tipologia de Competências  Classificação das Competências 
Organizacionais 

Definição 

2) De acordo com a relevância da 
competência ao longo do tempo 
(SPARROW &BOGNANNO,1994) 

Competências organizacionais 
emergentes 

São competências onde o grau de 
importância tende à elevação no futuro. 

Competências organizacionais declinantes 
São competências onde o grau de 

importância tende a diminuir no futuro. 

Competências organizacionais estáveis 
São competências onde o grau de 

importância permanece estável ao longo do 
tempo. 

Competências organizacionais transitórias 

São competências que assumem 
importância de acordo com a situação, se 
fazem importantes apenas em momentos 

críticos, crises e transições. 
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Tipologia de Competências  

Classificação das Competências 
Individuais 

Definição 

1) Segundo a natureza do papel 
ocupacional (Cockerill, 1994) 

Competências Técnicas 

Competências requeridas para o 
desempenho efetivo do trabalho em 
determinado posto, cargo ou 
função. 

Competências Gerenciais 
Constituem competências 
necessárias ao exercício da papel 
gerencial 
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Tipologia de Competências  

Classificação das Competências 
Individuais 

Definição 

2) Segundo a amplitude da 
população a que se destinam 

Competências Genéricas (gerais) 
Competências comuns/aplicáveis a 
todos os integrantes da organização 

Competências Específicas 
Competências relativas a contextos 

(unidades, funções, cargos) 
profissionais específicos 
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Expressam as expectativas da sociedade, de acionistas ou de usuários de 

serviços em relação ao desempenho da organização!! 

 

 

A análise do ambiente externo é fundamental na 

identificação da(s) competência(s) organizacional(s) 

necessárias á sustentabilidade da organização a médio e 

longo prazo 

 

 

Competências organizacionais são atributos da organização, que a 
tornam eficaz, permitem a ela atingir seus objetivos e geram benefícios 
percebidos pelos clientes (Carbone et al., 2005)  
 

DEFINIÇÕES 



1) Gestão por competências no setor público; 2) Competência nos diferentes níveis 
organizacionais; 3) Mapeamento de  competências; 4) Procedimentos metodológicos para 
mapeamento de competências Organizacionais e Individuais 

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS 

FONTES DE CONSULTA PARTICIPANTES TÉCNICAS/MÉTODOS 

Planejamento Estratégico- PE 
(Missão, objetivos estratégicos) 

Dirigentes/gestores Análise documental 

 
Regimentos 

Especialistas internos e 
externos  

Entrevistas 
semiestruturadas 

Relatórios da Ouvidoria/ SIC Representantes da área de 
PE 

Questionários 

Indicadores de desempenho Representantes do 
Conselho de Administração 

Técnica Delphi 

Macroprocessos relevantes da 
organização 

Representantes do(s) 
OGS(s) 

Grupo Focal 

Programas do PPA Técnica de construção 
de cenários 

Lima, S. M. V. L., Castro, A. M. & Machado, M. S.  (2007); Abbad & Mourão. (2015) 



    MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS 
ORGANIZACIONAIS 

 

 Comparação das percepções de diversos 

 atores  sobre as capacidades ou atributos 

da organização que possibilitam o alcance  

dos objetivos estratégicos da organização 

  

 
 
 

MÚTIPLAS FONTES 
DE AVALIAÇÃO 
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    O MAPEAMENTO COMPETÊNCIAS 
ORGANIZACIONAIS 
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Gera subsídios importantes para decisões de 

investimentos em equipamentos, tecnologias e áreas 

estratégicas de capacitação e desenvolvimento capazes 

de fortalecer ou consolidar a(s) competência(s)   



 

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS 
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FONTES DE CONSULTA PARTICIPANTES TÉCNICAS/MÉTODOS 

Atividades específicas  Gestores Mapeamento de 
processos  

Processos de trabalho da 
unidade 

Representantes de 
carreiras, cargos e funções 
específicas 

Análise das atividades 
específicas 

Legislação, normativos e 
procedimentos técnicos 

Especialistas externos  Questionário 

Indicadores de desempenho 
da unidade 

Escolas de Governo – 
Cursos de Formação 

Entrevistas coletivas 

Painel de constribuições da 
unidade  

Parceiros internos  Grupo Focal 

Representantes dos 
Conselhos e Associações 
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DIAGNÓSTICO DE LACUNAS DE COMPETÊNCIAS  
 
 

Competências organizacionais, demandas de  
  mudanças (tecnológicas, sociais, econômicas, políticas, ecológicas 
  e  demográficas) e áreas de conhecimento estratégicas de capacitação e  
desenvolvimento 

 

 
                   

Competências específicas e dos conhecimentos 
habilidades e atitudes necessários ao desempenho efetivo 
nos carreiras, cargos, funções e/ou processos de trabalho 

  

Fonte: Borges-Andrade, Abbad, e Mourão (2006) 
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Diagnóstico no Nível Organizacional Alterações nos indicadores de 
desempenho organizacional 

Mudanças nos ambientes 
interno e externo da 

organização 

Identificação de necessidades 
futuras de desenvolvimento de 

competências 

Indivíduos 

Equipes de Trabalho  

Relatórios gerenciais  

Grupos Focais 

Técnica Delphi 

Organizacional 

Lima, S. M. V. L., Castro, A. M. & Machado, M. S.  (2007); Abbad & Mourão. (2015) 
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Diagnóstico no Nível Organizacional 
Competências 

específicas 

Competências Comuns 

Identificação de 
necessidades futuras  de 

desenvolvimento de 
competências 

Indivíduos 

Equipes de Trabalho 

questionários, grupos 
focais, avaliações de 

desempenho, pesquisas de 
clima organizacional e 

outros. 

Individual 

Lima, S. M. V. L., Castro, A. M. & Machado, M. S.  (2007); Ubeba & Santo. (2008); Abbad & Mourão. (2015) 
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1. Definição da tipologia 
de competências mais 
adequada à 
organização 

2. Constituição de 
equipe técnica para 
condução do 
mapeamento de 
competências 

3. Elaboração do Projeto 
4. Escolha das fontes de 

consulta  
5. Desenvolvimento e 

validação dos 
instrumentos de 
medida 

6. Definição de 
procedimentos de 
coleta e análise de 
dados 

7. Ampla Participação  
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