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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar os conceitos e as dimensões sobre a importância 

do desenvolvimento de competências um dos temas que mais tem sido discutidos e 

pesquisados em razão de ser entendido como um processo, uma forma de evolução, há um 

entendimento entre conceitos de competência em duas dimensões distintas: competências 

organizacionais e competências individuais.  

O artigo também busca identificar as características e as dimensões que o tema 

desenvolvimento de competências para a Nova Administração Pública e a abordagem como a 

organizações públicas vêm se organizando e se moldando para as novas exigências na era da 

Tecnologia da Informação e Comunicação. O Artigo também discute as ações que as 

organizações públicas têm enfrentado as políticas, normas e diretrizes e diante da cultura 

organizacional estabelecida. Além disso, o artigo identifica a aplicação nas organizações 

públicas para as novas exigências na era da Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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ABSTRAT: This article aims to analyse the concepts and dimensions on the importance of 

skills development one of the themes that has been discussed and researched in reason be 

understood as a process, a way of evolution, there is an understanding between concepts of 

competence in two dimensions: organizational skills and individual skills.  The article also 

seeks to identify the characteristics and dimensions the topic developing skills for the new 

Public Administration and the approach as the public organizations have been organizing 

and shaping for the new demands in the era of information technology and Communication. 

The article also discusses the actions that public organizations have faced the policies, 

standards and guidelines and on the organizational culture. Additionally, the article discusses 

the application in public organizations, such as the public organizations have been 

organizing and shaping for the new demands on ... 
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho tem como objetivo analisar através de pesquisas bibliográficas 

considerando o contexto atual das organizações públicas e seus desafios com o tema 

Desenvolvimento de Competências e Habilidades no Setor Público na era da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), para a realização deste artigo, ter-se-á a seguinte estrutura: 

primeiramente, será apresentada uma breve discussão teórica de competências e habilidades 

no setor público com diversos autores analisando os conceitos sobre competência, onde cada 

autor difere do outro o conceito de analisar na perspectiva do competência como 

multidimensional; posteriormente as experiências de desenvolvimento de competências: 

estratégias e políticas. Este trabalho tem como finalidade, abordar o tema Competências, 

perpassando pelas pessoas e pela instituição pública, e o quanto é importante a Gestão por 

Competência como ferramenta para gestão de pessoas e Gestor Público na busca da visão 

sistêmica. Esta é uma reflexão que precisa ser incorporada não só no debate acadêmico, mas o 

desafio que se impõe para formulações de políticas públicas s gestores de organizações 

governamentais.  

 

1. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA E HABILIDADES NO SETOR 

PÚBLICO - UMA BREVE DISCUSSÃO TEÓRICA 

 O tema desenvolvimento de pessoas no setor público tem sido um dos mais discutidos 

e pesquisados em razão de ser entendido como um processo, uma forma de evolução, ou seja, 

algo pequeno que se torna grande, algo que sofre mudanças, algo que se transforma dentro de 

um processo de evolução. O desenvolvimento sempre é considerado um processo evolutivo, 

deixando claro que a conotação para o termo dentro do contexto do mesmo é sempre positivo; 

sempre indicando uma passagem de um estágio inferior a um estágio superior.   

 No que tange a competência os estudos apontam que o conceito foi inicialmente 

definido por David McClelland (1973), outros autores trouxeram contribuições dentre eles: 

Boyatzis (1982), Le Borterf (2003), Woodruffe (1991), Parry (1996), Zarifian(1996) e 

McLagan (1997). No Brasil, destacam-se: Dutra (2001,2004), Fischer (2001), Fleury Afonso 

(2000), Fleury Maria (2000,2001) e Leme (2008). Mas, para alguns autores citados acima 

classificam competência em duas dimensões distintas: competências organizacionais e 

competências individuais. Prahalad & Hamel foram um dos primeiros a escreverem sobre as 
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competências organizacionais. Já Fleury e Dutra defende que a competência está relacionada 

com a capacidade de entrega de um indivíduo. Então, temos como conceito que, Competência 

é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas que em ação agregam 

valor ao indivíduo e à organização, ao que denominamos de entrega. 

O conceito de competência pode ser utilizado como referência para a construção de 

instrumentos de gestão e, também, como forma de compreender a gestão de pessoas na 

empresa moderna. A noção de competência aparece assim associada a verbos como: saber 

agir, mobilizar recursos, integrar saberem múltiplos e complexos, saber aprender, saber 

engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. Segundo Fleury (2001), do lado 

da organização, as competências devem agregar valor econômico para a organização e valor 

social para o indivíduo, vejamos no quadro demonstrativo abaixo de como a competência tem 

seu valor; 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. 

  Competências como Fonte de Valor para o Indivíduo e para a Organização. 
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social 
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O quadro a seguir (inspirado na obra de Le Boterf) propõe algumas definições. 

Competências para o Profissional 

Saber agir 
Saber o que e por que faz. 

Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar 

recursos 
Criar sinergia e mobilizar recursos e competências. 

Saber comunicar 
Compreender, trabalhar, transmitir informações, 

conhecimentos. 

Saber aprender 
Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos 

mentais; saber desenvolver-se. 

Saber engajar-se e 

comprometer-se 
Saber empreender, assumir riscos. Comprometer-se 

Saber assumir 

responsabilidades 

Ser responsável, assumindo os riscos e consequências de 

suas ações e sendo por isso, reconhecido. 

Ter visão estratégia 
Conhecer e entender o negócio da organização, o seu 

ambiente, identificando oportunidades e alternativas. 

Le Boterf (1995) propõe o seguinte quadro sobre o processo de desenvolvimento de 

competências das pessoas nas organizações: 

Tipo Função Como Desenvolver 

Conhecimento teórico Entendimento interpretação 
Educação formal e 

continuada 

Conhecimento sobre 

os procedimentos 
Saber como proceder 

Educação formal e 

experiência profissional 

Conhecimento 

empírico 
Saber como fazer Experiência profissional 

Conhecimento social Saber como comportar-se. 
Experiência social e 

profissional 

Conhecimento 

cognitivo 

Saber como lidar com a 

informação, saber como aprender. 

Educação formal e 

continuada, e experiência 

social e profissional. 

Zarifian (1999) diferencia as seguintes competências em uma organização. 

 Competências sobre processos: os conhecimentos do processo de trabalho. 
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 Competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve ser 

realizado. 

 Competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de trabalho. 

 Competências de serviço: aliar à competência técnica a pergunta: qual o impacto que 

este produto ou serviço terá sobre o consumidor final? 

 Competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam os comportamentos 

das pessoas; o autor identifica três domínios destas competências: autonomia, 

responsabilização e comunicação. 

 

Portanto, analisando os conceitos sobre competência, esses vão se diferenciando, e a 

partir dos levantamentos dessas discussões sobre desenvolvimento de competências pelos 

autores Fleury e Le Boterf e Zarifian, podemos observar que cada autor se apropria do tema 

diferenciando as formas de analisar, as percepções se voltam em um determinado foco. Na 

abordagem de Zarifian, ele define a competência como multidimensional sinalizando que, na 

verdade, não é um problema de saber fazer, é um problema que atinge o profissional em seus 

aspectos comportamentais; para Le Boterf um profissional para agir com competência deve 

combinar e mobilizar tanto os recursos pessoais como os recursos do seu meio envolvente, 

para o autor é torna-se difícil, mesmo impossível, ser competente sozinho e de forma isolada. 

Já na visão de Fleury, analisa e diferencia que as competências devem agregar valor 

econômico para a organização e valor social para o indivíduo. Diante desse contexto, os 

estudos apontam que as competências são essenciais tanto para as organizações de modo geral 

que buscam implementa-las, tanto para as pessoas, no sentido de profissionalmente buscar a 

excelência no trabalho através de suas competências.  

Há cerca dos últimos quinze anos muito se tem falado e dado importância quando se 

trata de gestão por competência, no entanto, esse tempo é mais voltado à iniciativa privada. Já 

para o setor público esta tendência vem de menos tempo, apenas na última década é que se 

vem tomando ações de revitalização e modernização do serviço público em todas as esferas 

(municipal, estadual e federal), onde a gestão por competência começa a ser vista como 

ferramenta para as ações de gestão, como um novo modelo de gestão para o funcionalismo 

público, esse é um cenário que tem mudado em diversos órgãos pelo Brasil, haja vista toda 

movimentação de servidores que se sentiram incomodados com a percepção de outros em 

apontar que no serviço público não existem profissionais sérios e/ou comprometidos, ou que 



6 

 

estão apenas apoiados pela estabilidade, há motivos para institucionalizar a Gestão por 

Competência como um novo modelo de gestão para o funcionalismo público.  

 

Há de se distinguir, a natureza da gestão pública, os fins, conforme Saldanha (2006, p.13): 
 

Os fins da gestão pública resumem-se em um único objetivo: o bem comum da 

coletividade administrativa. Toda atividade na gestão pública deve ser 

orientada para esse objetivo. Se dele o gestor se afasta ou se desvia, trai o 

mandato de que está investido, porque a comunidade não institui a gestão 

senão como meio de atingir o bem-estar social. 

 

Aos poucos organizações públicas vêm se organizando e se moldando para as novas 

exigências, elas devem estar cientes de que enfrentarão muitos desafios durante essa 

empreitada, estudos que apontam com efetividade a implementação e a realização da 

aplicabilidade da competência no exercício de cumprir metas e no cumprimento da missão 

pública numa velocidade cada vez maior, como forma de garantir a sobrevivência nesse 

ambiente de turbulência, tendo como consequência a necessidade de que os órgãos públicos 

gerem inovações tecnológicas, na forma de produtos e processos novos ou melhorados e de 

servir e prestar serviço a de qualidade e de excelência ao cidadão, além do que a competição 

decorrente dessas transformações, há de se perceber que as organizações pública e 

principalmente a nova administração pública também estão se organizando.  

Segundo Seabra (2001), vem provocando mudanças em organizações do setor público 

em muitos países ao redor do mundo um conjunto de idéias administrativas, rotulado por 

muitos autores como a Nova Administração Pública (NAP). No que tange às mudanças intra-

organizacionais, a principal tônica da NAP tem sido o restabelecimento da primazia de 

princípios gerenciais (baseados em conceitos modernos de administração do setor privado) 

sobre o modelo burocrático tradicional. O grande desafio que se coloca para a nova 

administração pública é transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas e que tendem a 

um processo de insulamento em organizações flexíveis, empreendedoras e com quadro de 

empregados qualificados e competentes.  

 Os meios através dos quais se gerem uma equipe, uma instituição, um projeto ou uma 

empresa está na Gestão, que é o ato de gerir, de administrar. As organizações públicas 

definem suas estratégias e os colaboradores devem estar alinhados com as estratégias da 
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organização, é neste momento que a gestão de pessoas tem seu papel de preparar as pessoas 

para a execução de tarefas peculiares à sua organização, estratégica a área de desenvolver 

pessoas facilita que a empresa inteira possa produzir o bem mais valioso na nova economia, 

que é o conhecimento, e no mundo globalizado há uma mudança constante em todos os 

aspectos surgindo mais um novo desafio para a Gestão Pública, ou seja, estar inserida na era 

da Tecnologia da Informação e do Conhecimento (TIC), no qual o trabalho humano é feito 

pelas máquinas, cabendo ao homem à tarefa para a qual é insubstituível: ser criativo, ter boas 

ideias. 

A utilização das TICs em diversas maneiras e em vários ramos de atividades acaba se 

tornando a principal responsável pelo crescimento e potencialização no processo de ensino 

aprendizagem, como por exemplo a Educação a Distância, uma modalidade que tem 

proporcionado um aprendizado encurtando não só distância estrutural, mas promovendo a 

otimização de tempo, onde o servidor pode ser qualificado em seu próprio ambiente de 

trabalho. As tecnologias proporcionam que os alunos construam seus saberes a partir da 

comunicabilidade e interações com um mundo plural, no qual não há limitações geográficas, 

culturais e a troca de conhecimentos e experiências é constante.  

Há algumas décadas, a era da informação vem sendo superada pela onda do 

conhecimento e as organizações de maneira geral vêm se adaptando a esse novo modelo de 

gestão, isso não isenta a Gestão Pública desse novo mundo, pelo contrário, por ter em sua 

essência a prestação de serviço do público e com o aumento de informação disponibilizada 

pelos meios informatizados, surge aí a Nova Gestão Pública, onde podemos dizer que a 

questão agora está centrada em como gerir esse mundo de informações e retirar dele o 

subsídio para a tomada de decisão, através da Governança da TIC. 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem um papel significativo na 

criação desse ambiente colaborativo e, posteriormente, em uma Gestão do 

Conhecimento. No entanto, é importante ressaltar que a tecnologia da informação 

desempenha seu papel apenas promovendo a infraestrutura, pois o trabalho 

colaborativo e a gestão do conhecimento envolvem também aspectos humanos, 

culturais e de gestão (Silva, 2003). 

Podemos também dizer que o conhecimento é fator importante para as pessoas nessa 

era da TIC, mas como a nova organização pública, está garantindo a transferência adequada 

de desenvolver competências e habilidades na busca, tratamento e armazenamento da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_Informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_do_Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_do_Conhecimento
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informação transformam-se num diferencial competitivo dos indivíduos, conhecimentos 

cruciais para a missão da organização? Então, vamos compreender entender sobre as 

competências e habilidades. 

 Mudanças ocorrem constantemente e profissionais buscam conhecimentos, habilidades 

e experiências para se adaptar em um ambiente de trabalho, com o objetivo de alcançar metas 

e atingir uma forma de administrar e construir uma organização eficaz torna-se fundamental 

nas empresas e no serviço público. Dentre diversos modelos de gestão está à gestão pública, 

que se refere às funções da gerência pública nos negócios do governo em prol do bem comum 

a sociedade para o alcance de bons serviços, e para que os serviços sejam prestados de forma 

a atender as necessidades do cidadão.  

A utilização das TICs em diversas maneiras e em vários ramos de atividades, acaba se 

tornando a principal responsável pelo crescimento e potencialização no processo de ensino 

aprendizagem que é a Educação à Distância, uma modalidade que tem proporcionado um 

aprendizado encurtando não só distância estrutural, mas promovendo a otimização de tempo, 

onde o servidor pode ser qualificado em seu próprio ambiente de trabalho. As tecnologias 

proporcionam que os alunos construam seus saberes a partir da comunicabilidade e interações 

com um mundo plural, no qual não há limitações geográficas, culturais e a troca de 

conhecimentos e experiências é constante. 

 

2. AS EXPERIÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS: 

ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS 

Na proporção que as organizações evoluem, aumentam as necessidades de 

coordenação e controle, é nesse sentido que estrategicamente a gestão deve construir métodos 

com que haja o envolvimento de todos, e aí que se dá a gestão baseada nas competências, bem 

como sua relação com a flexibilidade. A abordagem da competência é analisada, por um lado, 

como mecanismo de flexibilidade e de inovação da gestão organizacional, algumas vezes 

como forma de controle e de exclusão social, no entanto, cada organização possui um sistema 

de valores e hábitos próprios, que as tornam exclusivos de seus comportamentos 

administrativos para suprir as dificuldades. 
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As novas tendências é que a aplicação prática seria a separação do CHA em CT e CC, 

ou seja, competências técnicas e competências comportamentais, dessa forma as 

competências técnicas (conhecimento e habilidades) são os conhecimentos específicos ou 

ferramentas que o servidor tem que conhecer e dominar para realizar suas atribuições 

pertinentes a sua função ou papel que exerce. Segundo Leme (2011), a mensuração para esta 

avaliação está na avaliação do líder e liderado por um instrumento como uma escala 

homogênea de nível de 0 a 5, onde 0 não tem conhecimento; 1 tem conhecimento; 2 tem 

conhecimento e prática nível básico; 3 tem conhecimento e prática nível intermediário; 4 tem 

conhecimento e pratica nível avançado e 5 especialista. Nas Competências Comportamentais 

são as atitudes que impactam no resultado e desempenho do servidor, ou seja, o A do CHA. 

No entanto, não podemos confundir comportamento com atitude, pois só observamos 

comportamento, o grande desafio é desenvolver as atitudes das pessoas, para que seus 

comportamentos estejam adequados. O importante é fazer com que o servidor possa 

desempenhar bem suas atividades através de suas competências técnicas com as competências 

comportamentais desenvolvidas no alcance e entrega de resultado. 

Segundo Motta (1995), a inovação obriga as pessoas a reavaliarem os seus próprios 

valores, atitudes e comportamentos, bem como as condições organizacionais em que atuam. 

Portanto, podemos afirmar que a inovação requer processo de realinhamento de valores e 

critérios consensuais, a partir de propostas individuais. No entanto, na prática a gestão por 

competência no setor público ainda é incipiente, pois há tendência de se moldar baseado em 

teorias, e para algumas organizações públicas moldar competências advém de avaliações que 

não deixam claras as competências que cada indivíduo tem de cumprir na organização, dessa 

forma, é sugerido que antes de iniciar um processo de mapeamento das competências, não 

devemos identificar individualmente o conhecimento, separado de habilidade e separado de 

atitude, pois as organizações tendem a encontrar grandes dificuldades em manter seus 

processos atualizados. O gerenciamento intra-organizacional interagem entre si e com outros 

elementos organizacionais, e isso, são os preceitos da nova administração pública. Vale 

ressaltar, que advindo de outras eras o fator cultura organizacional e modelos de liderança, 

perpassam por firmar que cultura gerencial da NAP será maior quando houver mudanças nos 

arranjos formais da organização, no sentido de maior flexibilidade nas tomadas de decisão, 

menos barreiras burocráticas no processo de comunicação e um sistema que possam mensurar 

os resultados individuais e institucionais, podemos sim afirmar que este é um processo de 

inovação organizacional sistêmico e globalista. É necessário, que o Estado responda de forma 
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mais adequada e rápida aos desafios que a própria tecnologia e a evolução do pensamento da 

nova gestão pública têm colocado.  

Segundo Helena Kerr do Amaral (ENAP, 2006, 104 p.): 

A preocupação sistemática com a qualidade do serviço público e com a capacitação e 

o desenvolvimento dos servidores públicos é um movimento recente no Brasil. As 

primeiras instituições dedicadas a esse tema foram criadas há cerca de 30 anos. Em 

nível federal, a ENAP Escola Nacional de Administração Pública surgiu há 20 anos e 

vive um período de consolidação institucional. As preocupações com a qualidade do 

serviço público assumem dimensões estratégicas importantes – a necessidade de 

melhoria acelerada é premente, está presente a consciência de que qualquer projeto de 

governo tem que contar com uma máquina de serviço competente e que funcione. 

 

As políticas educacionais voltadas aos resultados que a empresa pretende alcançar só 

podem ser definidas a partir das decisões estratégicas que a direção superior tomar em relação 

a cada um dos seus campos de resultados. Aliás, o campo de resultado que trata do 

desenvolvimento humano deve conter essas políticas. 

Alguns decretos, leis e/ou resoluções, normatizam a necessidade de qualificar o 

funcionalismo publico, como por exemplo: 

- Decreto 5.707/2006 – Governo Federal -  

- Resolução nº 111, de 06 de abril de 2010 - CNJ 

- Lei nº 6.569 , de 06 de agosto de 2006 - EGPA 

No caso do Decreto 5.707/2006, que: “Institui a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112. de 11 de dezembro de 1990”. 

Art. 1o  Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser implementada 

pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, com 

as seguintes finalidades: 

        I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; 

        II - desenvolvimento permanente do servidor público; 

        III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos 

das instituições, tendo como referência o plano plurianual; 

        IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 

        V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 
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Neste mesmo decreto, é instituído também o papel da Escola Nacional de 

Administração Pública – ENAP, Cabendo à ENAP promover, elaborar e executar ações de 

capacitação, coordenação e supervisão dos programas de capacitação gerencial de pessoal 

civil executado pelas demais escolas de governo da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

 

Na Resolução nº 111, de 06 de abril de 2010, Institui o Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário - CEAJud e dá outras providências. 

 

No Estado do Pará, a Lei nº 6.569 de agosto de 2003, cria a Escola de Governança 

Pública do Estado do Pará com objetivo de normatizar a capacitação e desenvolvimento dos 

recursos humanos da administração pública do estado do Pará, tendo como premissa de 

alimentar o cunho intelectual dos componentes deste Estado, implementando programas e 

ações destinados otimizar a qualidade de vida do servidor, por meio da oferta de cursos, 

oficinas e eventos, com alcance a todo os servidores da estrutura do Governo do Pará. 

As TICs quando articuladas a uma prática formativa que leva em conta os saberes 

trazidos pelo aluno, associando aos conhecimentos se tornam essenciais para a construção dos 

saberes. Além disso, favorece aprendizagens e desenvolvimentos, além de oportunizar melhor 

domínio na área da comunicação permitindo aos mesmos construírem e partilharem 

conhecimentos, tomando como exemplo disso, podemos citar a Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica – SECTET foi criada pela Lei 7.017, de 24 de 

julho de 2007, e modificada pela Lei Nº 8.096, de 1º Janeiro de 2015, como órgão da 

administração direta do Estado. Tem por finalidade planejar, coordenar, formular e 

acompanhar a política estadual de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, bem 

como promover, apoiar, controlar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento e ao 

fomento da pesquisa e à geração e aplicação de conhecimento científico e tecnológico no 

Estado do Pará.  

Compreender os comportamentos dos indivíduos e estabelecer uma estratégia de 

mudança a partir dos pressupostos da gestão do conhecimento, uma vez que esta trabalha 

principalmente com o relacionamento humano e com os seus diversos elementos intangíveis 

que compõem o capital intelectual. Para manter diferencial competitivo, a organização 

precisa manter um quadro de colaboradores disposto a aprender e se desenvolver, para isso há 

necessidade de descobrir como agregar as pessoas para um objetivo comum para a mudança. 

http://www.secti.pa.gov.br/sites/default/files/LEI%20DA%20SECTET_alterada%20pela%20Lei%20n%C2%BA%208096_02-02-2015-1_0.pdf
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Há de se destacar que para que o ambiente organizacional se altere, este fator tem haver com a 

liderança, líderes são capazes de criar e gerenciar a cultura, de modo a direcionar para um 

objetivo comum, a cultura de um grupo é o resultado de sua aprendizagem acumulada 

(Schein, 2009). 

O sucesso da empresa depende da capacidade de potencializar e direcionar as 

competências do grupo no sentido dos objetivos estratégicos.  Cada organização busca 

compartilhar sua cultura com as pessoas que estão dentro dela, fazendo-as agir de acordo com 

padrões de comportamento, visão de negócio e forma de atuação, visando obter determinados 

resultados. A cultura da organização tem enorme relevância e deve ser levada em 

consideração quando se quer implantar as estratégias.  

 Na organização pública estadual em que atuo a PRODEPA, uma organização voltada 

para tecnologia, informação e comunicação, estamos atuando para esse foco, o de desenvolver 

competência, haja vista termos uma área de desenvolver pessoas, onde existe como 

ferramenta que possa nortear o tema desenvolvimento das competências, através do 

instrumento chamado plano de cargos competência e salário, que vislumbram que todo 

colaborador da organização, possa ser avaliado diante de uma perspectiva de critérios e 

indicadores ligados as competências profissionais.  

 

Haja vista, diante das exigências da NAP e das transformações da TIC, o uso da 

abordagem desenvolvimento de competência, implica no processo de transformação 

organizacional, ou seja, em um processo de mudança e de cultura organizacional, o tema 

desenvolvimento de competências é fundamental considerarmos não somente as competências 

comportamentais, mas também as competências técnicas, atribuindo-se pesos e profundidades 

a cada uma delas adequados ao perfil e da cultura da organização, tornando padrões de gestão 

pública mais flexível e empreendedora, seus efeitos tem influencia sobre cultura estabelecida. 

 

4- CONCLUSÕES 

 

Este trabalho sobre Desenvolver Competências e Habilidades na busca, tratamento e 

armazenamento da informação transformam-se num diferencial competitivo dos indivíduos. 

Ao dizermos que o tema desenvolvimento de competências e habilidades é algo há ser 

buscado no serviço público, podemos afirmar que é muito importante não só como vontade do 
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servidor em se qualificar, mas sim como algo institucional com atos normativos, capaz de 

fortalecer as necessidades advindas pelos órgãos em promover uma melhoria ao serviço 

público.  

Com tantas mudanças sejam elas pelo ambiente externo quanto interno, este trabalho, 

veio com objetivo de demonstrar que as organizações públicas têm sido obrigadas a se 

adaptarem a modernização, com os avanços tecnológicos, há necessidade da utilização das 

ferramentas da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na automação e comunicação 

dos processos de negócios e investimentos no desenvolvimento das pessoas que compõe a 

organização. Sendo que um dos grandes desafios está na necessidade de ter dirigentes com 

nova forma de pensar e agir, que estimule os agentes públicos a se desenvolver para melhorar 

a prestação dos serviços na nova administração pública.  

Considerando que é fundamental ter quadro funcional qualificado, ha necessidade de 

permanentes ações de desenvolvimento para a Nova Administração Pública (NAP) e 

consequentemente, a utilização da Tecnologia da informação e Comunicação (TIC), como 

meios de comunicação e principalmente da Internet, pode aumentar a eficácia dos serviços, 

desenvolver ou reforçar a sociedade civil e fortalecer as relações entre governo e sociedade. 

Isto vale também para as relações de trabalho dos cidadãos. Se de um lado a TIC tem um 

papel significativo na criação desse ambiente colaborativo, haja vista que as informações tem 

que estar disponível ao cidadão, entanto, é importante ressaltar que a tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) desempenha seu papel não só promovendo a infraestrutura, 

mas proporcionando uma gestão com visão sistêmica. As mudanças que as TICs propiciam e 

implicam na qualificação tanto dos servidores públicos quanto dos cidadãos. Para que isso se 

concretize um dos papéis importante é que o gestor busque uma Gestão por Competência com 

visão sistêmica, por isso há necessidade de entendermos a cultura organizacional para 

compreender os comportamentos dos indivíduos e estabelecer uma estratégia de mudança a 

partir dos pressupostos da gestão do conhecimento. 

Concluímos que a desenvolvimento de competências é um tema muito importante tem 

muito haver com a cultura organizacional e essa pode não somente favorecer a gestão por 

competências, mas ser o ponto de partida para isso, a cultura organizacional deve estar 

alinhada, com a missão, a visão de futuros e com os objetivos estratégicos da organização 

para promover padrões. Esta é uma reflexão que precisa ser incorporada não só no debate 

acadêmico, mas o desafio que se impõe para formulações de políticas públicas e dos gestores 

de organizações governamentais.  



14 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BOOG, Gustavo / Madalena. Manual de treinamento e desenvolvimento de processo e 

operações - São Paulo – Person Prentice hall, 2006. 

CARBONE, Pedro Paulo; BRANDÃO, Hugo Pena; LEITE, João Batista Diniz; VILHENA, 

Rosa Maria de Paula. Gestão por competências e gestão do conhecimento - FGV, 2009. 

FERREIRA, Manuel Portugal. Pesquisa em Administração e ciências sociais aplicadas: 

um guia para publicação de artigos acadêmicos. 1.ed. – Rio de janeiro: LTC, 2015. 

LEME, Rogério. Gestão por Competência no setor público. Rio de Janeiro; Qualitymark, 

2011. 

LIRA, Bruno Carneiro. Passo a passo do trabalho científico – 2ed. – petropolis, RJ: Vozes, 

2014 

MOTTA, P. R. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. Rio de Janeiro, 

Record, 2002. 

OLIVEIRA, Marco. Comportamento organizacional para a gestão de pessoas - São Paulo 

– Saraiva, 2010 

PACHECO, Luzia; Brandao; SCOFANO, Anna Cherubina; BECKERT, Mara; SOUZA, 

Valéria. Capacitação e desenvolvimento de Pessoas. - 3ª. Ed. – Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2005. 

SALDANHA, Clezio. Introdução à Gestão Pública - São Paulo: Saraiva, 2006 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. 3.ed. – São Paulo: Atlas, 2003. 

TEIXEIRA, Elisabeth. As três metodologias; acadêmica da ciência e da pesquisa -– 

Belém: Grapel, 2000. 

Artigos: 

 As Interações Humanas Nas Organizações 

 Gestão e Mudança Organizacional 



15 

 

 ... Artigo http://queconceito.com.br/capacitacao 

 ...Artigohttp://queconceito.com.br/desenvolvimento  

 ..Artigohttp://www.anpad.org.br/admin/pdf/eneo2000-

24.pdfhttp://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-

65552001000500010&script=sci_arttext 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comuni

ca%C3%A7%C3%A3o 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%AAncia_(administra%C3%A7%C3%A3o) 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552001000500010 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm 

 http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=130 

 http://www.egpa.pa.gov.br/sites/default/files/lei_de_criacao_da_escola_de_governo_d

o_estado_do_para.pdf 

 Brasil.Escola Nacional de Administração Pública. A percepção das chefias sobre a 

capacitação  nos cursos da ENAP. Brasília: ENAP 2000.20f. (Texto para discussão, 

39). 

 Felipe Barbosa Zani, Renata Quintas Spinelli.Inovação na Gestão Pública: Eficiência 

com Participação.  

 Helena Kerr do Amaral.   ENAP 20 anos; caminhos de uma escola de governo. – 

Brasília: ENAP, 2006, 104 p. (Cadernos ENAP – Edição Especial) 

 Olinda Nogueira Paes Cardoso. Rosa Teresa moreira machado. Gestão do 

conhecimento usando data mining: estudo de caso na Universidade Federal de Lavras 

 Samy Watson Presidente da Mesa-Redonda do CCMD sobre a Organização de 

Aprendizagem 1. Pesquisa  2. Capacitação de Servidores 3. Administração Pública. I. 

Título II. Série 

 Stefanie Giulyane Vilela do Nascimento* Gustavo Henrique de Araújo Freire** 

Guilherme Ataíde Dias*** A Tecnologia da Informação e a Gestão Pública MPGOA, 

João Pessoa, v.1, n.1, p. 167-182, 2012. 169. 

 Tomas de Aquino Guimarães, Inovação na Gestão Pública: Eficiência com 

Participação. Este artigo, recebido em fev. e aceito em maio 2000, teve o apoio 

financeiro do CNPq.  

http://queconceito.com.br/capacitacao
http://queconceito.com.br/desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%AAncia_(administra%C3%A7%C3%A3o)
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552001000500010
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=130
http://www.egpa.pa.gov.br/sites/default/files/lei_de_criacao_da_escola_de_governo_do_estado_do_para.pdf
http://www.egpa.pa.gov.br/sites/default/files/lei_de_criacao_da_escola_de_governo_do_estado_do_para.pdf

