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RESUMO 
As boas práticas do desenvolvimento na área de Recursos Humanos da gestão pública 
contemporânea vêm buscando, por meio de novos paradigmas, um modelo de gestão por 
competência, cujas ferramentas tiveram origem e sucesso na administração privada e vêm, ao 
longo dos últimos anos, sendo apropriadas por entes públicos com o objetivo da melhoria 
quantitativa e qualitativa dos serviços públicos prestados à sociedade por todos os seus 
colaboradores. Para tal, se fez necessário compreender as peculiaridades da experiência de 
implementação do processo de gestão por competência do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, o qual está vinculado ao Ministério Público da União fazendo uma 
alusão com a premente implementação no Ministério Público do Estado do Pará e os desafios 
gerenciais que devem alcançar elementos da cultura organizacional, mudanças de perfis tanto 
de equipes quanto de líderes. Os resultados do modelo apresentam um profundo repensar das 
práticas de gestão dentro das organizações as quais são, essencialmente, compostas por 
pessoas dotadas de competências em constante transformação.  
Palavras-chave: Recursos Humanos, Gestão pública contemporânea, Gestão por 
competência.  
 

ABSTRACT 
The good practice development in the Human Resources area of contemporary public 

management have sought, through new paradigms, a competence-based management model, 

whose tools were originated and successful at private administration. Over last few years, 

they have been appropriated by public entities with the objective of quantitative and 

qualitative improvement on provision of public services to society by its associates. For this 

purpose, it was necessary to understand the peculiarities of a well-succeeded experience of 

implementation of competence-based management process by Public Ministry of the Federal 

District and Territories, which is linked to the Union Public Ministry.  All this to make an 

allusion with the crucial implementation in Public Ministry of Pará and the managing 

challenges which should achieve elements of organizational culture, changes in teams and 

leaders profiles. The model results show a profound rethinking of management practices 

within organizations that are, essencially, composed of people with skills in constant 

transformation.   

Key-words: Human Resources, Contemporary Public Management, Competence-based 

Management.    
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 1. Introdução  

Por muitas décadas a Administração Pública brasileira, esteve embasada nos 

mecanismos advindos da Administração Pública Patrimonialista e, sobretudo, Burocrática, no 

entanto na atual conjuntura tais cenários deram lugar a um modelo essencialmente gerencial, 

que prioriza os resultados a serem alcançados através da excelência dos serviços públicos 

oferecidos à sociedade, agregando valor ao cidadão e às Instituições Públicas. 

No entanto, para que se consiga alcançar os objetivos almejados, se faz necessário que 

as políticas de planejamento institucionais sejam pautadas em ferramentas de mudanças, 

sobretudo comportamentais e culturais de todos os colaboradores do processo da execução do 

serviço.  

O princípio da eficiência, recepcionado pela Constituição Federal, vem sendo o campo 

norteador de mudanças significativas na maneira de se fazer a gestão de recursos dentro de 

órgãos e instituições públicas de todo Brasil, no qual a sociedade passa a ser enxergada como 

o cliente que deve ter suas necessidades legítimas atendidas da melhor maneira, ao menor 

custo e em menor tempo possível.  

Neste contexto de mudança, os Recursos Humanos devem ser priorizados pelos 

gestores, por serem estes as principais ferramentas capazes de alocar adequadamente os 

demais recursos necessários ao alcance dos objetivos institucionais. Porém gerir pessoas, na 

atual conjuntura, vai além da execução de recrutamento e seleção, sendo necessário dentre 

outros aspectos a implantação de ferramentas capazes de mapear os recursos humanos 

disponíveis na entidade ou órgão, assim como qualificá-los continuamente visando a melhor 

execução das atividades desempenhadas.  

Neste viés, a gestão pública contemporânea se moderniza e se apropria de conceitos e 

modelos oriundos da gestão privada, que vem ao longo dos anos aprimorando seu potencial 

produtivo na busca incessante por diferenciais competitivos de mercado.  

A implementação do modelo denominado gestão por competência é um exemplo da 

relevância, da qual diversas instituições públicas brasileiras tem atribuído à área de Recursos 

Humanos, nos últimos anos. Para tanto, órgãos centralizadores, a exemplo do Conselho 

Nacional do Ministério Público(CNMP), tem aglutinado conhecimentos e experiências em 

prol da efetiva implementação de tal ferramenta, a curto prazo nos Ministérios Públicos 

Estaduais de todo o Brasil.  
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A gestão por competências é um modelo que visa, sobretudo, ao aperfeiçoamento 

contínuo de conhecimentos, habilidades e atitudes de colaboradores internos, os quais devem 

ter consonância com as competências organizacionais de determinada instituição pública, a 

fim de que este colaborador esteja apto à execução das atividades que lhe forem atribuídas em 

determinada função e consequentemente busque o alcance dos objetivos institucionais.  

A fim de impulsionar a compreensão e importância do modelo supramencionado nos 

Ministérios Públicos dos Estados, o Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que 

exerce a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar no Ministério Público no Brasil, 

vem adotando medidas engajadoras e encontros periódicos com representantes destas 

Instituições estaduais no intuito de fomentar a troca de experiências e contribuir para a devida 

adesão ao projeto, nos quais vem estabelecendo prazos e metas de execução para os gestores 

estaduais dos Ministérios Públicos.  

Especificamente, o Ministério Público do Estado do Pará, através da Portaria nº 

1680/2015-MP/PGJ, possui um grupo de trabalho instituído pelo Procurador-Geral de Justiça, 

o qual será responsável pela implantação do modelo de gestão por competência.  

Desde já é importante destacar que o objetivo geral desta pesquisa visa compreender a 

complexidade da implantação, tendo em vista que esta advém prioritariamente da necessidade 

de se compreender as ferramentas do modelo de gestão por competências e de que forma estas 

podem auxiliar as mudanças em fatores culturais historicamente construídos internamente, os 

quais, atualmente, priorizam a hierarquia em detrimento da meritocracia.  

Outrossim, vale ressaltar que, a exemplo do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, para que se consiga alcançar o objeto geral, deve-se compreender e executar os 

objetivos específicos existentes dentro do modelo de gestão por competência, visando 

conhecer a realidade institucional dos recursos humanos.  

 
2. Referencial Teórico  

2.1 A evolução da Gestão de Recursos Humanos no Brasil 

Para que se consiga entender o contexto atual de valorização do profissional visando à 

melhoria das instituições e dos serviços prestados a sociedade é necessário que se compreenda 

primeiramente a construção histórica desses novos parâmetros. Desde departamento de 

pessoal até a gestão de recursos humanos, a gestão de pessoas sofreu profundas 

transformações. 

Antes de 1930 o país vivia a fase pré-jurídico trabalhista e se encontrava modelo de 

gestão patrimonialista, no qual os gestores eram os “donos” da coisa pública, sofrendo pouco 
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ou nenhum controle por parte do estado, no que tange a contratações e demissões de 

funcionários.  

A máquina pública era dominada por interesses particulares, pois a inexistência de 

legislação trabalhista implicava na inexistência de departamento de pessoal organizado, tendo 

em vista a escassa necessidade de organização e de funções eminentemente descentralizadas. 

Entre as décadas de 30 e 50, a administração pública brasileira é caracterizada pelo 

modelo burocrático de gestão, que enrijeceu o controle nos procedimentos e tinha o objetivo 

de melhorar a eficiência no setor público, eliminando a corrupção e o nepotismo presentes no 

modelo de gestão patrimonialista. Neste período ocorre o surgimento das legislações 

trabalhistas como resultado da pressão realizada por sindicatos organizados em busca de 

garantias as classes trabalhistas, o que impulsionou a criação do departamento de pessoal, a 

fim de administrar e cumprir as novas demandas legais.  

Contudo, embora tenham sido adotados instrumentos importantes como o instituto do 

concurso público, critérios gerais e uniformes de classificação de cargos e treinamentos 

sistemáticos, não foram instituídas políticas consistentes em relação a Recursos Humanos. 

Nas décadas de 50 e 70, o modelo burocrático weberiano4, inspirado no que havia de 

melhor em termos de administração, ou seja, a visão mecanicista do trabalho de Taylor5 e a 

abordagem normativa de organização de Fayol 6 , propiciaram o surgimento do modelo 

tecnicista de gestão, no qual ocorre a implantação da indústria automobilística no Brasil e 

consequentemente de subsistemas de Recursos Humanos, que deveriam corresponder as 

novas necessidades de gerenciamentos de carreiras, remuneração e treinamentos. Esta fase 

caracteriza-se pelo início da preocupação com a eficiência e com o desempenho dentro da 

área de pessoal. 

As décadas de 80 e 90 trouxeram uma gama de mudanças no contexto administrativo, 

com destaque para o surgimento das gerências de recursos humanos, com a integração dos 

contextos administrativo, estruturalista e comportamental. As indústrias sofreram reformas 

profundas, o que impulsionou a migração do enfoque de recursos humanos, para além de um 

                                                           
4 Max Weber, idealizou o Modelo Burocrático, pois analisou e sintetizou suas principais características. O 
modelo burocrático formalizado por Weber tem como característica a divisão entre planejamento execução, e 
entre a política e a administração pública. 
5 Também conhecido como Administração Científica, o Taylorismo é um sistema de organização industrial 
criado pelo engenheiro mecânico e economista norte-americano Frederick Winslow Taylor, no final do século 
XIX. A principal característica deste sistema é a organização e divisão de tarefas dentro de uma empresa com o 
objetivo de obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo e atividade. 
6  Henry Fayol, desenvolveu a abordagem teórica conhecida como gestão administrativa ou processo 
administrativo, no qual, pela primeira vez, se falou em administração como disciplina e profissão. Segundo 
Fayol, a função administrativa era a mais importante de todas (pois coordenava as demais), definindo cada um de 
seus componentes da seguinte maneira: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. 
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departamento e o aproximou das áreas operacionais por meio das iniciativas de qualidade na 

produção de produtos e serviços.  

Diante deste novo olhar da administração e consequentemente da área de recursos 

humanos, a partir da década de 90, estes modelos gerenciais oportunizaram mudanças os 

quais tiveram o intuito de acompanhar as inovações trazidas pela globalização mundial, na 

qual empresas públicas e privadas precisavam adequar-se as tecnologias de comunicação e 

informação em permanente evolução. Neste contexto, era necessário encontrar meios e formas 

de valorização das possibilidades individuais, pois se visualizou que estas estão intimamente 

aliadas ao desempenho coletivo. Este é um dos motivos pelos quais a área de recursos 

humanos veio adquirindo elevada importância organizacional, pois esta, através de práticas 

voltadas ao estudo do comportamento humano, de práticas de liderança e de fatores 

motivacionais, foi e é ferramenta propulsora de sua instituição. 

Ainda na década de 90, diversas ações visando o planejamento da área de recursos 

humanos, voltadas aos processos de recrutamento, seleção, avaliação, treinamento e de 

políticas de remuneração e benefícios, como os planos de cargos e carreiras passaram a ser as 

principais funções dos Departamentos de Recursos Humanos, sobretudo na esfera privada. 

Disseminou-se o conceito de alinhamento estratégico da área de gestão de pessoas com os 

objetivos de negócios da empresa. Muitos gerentes e diretores de recursos humanos passam a 

ter voz ativa nas decisões corporativas. 

A partir de 1995, gestores públicos de todo o país, influenciados pelos modelos de 

sucesso das gestões privadas, compreenderam não só a importância como a necessidade de 

adequação dos modelos gerenciais para a realidade do serviço público brasileiro, o que 

caracterizou a transição para o modelo de Gestão Gerencial.  

As teorias voltadas para o conhecimento, que antes eram vistas como inapropriadas ao 

setor público, posto que este não vise à concorrência de mercado, passam a fazer parte da 

realidade destas instituições e a razão de existência de algumas áreas, a exemplo dos 

departamentos de recursos humanos que, por fazer parte dos grupos estratégicos da 

instituição, devem discutir e valorizar os princípios voltados para a aprendizagem 

organizacional, a visão sistêmica e ao desenvolvimento das pessoas, fazendo com que a 

gestão das pessoas nas organizações objetive dotar a máquina pública de maior agilidade, 

flexibilidade e eficiência, onde o emocional, o intelecto e as competências dos funcionários 

são objetos de estudo para que estes alcancem a excelência dos serviços prestados ao cliente 

final, que é o cidadão.  
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Atualmente vivemos a chamada terceira fase da revolução industrial, caracterizada 

pela agilidade das informações, na qual o patrimônio intelectual humano é reconhecido como 

o ativo de maior valor dentro de uma empresa ou instituição pública, e por isso deve ter suas 

necessidades satisfeitas, não somente no aspecto econômico, mas também no social, através 

do incentivo e do investimento na qualificação exigida ao cargo. Foi nesse cenário que surgiu 

o atual modelo de Gestão de Pessoas denominado Gestão por Competência. 

2.2 Aspectos Introdutórios 

A expectativa de se estabelecer este novo referencial teórico e metodológico para a 

gestão do desenvolvimento profissional é que as melhorias advindas da gestão da capacitação 

por competências, no setor público, se estendam aos demais processos do ciclo de gestão de 

pessoas, como o planejamento e o dimensionamento de pessoal, o recrutamento, a seleção e a 

gestão do desempenho.  

2.2.1 Conceito de competência 

A origem histórica do termo competência revela que no fim da Idade Média esse 

termo era relacionado à linguagem jurídica. Dizia respeito à faculdade atribuída a alguém ou 

alguma instituição para apreciar e julgar certas questões.  

Décadas mais tarde, a competência passou a ser concebida como reconhecimento 

social sobre a capacidade do indivíduo pronunciar-se a respeito de determinado assunto e 

como a valorização do indivíduo capaz de realizar certas tarefas (FREITAS; BRANDÃO, 

2006).  

Como já aludido anteriormente, é necessário que as organizações tratem as pessoas 

como a riqueza das organizações, e não mais como se fossem simples equipamentos, como 

era observado no modelo denominado tecnicista.  

A partir da década de 1970, o interesse pelo assunto estimulou o debate teórico e a 

realização de pesquisas acerca do termo competência no mundo inteiro. Na década de 1980, a 

partir do entendimento das transformações de natureza produtiva e social, as quais atingiram 

as economias industrializadas, é possível perceber a existência de duas correntes. A primeira é 

a Escola Norte-Americana, representada por autores como Richard Boyatzis, 1982 e David 

McClelland, 1973. Esta entendia competências como um estoque de qualificações 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) que credenciava a pessoa a exercer determinado 

trabalho. A segunda é a Escola Francesa, representada por autores como Guy Le Boterf, 1999, 

e Philippe Zarifian, 1999. Ao contrário da primeira escola citada, esta associava a 

competência não a um conjunto de qualificações do indivíduo, mas sim às realizações da 
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pessoa em determinado contexto, ou seja, àquilo que ela produz ou realiza no trabalho 

(CARBONE et al., 2009). 

Ao longo dos anos o termo competência adquiriu diferentes conceitos, propostos por 

diferentes autores. No meio acadêmico e organizacional, a expressão competência tem sido 

muito utilizada. Segundo Carbone et al. (2009, p.42), Thomas Gilbert, em 1978, foi um dos 

primeiros a discutir sobre o tema e ressaltou que a competência é expressa em função do 

desempenho da pessoa no trabalho, conceito que engloba tanto o comportamento adotado pelo 

indivíduo como também as consequências, no tocante às realizações. 

A noção de competência está, portanto, associada a desempenho profissional, o qual 

exige do funcionário não só saber fazer algo, mas ser um bom profissional.  

O significado de competência está relacionado com uma condição diferenciada de 

qualificação e capacitação do indivíduo para desempenhar suas atividades. Inicialmente mais 

aplicado às pessoas, em um segundo momento passou a ser usado, também, como requisito de 

bom desempenho de equipes, unidades e empresas (RESENDE, 2000). Este mesmo autor 

conceitua competência como resultante da combinação de conhecimentos com 

comportamentos. Conhecimentos que incluem formação, treinamento, experiência e auto-

desenvolvimento.  

Por conseguinte, pode-se visualizar que existem várias definições de competência, 

muitas com uma essência comum, o que torna difícil definir apenas uma delas como 

verdadeira, visto que na realidade elas se completam. Entretanto, mesmo diante de tantos 

conceitos, as competências podem ser classificadas por diferentes tipologias, o que dependerá 

apenas da abordagem teórica adotada ou da finalidade a que se destina.  

Em suma, o conceito de competência humana congrega as competências técnicas e 

comportamentais e é formado através da aglutinação de outros três conceitos: conhecimentos, 

habilidades e atitudes presentes no perfil de determinada organização, necessários a 

determinado cargo, e pertencentes ao perfil profissional do agente público.  

Neste viés, compreende-se que as competências pertencentes a determinado agente 

público deve ir ao encontro do perfil de competência de determinada instituição pública e do 

cargo ocupado para melhor consecução de suas funções, tendo em vista que a discriminação 

de competências de determinado cargo advém de estudos e mapeamentos acerca de 

necessidades das atividades desempenhadas que geram valor econômico e social a esta 

instituição. 

Comecemos, portanto, a compreender o conceito de conhecimento, que para o cargo 

ou função se refere à necessidade que o cargo exige de formação acadêmica ou técnica. Já 
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para o servidor, o conhecimento é toda a informação adquirida ao longo da vida que pode ser 

utilizada no ambiente profissional, incluindo o conhecimento técnico, empírico e cognitivo. 

O conhecimento (saber) corresponde a informações que, ao serem reconhecidas e 

integradas pelo indivíduo em sua memória, causam impacto sobre seu julgamento ou 

comportamento, segundo Bloom et al. (apud CARBONE et al., 2009).  

A habilidade (saber fazer) pode ser classificada como intelectual, quando abrange 

essencialmente processos mentais de organização e reorganização de informações; e motora 

ou manipulativa, quando exige, fundamentalmente, uma coordenação neuromuscular, Gagné e 

colaboradores (apud CARBONE et al., 2009).  

A habilidade, em suma, é entendida como a experiência, a prática e o domínio do 

conhecimento. Em outras palavras, é o saber como proceder no dia-a-dia, de forma produtiva.  

A atitude é o conjunto de valores e emoções expressos através do comportamento 

humano, que tornam possíveis identificar o perfil comportamental necessário para cada cargo. 

Ou seja, não adianta apenas o indivíduo obter o conhecimento técnico necessário ao cargo e 

saber como deve ser executada determinada tarefa, ele precisa também agir assertivamente 

objetivando colocar em prática todas as habilidades e conhecimentos adquiridos, para que 

realize, assim, o “fazer” da organização. 

A atitude (querer fazer) refere-se a aspectos sociais e afetivos relacionados ao 

trabalho. Segundo Durand (apud CARBONE et al., 2009), é o querer fazer, é o que 

impulsiona o indivíduo a executar suas habilidades e conhecimentos; está conexa aos 

sentimentos. 

Para Brandão e Guimarães (2001) tais dimensões são interdependentes, na medida em 

que, para a exposição de uma habilidade, presume-se que o indivíduo conheça princípios e 

técnicas específicas e esteja disposto a desenvolvê-lo. Da mesma forma, a escolha de 

determinado comportamento na organização exige do indivíduo a retenção não só de 

habilidades, como também de conhecimentos e atitudes apropriadas. Na realidade as 

dimensões saber, saber fazer e saber agir estão inter-relacionadas e por vezes se confundem, 

pois se trata de uma análise múltipla de dimensões que se referem ao indivíduo, ao grupo e à 

organização.  

2.2.2 Competência por níveis de complexidade 

No intuito de complementar a classificação das competências por conhecimentos, 

habilidades e atitudes, é preciso arguir o conceito de competência a partir da abordagem de 

complexidade.  
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Por esta ótica, as competências estão vinculadas à ideia de diferenciação e agregação 

de valor, que, por sua vez, estão relacionadas à capacidade de entrega do indivíduo no 

contexto de trabalho. Sendo assim, presume-se que quanto maior o grau de complexidade de 

sua entrega, maior será sua capacidade de se diferenciar e agregar valor ao negócio (DUTRA, 

2008). 

O entendimento é que os colaboradores, dentro de uma organização pública ou 

privada, executam seu trabalho em diferentes níveis de complexidade.  

Desta forma, o desenvolvimento profissional vai sendo construído a partir da 

experimentação de situações mais complexas, que habilitam o profissional a trabalhar em 

níveis de complexidade mais elevados, o que pode sugerir que após este contorno, a 

instituição organize o denominado banco de talentos, que pode ser um dos objetivos finais do 

modelo proposto. 

 Assim, a noção de competências se relaciona com a de complexidade, à medida que 

profissionais com maior nível de desenvolvimento têm maior capacidade de abstração, e, 

portanto, um maior grau de sofisticação das competências (Fernandes; Fleury, 2007). 

2.3  Modelo gestão por competência 

A princípio, é de suma importância que se tenha compreendido o conceito de 

competência de maneira minuciosa, para que se consiga entender o modelo denominado 

gestão por competência, oriundo da atual necessidade de implementação de novas práticas no 

âmbito de Gestão de Pessoas, valorizando, assim, o elemento humano. Vejamos, portanto, de 

que forma alguns autores abordam a temática:  

As características principais do modelo de gestão utilizados até aqui, têm bases 

formadas na Administração Científica, na qual as pessoas são vistas como responsáveis por 

um conjunto de atividades ou funções. Essa visão das pessoas tem sido responsável por 

distorções na análise e interpretação da realidade organizacional, gerando instrumentos, 

processos e metodologias inadequadas para atuar sobre elas (DUTRA, 2004).  

Diante disso, muitas empresas têm adotado a Gestão por Competências como modelo 

de gestão, visando orientar seus esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar nos 

níveis individual, grupal e organizacional, as competências necessárias à realização de seus 

objetivos (CARBONE, et at., 2009). 

Ainda segundo este autor, a Gestão por Competências se propõe a alinhar esforços 

para que as competências humanas aliadas a outros recursos e processos, possam gerar e 

sustentar as competências organizacionais necessárias à consecução dos objetivos estratégicos 

da organização.  
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 Portanto, para CARBONE (2009, p.51), a gestão por competência tem, 

prioritariamente, que estar intimamente atrelada à definição dos objetivos estratégicos de uma 

Instituição, no qual após sua definição seria então possível definir indicadores de desempenho 

no nível corporativo e metas, assim como identificar as competências necessárias para 

concretizar o desempenho esperado. 

Para RABAGLIO (2014, p.12) a gestão por competência é um conjunto de 

ferramentas práticas, consistentes, objetivas e mensuráveis que torna possível às empresas 

instrumentalizar RH e Gestores para fazerem Gestão e Desenvolvimento de Pessoas com 

foco, critério e clareza. A autora discrimina que isso só é possível através de ferramentas 

mensuráveis, personalizadas e construídas com base nas atribuições dos cargos ou funções. 

 Sintetizando os conceitos acima aludidos, infere-se que a gestão por competências é 

um modelo gerencial cujo objetivo precípuo é a gestão da capacidade e do desempenho 

profissional em determinada organização. Para tanto necessita de um plano de ação ou 

projeto, que respeitando as singularidades de cada instituição, possa compreender as 

ferramentas necessárias à formulação de um diagnóstico conclusivo, para que este consiga 

subsidiar a implantação das mudanças necessárias através da qualificação profissional visando 

à mudança do prognóstico de resultados da instituição, almejando o alcance dos objetivos 

estratégicos. 

2.4 Aspectos Legais   

O marco jurídico responsável por mudanças significativas no contexto da 

Administração Pública Brasileira foi o Decreto 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, que 

instituiu o Programa Nacional de Gestão Pública e desburocratização, o qual demonstrou de 

maneira ampla a necessidade de buscar a implementação de modelos de excelência em gestão, 

focado em resultados e, sobretudo, orientado para o cidadão. 

Neste contexto, no ano seguinte, o poder público federal, através do Decreto 

5.707/2006, instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, o qual estabeleceu 

em seu Art. 2, Inciso I o conceito de competência  como sendo, também, o desenvolvimento 

do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções 

dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição: 

Art. 2o
  Para os fins deste Decreto, entende-se por:  

I - capacitação: processo permanente e deliberado de 
aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento 
de competências institucionais por meio do desenvolvimento de 
competências individuais;  

II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para 
o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e 
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atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, 
visando ao alcance dos objetivos da instituição; e  

III - eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, 
aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, 
estágios, seminários e congressos, que contribuam para o 
desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.  

 
No ano de 2013, o Tribunal de Contas da União, após a realização de ampla pesquisa 

da situação da governança e de gestão de pessoas na Administração Pública Federal em 305 

órgãos e instituições públicas federais, identificou deficiências significativas em grande parte 

dos indicadores de desempenho, e concluiu que nesta esfera a gestão por competências ainda 

se encontrava em estágio de desenvolvimento inicial, o que ensejou uma série de 

recomendações por parte do TCU aos órgãos Governamentais Superiores, ao Conselho 

Nacional de Justiça, a Secretaria de Gestão Pública do Ministério Público e finalmente ao 

Conselho Nacional do Ministério Público, o qual posteriormente se tornou o agente 

transformador no contexto dos Ministérios Públicos Estaduais de todo o País.  

Neste sentido, em 2014 o CNMP  juntamente com a equipe técnica do Escritório de 

Gestão por Competências do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios- MPDFT 

realizou um grande evento no qual houve a pactuação do Acordo de Resultados, o qual visa 

promover de forma participativa, a implantação do modelo de gestão por competências do 

âmbito do Ministério Público brasileiro, estabelecendo para tal as cinco grandes fases e 

atividades que deverão ser executadas de forma evolutiva, conforme quadro abaixo:  

Quadro 1: Fases para implementação da gestão por competência no Ministério Público 

Fase 1 

Definição de responsáveis pela implementação do modelo de gestão por 

competências 

Atividade(s): 

1. Sensibilização da Administração Superior em relação à necessidade de 

implementação do modelo de gestão por competências 

2. Elaboração do projeto com as principais etapas para implementação do 

modelo de gestão por comopetências 

3. Criação de unidade responsável pela implementação do modelo de gestão 

por competências 

4. Capacitação dos integrantes da equipe responsável ou comitê 

interdisciplinar estratégico deliberativo para implementação do modelo de 

gestão por competências. 

Fase 2 Divulgação e sensibilização das pessoas para o projeto 

Fase 3 Conceito de competência, tipologia e metodologia para o mapeamento de 
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competências 

Conceito de Competência: capacidades (conhecimentos, habilidades e atitudes – 

CHAs) necessárias ao desempenho efetivo dos integrantes da instituição. 

Fase 4 Divulgação das competências mapeadas 

Fase 5 Plano de capacitação com a incorporação da noção de trilhas de aprendizagem 

  Fonte: Gestão por Competências no MPDFT,2015 

Isto posto, identificaremos inicialmente quais são os instrumentos necessários à 

realização dos mapeamentos de competências organizacionais, do cargo e dos servidores 

públicos, de forma conceitual e prática, neste último caso aludindo à recente experiência do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com o objetivo de concluir de que 

maneira tal mosaico poderá contribuir para que o modelo proposto se torne realidade dentro 

do contexto atual do Ministério Público do Estado do Pará.  

 
3 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi construído a partir de ampla pesquisa bibliográfica descritiva 

em autores nacionais, tecnicamente renomados na área de Recursos Humanos e que abordam 

especificamente o modelo de gestão por competências, por meio de diversas perspectivas e 

diversos processos, os quais devem ser minuciosamente compreendidos, selecionados e 

integralizados à realidade de cada instituição pública brasileira.  

A fim de elucidar os conceitos estudados, e considerando os recursos disponíveis, a 

pesquisa explicativa, apresentado posteriormente, esteve baseado em informações constantes 

na obra denominada Gestão por Competências no MPDFT: Conceitos, metodologias e 

experiências dos ramos no MPU. A apresentação de um cenário, no qual o modelo já esteja 

implementado é de suma importância para a análise material acerca da efetividade do modelo 

proposto. 

A referida pesquisa não pôde ser realizada no Ministério Público do Estado do Pará, 

como almejado inicialmente, pois nesta instituição o projeto inicial do modelo gestão por 

competência ainda não fora concluso e aprovado pela Administração Superior. 

3.1 Fases iniciais 

O modelo de gestão por competência possui diversas fases necessárias à consecução 

dos objetivos almejados. Conforme constante em quadro demonstrativo acima, a fase de 

sensibilização da Administração Superior precede a todas as outras etapas, tendo em vista que 

é necessário que a cúpula estratégica ou tomadores de decisão possuam conhecimento e 

aceitação diante das propostas apresentadas, para que a organização possa obter êxito no que 
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propõe e que cumpra os prazos estabelecidos no acordo realizado junto ao Conselho Nacional 

do Ministério Público. 

A criação de uma unidade responsável pela gestão do modelo de gestão por 

competência dentro de cada instituição pública é um dos grandes entraves a serem superados, 

tendo em vista que a defasagem no quantitativo de mão-de-obra e as limitações legais e 

orçamentárias não possibilitam que servidores, integrantes das instituições estaduais, por 

exemplo, consigam dedicar-se exclusivamente aos estudos visando à implementação e gestão 

do modelo de gestão por competência, situação por ora observada no Ministério Público do 

Estado do Pará. 

Após a definição da equipe responsável pela implementação e elaboração do projeto 

base é preciso capacitar estes profissionais para que consigam ser agentes multiplicadores 

dentro da Instituição, desta forma, coordenando e mediando todas as ações de cada fase de 

implementação do projeto e gestão do modelo. 

Devidamente orientados, estes técnicos terão que concentrar esforços no intuito de 

sensibilizar toda a Instituição acerca da importância social da contribuição destes para o 

sucesso da experiência. Esta fase deve ser muito bem articulada internamente, pois tem o 

objetivo de conceituar o modelo de gestão por competências, demonstrar os benefícios, os 

objetivos, as metas e as fases deste, utilizando, sobretudo, experiências bem sucedidas em 

outras organizações, como suporte explicativo. 

Para que a equipe gestora consiga efetuar mudanças climáticas e culturais necessária à 

aceitação do modelo, na organização como um todo, deve utilizar meios diversos de 

sensibilização e divulgação, de cada fase, como: visitas departamentais, pesquisas de clima 

organizacional, publicações pelos meios de comunicação institucionais, palestras e eventos.  

3.2 Mapeamentos de competências 

É de extrema importância diferenciar o modelo de descrição tradicional do perfil de 

cargos do modelo de descrição do perfil por competências, onde o primeiro é observado em 

função das atribuições que são desenvolvidas, independentemente dos valores e do 

planejamento estratégico da instituição pública. Em contrapartida, o modelo de descrição do 

perfil por competências prevê o mapeamento das competências, resultando em adequação aos 

objetivos estratégicos e na geração de valor nos serviços prestados a sociedade.  

Para que isto seja possível, o mapeamento de competências, ao final, tem como 

propósito identificar o gap ou lacuna de competências, ou seja, a discrepância entre as 

competências necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências internas 

existentes na organização (CARBONE et al., 2009).  
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Muitas organizações se interessam em conhecer modelos de competência humana para 

ajudá-las a identificar as habilidades essenciais, conhecimento e características do pessoal, 

necessárias para performances de trabalho bem-sucedido e para calibrar o foco do sistema de 

gestão de pessoas, para seu desenvolvimento (LERNER, 2002).  

Contudo, é importante que se tenha clareza na escolha dos métodos a serem utilizados 

para realizar o trabalho de mapeamento, visando obter resultados confiáveis e de fácil 

interpretação.  

3.2.1 Conceitos e instrumentos 

Para a realização de todos os mapeamentos organizacionais, será necessária a 

apropriação de alguns instrumentos gerenciais, por meio dos quais será feita a análise da 

situação atual e a organização se torna capaz de identificar seus gaps de competência 

(discrepância entre o esperado e o atual) e então estabelecer um plano de ação para sanar 

essas “deficiências” e consequentemente o alcance de seus objetivos. 

Dentre os instrumentos utilizáveis, destacam-se alguns:  

a) Análise documental: este instrumento, normalmente, é utilizado no início de 

cada fase de mapeamento, no qual são analisados alguns documentos 

institucionais visando à seleção das principais competências; 

b) Observação: é um instrumento pouco utilizado, pois requer um alto grau de 

treinamento por parte dos observadores e um tempo elevado para que estes 

consigam elaborar documentos conclusivos, posto que estes podem utilizar o 

método sistematizado, com roteiros pré-definidos ou o método exploratório, no 

qual não há a utilização de roteiros e o trabalho é norteado pela quantidade de 

observações realizadas em cada unidade ou ambiente de trabalho; 

c) Entrevista: este instrumento também requer um dispêndio de tempo relevante, 

mas pode ser realizado de forma amostral, agregando informações já colhidas 

anteriormente ou dirimindo dúvidas remanescentes. Pode ser classificada em 

estruturada, semiestruturada ou não estruturada, tendo em vista o grau de 

liberdade na formulação de perguntas do entrevistador para com o entrevistado; 

d) Grupos focais: muito utilizado nos mapeamentos de competências os grupos 

focais são compostos, geralmente, por grupos profissionais de 8 a 12 

participantes, que irão debater um assunto pré-definido pelos mediadores do 

grupo com o objetivo de enriquecer as informações até então mapeadas, acerca 

das competências de uma organização ou de determinado cargo; e 
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e) Questionário: é elaborado antes de sua aplicação individual ou em grupo, pela 

equipe técnica, a qual utiliza informações inferidas anteriormente por meio de 

outros instrumentos, para a adequada elaboração do mesmo.  

Cabe ressaltar, que um mapeamento eficiente utilizará dois ou mais instrumentos do 

grupo elencado acima, individual ou conjuntamente, em cada fase de mapeamento, como será 

demonstrado adiante, respeitando as características de cada organização. Para tanto, a escolha 

do melhor instrumento a ser utilizado em cada fase do processo, deve ser precedida de estudos 

de clima organizacional e embasado na receptividade dos integrantes da instituição observada 

na fase de sensibilização. 

3.2.2 Mapeamento Organizacional 

 A primeira fase do processo de produção de informações necessárias ao modelamento 

da gestão por competências é o Mapeamento de Competências Organizacionais, no qual 

devem ser utilizadas ferramentas de análise de informações constantes nos indicadores de 

competências dos órgãos, que podem ser, dentre outros, a missão, a visão, os valores, o mapa 

estratégico, os princípios e os objetivos da instituição. As competências serão encontradas, 

através da interpretação de cada indicador e agrupadas em grupos de competências 

semelhantes.  

Vejamos, por exemplo, a missão e a visão do Ministério Público do Estado do Pará e 

seus elementos caracterizadores ou competências identificadas: 

Quadro 2: Competências Comuns-Ministério Público do Estado do Pará. 

Indicador de competências Competências 

Missão: Defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, assegurando o 

exercício pleno da cidadania.  

Legalidade, compromisso social e 

foco no cidadão.  

Visão: Ser reconhecido como Instituição em permanente 

atuação em todo o Estado do Pará, na articulação das políticas 

públicas e na mediação dos conflitos sociais.  

Visão sistêmica, empreendedorismo, 

proatividade, defesa da sociedade, 

comunicação, gestão de conflitos e 

eficiência. 

Fonte: Autoria própria 

Desta forma após análise dos diversos indicadores existentes, a exemplo dos já 

discriminados acima, estaremos de posse de todas as competências existentes a nível 

organizacional. No entanto, para um diagnóstico conceitualmente eficiente se deve aglutinar 

as competências semelhantes dentro de grupos comuns, a fim de que se evite a repetição dos 

mesmos, conforme constante em exemplo ilustrativo abaixo:  

Quadro 3: Definição das competências comuns do Ministério Público do Estado do Pará 
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Grupos de competências por 
similaridade 

Definição 

Legalidade, eficiência e ética. Capacidade de administrar corretamente os recursos 
disponíveis, visando a busca dos melhores resultados para a 
Instituição, em defesa do ordenamento jurídico e aos princípios 
éticos vigentes.  

Compromisso social, foco no 
cidadão e defesa da sociedade. 

Capacidade de reunir ferramentas e esforços com o objetivo 
precípuo de entender as necessidades da sociedade e  resguardar os 
seus direitos.  

Visão sistêmica, comunicação, 
empreendedorismo, gestão de conflitos e 
proatividade. 

Capacidade de envolver todos os colaboradores da 
Instituição, mantendo união e integração entre as iniciativas e 
práticas exitosas das diversas regiões administrativas integrantes do 
Ministério Público do Estado do Pará, cujo objetivo seja levar 
soluções inovadoras para os entraves locais e propor ações 
preventivas dentro de determinado nicho social.  

Fonte: Autoria própria 

O mapeamento de competências organizacionais visa entender o contexto macro onde 

cargos e servidores estão inseridos e quais competências devem nortear sua atuação na busca 

pelos resultados almejados e objetivos estratégicos.  

Ressalta-se que em um estudo mais detalhado, se faz necessário depreender os 

conhecimentos, habilidades e atitudes para grupo de competências, são as chamadas 

competências comuns.  

3.2.3 Mapeamento dos Cargos 

A segunda etapa a se destacar na construção do modelo é o mapeamento de 

competências dos cargos ou funções existentes dentro de determinada instituição pública e 

visa a definição de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para a adequada 

execução das atividades funcionais de determinado cargo.  

Para que esta fase de mapeamento seja realizada de maneira concisa, a equipe 

responsável pela implementação do projeto deverá, primeiramente, despender todo o tempo o 

qual necessário for ao alinhamento das competências técnicas, que descrevem os 

conhecimentos e habilidades necessárias, extraídas de leis e normativas de criação e 

regulamentação de seus cargos, a exemplo do efetuado na fase do mapeamento 

organizacional. 

Os resultados da interpretação de cada atribuição será o mapeamento das 

competências técnicas e comportamentais necessárias à adequada consecução das atividades 

discriminadas. 

É um trabalho complexo e minucioso de análise documental, o qual deverá contar 

ainda, após a análise completa de todas as atribuições, com a colaboração de todas as 

categorias profissionais existentes na instituição, na fase de entrevistas em grupos de focos e 
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na aplicação de questionários, os quais podem ser realizados simultaneamente ou 

isoladamente. 

Vale ressaltar que os conhecimentos e habilidades são facilmente identificados caso a 

descrição da atribuição seja clara e concisa. No entanto o rol de competências 

comportamentais é extenso, tendo em vista que muitas atitudes contribuem para a execução 

de uma única atividade. Não obstante, se identificará competências comportamentais 

semelhantes dentre as atribuições estudadas, as quais devem ser agrupadas, no intuito de 

aperfeiçoar e organizar conceitos. Neste momento o auxílio dos grupos focais é de 

importância sumária. 

Os grupos focais, neste contexto, devem ser formados por grupos de 8 a 12 servidores, 

ocupantes do mesmo cargo, preferencialmente há mais de 5 anos de efetivo exercício na 

Instituição, os quais terão um mediador devidamente instruído para o direcionamento das 

discussões acerca das competências comportamentais encontradas e contribuirão 

sobremaneira para a definição final não só dos grupos de competências, mas também do nível 

de relevância, que estas competências tem, haja vista a influência na execução de suas 

atividades.  

O grau de relevância de cada grupo de competência auferido poderá ser mensurado 

através da utilização de questionários padronizados, no qual os servidores, ocupantes do 

mesmo cargo, atribuem notas escalonadas para cada grupo de competências. Após a devida 

aplicação e análise dos dados, as competências para cada cargo estarão elencadas em mínima 

necessidade, necessidade regular, média necessidade, boa necessidade e forte necessidade do 

grupo de competências para o cargo. 

Importante dizer que, em suma, o mapeamento de competências de cargos possui um 

caráter genérico, ou seja, precisa descrever as competências necessárias à realização das 

atividades do cargo de Auxiliar de Administração, por exemplo, independentemente do 

contexto institucional ao qual este profissional se enquadre. Sabe-se, porém, que o servidor, 

Auxiliar de Administração, lotado no Departamento de Recursos Humanos não exerce as 

mesmas atividades do servidor, ocupante de mesmo cargo, lotado no Serviço de 

Almoxarifado. Neste sentido, é preciso, mais uma vez, analisar internamente a necessidade de 

se ampliar tecnicamente o debate dos grupos focais, para o ambiente departamental, haja vista 

que nem sempre as atividades mapeadas apenas para os cargos compreenderão toda a 

complexidade das competências necessárias a todas as funções ministeriais. 
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3.2.4 Mapeamentos Individuais 

A terceira ferramenta é o mapeamento de competências individuais de cada servidor. 

Inicialmente cabe destacar que esta será, mais do que qualquer outra, uma ferramenta de uso 

contínuo, ou seja, as competências individuais estarão em constante modificação e devem 

continuamente retroalimentar o sistema, modificando parâmetros e causando a necessidade de 

novos diagnósticos.  

O objetivo deste mapeamento é elucidar os gaps ou lacunas entre o ideal proposto pelo 

mapeamento organizacional, de cargos e o mapeamento individual, no intuito de diminuir ou 

eliminar as distorções encontradas, através da implementação de processos de qualificação e 

treinamento.  

Considerando que diferentemente da iniciativa privada, onde é possível que se faça a 

seleção para o ingresso de funcionários de acordo com o perfil de competência exigida para 

cada cargo ou função, no serviço público a seleção, que deve ser efetuada através de concurso 

público, não permite a utilização de tais ferramentas com esta finalidade.  

Inicialmente, o mapeamento das competências individuais de cada servidor deverá 

auferir o conhecimento técnico do mesmo, como seus cursos de qualificação, treinamento e 

desenvolvimento. Normalmente são informações de fácil acesso, tendo em vista que estas 

informações já devem fazer parte dos assentamentos funcionais de cada servidor público.  

Posteriormente, se faz necessário o mapeamento das habilidades e atitudes 

pertencentes a cada servidor. Na prática isso requer a habilidade de identificar se o servidor, 

além de possuir conhecimentos teóricos, sabe como fazer e, além disso, age, mobiliza, 

comunica, aprende, assumi responsabilidades e tem visão estratégica efetivamente. 

Normalmente não se trata de uma tarefa simples, sendo necessário que se utilize diversas 

técnicas, como: formulários de avaliação de desempenho funcional, questionários, avaliação 

360º graus, Balanço Scorecard, entrevistas individuais e em grupo, dentre outras. É preciso 

que a equipe responsável pela implementação do projeto tenha sensibilidade para identificar 

as especificidades de cada instituição pública e quais ferramentas serão mais eficazes no 

mapeamento de competências individuais.  

Ao elencar as principais técnicas utilizadas neste mapeamento de competências 

individuais é de suma importância que antes se entenda alguns cuidados metodológicos que 

devem ser observados. É mais indicado, que no momento da descrição de competência dos 

cargos, estas sejam alocadas sob a forma de referenciais de atitudes esperadas do profissional, 

ou seja, de comportamentos passíveis de observação no ambiente de trabalho, pois como 

comentado, a atitude representa uma expressão ou uma manifestação do conhecimento.  
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A descrição de uma competência, portanto, representa um desempenho ou 

comportamento esperado, indicando o que o profissional de ser capaz de fazer. Esse 

comportamento é descrito utilizando-se um verbo e um objeto de ação, uma condição na qual 

se espera que o desempenho ocorra e um critério que indique um padrão de qualidade ou nível 

de desempenho considerado satisfatório. (CARBONE 2009, com alterações).  

Quadro 4: Exemplos de condições e critérios de qualidade associados à competências humanas. 
Comportamento (verbo+objeto 
da ação) 

Critério Condição 

Edita textos Sem erro de digitação Utilizando o aplicativo Word 
Comunica-se com os clientes De forma clara e objetiva Utilizando diferentes veículos de 

comunicação (telefone, fax e internet) 
Realiza análises financeiras Com acurácia Utilizando modelos de mensuração de 

riscos de empresas e projetos. 
Fonte: CARBONE, 2009 

A ferramenta denominada Avaliação 360º, exige a avaliação de cada servidor em 

sentido amplo, ou seja, este será avaliado por seus pares, ocupantes do mesmo cargo, por seus 

superiores hierárquicos, por seus subordinados e por usuários do serviço prestado. Como 

supramencionado, esta avaliação, assim como as demais, deve possuir parâmetros objetivos, 

ou seja, tópicos pré-definidos, os quais serão classificados por cada avaliador, a fim de 

mensurar as habilidades e atitudes do avaliado no ambiente de trabalho.  

Algumas técnicas podem ser congregadas para que a avaliação pretendida seja mais 

satisfatória possível. Por exemplo, para a realização da Avaliação 360º pode haver a utilização 

de entrevista individuais, em grupo e questionários, visando dar celeridade ao processo de 

mapeamento individual.  

O Balanço Scorecard ou BSC, como é mais conhecido, é um modelo de gestão 

estratégica, criado em 1990 por Robert Kaplan e David Norton, e oferece instrumentos aos 

gestores para que obtenham sucesso, através das seguintes perspectivas: finanças, clientes, 

processos internos e do aprendizado e crescimento, o qual é o foco deste trabalho. Neste viés, 

o modelo propõe que instituições públicas, por exemplo, consigam melhorar o atendimento 

através do estabelecimento de metas e vetores de desempenho, conforme demonstração a 

seguir.  

 

 

Quadro 5: Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

Objetivos Medidas  Alvos  Iniciativas  
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Fonte: CARBONE, 2009 

Caso a instituição pública, já utilize o modelo BSC e, por conseguinte, possua um 

mapa estratégico bem delimitado, deve utilizá-lo também como uma das ferramentas capazes 

de auxiliar no mapeamento de competências organizacionais e individuais, caso contrário, 

deve o gestor optar por ferramentas menos completas, porém mais céleres, tendo em vista que 

o modelo BSC visa o alcance de objetivos estratégicos, em longo prazo.  

Reconhecer os instrumentos necessários e precisos ao adequado mapeamento de 

competências individuais deve ser responsabilidade partilhada entre gestores, técnicos de 

planejamento estratégico, departamento de gestão de pessoas e equipe técnica responsável 

pelo processo de gestão por competência, pois a escolha equivocada pode trazer, além de 

resultados ineficazes, um relevante atraso tanto processo de produção de informações quanto 

no diagnóstico final.  

Para ilustrar, como pode ser realizado sistematicamente o levantamento de 

informações individuais realizado em grupos focais, Maria Odete Rabaglio disponibiliza, em 

sua obra intitulada Gestão por Competências, modelos de formulários descritivos, os quais 

congregam as informações adquiridas com o mapeamento de cargos objetivando a 

comparação com os resultados obtidos através dos mapeamentos individuais. 

Atualmente o Ministério Público do Estado do Pará realiza, uma vez ao ano, a 

avaliação de desempenho funcional apenas de servidores em estágio probatório, até que os 

mesmos se tornem estáveis, através de formulários de avaliação de desempenho. 

Após a conclusão do mapeamento individual será possível identificar quais são as 

necessidades de cada servidor no concerne à qualificação voltada ao aperfeiçoamento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes deste, visando enquadrá-lo dentro do perfil profissional 

necessário a execução das atividades de determinado cargo. Para isto, a instituição pública 

deve prever orçamentariamente o custo necessário com treinamento e desenvolvimento de 

seus colaboradores anualmente, com o objetivo de melhoria do serviço prestado e otimização 

da mão-de-obra disponível.  

Além disso, os gestores devem assegurar maneiras de incentivo aos profissionais que 

se enquadrem dentro do perfil almejado, para que estes continuem agregando valor à 

Instituição. Uma das formas de incentivo é a criação e gerência de um banco de talentos, o 

qual terá o objetivo de classificar profissionais exitosos em determinadas áreas para que estes 

possam ser convidados a assumir, quando necessário, funções ou cargos de confiança dentro 

da Instituição.  
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A valorização do servidor público, dentro de qualquer organização, é um ideal a ser 

perseguido por gestores em todo o país, sobretudo em função da defasagem quantitativa de 

servidores que é realidade atual na grande maioria das instituições. Vale ressaltar que quando 

se fala em valorização, é preciso pensar o contexto muito além da questão pecuniária, tendo 

em vista que o servidor ao compreender que seu trabalho é fundamental para o sucesso da 

instituição estará motivado ao aperfeiçoamento constante, ocasionando à melhoria do clima 

organizacional. 

O Ministério Público do Estado do Pará, através do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional, efetua constantemente cursos, palestras e seminários de 

qualificação a seus servidores e membros. No entanto tais iniciativas, para que obtenham 

melhor adesão e busquem efetividade para a instituição, devem estar embasadas em estudos e 

mapeamentos, como o proposto no modelo de gestão por competência, caso contrário 

continuarão sendo medidas intuitivas e não trarão a eficácia pretendida.  

 
4 CONCLUSÃO   

Após as pesquisas realizadas embasadas em diversos autores, infere-se que existem 

diversas técnicas de mapeamentos de competências e que estas precisam adequar-se as 

especificidades de cada organização, não existindo, portanto, uma fórmula exata para o 

alcance dos objetivos estratégicos e desenvolvimento de competências existentes em todas as 

instituições públicas. 

Dentre as diversas dificuldades no que concerne a mudança de paradigmas, observa-se 

que alguns entraves são decisórios para o sucesso ou declínio do modelo, dentre estes pode-se 

destacar: A resistência dos próprios servidores à aderência ao projeto, pois muitos entendem 

que poderão sofrer represálias em função das avaliações necessárias; o difícil acesso aos 

membros do Ministério Público, tendo em vista que poucos dão a devida relevância às 

questões de gerência institucional; as mudanças de gestão, que por vezes retroagem o trabalho 

já desenvolvido; o orçamento, que deve prever não só os custos com a capacitação da equipe 

responsável pelo projeto e da aquisição de um sistema informatizado, mas também das visitas 

destes a todas as Regiões Administrativas e das qualificações e treinamentos necessários após 

o diagnóstico; a organização sistemática de uma banco de talentos e a definição de sua data-

base e, por fim, a sensibilização de gestores para que efetuem a correta avaliação e feed-back 

de seus servidores. 

No âmbito das organizações privadas, a gestão por competência visa mapear as 

competências organizacionais e de seus cargos antes do ingresso do profissional, para que 
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assim possa realizar o recrutamento e a seleção de acordo com as competências exigidas 

internamente.  

No entanto, verificou-se que esta dinâmica não se enquadra à esfera pública, tendo em 

vista que a forma de Seleção para ingresso em cargo público é predominantemente realizada 

através de concurso público, no qual o candidato é avaliado e classificado através de uma 

avaliação objetiva e conceitual. Neste sentido é prudente que haja uma adaptação das técnicas 

de seleção utilizadas no setor privado para o setor público, onde o profissional ao ingressar na 

instituição já tenha suas competências iniciais mapeadas, com o intuito de gerenciar as 

competências individuais existentes e sobretudo avaliar em qual unidade este profissional 

seria melhor aproveitado, otimizando a tomada de decisão dos gestores públicos.  

É importante ressaltar que no âmbito do serviço público todo cargo tem uma função, 

mas nem toda função tem necessariamente um cargo efetivo. Em suma, isto quer dizer que 

toda e qualquer relação de trabalho possui uma função a qual pode ter suas competências 

mapeadas, sejam estas oriundas de um cargo efetivo ou não. A exemplo disso, o MP/PA, 

assim como outros órgãos públicos, possui cargos comissionados ou de função de confiança, 

os quais podem ser providos por servidores sem vínculo efetivo com a Instituição, mas que 

devem ser devidamente mapeados, posto que o profissional indicado a assumir determinadas 

atividades deve conter os conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis com as do cargo 

comissionado. 

Historicamente o Ministério Público, no Brasil, é uma Instituição que goza de 

prestígio como agente fiscalizador do real cumprimento dos institutos legais e dos interesses 

individuais indisponíveis, neste sentido deve prezar não só pelo fiel cumprimento das leis, 

mas também por ser ferramenta de mudança de paradigmas no que tange a administração 

pública no Brasil, fazendo-se valer de sua autonomia administrativa para ser exemplo de 

prestação de serviços judiciais e administrativos a outros órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, os quais observando o sucesso do modelo possam adaptá-lo a sua realidade local 

e fazer desta forma a adequada gerência e qualificação dos Recursos Humanos disponíveis.  

Por fim, a pesquisa realizada desenvolveu-se de forma satisfatória e poderá contribuir, 

para um bom desempenho dos profissionais envolvidos no processo de implementação do 

modelo de gestão por competência, sobretudo no Ministério Público do Estado do Pará, pois 

foi possível identificar a relevância do modelo para o desenvolvimento institucional, os 

entraves a serem superados, assim como as principais ferramentas utilizadas para efetuar o 

mapeamento de conhecimentos, habilidades e atitudes, visando atingir os objetivos 

estratégicos importantes para um excelente desempenho do trabalho. Também foi possível 
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desenvolver todos os tópicos sugeridos nos objetivos específicos conforme pode ser percebido 

no decorrer do estudo. 
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