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RESUMO 

 

Buscando adaptar-se à demanda por eficiência da sociedade, a Administração Pública 

mineira tem incorporado diferentes mecanismos e ferramentas para melhoria da 

qualidade de seus serviços. Nesse contexto a responsabilidade do servidor em todos os 

níveis aumenta. O desafio para os gestores consiste então em gerar e utilizar o 

conhecimento e habilidade dos indivíduos que compõem sua equipe para alcançar 

melhores resultados. O modelo de gestão de pessoas por competências vem sendo 

utilizado por muitas empresas como alternativa para integração dos subsistemas de 

recursos humanos e seu alinhamento com a estratégia das organizações, o que acabou 

por despertar o interesse da Administração Pública. O presente trabalho aborda o 

surgimento e a evolução do modelo de gestão de pessoas por competências, o histórico 

da Avaliação de Desempenho no Estado de Minas Gerais e, finalmente, a implantação 

em caráter experimental, no ano de 2010, do Projeto de Mapeamento de Competências e 

Gestão do Desempenho. Por meio de pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas 

com os principais responsáveis pela implementação do Projeto, o trabalho buscou 

mostrar o as ações realizadas para construção do novo modelo. A partir da identificação 

das ações foi feita uma análise teórica da implantação, buscando identificar possíveis 

falhas e prover intuições de soluções. 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Competência. Projeto de Mapeamento de 

Competências e Gestão do Desempenho. Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional. 
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ABSTRACT 

 

Seeking to adapt to society's demand for efficiency, the Minas Gerais state’s Public 

Administration has incorporated various mining tools and mechanisms to improve the 

quality of their services. In this context the server's responsibility at all levels increases. 

The challenge for managers is then to generate and use knowledge and skill of the 

individuals in their team to achieve better results. The Competence management model 

has been used by many companies as an alternative to integrate the subsystems of 

human resources and promote their alignment with the strategy of such organizations, 

which came to attract the interest of Public Administration. This paper discusses the 

emergence and evolution of the Competence management model, the history of 

Individual Performance Evaluation in the State of Minas Gerais and, finally, the 

implementation on an experimental basis in 2010, of the Mapping Project of 

Competences and Performance Management. By means of literature, documents and 

interviews with the main individuals responsible for implementing the Project, the study 

attempts to show the steps taken to build the new model. From the identification of the 

steps taken it was made a theoretical analysis of the Project in order to identify possible 

flaws and provide insights for solutions. 

 

Keywords: People Management. Competence. Mapping Project and Performance 

Management Skills. Direct Administration and Foundations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante os últimos anos, mais especificamente a partir de 2003 com o início do 

Choque de Gestão, a Administração Pública mineira vem passando por várias 

transformações estruturais. Essas foram ocasionadas tanto por pressões exercidas por 

demandas sociais quanto pela necessidade de adaptação da cultura organizacional às 

exigências de um mercado globalizado e altamente competitivo.  

Nesse sentido, a Reforma Estatal promovida em Minas Gerais, a partir do 

Choque de Gestão, propôs um modelo de administração pública que, para tornar-se 

realmente factível, necessitava de uma nova forma de atuação do servidor público, 

objetivando a eficiência. A partir dessa perspectiva, a forma como as pessoas eram 

geridas no interior das organizações públicas assumia importância ímpar, visto que elas 

seriam as protagonistas deste processo, fatores determinantes para seu sucesso. 

Dado o contexto, o enfoque da gestão de pessoas na administração pública se 

desloca de uma perspectiva excessivamente orientada ao controle para uma que visa os 

resultados alcançados e o desempenho. O controle dos servidores por meio de normas e 

procedimentos deixa de ser o foco principal para ceder lugar aos acordos que estes 

realizam com seus gestores a respeito de seu desempenho, objetivando melhoria e 

alcance das metas desejadas pelas instituições às quais pertencem. 

O processo de Avaliação de Desempenho no Estado de Minas Gerais está 

intrinsecamente ligado ao princípio da eficiência, acrescido ao texto constitucional pela 

Emenda nº19 de 1998. De acordo com o art. 2º do Decreto nº 44.559/2007, que 

regulamenta e define o processo de Avaliação de Desempenho Individual, seus 

objetivos consistem em:  

Art. 2º A ADI é o processo sistemático e contínuo de acompanhamento e 
aferição do desempenho do servidor e tem por objetivos:  

I - valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor;  

II - identificar ações para o desenvolvimento profissional do servidor; 

III - aprimorar o desempenho do servidor e dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Estadual, contribuindo para a implementação do princípio da 
eficiência na Administração Pública; e  

IV - ser instrumento de alinhamento das metas individuais com as 
institucionais.  
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No entanto, o modelo de gestão de pessoas por metas e resultados sofria duras 

críticas por sua natureza hierarquizada, visto que as metas dos servidores eram 

estabelecidas pela chefia que apenas os comunicava a respeito. O feedback1 existente 

era mínimo e muitos servidores eram surpreendidos ao final do processo com as notas 

que obtinham. Essas notas, também, na maioria das vezes, representavam padrões 

homogêneos, superiores a 70% (BERNARDI; JORGE; SILVA, 2006, p. 185). O padrão 

alto gerava questionamentos a respeito da veracidade das notas, da capacidade do 

modelo de representar a realidade, dentre outros. Vários eram os fatores apontados 

como motivadores das notas altas obtidas: o corporativismo dos servidores; a 

preocupação da chefia em não privar seu subordinado do recebimento do prêmio de 

produtividade ligado à nota obtida na ADI e; o preenchimento dos instrumentos da ADI 

de forma apressada, o que acabava privando a chefia de realizar um processo adequado 

de avaliação (ACSERALD, 2008). Também era perceptível, na prática, a falta de 

entrosamento existente entre os instrumentos de avaliação que não proporcionavam ao 

indivíduo o alinhamento com as metas estratégicas da instituição. 

O modelo de Gestão por Competências surge então como forma de corrigir e 

aprimorar o processo de Avaliação de Desempenho. Mais comumente empregado na 

iniciativa privada, a grande quantidade de trabalhos científicos e discussões teóricas que 

originou são devidos ao entendimento de que somente a avaliação técnica de uma 

pessoa, baseado nos conhecimentos e habilidades que possui, não é suficiente para 

determinar se ela seria um profissional que atende a todas as exigências de um 

determinado cargo (DUTRA, 2004; BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001; RUAS et al., 

2005). Mostra-se importante então, o conhecimento do perfil comportamental de cada 

funcionário da empresa, isto é, suas atitudes, ou a forma como emprega seus 

conhecimentos e habilidades no ambiente profissional. 

A definição de competência mais difundida é baseada na tríade conhecida como 

CHA: conhecimentos, habilidades e atitudes dos indivíduos. O conhecimento diz 

respeito à formação acadêmica, o conhecimento teórico. A habilidade está ligada ao 

                                                           
1
 O conceito de feedback, informações usadas pelo sistema para seu ajuste, foi definido por 

engenheiros. Na área educacional, feedback refere-se à informação dada ao aluno que descreve 
e discute seu desempenho em determinada situação ou atividade. O feedback gera uma 
conscientização valiosa para a aprendizagem, pois ressalta as dissonâncias entre o resultado 
pretendido e o real, incentivando a mudança; também aponta os comportamentos adequados, 
motivando o indivíduo a repetir o acerto (ZEFERINO; DOMINGUES; AMARAL, 2007). 
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prático, a vivência e ao domínio do conhecimento. Já a atitude representa as emoções, 

os valores e sentimentos. 

Em 2009, é iniciado o Projeto de Mapeamento de Competências e Gestão do 

Desempenho no Governo de Minas Gerais, implementado em caráter experimental no 

ano 2010 em apenas quatro Secretarias: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; Secretaria de Estado de Fazenda; Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão e Secretaria de Estado de Saúde. O objetivo desse Projeto foi promover a 

mudança da metodologia de Avaliação de Desempenho, permitindo sua integração a 

uma Gestão do Desempenho e possibilitar, à medida que o novo modelo fosse 

maturado, uma sinergia entre os subsistemas de Recursos Humanos no Estado. 

O tema desse trabalho é, portanto, o estudo da nova metodologia de gestão de 

pessoas proposta para a Administração Pública do Estado de Minas Gerais, a Gestão por 

Competências. Visto que a implantação da Gestão por Competências no Estado de 

Minas Gerais foi motivada, em grande parte pela identificação de falhas na Avaliação 

de Desempenho Individual na forma como vinha sendo realizada até o ano de 2009, 

esse trabalho perpassa a sua análise, aplicação, legislação e as alterações geradas pelo 

surgimento do novo modelo de avaliação, já baseado na gestão por competências.  A 

relevância da pesquisa se deve ao fato de ser palpável que o antigo modelo de gestão, 

materializado na forma como era aplicada e gerida a Avaliação de Desempenho 

Individual não conseguia cumprir com seus objetivos, cabendo, portanto, apontar as 

causas para tal problema, evitando erros no futuro. Pode-se dizer então que a confecção 

de um novo modelo de ADI e sua implantação em caráter experimental em apenas 

algumas Secretarias de Estado, como forma de introdução de um novo conceito de 

gestão de pessoas, torna interessante a análise e acompanhamento do processo, 

permitindo a percepção completa das modificações e a proposição de soluções aos 

possíveis problemas enfrentados. 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho realizou uma pesquisa de cunho exploratório, visto que 

realizada com base em um conceito de recente implantação no setor público mineiro, 

não havendo registros anteriores de projetos com semelhantes características e 

dimensões. É assim classificado por seus objetivos de apresentar uma melhor definição 

do problema, prover intuições de solução e descrever o comportamento do fenômeno 

estudado, no caso, a implementação de uma nova metodologia de avaliação de 

desempenho (SALOMON, 2001, p.158).  

Também consiste em uma pesquisa qualitativa, buscando-se obter, através da 

realização de entrevistas com os profissionais envolvidos na implementação do Projeto 

de Mapeamento de Competências e Gestão do Desempenho, expressões de idéias, 

pensamentos e opiniões, partindo-se do pressuposto de que o sucesso do novo modelo 

de avaliação de desempenho individual é, em grande parte, dependente da adesão e 

comprometimento desses servidores com a mudança proposta. 

Quanto às técnicas de pesquisa utilizada, a princípio ocorreu o levantamento 

bibliográfico, documental e da legislação disponível a respeito do tema Gestão por 

Competências. A partir disso foi possível a construção de um referencial teórico para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Após foi realizada pesquisa a respeito do histórico da Avaliação de Desempenho 

Individual no Estado e a sistematização da legislação mineira pertinente ao assunto. 

Montado o contexto no qual se insere a proposta do Projeto de Mapeamento de 

Competências e Gestão do Desempenho, foram então recolhidos todos os dados, 

documentos e publicações existentes nas quatro Secretarias a implantar o processo em 

2010, a respeito do trabalho realizado pela consultoria contratada pela SEPLAG para a 

construção do modelo. A partir desse levantamento foi possível avaliar os aspectos 

particulares do modelo de Gestão por Competências proposto para o Estado de Minas 

Gerais e sua aplicabilidade na gestão pública. Como essa pesquisa se orientou 

principalmente por meio do estudo das legislações pertinentes (leis, resoluções e 

instruções normativas), dos documentos existentes nas Secretarias e do material 

bibliográfico disponível a respeito, em livros, artigos científicos, revistas especializadas 

e dissertações; foi utilizada, portanto, a técnica de pesquisa documental e bibliográfica.  
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No entanto, para a descrição da implantação do citado projeto nas secretarias-

piloto, assim como para a identificação dos fatores facilitadores e dificultadores do 

processo, foram utilizadas informações gerenciais disponíveis nas áreas responsáveis 

pela implantação do mesmo, concomitante à técnica de entrevistas semi-estruturadas 

com os gestores das unidades setoriais de recursos humanos das Secretarias e 

integrantes da equipe da Diretoria Central de Gestão do Desempenho, pessoas chaves 

das instituições abordadas e que detêm maior conhecimento a respeito do processo. 

 Na entrevista semi-estruturada, foram abordados os seguintes tópicos: 

  

• Forma de funcionamento do processo de avaliação de desempenho antes 

da gestão por competências; 

• Condução da implantação do modelo de competências na Secretaria; 

• Forma de funcionamento do processo atual baseado em competências e 

mudanças percebidas; 

• Reação dos gestores e servidores em relação à mudança; 

• Opinião do entrevistado a respeito da gestão por competências e 

expectativas para a conclusão do período avaliatório de 2010 na 

Secretaria. 

Ressalta-se que, após obtidas as respostas dos entrevistados, essas foram 

analisadas conforme a indicação de Richardson (1999), buscando identificar e descrever 

de forma objetiva as impressões colocadas. 

O universo de pesquisa bibliográfica foi extensivo a todo o material acadêmico 

encontrado a respeito do assunto, dentre livros, artigos de revistas, dissertações e 

publicações disponíveis na internet, selecionados de fontes confiáveis ou autores 

reconhecidos no campo da Gestão por Competências.  

O universo de pesquisa documental compreendeu a legislação estadual a respeito 

da Avaliação de Desempenho Individual, Avaliação Especial de Desempenho e 

Avaliação de Desempenho do Gestor Público. Foram analisados os decretos que 

dispõem sobre os modelos de ADI, as resoluções e as instruções técnicas a respeito do 

assunto. 

Por fim, o universo das entrevistas foi restrito aos servidores pertencentes às 

quatro secretarias participantes do projeto-piloto de implantação do novo modelo de 
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Avaliação de Desempenho Individual; selecionados aqueles mais ativos no processo ou 

possuidores de maior conhecimento a respeito do mesmo. Assim, foram entrevistados 

quatro membros da equipe da Diretoria Central de Gestão do Desempenho; a Diretora 

de Recursos Humanos da SEPLAG; uma técnica da equipe de Avaliação de 

Desempenho da SEPLAG; a Diretora de Avaliação e Acompanhamento de Pessoal da 

SEF; a Diretora de Recursos Humanos da SEAPA e; a Gerente de Inovação e Pesquisa 

em Gestão de Pessoas da SES. 
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3 HISTÓRICO: GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

 

3.1 A evolução da Administração de Recursos Humanos 

 

Segundo Fischer (2002), toda e qualquer organização depende em maior ou 

menor grau, do desempenho humano para o seu sucesso. Por isso, desenvolve formas de 

atuação organizadas sobre o comportamento desses indivíduos, denominadas pelo autor 

de modelos de gestão de pessoas. Devido ao fato desses modelos serem determinados 

em parte por fatores internos e em parte por fatores externos à organização, é possível 

encontrá-los diferindo conforme os contextos históricos e setoriais. Levando em 

consideração tais fatores, Fischer (2002) classifica-os em quatro grandes categorias de 

acordo com a forma como se articulam: departamento de pessoal, gestão do 

comportamento, gestão estratégica e vantagem competitiva. 

Para melhor esclarecer o surgimento da gestão de pessoas por competências, 

cabe destacar a evolução dessas grandes categorias que culminaram com o 

desenvolvimento do referido modelo, tema desse trabalho. 

Nos primórdios do século XX, sob a égide da Administração Científica, mais 

especificamente, do desenvolvimento empresarial e das teorias organizacionais nos 

Estados Unidos, assoma a administração de recursos humanos, cujo modelo pode ser 

basicamente traduzido no departamento de pessoal, voltado para transações processuais 

e realização de trâmites burocráticos. Para Fischer (2002), tal modelo de gestão surge 

como resposta à necessidade de gerenciamento dos custos inerentes à força de trabalho, 

o qual deveria ser executado de forma tão racional quanto a maneira de fazê-lo em 

relação aos outros fatores de produção, constituindo fator diferenciador de 

competitividade à época. 

Percebe-se que o cenário da Revolução Industrial era perfeito para o 

florescimento do modelo de gestão de pessoas articulado como departamento de 

pessoal, voltado para a eficiência de custos e busca de trabalhadores com perfil 

adequado à execução de tarefas minuciosamente descritas e estudadas empiricamente. 

No entanto, a partir dos anos 1920, esse cenário começa a se modificar, resultando na 

obsolescência do modelo citado. Inicia então, através da aplicação da psicologia no 
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campo da administração, o modelo de gestão do comportamento humano cujo expoente 

é a teoria de Elton Mayo2. Através desse modelo o foco da gestão de recursos humanos 

se desloca do controle das tarefas, custos e resultados imediatos para o comportamento 

dos indivíduos. As principais mudanças propostas por esse modelo se desenvolvem em 

três áreas: desenvolvimento, alocação e cultura organizacional. Na área de 

desenvolvimento são criados mecanismos motivacionais para os empregados, incentivos 

às lideranças dos gerentes e instrumentos de avaliação. Quanto à alocação, essa começa 

a submeter-se a um rigoroso planejamento, visando melhorar a adequação dos 

indivíduos ao trabalho por eles desenvolvido. Por fim, na área de cultura organizacional, 

verificada sua influência nos resultados da organização, busca-se melhor controlá-la a 

partir da promoção da satisfação dos funcionários, através de programas, gestão de 

custos, benefícios e desenvolvimento. 

Sucedendo o modelo de gestão do comportamento humano surge o modelo 

estratégico de gestão de pessoas, devido à necessidade de vincular a gestão de recursos 

humanos às estratégias da organização. Por meio desse modelo aflora a percepção de 

que a motivação e satisfação dos funcionários sem direcionamento não resulta por si só 

em resultados mais efetivos da organização em seu conjunto. Em 1981, a abordagem 

realizada pela escola de Harvard, conclui que a gestão de pessoas deve ser sensível a 

fatores internos e externos à organização, procurando conciliá-los. 

A extrema competitividade advinda da globalização e a difusão de tecnologias 

exigem um alinhamento ainda maior entre os objetivos organizacionais e o desempenho 

humano. Então, das mudanças ocorridas nos mercados internacionais a partir de 1980, 

surge o contexto adequado para o chamado modelo de gestão de pessoas articulado por 

competências. São desenvolvidas correntes teóricas baseadas no conceito de 

competências que priorizam a estratégia e a vantagem competitiva, propondo processos 

de reengenharia e reestruturação, assim como o aprimoramento das competências 

essenciais. Para o modelo de gestão de pessoas por competências a liderança de setores 

ocorre pela habilidade da organização líder de mercado em agregar valor para o cliente, 

diferenciando-se das demais em seu setor. Por meio da exploração das competências 

                                                           
2 Elton Mayo é considerado o fundador do movimento das Relações Humanas, que se opôs aos 
princípios do trabalho de Taylor. Como professor e diretor de pesquisas da Escola de 
Administração de Empresas de Harvard, Mayo dirigiu o projeto de pesquisa da fábrica de 
Hawthorne, entre 1927 e 1932. 
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essenciais, definidas como “[...] ‘conjunto de habilidades e tecnologias que permite a 

uma empresa oferecer um determinado benefício aos clientes’ ” (PRAHALAD; 

HAMEL, 1995 apud FISCHER, 2002), é possível à organização a superação de 

cenários presentes e estabelecimento de vantagens competitivas e liderança em cenários 

posteriores, levando ao aproveitamento da arena de oportunidades no futuro. Nessa 

concepção, as pessoas são agentes do processo de mudança estratégica, visto ser 

necessário à viabilização das competências organizacionais o desenvolvimento de 

competências humanas definidas. 

Percebe-se o deslocamento da lógica do controle burocrático dos funcionários, 

notada no departamento de pessoal no início do século XX, para a valorização dos 

recursos humanos enquanto estratégicos e necessários à agregação de valor, assim como 

para o estabelecimento de vantagens competitivas e aproveitamento da arena de 

oportunidades. Autores como Fischer (2002) e Fleury & Fleury (2003) afirmam que 

quanto mais a empresa se concentra no chamado ativo inatingível (marcas, 

performance, inovação tecnológica e de produto, atendimento diferenciado etc), mais 

forte se torna a dependência dos negócios em relação ao desempenho humano. 

 

3.2 A avaliação de desempenho 

 

Historicamente, a avaliação de desempenho é utilizada desde a Antiguidade, 

surgindo devido à percepção dos empregadores do potencial desta como meio de 

controle dos trabalhadores (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). No entanto, é com o 

desenvolvimento do capitalismo e das grandes plantas de produção industrial que a 

avaliação de desempenho ganha maior espaço, difundindo a sua utilização como meio 

de controle das relações sociais de produção, forma de submissão do trabalho ao capital. 

Durante o movimento da Administração Científica os processos de avaliação do 

desempenho dos empregados assumem maior importância. O princípio da 

racionalização do trabalho, perpetuado através das pesquisas realizadas por Taylor, 

originarão a chamada “avaliação de mérito” cujos objetivos eram disciplinar o 

trabalhador e interferir no seu modo de trabalho, tornando-o mais lucrativo para a 

organização. 
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A avaliação de desempenho acompanha o movimento de evolução da teoria 

administrativa, passando a considerar o empregado e seu trabalho como participantes de 

um contexto maior, tanto social quanto organizacional, influências externas importantes 

a serem consideradas no resultado final da entrega feita pelo indivíduo à organização. 

Nesse momento os administradores passam a refletir sobre formas de estimular os 

trabalhadores a adotar comportamentos mais adequados aos interesses organizacionais. 

Começam as contribuições das ciências sociais para as técnicas de avaliação de 

desempenho que aperfeiçoam-se, incluindo em seus parâmetros aspectos subjetivos do 

trabalhador, procurando abordar mais pontos de vista (as avaliações deixam de 

incorporar somente a visão do chefe, abrindo oportunidade para a manifestação do 

ponto de vista da equipe e mesmo a percepção do próprio trabalhador) e realizando 

pactos de desempenho, nos quais o próprio trabalhador acorda com sua chefia a entrega 

a ser realizada ao final do período avaliatório. 

No contexto da Administração Pública brasileira, de acordo com Santos (2005), 

as primeiras diretrizes federais para a aplicação de avaliação de desempenho surgiram 

em 1936. Já ao final do ano de 1994 foi instituída a primeira gratificação atribuída em 

função da avaliação dos desempenhos individual e institucional. No entanto, segundo 

Carrachás (2006), nenhuma das medidas adotadas teve sucesso, à medida que não 

permitiram diferenciar, com objetividade e justiça, os desempenhos individuais, 

coletivos e institucionais e promover recompensas na medida e proporção justas. 

Em 1998, fica patente a crise do Estado Brasileiro. Suas causas são o período de 

prolongada estagnação econômica, a crise fiscal, do aparelho estatal e do modo de 

intervenção do Estado na economia. A capacidade de ação administrativa do Estado se 

encontrava deteriorada e isso resultava no desprestígio da burocracia. 

Era premente a realização de uma reforma administrativa do Estado, ou a 

implementação de mudanças que conduzissem à reestruturação do Estado e a 

redefinição do seu papel e atuação, de forma a superar do contexto em que se 

encontrava (SANTOS, 2005).  

Para a realização de tal reforma alguns entraves localizados na Constituição 

Federal de 1988 precisariam ser removidos de forma a conferir legitimidade às 

mudanças necessárias. Isso porque a Constituição de 1988 ainda apresentava em seu 

texto uma concepção de administração pública verticalizada, hierárquica e rígida, o que 

favoreceu o aparecimento de controles, muitas vezes, desnecessários. Visto o novo 
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cenário que se apresentava, era necessária a incorporação de novos conceitos para que 

estes orientassem a ação estatal em direção à eficiência e à qualidade dos serviços 

prestados ao cidadão. 

Assim, com o intuito de implantar um novo desenho estrutural na Administração 

Pública brasileira, primando pela eficiência, introduzindo formas de gestão que 

valorizassem a profissionalização do servidor, o desenvolvimento, a melhoria de 

condições de trabalho e imagem perante a sociedade, foi editada e promulgada a 

Emenda Constitucional nº 19 de 1998.   

A emenda supracitada foi responsável pela modificação dos dispositivos da 

Constituição Federal de 1988 referentes à Administração Pública e ao servidor público, 

vindo a alterar o regime administrativo do Estado brasileiro, seus princípios e normas, 

além de propor o controle das despesas e finanças para influenciar o custeio de 

atividades a cargo do Distrito Federal (SILVA, 2005). 

A Emenda Constitucional nº19/98 incluiu o princípio da Eficiência na 

Administração Pública, estreitamente conectado à idéia da boa administração, visto que 

a manutenção de um Estado ineficiente não é interessante para a sociedade. 

Em Minas Gerais, a primeira tentativa de implantação de maior qualidade e 

eficiência na administração direta do Estado ocorre em 1989, quando a Secretaria de 

Estado da Fazenda de Minas Gerais dá início ao Banco de Potencial. Esse projeto 

buscava a identificação do potencial dos servidores fazendários para facilitar a 

realização de processos seletivos internos, o atendimento de demandas gerenciais que 

necessitassem perfis determinados e o desenvolvimento de práticas de orientação de 

profissional. Infelizmente, à época, tal prática não se expandiu para outros órgãos, 

limitando-se à Secretaria de Fazenda (SIQUEIRA, 2008). 

É somente em 2003, frente a um panorama pouco positivo da Administração 

Pública mineira que é realizada a reforma do Estado de Minas Gerais. Esta recebeu o 

nome particular de Choque de Gestão, cujo principal mérito  

[...] é buscar a implantação de uma nova cultura comportamental do setor 
público mineiro, voltado para o desenvolvimento da sociedade, dentro de 
padrões éticos rigorosos e de critérios objetivos para se medir o desempenho 
dos resultados das ações governamentais, a par de se adotar fatores de 
estímulo e motivação dos servidores públicos, imprescindíveis para o 
sucesso deste novo modo de funcionamento da Administração Pública 
(ANASTASIA, 2006, p. 15).  
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No contexto da reforma administrativa mineira percebeu-se a necessidade de 

integração das políticas no Estado, difundindo-se a noção de que a promoção de 

resultados das pessoas deve estar voltada ao alcance dos objetivos de suas instituições e 

estes, por sua vez, devem estar direcionados para implementar a agenda de governo. A 

melhoria das pessoas (via capacitação, por exemplo) deveria ser a base para a melhoria 

da gestão, essencial para a execução das ações que conduzem aos resultados finalísticos 

das organizações (VILHENA, 2006). 

É, portanto, sob o cenário de reforma gerencial do Estado e valorização do 

servidor público, que surge a Avaliação de desempenho. Essa é vista como um dos 

instrumentos para implementação do modelo meritocrático na Administração Pública. 

Sua lógica enseja uma gestão de pessoas pautada no mérito do servidor, diferentemente 

do que ocorria quando o decurso do tempo era o único diferencial para a concessão de 

benefícios aos servidores e independia do seu desempenho. 

Assim, a Resolução da SEPLAG n.º 31, de 29 de agosto de 2007, define a forma 

como será realizado o processo de Avaliação de Desempenho Individual, compondo-o 

de dois instrumentos: o Plano de Gestão do Desempenho Individual, preenchido no 

início do período avaliatório, e o Termo Final de Avaliação, preenchido ao final do 

período com base nas informações presentes no primeiro instrumento. A resolução 

citada estabelece, em seu décimo artigo, o conteúdo e a forma de preenchimento do 

Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI).  

Art.10.  O PGDI, constante do Anexo I, tem a finalidade de subsidiar o 
processo de avaliação e deverá conter essencialmente:  

I - a descrição das metas e atividades a serem cumpridas pelo servidor no 
período em que será avaliado, com no mínimo dois acompanhamentos;e 

II - os fatores facilitadores e dificultadores do desempenho, incluindo as 
condições de trabalho oferecidas ao servidor no órgão ou entidade de 
exercício. 

§1°  O formulário PGDI será preenchido pela chefia imediata em conjunto 
com o servidor, preferencialmente no primeiro mês de cada período 
avaliatório, e deverá ser considerado no momento de preenchimento do 
Termo de Avaliação. 

§2° O PGDI deverá ser atualizado, sempre que necessário, pela chefia 
imediata juntamente com o servidor durante o período avaliatório. 

 

Já no art.11 da Resolução SEPLAG nº 31/2007 é estabelecido o conteúdo do 

Termo de Avaliação. 
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Art.11.  O formulário Termo de Avaliação deverá conter: 

I - campo para identificação do servidor avaliado e de quem o avaliou, do 
representante do sindicato ou dos servidores, que poderá ser indicado para 
acompanhar o processo de ADI; 

II - o instrumento de avaliação; 

III - campo para conclusões e informações complementares sobre o 
desempenho do servidor avaliado; 

IV - campo para sugestões para melhoria do desempenho do servidor 
avaliado; e 

V - campo para notificação do servidor acerca do resultado de sua avaliação, 
que deverá ser por ele assinada. 

 

A implantação da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) proporcionou a 

introdução da cultura da meritocracia no Governo do Estado, buscando efetuar a 

integração com as políticas de Recursos Humanos existentes. No entanto, os critérios de 

avaliação não capturavam com efetividade as entregas realizadas pelos servidores e a 

proposta de aferição do desempenho foi, muitas vezes, percebida erroneamente como 

um sistema punitivo. Também ocorreu, na prática, uma desconexão entre as políticas de 

Recursos Humanos e a Avaliação, restando pouca ou nenhuma vinculação entre a ADI e 

o PGDI ao final. 

Buscando solucionar as falhas percebidas no processo, surge a proposta de um 

novo modelo de gestão do desempenho individual dos servidores públicos, visando 

desenvolver uma avaliação que retratasse de maneira mais real o desempenho e perfil 

dos servidores em exercício nas secretarias. Apontando formas de melhorar a execução 

do trabalho tanto individualmente quanto em equipe e ligando-o à estratégia do órgão, o 

modelo tenta alinhar-se aos subsistemas de gestão de pessoas, como provimento e 

mobilidade, programas de desenvolvimento, carreira e reconhecimento, sendo regulado 

pela Resolução da SEPLAG nº89 de 2009. Também procura identificar um perfil de 

servidor específico para cada órgão, possibilitando uma alocação mais eficiente, além 

de permitir que a gerência conheça mais profundamente seus funcionários. Esse é o 

modelo de gestão de pessoas baseado em competências, fundado na percepção de que os 

resultados alcançados em função de um contrato de gestão pré-estabelecido (chamado 

de Plano de Gestão de Desempenho Individual - PGDI) são consequência da aplicação 

de competências dos servidores ao exercício de suas funções. Isso porque, através do 

desdobramento da estratégia organizacional ao nível do desempenho individual, foi 

possível visualizar a inserção das competências como meio a ser utilizado para o 
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alcance de metas. Essas seriam definidas conforme os valores e cultura desejáveis na 

organização, ocorrendo a transição de um modelo de gestão do desempenho individual 

acompanhado exclusivamente a partir de metas, para um baseado em competências, 

cuja inserção inicia no Governo de Minas Gerais, em 2010, apenas em quatro 

Secretarias, sendo elas: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG); 

Secretaria de Estado de Saúde (SES); Secretaria de Estado de Fazenda (SEF); e 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA). 

A gestão por competências faz parte de um sistema maior de gestão 

organizacional. Pode ser definida como  

[...] um processo contínuo que toma como referência a estratégia da empresa 
e direciona suas ações de recrutamento e seleção, treinamento, gestão de 
carreira, avaliação de desempenho e formalização de alianças estratégicas, 
entre outras, para captação e desenvolvimento das competências necessárias 
ao atingimento de seus objetivos (ACSERALD, 2009).  

A relevância da implantação do novo modelo de Avaliação de Desempenho por 

Competências se deve ao fato de ser palpável que o antigo modelo de ADI não 

conseguia cumprir com seus objetivos, apresentando diversas falhas, tanto em sua 

metodologia quanto aplicação. Dessa maneira, por meio da apresentação da sucessão 

dos diversos contextos que culminaram na implantação, ainda em caráter experimental 

no ano de 2010, da avaliação de desempenho individual por competências no Estado de 

Minas Gerais, é possível analisar de forma mais embasada as propostas do novo 

modelo, estudando os problemas os quais busca dar resposta e as oportunidades de 

melhoria do serviço público no Estado. 
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4 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

A reforma administrativa ocorrida em Minas Gerais, denominada Choque de 

Gestão, é parte de um contexto maior de reformas no Estado Brasileiro, fruto de um 

período no qual surgiram institutos até então inéditos no direito público. 

Pode-se situar o ápice dessas transformações nas alterações realizadas no corpo 

do próprio texto constitucional que, por intermédio da Emenda nº 19 de 1998, 

incorporou novos princípios e normas à Administração Pública. Com a citada emenda 

buscou-se incutir no Estado Brasileiro a concepção administrativa estabelecida após a 

chegada do neoliberalismo, introduzindo metas de eficiência na gestão da máquina 

pública, mecanismos para contenção de despesas e fomento à participação de entidades 

privadas em atividades executadas pelo Poder Público. 

O caput do artigo 37 da Constituição Federal é exemplo do esforço de 

introdução dessa nova perspectiva na Administração Pública, visto que através da citada 

Emenda nº19/1998, acrescenta-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade, norteadores da atividade estatal, o princípio da eficiência: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência [...].  

Segundo Ubirajara Custódio (1999), o significado jurídico do princípio da 

eficiência pode ser entendido como aquele que determina à Administração Pública o 

dever de atender ao cidadão na exata medida da necessidade deste com agilidade, 

mediante adequada organização interna e ótimo aproveitamento dos recursos 

disponíveis. O conceito dado por José Afonso da Silva (2000) segue a mesma direção, 

acrescentando que “a eficiência administrativa é atingida pelo melhor emprego dos 

recursos e meios (humanos, materiais e institucionais), para melhor satisfazer às 

necessidades coletivas num regime de igualdade dos usuários”.  

A Constituição Mineira, após a Emenda nº57 de 2003, alterou seu artigo 31, §3º, 

para incorporar o citado princípio. 

Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7°, IV, 
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX , XX, XXII e XXX, da 
Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de 
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sua condição social  e  da produtividade  e da eficiência no serviço público, 
em  especial  o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho. 

[...] 

§ 3º - Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adotado,além   
dos   critérios  estabelecidos   na   legislação pertinente,  o  sistema  de 
avaliação  de  desempenho,  que  será disciplinado em lei, podendo ser 
prevista pontuação por  tempo  de serviço. 

 

Nota-se que no texto original, promulgado em 1989, não havia o parágrafo 

acima. Assim, no caput não existia a palavra eficiência e o tempo de serviço era a única 

medida para a concessão de prêmios, adicionais e movimentação na carreira do 

servidor. Além disso, quando o legislador acrescenta que ao servidor serão assegurados 

os direitos constitucionais e os que visarem à melhoria de sua condição social e da 

produtividade e eficiência no serviço público, ele deixa claro sua intenção de 

alinhamento entre as expectativas individuais e as metas organizacionais, demonstrando 

sua preocupação com o papel central desempenhado pelos indivíduos no sucesso das 

organizações. 

Como forma de efetivar o princípio da eficiência na Administração Pública no 

âmbito dos indivíduos que a compõem e que são responsáveis por sua 

operacionalização, é instituída a Avaliação de Desempenho Individual. Esse 

instrumento surge com o objetivo de transformar a gestão de pessoas até então existente 

em algo mais eficiente, premiando bons desempenhos e fornecendo subsídios corretos 

para a melhoria daqueles identificados como desalinhados. Nesse sentido, a Lei 

Complementar nº71 de 2003 instituiu a avaliação periódica de desempenho individual e, 

em seu oitavo artigo, ao modificar o art. 249 da Lei nº 869 de 1952 (Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais), inclui como hipótese de 

aplicação de pena de demissão o recebimento de conceitos insatisfatórios sucessivos em 

avaliações de desempenho individuais. 

Regulamentando a Avaliação de Desempenho Individual, o Decreto nº 43.672 de 

2003, entra em vigor na data de sua publicação, determinando os pormenores da 

execução do processo avaliatório que teve início no primeiro dia útil do mês de julho do 

ano seguinte, 2004. Segundo esse decreto, a avaliação seria realizada anualmente, com 

seu início marcado para o primeiro dia útil do mês de julho e seu final no último dia útil 

de junho. Os instrumentos a serem utilizados, a forma de composição das comissões de 

avaliação e de recursos, a operacionalização da pena de demissão aos desempenhos 
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insatisfatórios, o local onde seriam encontradas as informações a respeito das 

avaliações, assim como outras providências concernentes ao processo foram detalhadas 

no decreto citado, cujo objetivo foi conferir eficácia legal ao processo de avaliação dos 

servidores públicos. 

No entanto, já em agosto de 2004, o Decreto nº 43.672 de 2003 é alterado, sendo 

publicado o Decreto nº 43.843/2004 realizando algumas mudanças ao anterior. A 

produção normativa a respeito não cessa e, ao final de dezembro do mesmo ano de 

2004, entra em vigor o Decreto nº 43.946/2004, que acresce outras mudanças ao 

Decreto nº 43.672 de 2003. Em 2005, o Decreto nº 44.157/2005 instituiu a Junta de 

Monitoramento do processo de avaliação de desempenho individual, cujos objetivos são 

listados em seu artigo 4º: 

Art. 4º Compete à Junta de Monitoramento do Processo de Avaliação de 
Desempenho Individual: 

     I - analisar, ao final de cada período avaliatório, os resultados relativos ao 
processo de Avaliação de Desempenho Individual dos órgãos e entidades; 

     II - identificar as unidades administrativas dos órgãos e entidades que 
tenham apresentado distorções nos resultados do processo de Avaliações de 
Desempenho Individual, utilizando métodos estatísticos; 

     III - determinar ao órgão ou entidade o estabelecimento de metas a serem 
cumpridas pelas unidades administrativas de que trata o inciso II, alinhadas 
às metas da instituição; 

     IV - determinar ao órgão ou entidade o estabelecimento de metas 
individuais para os servidores, alinhadas às metas de que trata o inciso III, 
por meio da utilização do Plano de Gestão do Desempenho Individual - 
PGDI, previsto no § 4º do art. 13 do Decreto nº 43.672, de 2003, com, no 
mínimo, dois acompanhamentos, nas unidades administrativas de que trata o 
inciso II; 

     V - monitorar, no período avaliatório seguinte, o processo de Avaliação 
de Desempenho Individual das unidades administrativas de que trata o inciso 
II; 

     VI - exercer outras atividades correlatas que permitam a adequada 
realização dos trabalhos de monitoramento do processo de Avaliação de 
Desempenho Individual. 

 

Ao determinar a existência de uma instância cujo único objetivo é fiscalizar o 

processo de avaliação de desempenho, percebe-se o comprometimento do governo em 

garantir que o referido instituto não fosse mera formalidade, mas viesse a transformar-se 

em realidade palpável nas organizações públicas. 
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Em 2006, mais dois decretos são publicados com alterações ao Decreto nº 

43.672/2003, o Decreto nº 44.318/2006 e o Decreto nº 44.302/2006. 

Em 2007, o Decreto nº 43.672 de 2003 é revogado, assim como todas as suas 

alterações, entrando em vigor o Decreto nº 44.559/2007, que estabelece dentre outras 

providências, a mudança das datas do processo de avaliação compreendendo como 

período avaliatório os dias existentes entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano. 

Em 2009, o Decreto nº 45.182/2009 é publicado, seguido após pelo Decreto nº 45.446 

de 2010, com mais algumas alterações ao Decreto nº 44.559 de 2007 com o objetivo de 

implantar uma gestão de desempenho diferenciada, com maior participação do servidor 

no estabelecimento das metas individuais. 

Necessário torna-se frisar que a produção legislativa aqui destacada refere-se 

apenas à Avaliação de Desempenho Individual por ela abranger um número maior de 

servidores, visto que é muito mais extenso o leque legislativo mineiro se a análise for 

extensiva aos processos de Avaliação Especial de Desempenho, destinada aos 

servidores em período de estágio probatório, e Avaliação de Desempenho do Gestor 

Público, destinada aos servidores em função gerencial ou ocupantes de cargo de 

provimento em comissão de direção ou chefia. 

Acrescente-se à legislação estadual a respeito do tema as diversas resoluções 

publicadas pelas Secretarias de Estado, visando à padronização de formulários e 

processos de avaliação de desempenho individual dos servidores. Devido à sua 

vinculação ao pagamento de prêmios de produtividade, gratificações de desempenho e, 

requisitos para progressão e promoção na carreira dos servidores, a avaliação de 

desempenho logo gerou inúmeras resoluções e notas técnicas tanto para o 

aperfeiçoamento do processo quanto para o esclarecimento de dúvidas, não só dos 

avaliados e avaliadores como dos servidores engajados na operacionalização e 

supervisão do processo. 

Visto que a gestão de desempenho por competências teve seu início em apenas 

quatro Secretarias de Estado no ano 2010, a regulamentação de seus instrumentos e 

desenho de processo só se encontra nas resoluções das respectivas Secretarias. Assim, a 

Resolução nº089, datada de 20 de novembro de 2009, dispõe sobre metodologia, 

critérios e procedimentos da Avaliação de Desempenho por Competências na Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão. Da mesma forma, a Resolução Conjunta 

SEPLAG/SES n.º 7.389, de 30 de dezembro de 2009, aborda os tópicos citados 
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referentes à Avaliação de Desempenho por Competências na Secretaria de Estado de 

Saúde; a Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA nº 7.350, de 26 de novembro de 2009, 

no que diz respeito à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e; 

finalmente, a Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 7.473, de 07 de abril de 2010, 

refere-se à Secretaria de Estado de Fazenda. 

Das resoluções citadas é possível extrair os conceitos adotados de competência, 

habilidade, conhecimento e atitude, assim como as competências essenciais dos 

servidores do órgão específico. São também definidos os instrumentos a serem 

utilizados, a forma de avaliação, a pactuação de metas de desenvolvimento entre 

servidores e chefias e o processo de formação da nota atribuída ao desempenho ao final 

do processo. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 O conceito de Competência 

 

Para iniciar o estudo da Gestão por Competências torna-se de fundamental 

importância indagar a respeito do que é competência, seu conceito e as teorias 

desenvolvidas a seu respeito. 

A expressão competência, não é atual, sendo de utilização comum também no 

campo jurídico, ciência que toma essa palavra como “[...] critério de distribuição entre 

os vários órgãos do Poder Judiciário das atividades relativas ao desempenho da 

jurisdição”, segundo definição de Filho (2002), que também afirma ser essa “[...] a 

medida da jurisdição”. De acordo com Brandão & Guimarães (2001), a palavra já era 

utilizada desde a Idade Média, época na qual era definida como “[...] faculdade 

atribuída a alguém ou a uma instituição para apreciar e julgar certas questões”, 

significado muito próximo ao atualmente adotado pelos juristas. 

Em termos leigos, no entanto, a expressão tornou-se mais genérica, qualificando 

o indivíduo capaz de realizar determinadas tarefas de forma satisfatória. 

No campo da Administração, a referência que baliza o conceito de competência 

é a tarefa ou o conjunto de tarefas pertinentes a um cargo (FLEURY; FLEURY, 2001). 

Entretanto, a palavra foi adquirindo significados diferentes à medida que a teoria 

buscava compreender o que levaria determinados indivíduos a obter um alto grau de 

desempenho enquanto outros representariam ameaça ao posicionamento estratégico de 

suas empresas no mercado. 

Em artigo destinado à sistematização e análise das diferentes percepções e 

configurações do conceito de competência, Ruas et al. (2005) , identifica duas correntes 

principais. A primeira delas localiza o conceito de competência como desdobramento do 

eixo conceitual da chamada Ressource Based View3, teoria que, intrinsecamente ligada 

à dimensão estratégica das organizações, afirma serem os recursos internos da empresa 

os seus principais fatores de competição. Percebe-se também grande influência do 

                                                           
3 Visão Baseada nos Recursos da Firma (FLEURY; FLEURY, 2003) 
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conceito de core competence4, competências organizacionais advindas da especialização 

que constituiriam diferenciais competitivos sustentáveis (FLEURY; FLEURY, 2003).  

Dentro desse mesmo campo conceitual surgiram trabalhos diversos a respeito da 

importância de dinamizar e considerar nos planos estratégicos tanto as influências do 

ambiente externo no qual a organização se insere, quanto as competências e recursos 

internos que ela possui, perspectiva mais adequada à situação atual dos mercados.  

O desenvolvimento da Ressource Based View também possibilitou estudos 

acerca das formas de analisar e criar as competências necessárias para o 

desenvolvimento dos planos estratégicos de uma empresa, mostrando concretamente o 

alinhamento entre competências organizacionais e estratégia. Pode-se dizer, portanto, 

que em sua dimensão estratégica, por meio do conceito de competência organizacional, 

foi possível perceber a importância de se referenciar e priorizar a gestão e 

desenvolvimento de capacidades conforme as necessidades da organização de modo a 

sustentar a competitividade da mesma no mercado. 

Já a segunda corrente relaciona o conceito de competências ao de qualificação, 

demonstrando a conexão dessas às práticas de gestão de pessoas como, por exemplo, a 

seleção, o desenvolvimento, a avaliação e a remuneração dos funcionários de uma 

empresa. A necessidade da associação do conceito de competências à gestão de pessoas 

é devida aos impactos causados pelas recentes transformações no ambiente de negócios, 

que geraram efeitos como a multifuncionalidade, flexibilidade, mudanças na forma de 

trabalho. Percebe-se, nesse contexto, a urgência sentida pela área de gestão de pessoas 

por transformar-se de forma a suprir as novas demandas.  

Cabe destacar os principais atributos desse eixo conceitual, que contribuiu para a 

associação do trabalho do indivíduo com o alcance de metas estratégicas da empresa, 

também focado no desempenho dos funcionários e o desenvolvimento de políticas de 

qualificação profissional e avaliação deste conforme as competências demonstradas no 

cotidiano do trabalho. Através desse conceito foram desenvolvidos trabalhos no sentido 

de determinar formas de medir as diferentes responsabilidades e contribuições 

necessárias ao exercício de um cargo, aperfeiçoando os processos de seleção e 

identificação dos perfis de profissionais, assim como criação de parâmetros para 

                                                           
4 Competências Essenciais (PRAHALAD; HAMEL, 1990) 
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determinar promoções, padrões remuneratórios e programas de valorização de 

desempenho eficiente dentre os funcionários. 

Segundo Fleury & Fleury (2003), expoente da corrente da dimensão estratégica 

das competências organizacionais, a competência de uma empresa seria o diferencial 

que permitiria o seu posicionamento no mercado a partir da elaboração de redes 

interorganizacionais e internacionais. Para definir melhor esssa perspectiva pode-se citar 

o conceito de core competence desenvolvido pelos autores Prahalad & Hamel (1990), 

segundo os quais as competências essenciais seriam os recursos intangíveis que em 

relação aos concorrentes são difíceis de ser imitados, em relação a mercados e clientes 

seriam os recursos essenciais para que a empresa possa prover produtos/serviços 

diferenciados e, finalmente, em relação ao processo de mudança e evolução da própria 

empresa seriam o fator fundamental da maior flexibilidade que permitiria a exploração 

de diferentes mercados.  

Para Fleury & Fleury (2003), as competências essenciais não estão estritamente 

relacionadas à tecnologia: elas podem estar localizadas em qualquer função 

administrativa. Assim, a autora assinala que, para desenvolver a competência essencial a 

longo prazo, a organização necessitaria de um processo sistemático de aprendizagem e 

inovação organizacional. Visto isso, foi possível aos autores dessa corrente concluir que 

a competitividade de uma organização é maximizada quando há o alinhamento entre a 

competência essencial e a estratégia organizacional.  

O conceito de competência para a segunda corrente surge em decorrência de 

pressões sociais e do aumento da complexidade das relações de trabalho, contexto no 

qual as organizações passaram a considerar, no processo de desenvolvimento 

profissional de seus empregados, não só questões técnicas, mas também aspectos sociais 

e comportamentais.  

Segundo Magalhães et al. (1997), competência pode ser definida como os 

atributos necessários para o exercício de um cargo ou, nas palavras do próprio autor, 

como o "conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que credenciam um 

profissional a exercer determinada função”. No entanto, esse conceito é criticado por 

outro autor, Brandão & Guimarães (2001), que considera que a definição citada parte do 

pressuposto de que o conteúdo do cargo é relativamente estável, podendo ser prescrito, 

premissa que se mostra pouco acurada no contexto altamente dinâmico vivido tanto no 

ambiente interno quanto no externo da organização atual. Ainda pode-se dizer que tal 
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definição restringe-se a apontar os aspectos técnicos do trabalho, esquecendo-se das 

atitudes relacionadas ao mesmo, assim como a capacidade dos indivíduos de 

adaptabilidade a novos ambientes, característica fundamental à sobrevivência das 

organizações.  

Zarifian (2001), autor pertencente à mesma corrente, adota conceito mais 

abrangente, segundo o qual, competência consiste em “[...] assumir responsabilidades 

frente a situações de trabalho complexas [aliado] ao exercício sistemático de uma 

reflexividade no trabalho”. Para Brandão & Guimarães (2001), é esta reflexividade no 

trabalho que permitiria ao profissional “[...] lidar com eventos inéditos, surpreendentes, 

de natureza singular”, destacando, no entanto, que o pressuposto para tanto está baseado 

na impossibilidade de descrição de tarefas e atividades pré-determinadas em ambientes 

dinâmicos e competitivos.  

Outro conceito é o de Sparrow & Bognanno (1994), que definem competência 

como um repertório de atitudes que permitem ao profissional adaptar-se rapidamente a 

um ambiente de relativa instabilidade, utilizando produtivamente o conhecimento e 

possuindo uma orientação para inovar e aprender constante. Extrai-se de tal conceito 

que, para os autores citados , a competência seria a atitude que levaria determinado 

profissional a obter sucesso (alto desempenho) na execução de determinado trabalho, 

considerado no decorrer de sua vida profissional ou em sua influência para o alcance de 

metas do plano estratégico organizacional.  

Para Dutra, Hipólito & Silva (1998), a mobilização de conhecimentos ou 

aplicação das qualificações do indivíduo no contexto de trabalho também é fator a ser 

considerado, definindo competência como a “capacidade de uma pessoa gerar 

resultados dentro dos objetivos organizacionais”.  

Atendendo a todas as dimensões que o conceito de competência deve abarcar, 

pode-se citar Durand (1998), que divide sua definição em três dimensões: 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Constam de seu conceito, não somente aspectos 

ligados às questões técnicas, mas também o conhecimento do indivíduo e sua 

capacidade de colocá-lo em prática, como também as atitudes que o guiam no cotidiano 

profissional. Assim, Brandão & Guimarães (2001), resume a idéia de competência para 

Durand, nas seguintes palavras: “[...] conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

interdependentes e necessárias à consecução de determinado propósito”. Cabe frisar a 

interdependência existente nas interações das três dimensões da competência. Essa pode 
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ser comprovada a partir da simples observação do indivíduo em seu ambiente 

profissional, à medida que a escolha por determinada atitude frente a uma situação 

específica é resultado de conhecimento prévio baseado em situações teóricas ou fáticas 

passadas, bem como as habilidades específicas adquiridas até o momento, habilidades 

essas que só serão passíveis de utilização se houver no indivíduo conhecimento a 

respeito de determinado processo.  

Portanto, para desenvolver competências, deve-se prezar pelas três dimensões 

citadas, o processo consistindo em assimilação de conhecimentos, integração de 

habilidades e adoção de atitudes condizentes com o contexto ocupado, seguindo uma 

lógica de aprendizagem individual e coletiva. 

Após expor as várias perspectivas dos autores a respeito do significado/conceito 

de competência, cabe destacar em qual extensão essas definições operam. Em outras 

palavras, enquanto alguns autores tratam das competências no plano individual, outros 

fazem referência às competências de equipe e mesmo às competências de determinadas 

organizações, aumentando ou diminuindo a abrangência do conceito. Assim, Zarifian 

(2001) destacava em seu trabalho que não se deve desprezar a equipe no processo 

produtivo, sendo possível atribuir competências aos indivíduos da mesma forma como 

às equipes das quais esses fazem parte. Com a mesma preocupação, Durand (1998) 

estabelece a importância das crenças e valores da equipe para o trabalho desenvolvido e 

a atitude dos indivíduos que a compõem. 

Na linha da Visão dos Recursos da Firma, Fleury & Fleury (2003) aborda as 

competências essenciais não na extensão do indivíduo, mas da organização, afirmando 

que “[...] toda empresa possui, em diferentes proporções, competências relacionadas a 

três diferentes funções: Operações (Produção e Logística), Desenvolvimento de Produto 

e Comercialização (Vendas e Marketing)”. Exemplificando essa afirmação, Brandão & 

Guimarães (2001) cita como exemplos de competências organizacionais a mecânica de 

alta precisão da empresa Canon, o design de motores leves e eficientes da Honda e a 

capacidade de miniaturização da Sony. 

Assim, seguindo a classificação proposta por Brandão & Guimarães (2001), 

existem as competências humanas e as organizacionais. As competências humanas são 

as atinentes aos indivíduos e suas interações enquanto equipe, enquanto as 

organizacionais consistem naquelas que dizem respeito à empresa como um todo ou 

uma de suas unidades específicas. Ressalta-se que é a sinergia entre as diversas 
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competências humanas existentes em uma empresa que determinará seu portfólio de 

competências organizacionais, aliadas aos processos e tecnologias disponíveis. 

 

5.2 A gestão por competências 

 

Para Zarifian (2001), o modelo de competência surge como conseqüência de três 

mudanças ocorridas no mundo trabalho. O conceito de evento seria a primeira delas, 

significando um incidente imprevisto para o qual são oferecidas idéias para que seja 

solucionado. Para que tais idéias surjam, os indivíduos devem estar mais preparados 

frente a situações complexas e instáveis, atuando além das prescrições rotineiras. A 

segunda mudança consiste na transformação do conceito de serviço, que passa a 

prescrever o trabalho como atendimento a um cliente interno ou externo. Finalmente, a 

terceira surge com a necessidade de uma nova forma de comunicação focada no 

comprometimento mútuo. Assim, o autor termina por afirmar competência como o 

processo de tomar iniciativa e assumir responsabilidade diante dos mais diversos 

contextos. 

Conforme publicado no trabalho desenvolvido por Fischer e Albuquerque 

(2004), uma pesquisa envolvendo aproximadamente 100 empresas, dentre as 

classificadas como maiores e melhores para se trabalhar no Brasil, 55% apontam a 

Gestão por Competências como segundo lugar dentre as estratégias para orientação dos 

modelos de gestão de pessoas nos próximos anos. Nessa mesma pesquisa, uma 

porcentagem semelhante de empresas apontou a Gestão por Competências como de 

altíssima relevância para as empresas. 

Pensando na Gestão por Competências como desenvolvimento da Visão Baseada 

nos Recursos, Fleury & Fleury (2003) afirma que o principal é conseguir realizar o 

alinhamento com a estratégia empresarial, entendendo a forma como se processa a sua 

interação, visando garantir a criação de vantagens competitivas. Assim, quando 

reconhece-se que toda empresa possui competências relacionadas às suas três funções: 

Operações (Produção e Logística), Desenvolvimento de Produto e Comercialização 

(Vendas e Marketing), torna-se possível comprovar que uma das funções citadas será 

mais importante do que as outras, conforme constatado em pesquisa realizada por 

Woodward (1965 apud FLEURY, 2003). Isso ocorre porque essa função principal acaba 
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conquistando maior poder, assumindo o papel de coordenadora entre as outras. Dessa 

forma, conforme visto no subtítulo acima (ver 5.1), as competências existentes nessa 

função serão consideradas as competências essenciais da organização. É a competência 

essencial que representa o ponto-chave mais importante para a execução da estratégia da 

empresa, enquanto às outras é reservado o papel de apoio. A autora destaca que isso não 

significaria que as outras competências devem ser abandonadas, mas antes que não seria 

saudável para a empresa tentar obter sucesso em desenvolver igualmente e por completo 

as competências de todas as suas funções. Ao contrário disso, deve ser entendido que a 

competitividade da empresa é maximizada quando ocorre o alinhamento exato entre 

competência essencial e estratégia competitiva, tarefa da gestão por competências. 

No campo das competências humanas, a utilização de seu conceito, segundo 

Dutra et al. (2000), teria a capacidade de tornar mais claro alguns aspectos ainda 

confusos quando se trata de gestão de pessoas, como a relação entre carreira profissional  

e o achatamento da estrutura organizacional, o desempenho/desenvolvimento do 

indivíduo e o seu potencial, a eqüidade salarial e, o dimensionamento de quadro, por 

exemplo. 

Silva e Rachid (2003) realizam um interessante apanhado das principais formas 

de influência e aproveitamento do modelo de competências para aprimoramento dos 

processos de gestão de pessoas. Segundo a pesquisa dos autores, pode-se efetivar a 

Gestão por Competências em cinco áreas: Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de 

Pessoal, Promoção/Progressão na carreira, Remuneração e, por fim, Avaliação de 

Desempenho. 

O processo de seleção, segundo Izard (1998 apud CONDE, 2001), pode 

continuar a utilizar seus instrumentos usuais como, por exemplo, as entrevistas de 

candidatos, provas psicotécnicas, profissionais, introduzindo, no entanto, formas de 

detecção das competências relevantes.  

Dessa forma, sugere-se realizar a avaliação das necessidades de contratação e 

análise do posto de trabalho a ser preenchido, identificando as competências necessárias 

para seu desempenho. Na fase de captação de candidatos e pré-seleção deve ocorrer a 

análise dos currículos com vistas a identificar as possíveis competências do indivíduo. 

Na entrevista deve-se obter do candidato exemplos de condutas anteriores, escolhas 

profissionais que determinem o grau de desenvolvimento das competências 

identificadas no currículo do mesmo. Nas provas deve-se atentar para os traços de 
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personalidade, habilidade e conhecimentos do candidato, apontando as competências 

identificadas e, com base nas suas referências, conseguir exemplos práticos de aplicação 

das mesmas. Através dessa análise do indivíduo, busca-se cercar o contratador de meios 

para que conheça de forma mais profunda se o candidato escolhido irá desempenhar de 

forma satisfatória as tarefas que lhe serão conferidas. 

Izard (1998) destaca que para o sucesso de tal análise devem ser levados em 

conta os objetivos do posto de trabalho ofertado, suas funções, relações com setores 

diferentes, responsabilidades, formas de mensuração dos resultados alcançados e os 

instrumentos disponíveis para sua execução. Já quanto ao candidato, quatro aspectos 

devem ser considerados: conhecimentos (formação acadêmica, conhecimentos 

profissionais, idioma e informática); experiência (as competências desenvolvidas em 

ambientes profissionais passados, sem relação com o tempo dispendido neles); 

personalidade (atitudes e comportamentos desejáveis) e profissionalismo (inteligência e 

aptidões pessoais, como análise e solução de problemas, planejamento, organização, 

capacidade de síntese e rapidez no aprendizado). Observados esses aspectos, seleciona-

se o candidato com base na identificação das competências passíveis de serem 

adquiridas por meio de desenvolvimento profissional e aquelas difíceis de alcançar, 

diminuindo a possibilidade de erro na contratação. 

Quanto ao treinamento e desenvolvimento de pessoal, esses podem ser vistos 

como formas de disseminar a aprendizagem de novas competências ou efetivar a 

realização de todo o potencial das que ainda se encontram em estágio de 

desenvolvimento no indivíduo (FLEURY; FLEURY, 2001). Interessante notar que o 

ciclo de aprendizagem do indivíduo na organização acaba sendo sustentado por si 

próprio, no sentido de que à medida que o indivíduo absorve novas competências ele se 

mostra mais motivado a absorver outras. Essa afirmação baseia-se no estudo feito por 

Senge (1990 apud FLEURY, 2002), que apresenta o processo de aprendizagem como 

um ciclo contínuo composto por aptidões e habilidades, conhecimentos e sensibilidades, 

atitudes e crenças, muito semelhante às três dimensões da competência5.  

                                                           
5 O conceito de competência de Durand realiza uma adaptação das chaves do aprendizado 
individual apresentada por Pestalozzi, head, hand and heart (cabeça, mão e coração). A partir 
disso, o autor foi capaz de construir o conceito de competência baseado nas três dimensões – 
knowledge, know-how and attitudes (conhecimento, habilidade e atitude) -, englobando assim, 
não só questões técnicas, como também cognitivas e atitudes relacionadas ao trabalho 
(BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 
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Figura 1: Ciclo de aprendizagem proposto por Senge 

Fonte: FLEURY, Maria Tereza Leme. As pessoas na organização. Gente, 2002. p. 136 

 

Fleury (2002), ao interpretar o ciclo de Senge, diz que, a partir da aprendizagem 

de novas habilidades e aptidões, é possível alterar a compreensão dos indivíduos sobre a 

realidade. São estes novos conhecimentos e sensibilidades incorporados que irão 

modificar os modelos mentais existentes, ou seja, as idéias, generalizações e imagens 

que, em última instância, determinam a forma como o mundo é encarado ou as atitudes 

do indivíduo. Os novos modelos mentais surgidos durante a aprendizagem enriquecem 

o mecanismo, “[...] motivando o desenvolvimento contínuo de habilidades e aptidões, 

retroalimentando o sistema, que se transforma em um ciclo reforçador” (FLEURY, 

2002, p. 136). 

Já em relação à progressão/promoção dos funcionários, a assimilação do 

conceito de competência pode ajudar na montagem de um plano de carreira, o que 

promete aumentar o comprometimento dos funcionários com os objetivos 

organizacionais, visto que clarifica as possibilidades de ascensão para o indivíduo no 

contexto empresarial. Para tanto, devem ser especificados quais os conjuntos de 

competências necessárias para os diferentes níveis de carreira, de forma a estimular no 

indivíduo o desenvolvimento delas (DUTRA, 1996). 

No campo da remuneração deve-se considerar a agregação de valor do indivíduo 

para a organização e o nível de complexidade do cargo/função. Hipólito (2001 apud 

SILVA; RACHID, 2003) propõe que à medida que o indivíduo desloque-se 

horizontalmente em sua carreira, seu salário também seja deslocado dentro da própria 
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faixa, significando o reconhecimento da aquisição, por parte do profissional, de 

experiência e maturidade dentro de um mesmo nível de complexidade. Seguindo essa 

lógica, se a movimentação ocorre no sentido vertical, exigindo do indivíduo entregas 

mais complexas, seu salário deve-se ser alterado para novo patamar, exprimindo o 

reconhecimento pelo alcance dos requisitos exigidos para tal. 

Em relação à Avaliação de Desempenho, deve-se ter em mente que essa 

ultrapassa a comparação entre trabalho planejado e trabalho executado, incorporando 

também acompanhamentos periódicos que possibilitem a identificação de desvios e o 

retorno ao planejado. É interessante também que os parâmetros não sejam baseados 

apenas nas entregas de resultados decorrente do trabalho executado, mas incluam a 

manifestação dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao alcance dos 

objetivos estratégicos da organização (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

Para processar essas mudanças nos sistemas de gestão de pessoas, Brandão & 

Guimarães (2001), com base em um modelo sugerido por Ienaga, em 1998, sugere que 

primeiro se proceda uma identificação do gap (lacuna) de competências da empresa. 

Isso irá ocorrer da seguinte forma: determina-se os objetivos e metas a serem 

alcançados de acordo com o plano estratégico da organização; identifica-se as 

competências existentes e as necessárias para o alcance do cenário desejado e; 

finalmente, demarca-se a lacuna existente entre as competências internas disponíveis na 

organização e as necessárias para a consecução de seus objetivos. A partir da 

identificação da lacuna de competências, deve iniciar-se o planejamento, a captação 

(seleção), desenvolvimento e avaliação de competências, buscando minimizar a 

diferença existente entre o cenário presente e o desejado, conforme representado na 

figura. 
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Figura 2: Modelo de processo de gestão de competências 

Fonte: BRANDÃO, Hugo Pena; GUIMARÃES, Tomás de Aquino. Gestão de competênicias e Gestão de 
desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto?. RAE, São Paulo. jan/mar. 
2001. v. 41. n.1. p.14 

 

Cabe destacar que, para fins de conceituação, Brandão & Guimarães (2001) diz 

haver uma diferença entre os termos gestão de competências e gestão por competências. 

Para ele, enquanto o primeiro representa “[...] a forma como a organização planeja, 

organiza, desenvolve, acompanha e avalia as competências necessárias ao seu negócio” 

(BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001), o segundo diz respeito a uma forma de divisão de 

trabalho no interior da organização conforme as competências. Assim, o mesmo autor 

afirma que “[...] a gestão de competências pode incluir, ou não, a gestão por 

competências” (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001), distinção que não é feita por outros 

autores. 

A gestão de competências deve ser encarada como um processo contínuo, capaz 

de gerar o que Tilles (1997 apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001) denominou “[...] 

‘consistência interna da estratégia’ ”, ou seja, um impacto positivo cumulativo dessas 

ações sobre o desempenho organizacional. Os processos de seleção, treinamento e 

avaliação de competências devem envolver todos os níveis da organização, visto que 

“são as competências das pessoas que compõem a empresa que, aliadas a outros 

recursos, dão origem e sustentação à competência organizacional” (BRANDÃO; 
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GUIMARÃES, 2001), devendo portanto estar em sintonia sinérgica com a estratégia 

organizacional. 

 

5.3 A avaliação de desempenho 

 

Ao abordar o histórico da avaliação de desempenho foi apontada sua finalidade 

inicial de exercício de controle sobre os empregados, o que era justificável à época 

pelos princípios difundidos através do movimento da Administração Científica. 

Todavia, frente o contexto atual, a avaliação assume outros contornos, integrando-se às 

práticas de gestão de pessoas enquanto instrumento da chamada “gestão de 

desempenho”. 

A gestão do desempenho caracteriza-se por envolver atividades de 

planejamento, acompanhamento e avaliação do trabalho, funcionando como instrumento 

de aprimoramento do desempenho das pessoas (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). A 

relação da gestão por competências com a avaliação de desempenho é percebida 

quando, uma vez reconhecido que o desempenho do indivíduo é conseqüência das 

manifestações e realizações no plano observável, no plano íntimo, essas decorrem de 

suas competências (GILBERT, 1978). Em outras palavras, a aplicação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes no ambiente de trabalho gera um desempenho 

profissional, expresso pelos comportamentos manifestados no trabalho e consequências 

dos mesmos no sentido de gerarem realização e resultados. Conclui-se então que o 

desempenho humano é representação das competências possuídas pelo indivíduo. Por 

isso existem tantos autores a afirmar que consideram as competências como formas de 

comportamentos observáveis no trabalho. 

Tanguy (1997 apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001, p.12) faz a seguinte 

afirmação: 

[...] uma gestão fundada nas competências encerra a idéia de que um 
assalariado deve se submeter a uma validação permanente e dar 
constantemente provas de sua ‘adequação ao posto’, de seu direito a uma 
promoção ou a uma mobilidade promocional. Tal gestão pretende conciliar o 
tempo longo das durações de atividades dos assalariados com o tempo curto 
das conjunturas do mercado, das mudanças tecnológicas, tendo em vista que 
qualquer ato de classificação pode ser revisado. 
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Na afirmação acima pode-se identificar alguns elementos como a meritocracia 

(“um assalariado deve[...] dar constantemente provas de sua ‘adequação ao posto, de 

seu direito a uma promoção ou a uma mobilidade promocional”) e a procura das 

organizações por adequação entre ambiente externo e interno (“tal gestão pretende 

conciliar o tempo longo das durações de atividades dos assalariados com o tempo curto 

das conjunturas de mercado”), cujo o instrumento sugerido pelo autor para alcançá-los 

seria a “submissão a uma validação permanente”. A forma encontrada pelas 

organizações, existente muito antes da Gestão por Competências, foi a aplicação da 

Avaliação de Desempenho em seus funcionários.  

Avaliar significa comparar resultados alcançados com esperados, sendo que 

apenas o trabalho previamente planejado deve ser objeto de avaliação (BRANDÃO et 

al., 2008). 

Para a sua realização, a avaliação não pode basear-se apenas na comparação 

entre o que é esperado do indivíduo pela organização e o que ele efetivamente realiza, 

sua atuação efetiva enquanto profissional. A atividade também pressupõe algum 

mecanismo de acompanhamento, permitindo que condutas desviantes sejam corrigidas a 

tempo de evitar um possível desarranjo nas metas organizacionais, segundo Lucena 

(1977 apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

Assim, pode-se definir o objeto da avaliação de desempenho como o trabalho 

que o funcionário executa e que lhe é atribuído em função das metas, objetivos e 

processos da organização à qual ele pertence (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

Dessa forma, a partir da proposta da gestão do desempenho, as organizações 

perceberam ser mais vantajosa a observação combinada de aspectos ligados aos 

resultados auferidos pelo indivíduo com aqueles referentes às suas posturas, 

comportamentos e atitudes no ambiente profissional. Isso é devido à noção, de acordo 

com Brandão & Guimarães (2001), de que mensurar somente os resultados pode gerar 

incentivos para que os indivíduos não se preocupem com o curso de ação adotado para o 

alcance deles, da mesma forma que a avaliação única dos comportamentos não garante a 

consecução dos objetivos individuais. 

A forma de realização da avaliação de resultados é objetiva, no sentido de que 

compara os resultados alcançados com as metas planejadas/estipuladas anteriormente ao 

processo de avaliação, metas essas que devem possuir caráter quantitativo, 
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possibilitando a sua mensuração. Já a parte referente á avaliação de competências 

manifestas pelo indivíduo, por seu caráter intrínseco, é mais subjetiva, baseada no ponto 

de vista do avaliador, que retira as informações que justificarão a sua avaliação da 

observação cotidiana do profissional envolvido. Percebe-se nessa recomendação a 

seguinte falha: como garantir uma avaliação imparcial se a avaliação de competências 

parte do ponto de vista do avaliador, parte interessada no desempenho do profissional 

avaliado? 

Segundo Caetano (2000), a percepção do avaliador sobre o comportamento do 

avaliado é quase sempre carregada de vieses, fundados em preconceitos, indulgências, 

severidade, dentre outros, o que torna distorcida a avaliação. Para contornar esse tipo de 

problema, são sustentadas diversas práticas de avaliação de desempenho, aumentando o 

número de atores envolvidos, as fontes de avaliação, a forma como é apresentada, etc. A 

avaliação 360 graus é um exemplo, através da qual se obtém o ponto de vista do próprio 

indivíduo, de sua chefia e de seus pares a respeito de seu desempenho. Apesar das 

vantagens citadas, no entanto, possui também alguns pontos fracos como a dificuldade 

de operacionalização devido à diversidade de autores envolvidos e a possibilidade de 

uma superestimação do desempenho por parte do próprio funcionário em sua auto-

avaliação, com vistas a se beneficiar. Cabe, assim, a cada organização, pesar os prós e 

contras de cada modelo de forma a escolher o mais adequado à sua realidade. 

A gestão de desempenho não se limita ao nível individual, devendo considerar a 

dimensão coletiva do trabalho, personificada nas equipes, assim como os processos de 

produção envolvidos e o produto final oferecido ao cliente. Nesse sentido argumenta 

Guimarães (1998), sustentando a necessidade das organizações modernas de possuir em 

suas mãos mecanismos de avaliação de desempenho em seus mais diversos níveis, do 

corporativo ao individual, visto que segundo afirma Oliveira-Castro et al. (1996), o 

desempenho também sofreria influências das relações interpessoais, ambiente de 

trabalho e características da organização. 

Para desenhar a gestão de desempenho no nível corporativo, Guimarães et al. 

(1998) sugere que o processo de avaliação restrinja-se à missão, visão e objetivos macro 

da organização, visando sua sobrevivência no mercado e sustentabilidade de 

desempenho no longo prazo. No nível divisional ou funcional, o foco seria nos objetivos 

e metas das unidades produtivas existentes na organização, prezando pela sua eficácia. 

Para o nível grupal (equipes), deve-se avaliar os projetos e processos com o objetivo de 
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promover a qualidade dos produtos e serviços prestados, bem como a produtividade. 

Finalmente, serão avaliados os resultados e competências no nível individual, visando o 

desenvolvimento do profissional, como também o seu alinhamento com os objetivos da 

organização. Essa avaliação individual deve envolver uma determinada periodicidade, 

pois segundo Tanguy (1997 apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001), as competências 

são propriedades instáveis, sofrendo, todo momento, influências do ambiente externo, 

modificando seu caráter. 

Segundo pesquisa realizada por Schuler & Jackson (1995 apud BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001), as empresas que tornam realidade práticas de recursos humanos 

como a gestão de desempenho e a gestão de carreira, por exemplo, possuem os melhores 

resultados. Esses resultados, de acordo com a pesquisa, não são verificados apenas em 

termos de maior lucratividade e posicionamento estratégico no mercado, mas também 

como fatores de contribuição para a melhoria da produtividade e qualidade dos produtos 

e serviços oferecidos. A forma como ocorre a gestão dos recursos humanos das 

organizações fica assim estabelecida como fator crítico para o sucesso das mesmas. 

Inserida nesse contexto, a gestão de desempenho torna-se uma forma de, aplicada 

juntamente a outros subsistemas de gestão de pessoas, promover a gestão estratégica de 

recursos humanos. 

Para finalizar, torna-se necessário frisar que a gestão de desempenho aqui 

descrita, baseada em competências, só se completa a partir da introdução de 

mecanismos de desenvolvimento profissional e compartilhamento de competências 

corroborando a estratégia organizacional. Caso contrário, a avaliação de desempenho, 

ainda que aplicada sob a roupagem do conceito de competências, não servirá a propósito 

diverso daquele identificado nos primórdios do capitalismo e da ciência administrativa, 

o de controle dos funcionários, de suas relações e processos de trabalho, pouco 

contribuindo para a estratégia da empresa e sua sobrevivência no mercado. 
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6 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

A introdução do princípio da eficiência por meio da Emenda Constitucional nº 

19, de 05 de junho de 1998, é o marco principal da avaliação de desempenho do 

servidor público, visto que com a sua inclusão no texto constitucional torna-se notória a 

necessidade de transformar a administração pública para que tal princípio fosse 

efetivado, instaurando uma reforma no sentido de inserção de uma nova lógica pautada 

no desempenho de pessoas e instituições. 

Na Constituição do Estado de Minas Gerais há as seguintes previsões:  

Art. 31 – O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7º, 
incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII , XVIII, XIX, XX, XXII 
e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à 
melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço 
público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de 
desempenho: 

[...] 

§ 3º – Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adotado, além 
dos critérios estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avaliação de 
desempenho, que será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação 
por tempo de serviço. 

[...] 

Art. 35 – É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor público 
nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1º – O servidor público estável só perderá o cargo: 

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa; 

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 

[...] 

§ 4º – Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade. 

 

Os artigos citados acima corroboram a reforma gerencial promovida no Estado, 

dando à Avaliação de Desempenho caráter mais tangível à medida que estabelece 

impactos em áreas como a  progressão e promoção na carreira do servidor assim como a 

estabilidade dos cargos na Administração Pública. Os artigos citados são modificações à 
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Constituição Estadual, abordados na Lei Complementar nº 71, na data de 30 de julho de 

2003, que após será regulamentada pelo Decreto nº 44.559, 29 de junho de 2007 (o qual 

revogou o Decreto nº 43.672, de 04 de dezembro de 2003). 

A avaliação de desempenho tem como objetivos:  

• contribuir para a implementação do princípio da eficiência na 
Administração Pública do Poder Executivo Estadual;  
• fornecer subsídios à gestão da política de recursos humanos;  
• aprimorar o desempenho dos servidores e dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual;  
• valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor;  
• identificar as necessidades e as prioridades de capacitação do servidor;  
• possibilitar o estreitamento das relações interpessoais e a cooperação 
dos servidores entre si e com suas chefias; promover a adequação funcional 
do servidor;  
• contribuir para o crescimento pessoal e profissional do servidor;  
• contribuir para o desenvolvimento de novas habilidades do servidor;  
• identificar suas condições de trabalho;  
• produzir informações gerenciais;  
• identificar habilidades e talentos do servidor;  
• estimular a reflexão e a conscientização do papel de cada servidor no 
contexto organizacional; e  
• ser um instrumento para o alinhamento das metas individuais com as 
metas institucionais e com a agenda estratégica do Governo. (VILHENA, 
Choque de Gestão. pág. 162-163).  

 

A Avaliação Individual de Desempenho é destinada aos servidores estáveis 

ocupantes de cargo de provimento efetivo, aos detentores de função pública, aos que 

exercem funções gerenciais, aos ocupantes de cargo de provimento em comissão de 

direção ou chefia e, finalmente, aos servidores em período de estágio probatório. Vista 

sua destinação a servidores em situações muito diversas, o processo de Avaliação 

Individual é diferenciado dependendo do servidor ao qual pretende avaliar. Assim, 

atualmente, há três tipos principais de Avaliação Individual de Desempenho: a 

Avaliação Especial de Desempenho (AED); a Avaliação de Desempenho do Gestor 

Público (ADGP) e; a Avaliação de Desempenho Individual (ADI), representadas na 

figura abaixo: 
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Figura 3: Formatos de Avaliação Individual de Desempenho em Minas Gerais 

Fonte: Pesquisa documental e de legislação  

 

6.1 A Avaliação Especial de Desempenho – AED 

 

A Avaliação Especial de Desempenho (AED), disciplinada no Decreto nº 

43.764/2004, é destinada a todos os servidores em período de estágio probatório na 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado 

de Minas Gerais. Sua função precípua é aferir a aptidão dos servidores em estágio 

probatório para o desempenho de suas funções, sendo o seu resultado utilizado para 

conferir estabilidade àqueles considerados aptos.  

Os critérios utilizados na Avaliação Especial de Desempenho são definidos no 

Decreto nº 43.764/20046: 

                                                           
6 Os servidores em estágio probatório que estiverem no exercício de cargo comissionado ou 
função gratificada com natureza de direção e chefia, assim como os com natureza de 
assessoramento, também serão submetidos à Avaliação Especial de Desempenho, porém, 
submetidos aos mesmos critérios de ADGP, ADI – Direção e Chefia ou ADI – Assessoramento, 
especificados posteriormente. 
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Art. 6º - A Avaliação Especial de Desempenho obedecerá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
contraditório e ampla defesa e  deverá  observar  os seguintes critérios: 

I - qualidade do trabalho - grau de exatidão, correção e clareza dos trabalhos 
executados; 

II - produtividade no trabalho - volume de trabalho executado em 
determinado espaço de tempo; 

III - iniciativa - comportamento proativo no âmbito de atuação, buscando 
garantir eficiência e eficácia na execução dos trabalhos; 

IV - presteza - disposição para agir prontamente no cumprimento das 
demandas de trabalho; 

V - aproveitamento em programa de capacitação - aplicação dos 
conhecimentos adquiridos em atividades de capacitação na realização dos 
trabalhos; 

VI - assiduidade - comparecimento regular e permanência no local de 
trabalho; 

VII - pontualidade - observância do horário de trabalho e cumprimento da 
carga horária definida para o cargo ocupado; 

VIII - administração do tempo e tempestividade – capacidade de cumprir as 
demandas de trabalho dentro dos prazos previamente estabelecidos; 

IX - uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço - cuidado e 
zelo na utilização e conservação dos equipamentos e instalações no exercício 
das atividades e tarefas; 

X - aproveitamento dos recursos e racionalização de processos - melhor 
utilização dos recursos disponíveis, visando à melhoria dos fluxos dos 
processos de trabalho e à consecução de resultados eficientes; e 

XI - capacidade de trabalho em equipe - capacidade de desenvolver as 
atividades e tarefas em equipe, valorizando trabalho em conjunto na busca 
de resultados comuns. 

 

A AED ocorre em três etapas com a duração de dez meses cada, havendo no 

início o preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual pela chefia 

imediata e, ao final, o preenchimento do Termo de Avaliação Especial pela Comissão 

de Avaliação Especial de Desempenho, por meio do qual será atribuída uma nota ao 

desempenho do servidor durante o período.  

No Plano de Gestão de Desempenho Individual, que deve ser preenchido com a 

participação do servidor, constam as metas a serem atingidas, assim como as atividades 

e tarefas pelas quais ele é responsável. Também há espaço para anotações referentes aos 

fatores facilitadores e dificultadores do trabalho, fornecendo subsídios para a avaliação 

do servidor pela Comissão de AED.  
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O art. 9º, inciso I, do Decreto nº 43.764/2004, define como será formada a 

Comissão de Avaliação Especial de Desempenho: 

Art. 9º - [...] 

I - Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, composta por três ou 
cinco servidores de nível hierárquico não inferior ao do avaliado, em 
exercício no Órgão ou Entidade onde o servidor for submetido à avaliação 
[...]. 

Em termos práticos, a Comissão é constituída obrigatoriamente pela chefia 

imediata do servidor e, preferencialmente por um funcionário da unidade setorial de 

recursos humanos. A determinação dos outros membros a comporem a Comissão 

obedece critérios de posicionamento na estrutura organizacional, nível de escolaridade, 

a vedação à participação em Comissão por parte de servidores em estágio probatório e a 

necessidade de que em Comissões para avaliação de servidores que desenvolvam 

atividade exclusiva de Estado pertençam somente servidores da mesma carreira ou 

categoria funcional. 

Destaca-se que na terceira etapa, além do PGDI e do Termo, também será feito o 

Parecer Conclusivo, no qual o servidor na fase final de estágio obrigatório receberá os 

seguintes conceitos: apto, inapto ou infreqüente. Para ser considerado apto o servidor 

deve obter mínimo de sessenta por cento de aproveitamento no somatório das três 

etapas de avaliação e mínimo de trinta por cento no somatório dos pontos obtidos em 

um mesmo critério nas três etapas. Já o conceito infreqüente é atribuído àqueles que 

possuem mais de cinco por cento de faltas em qualquer das etapas. 

O resultado aferido na AED serve como parâmetro para percepção do Prêmio de 

Produtividade7, do Adicional de Desempenho, para fins de promoção e progressão na 

carreira, assim como para conceder estabilidade ao servidor ao final das etapas, quando 

este for considerado apto. 

 

6.2 A Avaliação de Desempenho dos Gestores Públicos - ADGP 

 

A Avaliação de Desempenho dos Gestores Públicos (ADGP) teve início em 

2009, sendo aplicada nesse ano somente aos gestores em exercício nas Secretarias de 
                                                           
7
 A percepção do Prêmio de Produtividade vinculada às notas de Avaliação de Desempenho foi 

extinta após verificada a sua influência na mensuração do desempenho dos servidores (notas 
homogêneas eram recebidas de modo a não prejudicar os ganhos salariais dos servidores). 
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Estado, como ação integrante do Projeto Estruturador de Ampliação da 

Profissionalização dos Gestores Públicos. Já no ano de 2010, pretende-se aplicar a 

ADGP aos gestores em exercício nos demais órgãos e entidades do Estado.  

Regulada pelo Decreto nº 44.986/2008, a ADGP possui periodicidade anual, 

aplicada a servidores que exercem funções gerenciais ou cargos de provimento em 

comissão de direção ou chefia8. A ADGP é dividida em duas partes: Avaliação 

Qualitativa e Avaliação Quantitativa.  

A metodologia da ADGP é bastante inovadora, utilizando critérios de avaliação 

180º e Competências. Na avaliação 180º, o gestor é avaliado pela chefia imediata e 

membros aleatórios de sua equipe, também efetuando sua auto-avaliação. Essas notas 

compõem uma média (dados os pesos diferenciados atribuídos a cada avaliação) que 

corresponderá a setenta por cento da nota final. Os outros trinta por cento da nota do 

gestor no período avaliatório serão compostos pela nota obtida pela unidade de trabalho 

do referido gestor na segunda etapa do Acordo de Resultados. Tendo em vista o 

objetivo de aprimorar a atuação dos gestores públicos, a ADGP utiliza-se também do 

conceito de competências, definindo um Perfil do gestor público composto por:  

• Orientação para resultados – orientação das ações para o alcance de 
resultados – com clarificação do contexto, com definição de prioridades, 
com otimização dos recursos e espírito público, como pressupostos para a 
gestão; 
• Visão sistêmica – demonstração da compreensão da dinâmica 
institucional ao identificar as relações políticas e sociais e intra e inter-
organizacionais. Compreensão da rede de relações na qual a atividade está 
inserida, os elos que a compõem e seus inter-relacionamentos. Entendimento 
de como a sua atividade gera impacto para os resultados finalísticos e agrega 
valor à sociedade;  
• Compartilhamento de informações e de conhecimentos – 
compartilhamento do contexto, das informações e dos conhecimentos 
necessários para o alcance dos resultados institucionais. Disseminação dos 
conhecimentos, informações, práticas e contribuição para a constituição da 
cultura de compartilhamento e de cooperação. Inclui a transferência de 
poder, autonomia para agir, com descentralização das decisões;  
• Liderança de equipes – líder visionário que inspira e que guia as pessoas 
e os grupos de trabalho para o alcance da visão de futuro, favorecendo a 

                                                           
8 Até o período avaliatório de 2008, os servidores avaliados por meio da ADGP eram 
submetidos à Avaliação de Desempenho Individual realizada apenas pela chefia imediata, 
utilizando-se do instrumento chamado de “ADI - Direção e Chefia”. Com a aplicação 
generalizada da ADGP, a partir de 2010, a todos os servidores públicos com função gerencial 
(tanto efetivos quanto de recrutamento amplo) da administração direta, autárquica e fundacional 
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, a figura da ADI – Direção e Chefia não será 
mais necessária, visto que seu público-alvo estará submetido à ADGP. 
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colaboração, a responsabilidade e o compromisso com o alcance de objetivos 
compartilhados. Toma decisões, realiza ações efetivas, soluciona conflitos e 
promove o trabalho em equipe;  
• Gestão de pessoas – alocação, recompensa, reconhecimento e 
desenvolvimento das pessoas. Promoção de um bom clima de trabalho, com 
ação integrada dos colaboradores, motivados e orientados para o alcance dos 
objetivos e resultados esperados. Valorização do capital humano e respeito 
às pessoas;  
• Competência técnica – capacidade de gerir a competência técnica em 
nível adequado para desenhar, planejar e gerir a execução, qualificar, 
otimizar e acompanhar os processos de trabalho, com os respectivos 
requisitos institucionais necessários. E;  
• Capacidade inovadora – busca a implementação de novas alternativas 
para projetos, situações, solução de problemas, usando da criatividade, da 
ousadia e do conhecimento para o alcance dos resultados, com agregação de 
valor. (MURICI, 2007). 
 

Assim, no instrumento de avaliação essas sete competências serão verificadas 

através de cinco itens, em escalas de zero a três. Esse resultado comporá a Avaliação 

Qualitativa do gestor, enquanto a nota da segunda etapa do Acordo de Resultados, 

multiplicada pelo peso três, corresponde à Avaliação Quantitativa. A nota da ADGP é 

então constituída pela soma da nota obtida na Avaliação Qualitativa, setenta por cento 

dos pontos, com a nota da Avaliação Quantitativa, trinta por cento dos pontos, 

totalizando cem pontos distribuídos.  

Ao final do processo pretende-se obter subsídios para a política de 

desenvolvimento do gestor, assim como a nota obtida também representa requisito para 

cálculo do Adicional de Desempenho (ADE), além de ser utilizada para fins de 

promoção e progressão na carreira. 

 

6.3 A Avaliação de Desempenho Individual - ADI 

 

A Avaliação de Desempenho Individual (ADI), regulamentada pelo Decreto nº 

44.559/2007, é a avaliação aplicada aos servidores estáveis ocupantes de cargo de 

provimento efetivo, aos detentores de função pública e aos ocupantes de cargo de 

provimento em comissão com natureza de assessoramento (efetivos ou de recrutamento 

amplo).  

O primeiro período avaliatório, abrangendo toda a Administração do Estado de 

Minas Gerais, iniciou-se no primeiro dia útil de julho de 2004, nos termos do parágrafo 
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único do art. 16, Decreto nº 43672/2003, atualmente revogado. Já a partir do quarto 

período avaliatório, decide-se por modificar as datas de início e término do período, que 

passam a coincidir com o princípio e fim do ano, respectivamente9. O período da ADI, 

portanto, é anual, iniciando no primeiro dia de janeiro e terminando no dia 31 de 

dezembro do mesmo ano.  

A ADI é composta pelo Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) e o 

Termo Final de Avaliação. O PGDI é preenchido pela chefia imediata do servidor, 

possibilitando às duas partes acordarem o que é esperado em termos de cumprimento de 

metas, atividades e tarefas do servidor. Esse PGDI é acompanhado duas vezes durante o 

período avaliatório, fornecendo subsídios para o preenchimento do Termo Final pela 

comissão de avaliação de desempenho individual. Nos termos do art.14, caput e §1º, do 

Decreto nº 44.559/2007: 

Art. 14 - A Comissão de Avaliação será composta por no mínimo dois 
membros, constituída paritariamente por servidores indicados ou eleitos 
pelos avaliados e por servidores indicados pelo órgão ou pela entidade na 
qual o avaliado estiver em exercício e respeitado o disposto no § 1º.  

§ 1º - A chefia imediata do servidor será membro obrigatório da Comissão 
de Avaliação. 

 

A formação das comissões também deve respeitar o nível de escolaridade e o 

posicionamento na estrutura organizacional do servidor avaliado, havendo regras 

especiais referentes às comissões destinadas a avaliar servidores no exercício de funções 

exclusivas de estado. O Termo Final da ADI é composto por onze critérios10: qualidade 

                                                           
9 Conforme o art. 3º, caput, do Decreto nº 44.559/2007: “A ADI terá periodicidade anual e o 
período avaliatório ocorrerá de 1º de janeiro a 31 de dezembro.” Para operacionalizar a transição 
entre o terceiro e o quarto período de Avaliação o caput do art. 32 (mesmo decreto) estabelece: 
“Fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2007 o 3º período avaliatório, iniciado em 1º de 
julho de 2006.” 
10 Segundo o art. 7º, incisos I, II e III, Decreto nº 44.559/2007, o Termo Final de ADI contendo 
onze critérios destina-se aos servidores ocupantes apenas do seu cargo de provimento efetivo ou 
função pública. Para os servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão ou função 
gratificada com natureza de assessoramento, são utilizados quatro critérios diferenciados: 
assessoramento; competência técnica; competência interpessoal e; disciplina. Já os servidores 
ocupantes de cargo de provimento em comissão com natureza de direção e chefia, cabe destacar, 
no cenário anterior à ADGP, eram também avaliados pela ADI sob quatro critérios: 
competência gerencial; competência técnica; competência interpessoal e; disciplina. Assim, os 
servidores submetidos às ADI – Direção e Chefia e ADI – Assessoramento, são avaliados 
somente pela chefia imediata (havendo previsão para que sejam avaliados por comissão, desde 
que determinado através de ato administrativo do órgão ou entidade, conforme art. 5º, caput, 
Decr. nº 44.559/2007).  
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do trabalho; produtividade no trabalho; iniciativa; presteza; aproveitamento em 

programa de capacitação; assiduidade; pontualidade; administração do tempo e 

tempestividade; uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço; 

aproveitamento dos recursos e racionalização de processos e; capacidade de trabalho em 

equipe. Além da avaliação dos onze critérios, há também campos para que sejam 

colocadas sugestões para a melhoria do desempenho do servidor avaliado, assim como 

conclusões e informações complementares sobre o desempenho do mesmo. 
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7 A INTRODUÇÃO DO MODELO DE COMPETÊNCIAS NO ESTADO 

MINAS GERAIS 

 

A partir do movimento de modernização da Administração Pública estadual, 

gerado a partir da política governamental denominada “Choque de Gestão” em 2004, 

surgiram, norteando as principais necessidades de ação do Governo, os chamados 

Projetos Estruturadores. Dentre esses, destaca-se o “Choque de Gestão: Pessoas, 

Qualidade e Inovação na Administração Pública”, cuja meta principal era o aumento da 

efetividade da administração pública, valorizando o servidor e promovendo a prestação 

de serviços públicos de qualidade para o cidadão. Sua proposta também encontrava 

intrínseca a necessidade de alinhar as metas organizacionais às pessoais e aos sistemas 

de gestão. É com esse foco que serão estabelecidos novos parâmetros de gestão de 

pessoas, com ênfase para a avaliação de desempenho. 

Dentre os objetivos da Avaliação de Desempenho já vistos anteriormente, 

acrescenta-se sua preocupação em contribuir para a melhoria da imagem do servidor 

público frente à sociedade. Isso parte da premissa de que à medida que o Estado investe 

no desenvolvimento de seus servidores, ele também estaria investindo, ainda que 

indiretamente, na melhoria da prestação dos serviços públicos; o que viria a culminar 

em um maior reconhecimento da sociedade mineira em relação aos servidores públicos. 

Neste cenário, a gestão por competências, metodologia empregada em sua maior 

parte na iniciativa privada, surge como alternativa para a integração dos subsistemas de 

recursos humanos, fornecendo alternativas reais de alinhamento de metas individuais e 

organizacionais, possibilitando a comunicação entre a avaliação de desempenho e 

desenvolvimento, carreira, provisão, remuneração e estratégia. Vilhena (2006, p. 355) 

afirma “[...] por fim, na área de gestão de pessoas, será necessário adotar a gestão por 

competências, a partir da identificação do perfil desejado, tanto no nível técnico como 

no gerencial. Os processos de recrutamento e seleção e os de capacitação deverão estar 

alinhados com esta perspectiva.” 

É assim que, no final do ano de 2008, surge o interesse pela implantação da 

Gestão por Competências na Administração Pública do Estado de Minas Gerais, 

processo que culminou em um projeto-piloto no ano de 2010 com a aplicação da 

Avaliação de Desempenho Individual por Competências em quatro Secretarias de 
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Estado de Minas Gerais. As secretarias selecionadas foram: Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão; Secretaria de Estado de Fazenda; Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e; Secretaria de Estado de Saúde.  

Lembrando que, anterior a esse processo, há o Projeto Estruturador “Ampliação 

da Profissionalização dos Gestores Públicos”, cuja principal realização é a modificação 

da forma de avaliar o desempenho dos gestores públicos. Esse projeto foi o responsável 

pela construção da Avaliação de Desempenho do Gestor Público (ADGP), a qual é 

baseada em um Perfil de Competências. Esse Perfil tem como foco melhorar o 

desempenho dos gestores através do desenvolvimento das competências ali encontradas, 

cuja implementação e contribuições para a Administração Pública já foi explorada em 

trabalho acadêmico anterior11. 

Visto que o número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual e Avaliação Especial de Desempenho é muito mais significativo que o 

número de gestores públicos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional 

do Estado, considera-se que a implementação do modelo de competências nos processos 

de ADI e AED é muito mais abrangente. Seu universo maior de aplicação representa 

uma melhor dispersão do modelo no estado e a possibilidade de realmente efetivar a 

Gestão de Competências, não só na sua dimensão “desempenho”, mas em todas as 

possibilidades que o modelo oferece para integração dos subsistemas de recursos 

humanos, objeto de análise do presente trabalho. 

 

7.1 As dificuldades do processo de Avaliação de Desempenho12 

 

A implantação da Avaliação de Desempenho de forma generalizada no Estado 

de Minas Gerais, no ano de 2004, apesar de seus nobres objetivos, citados 

anteriormente, encontrou inúmeras dificuldades para a sua efetivação. De acordo com 

Silva, Bernardi e Jorge (2006, p. 164) “a implementação da ADI foi uma das tarefas 

                                                           
11 (PAIVA, 2009). 
12 Por serem idênticos os critérios e processos de Avaliação Especial de Desempenho (AED) e 
Avaliação de Desempenho Individual (ADI), assim como as modificações/impactos causados 
pela introdução do modelo de competências, a partir desse ponto faz-se referência apenas à 
Avaliação de Desempenho, significando os dois processos nela envolvidos. 
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relacionadas à Política de Recursos Humanos mais difíceis, pois é penosa a tarefa de 

julgar o outro.” 

A dificuldade de mudar a cultura organizacional; de construir um modelo de 

avaliação que possibilitasse o cumprimento dos preceitos constitucionais de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; a falta de receptividade dos 

servidores por perceberem o instrumento como punitivo e; a descrença dos mesmos na 

continuidade da política por sua experiência com as mudanças de governos, foram 

alguns dos obstáculos encontrados. Além desses, aspectos localizados de falta de infra-

estrutura e pessoas nas unidades setoriais de recursos humanos de alguns órgãos e 

entidades, falta de comprometimento de algumas chefias imediatas e autoridades dos 

órgãos, dificuldades de coordenação e entrosamento de unidades descentralizadas e, 

finalmente, casos de situações funcionais de servidores em estado irregular, 

prejudicando a realização da Avaliação de Desempenho. 

Apesar das dificuldades, a Avaliação de Desempenho conquistou seus méritos, 

uma vez que possibilitou o acompanhamento do desempenho do servidor de forma 

sistematizada e padronizada para todo o Estado, sendo relatado também o surgimento de 

uma relação mais próxima do servidor com a chefia imediata através da atividade de 

preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual. Com a implantação do 

processo também foi possível identificar e solucionar algumas das diversas 

irregularidades existentes na situação funcional de determinados servidores, assim como 

a criação de uma cultura de desempenho eficiente na Administração Pública, o que sem 

dúvida resultou em uma transformação positiva na forma de gerir pessoas no Estado. 

No entanto, muitas são as falhas no processo, decorrentes tanto do contexto geral 

da Administração Pública, quanto do contexto específico das unidades setoriais, a forma 

como se dá efetivamente a realização das políticas de gestão de pessoas e o desenho 

atual dos subsistemas de recursos humanos.  

É perceptível que, apesar da introdução da Avaliação de Desempenho no Estado 

haver provocado o surgimento de uma cultura meritocrática na Administração Pública, 

esta ainda encontra-se muito incipiente. Isso ocorre devido ao contexto no qual a 

Avaliação de Desempenho se insere, marcado por decisões tomadas com base em 

fatores políticos e não no mérito, culminando em uma descrença nesse sistema. Isso 

gera reflexos no servidor público, em geral, pouco motivado e engajado no 
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desenvolvimento de seus trabalhos, o que é ainda mais aprofundado devido à pouca 

participação da chefia como figura de liderança junto a sua equipe. 

Quanto ao papel da chefia como gerente de pessoas, cobrando resultados e 

desenvolvendo sua equipe, esse ainda não foi interiorizado visto a inibição que a alta 

rotatividade dos cargos de gerência causa. Assim, a chefia sente-se pouco à vontade de 

cobrar resultados dos servidores visto que, futuramente, existe uma grande possibilidade 

que um deles venha a se tornar seu superior hierárquico. 

Também é patente a necessidade de modernização de alguns processos na 

Administração, fator que esbarra nas condições precárias de trabalho que enfrentam 

algumas secretarias, como a falta de pessoal e de equipamentos básicos para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Todos esses fatores somados culminam em uma imagem pouco satisfatória dos 

servidores públicos frente à sociedade, insatisfeita com a forma como são prestados os 

serviços, taxando a Administração Pública como ineficiente. 

De forma geral, pode-se dizer que a Avaliação de Desempenho atualmente se 

encontra muito distante de muitos dos seus objetivos iniciais. Isso porque os critérios de 

avaliação não capturam as entregas realizadas pelos servidores, sendo pouco verificada 

a vinculação existente entre o Termo Final e o PGDI. Ao analisar os onze critérios 

utilizados é possível perceber que esses mesclam deveres dos servidores (por exemplo: 

assiduidade; pontualidade; uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço) 

com atitudes (iniciativa; presteza), habilidades (capacidade de trabalho em equipe; 

administração do tempo e tempestividade) e as metas a serem atingidas pelo mesmo 

(produtividade no trabalho; qualidade do trabalho). O PGDI, ao apontar as metas, 

atividades e tarefas a serem desenvolvidas pelo servidor no período avaliatório, servia 

como base para a atribuição de nota no Termo apenas nos critérios qualidade e 

produtividade no trabalho, o que resultava na pouca importância atribuída ao mesmo. 

Assim, relegado a segundo plano, o PGDI era preenchido ao final do ano, sem a 

existência dos acompanhamentos, juntamente com o Termo, apenas como cumprimento 

de uma burocracia, pois a sua utilidade real não era percebida pelas chefias e unidades 

setoriais de recursos humanos. 

Como a Avaliação não era percebida como instrumento válido para a melhoria 

do desempenho dos servidores, as informações prestadas nos formulários, com muita 
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freqüência, não foram utilizadas na gestão de pessoas ou para a promoção da 

capacitação dos servidores. Disso resulta uma integração inexistente com os 

subsistemas de gestão de recursos humanos, como remuneração, carreira, 

desenvolvimento e demissão. Destaca-se ainda que a capacitação dos servidores não é 

guiada por meio de um programa vinculado à estratégia, baseando-se apenas em 

treinamentos para adquirir determinados conhecimentos como informática, escrita, 

compras e licitação, por exemplo. São ignorados os investimentos realizados na 

capacitação de cada servidor, não havendo prioridade na distribuição de vagas para os 

cursos, pois não há o controle das demandas existentes. 

Quanto ao alinhamento das metas organizacionais às individuais, é possível 

dizer que também não ocorreu da forma prevista, visto que é pouco perceptível a 

vinculação existente entre a Avaliação e o Acordo de Resultados13. Os servidores não se 

identificam com as metas, tendo pouco conhecimento a seu respeito e, por isso, não 

percebem os impactos causados pelo seu trabalho em outras áreas. 

Outro aspecto interessante a ser considerado é o fator remuneração. O obstáculo 

é como implantar um sistema meritocrático em um cenário em que a progressão ou 

promoção na carreira não exerce impacto quase nenhum na remuneração do servidor, 

assim como o Prêmio de Produtividade não é encarado como parte da mesma, tornando 

a sua percepção pouco competitiva, portanto. Também é preciso considerar que a 

vinculação da Avaliação ao Adicional de Desempenho (ADE) é percebida como a maior 

influência na homogeneidade das notas aferidas na Avaliação de Desempenho, visto que 

haveria uma tendência de conceder notas altas para que a remuneração do servidor não 

fosse prejudicada, característica da existência de um grande corporativismo entre os 

servidores. Silva, Bernardi e Jorge (2006) divulgam que no primeiro período 

avaliatório, correspondente ao período de julho de 2004 a junho de 2005, no universo 

dos 61 órgãos e entidades da Administração Pública mineira, 99% dos servidores 

obtiveram pontuação igual ou superior a 70 pontos, gerando a indagação a respeito da 

veracidade e relação entre as notas altas verificadas e a imagem negativa difundida na 

sociedade de uma Administração Pública ineficiente. 

                                                           
13 O Acordo de Resultados consiste em um contrato de gestão instrumentalizado por meio de 
pactuação de resultados entre dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como 
gerentes das unidades administrativas e autoridades (DUARTE et al., 2006, p. 95). 
 



57 

 

À medida que todas essas falhas somadas foram tornando-se impeditivas da 

efetivação de uma gestão do desempenho no estado, surgiu, no ano de 2009, o projeto 

de implantação da Gestão por Competências em Minas Gerais, gerenciado pela 

Superintendência Central de Políticas de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão, contratada uma empresa de consultoria para o desenvolvimento 

dos estudos e metodologia de ações. 

 

7.2 O desenvolvimento do modelo de Competências 

 

Percebendo as falhas da Avaliação de Desempenho, a Diretoria de Central de 

Gestão do Desempenho (DCGD), subordinada à Superintendência Central de Políticas 

de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão, busca a melhoria da 

qualidade do processo, estudando as diversas metodologias de gestão de pessoas 

disponíveis no mercado. A Gestão do Desempenho por Competências foi a opção 

escolhida, pela oportunidade que oferecia de alinhamento entre Gestão do Desempenho 

e Gestão Estratégica. 

Para a sua implementação, foram convidadas quatro Secretarias de Estado, em 

um projeto piloto que iniciou seu processo de construção em 2009 para ser aplicado a 

partir do início de 2010. Foram convidadas a participar do processo quatro Secretarias 

com universos bem diferentes para testar a aplicabilidade do modelo. 

A Secretaria de Estado de Fazenda foi uma delas, por seu longo histórico e 

cultura de Avaliação, iniciado na década de 80, antes mesmo da introdução do princípio 

constitucional da eficiência. Coincidentemente, no último semestre de 2008, essa 

Secretaria havia contratado uma empresa de consultoria sobre Gestão por 

Competências14, quando foi convidada a participar do processo junto às outras três 

Secretarias. Aceitando o convite, a Secretaria de Fazenda veio acrescentar ao grupo de 

                                                           
14 Essa consultoria contratada exclusivamente pela SEF não foi dispensada após a aceitação do 
convite da SEPLAG para participar no processo de introdução da Gestão por Competências no 
Estado. Ela efetivamente ocorreu, no segundo semestre de 2008, servindo para iniciar e guiar os 
estudos da SEF a respeito de Competências. A partir dessa consultoria foi criada uma equipe 
multifuncional, formada por aproximadamente vinte pessoas, representantes de todas as 
principais áreas da SEF, que perdura até hoje como grupo de discussão para ampliação do 
debate a respeito da Gestão por Competências na Fazenda. 
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Secretarias escolhidas um corpo de servidores qualificados, de perfil questionador e 

muito apegado ao cumprimento da legislação. A Fazenda possui aproximadamente 

4.700 servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho (incluindo os servidores em 

estágio probatório, para os quais é aplicado a AED – mais ou menos 400 servidores - e 

gestores públicos sujeitos à ADGP), contando com a Diretoria de Acompanhamento e 

Avaliação de Pessoal (DIAP) pertencente à Superintendência de Recursos Humanos 

para conduzir e gerir o processo. Além dessa atividade a DIAP realiza a avaliação de 

competências individuais (processo conhecido como Banco de Potencial) cuja 

finalidade é fornecer subsídios para a realização de seleção interna para ocupação de 

cargos e funções na Secretaria de Fazenda. Por ser a Secretaria de vanguarda em 

Avaliação de Desempenho, acredita-se que a padronização do modelo difundido em 

2004 (que seguiu, em parte, a metodologia adotada na Fazenda) representou, em certa 

medida, um retrocesso, visto que o modelo adotado antes atendia de forma muito mais 

eficiente as demandas da Secretaria. Por isso, a construção de um modelo específico 

para a Fazenda no ano de 2009 foi muito celebrada, representando o avanço necessário 

para fornecer melhores subsídios ao Banco de Competências (nomenclatura nova para o 

Banco de Potencial), possibilitando processos seletivos mais fundamentados e a base 

para o alcance das metas estratégicas do órgão15. 

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento também foi 

convidada a participar. Sua aceitação adicionou ao grupo de Secretarias envolvidas um 

universo de servidores pequeno, aproximadamente 160 sujeitos à Avaliação de 

Desempenho. Esses servidores eram marcados, no entanto, por uma cultura bem 

tradicional, geridos por uma Diretoria de Recursos Humanos centrada em processos 

cartoriais e pouco estratégica, justificada pela limitação de pessoal, apenas oito 

servidores em exercício na unidade. A SEAPA veio justamente fornecer esse perfil de 

Secretaria pequena, tradicional e com restrições ligadas ao corpo de Recursos Humanos. 

A Secretaria de Estado de Saúde foi também convidada, por possuir grande 

número de servidores, aproximadamente 4.000 sujeitos à Avaliação, além de uma visão 

pejorativa da Avaliação de Desempenho já enraizada no órgão. Para os servidores da 

                                                           
15 A SEF utiliza a metodologia BSC – Balanced Score Card – em cuja base encontra-se, hoje, a 
Gestão por Competências. O BSC, conforme definem Kaplan e Norton (2001), consiste em uma 
metodologia de desdobramento da estratégia da empresa aos níveis operacionais, fornecendo 
ainda indicadores e metas para cada setor da organização, o que possibilita acompanhar a forma 
como as atividades desenvolvidas exercem seu impacto na visão/missão geral. 
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SES, a Avaliação de Desempenho era meramente uma formalidade a ser cumprida, com 

baixo índice de preenchimento do Plano de Gestão Individual por parte das chefias e 

falta de identificação com o modelo padronizado imposto. A SES então forneceu o 

perfil de uma Secretaria grande, que ainda encontrava dificuldades na absorção de uma 

cultura de Avaliação de Desempenho. 

Finalmente, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão foi a quarta 

Secretaria a compor o grupo, devido à sua função principal de implementadora de 

políticas no Estado. A SEPLAG é composta por aproximadamente 1.200 servidores, 

900 sujeitos à Avaliação de Desempenho, contando com uma Diretoria de Recursos 

Humanos ainda iniciante nos processos de Gestão de Desempenho e uma equipe 

reduzida de pessoas dedicada exclusivamente à Avaliação. 

A consultoria contratada por meio de edital, desenvolveu seu trabalho em cinco 

etapas, cujas metas foram a construção de um modelo de competências participativo e a 

implantação da Avaliação de Desempenho por Competências como parte integrante de 

um ciclo de Gestão de Desempenho por Competências. A primeira etapa consistiu no 

entendimento do contexto e planejamento das ações; a segunda foi marcada pela 

construção do macro-modelo e determinação das competências essenciais necessárias 

ao desenvolvimento da estratégia dos quatro órgãos envolvidos; a terceira caracterizou-

se pela construção do modelo de Gestão do Desempenho por Competências, 

materializado em um ciclo de gestão de desempenho; na quarta houve o 

desenvolvimento do Plano de Continuidade junto às unidades setoriais de recursos 

humanos de cada Secretaria envolvida e; finalmente, na quinta e última etapa de 

trabalho da consultoria, houve a difusão do modelo, instrumentalizada por meio de 

treinamentos direcionados aos servidores, denominados “multiplicadores” por sua 

função de divulgar a mudança para seus colegas. 

A primeira etapa, assim, consistiu no levantamento dos direcionadores e 

estrutura do Governo e das suas Secretarias de Estado. Com base nesse levantamento 

houve uma análise da situação atual em relação à Avaliação de Desempenho, os 

benefícios e fatores positivos, assim como as falhas do processo e os fatores negativos 

que influenciaram no aparecimento dessas. 

Após o levantamento inicial, houve um diagnóstico das políticas e práticas 

desenvolvidas pelas unidades setoriais de recursos humanos das quatro secretarias 

pertencentes ao grupo proposto para o projeto-piloto. Esse diagnóstico foi realizado 
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com base em entrevistas realizadas com os dirigentes dos quatro órgãos envolvidos, 

bem como os superintendentes e diretores das unidades de recursos humanos. Também 

foi estudada a legislação pertinente ao assunto e distribuídos questionários para a 

avaliação da melhor forma de ação durante o processo. 

Ocorreu, paralelamente a essas primeiras atividades, o benchmarking16 das 

práticas de gestão do desempenho utilizadas na iniciativa privada e as práticas adotadas 

no governo mineiro, resultando em uma visão das oportunidades de melhoria para o 

modelo da Administração Pública mineira. Foi produzido um cronograma com as 

atividades principais e o produto das entrevistas com os dirigentes, focado na visão que 

esses possuíam das necessidades estratégicas da Administração Pública do Estado. 

Assim, foi estabelecida a base de trabalho da consultoria, determinada a demanda dos 

dirigentes para o perfil do servidor e para o alcance do modelo. 

A partir disso, na segunda etapa foi possível definir o Modelo de Mapeamento 

de Competências para o Governo do Estado de Minas Gerais, momento acompanhado 

de perto pela Diretoria Central de Gestão do Desempenho para que essa pudesse 

continuar o trabalho de mapeamento nas outras Secretarias de Estado em momento 

posterior. Esse modelo foi construído com a realização de várias oficinas junto aos 

Grupos de Trabalho (GT)17, grupos formados em cada uma das Secretarias de Estado 

envolvidas, contando com profissionais de diversas áreas, com vistas a proporcionar 

uma visão holística das competências essenciais necessárias aos servidores do órgão em 

questão. Monitorando o processo, havia o Grupo de Trabalho Multidisciplinar (GTM), 

composto pela DCGD e as equipes responsáveis pelo processo nas unidades setoriais de 

recursos humanos.  

O mapeamento iniciou-se a partir da avaliação de documentos ligados à 

estratégia do órgão e realização de entrevistas com os dirigentes e profissionais-chave 

do mesmo, analisando as informações colhidas através da aplicação de questionários 

para a identificação de competências essenciais. Visto o contexto no qual a Secretaria 

encontrava-se, foram identificados os principais desafios, necessidades e demandas, 

                                                           
16 Benchmarking é o processo ou técnica de gestão através do qual empresas ou organizações 
avaliam o desempenho dos seus processos, sistemas e procedimentos de gestão comparando-o 
com os melhores desempenhos encontrados em outras organizações. 
17 Os integrantes do GT eram basicamente gestores, assessores ou técnicos de áreas as mais 
diversas possíveis, identificados por sua visão sistêmica e estratégica da Secretaria, além de sua 
sensibilidade às questões relativas à gestão de pessoas. 
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tanto relacionados ao perfil do servidor quanto às expectativas para o modelo a ser 

desenvolvido. Debatendo os dados gerados a respeito das competências essenciais 

demandadas em cada órgão com a equipe da DCGD e das USRH’s18, foi possível 

chegar a um consenso sobre a primeira versão das Competências Essenciais, como 

sugestão e norte para os debates que se deram após. 

Essa primeira versão foi apresentada aos Grupos de Trabalho das Secretarias por 

meio de oficinas, onde foi construída uma segunda versão das competências. Essa 

segunda versão, assim como a próxima, também gerada pelo GT, foi submetida a 

ajustes pela equipe técnica da consultoria. Por fim, a quarta versão gerada pelo GT de 

recomendações finais de Competências Essenciais foi apresentada ao GTM. O GTM 

então realizou a análise da consistência e o controle de qualidade da versão gerada, 

focando na melhoria da apresentação, padronização e preservação dos conceitos e 

metodologia aplicada no processo. Após essa análise, as Competências Essenciais 

foram apresentadas aos dirigentes e Superintendentes de cada Secretaria para validação. 

Validadas, foram formadas as cartilhas de competências essenciais de cada uma das 

quatro secretarias. A figura a seguir ilustra melhor o processo. 

 

                                                           
18 Unidades Setoriais de Recursos Humanos. 



62 

 

 
Figura 4: Mapeamento das Competências Essenciais - adaptado 

Fonte: PRICEWATERHOUSECOOPERS. Relatório do Modelo de Mapeamento e Detalhamento das 
Competências Essenciais. Etapa 2. jul.2009 

 

Ficaram definidas as Competências Essenciais de cada Secretaria. As chamadas 

Competências Essenciais seriam aquelas comuns a todos os servidores do Órgão, 

relacionadas com as crenças, valores e filosofia de gestão da instituição. A intenção é, 

por meio da incorporação e desenvolvimento das competências essenciais, mapear em 

um momento futuro as competências técnicas, definidas pela consultoria como aquelas 

específicas requeridas aos servidores e gestores, vinculadas às atividades particulares e 

específicas do órgão e diretamente relacionadas com a sua cadeia de valor, processos, 

unidades e carreiras. 

Na SEAPA, as seguintes competências compõem o quadro de Competências 

Essenciais, de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA nº 7.350, de 26 de 

novembro de 2009, art.4º, incisos I a VI: Orientação para o Cliente; Foco em 

Resultados; Planejamento Eficaz; Trabalho em Equipe; Abertura à Mudança e; 

Negociação. 
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Na SEF, de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 7.473, de 7 de 

abril de 2010, as seguintes competências foram consideradas essenciais, enumeradas no 

art. 4º, incisos I a V: Foco no Cliente; Orientação Estratégica; Comprometimento 

Profissional; Trabalho em Equipe e; Comunicação Eficaz. 

Conforme a Resolução Conjunta SEPLAG/SES nº 7.389, de 30 de dezembro de 

2009, art. 4º, incisos I a VI, a SES deve possuir as seguintes competências essenciais: 

Postura Inovadora; Adaptabilidade à Mudança; Relacionamento Institucional; 

Administração para Resultados; Comportamento Institucional e; Visão Sistêmica. 

Já as competências essenciais da SEPLAG são definidas na Resolução SEPLAG 

nº 89, de 20 de novembro de 2009, em seu art. 4º, incisos I a VII: Compromisso com 

Resultados; Atuação Estratégica; Foco no Cliente/Beneficiário; Comportamento 

Inovador; Agente Multiplicador da Mudança; Articulação Interpessoal e; Compromisso 

Institucional. 

Todas as competências essenciais foram ainda desdobradas em comportamentos, 

habilidades e atitudes, para facilitar a sua identificação. As definições de cada 

competência essencial, assim como os conhecimentos, habilidades e atitudes através dos 

quais ela se manifesta, foram listados tanto no Plano de Gestão de Desempenho 

Individual quanto no Termo de Avaliação. 

Após a finalização da definição das competências essenciais teve início a 

terceira etapa, a qual consistiu na construção do modelo de Gestão do Desempenho por 

Competências. Para tanto foi necessário organizar os critérios, tipos e formas de 

avaliação, bem como determinar as regras que regeriam o processo, a forma de realizar 

o feedback para os avaliados e de acompanhar o desempenho dos mesmos. Esses 

produtos foram definidos por meio da atuação e debate dos Grupos de Trabalho, 

acompanhados pela equipe das USRH’s e DCGD. 

A importância dessa terceira etapa decorre do alinhamento conceitual que ela 

promoveu, visto que nas oficinas dos GT’s foram definidas: a tipologia de 

Competências a ser aplicada no Estado; a definição de competência a ser utilizada; a 

criação da forma do novo PGDI e, o símbolo a ser usado na divulgação da Gestão por 

Competências. 
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Figura 5: Símbolo da Gestão por Competências em Minas Gerais 

Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Gestão de Pessoas por 
competências. jul. 2009 

 

Na quarta etapa foi produzido o Plano de Continuidade do Projeto de 

Mapeamento de Competências e Gestão do Desempenho do Governo do Estado de 

Minas Gerais.  O Plano de Continuidade consiste na estratégia de efetivação da Gestão 

de Desempenho por Competências na Secretaria, operacionalizada pela USRH do 

órgão. Para a sua construção ocorreram debates junto aos GT’s de cada Secretaria, 

envolvendo também a atividade conjunta da consultoria com a equipe da USRH, 

apoiada pela DCGD. Assim, os Planos de Continuidade produzidos contavam com 

estratégias de divulgação, treinamentos para os gestores e servidores para familiarização 

com a nova metodologia e preenchimento da Avaliação de Desempenho, reflexões a 

respeito da melhor forma de desenvolver as competências essenciais e, a determinação 

do momento para o mapeamento das Competências Técnicas. 

Finalmente, na quinta e última etapa houve o treinamento dos multiplicadores19 

pela consultoria. Esse treinamento teve como objetivos: atualizar o andamento do 

projeto; capacitar os participantes para a compreensão do novo Modelo de Gestão do 

Desempenho por Competências; apresentar as Competências Essenciais do órgão; 

explicitar o papel dos multiplicadores; apoiar a divulgação do novo modelo de gestão; 

esclarecer as dúvidas dos servidores participantes e; principalmente, captar 

colaboradores para o processo de implementação da nova política, ajudando na 

sensibilização de todos os servidores. 

                                                           
19 Os multiplicadores tiveram papel importante nas Secretarias maiores, como a SEPLAG, a 
SEF e a SES, nas quais não houve possibilidade de realizar o treinamento provido pela 
consultoria com todos os servidores. Assim, alguns servidores foram convidados ao 
treinamento, com a missão de “multiplicar” ou repassar as informações recebidas para outros 
servidores que não tiveram essa oportunidade. 
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No final do ano de 2009, a consultoria foi encerrada, deixando a gestão do 

Projeto de Mapeamento de Competências e Gestão do Desempenho do Governo do 

Estado de Minas Gerais para a DCGD, sob a responsabilidade das USRH’s a execução 

do Plano de Continuidade construído. 

Após a atividade da consultoria, o processo de Avaliação de Desempenho não 

passou por transformações, sendo mantido o preenchimento do PGDI no início do ano, 

previstos dois acompanhamentos durante o decorrer do período avaliatório e, ao final, o 

preenchimento do Termo de Avaliação pelas Comissões. O que mudou, nessas 

Secretarias, foi a metodologia e o foco dos instrumentos de Avaliação. Ao invés de 

acompanhar a execução de metas, atividades e tarefas pelo servidor, a chefia deve agora 

efetivamente exercer sua posição como gestor de pessoas, apontando no PGDI as 

competências já bem trabalhadas no servidor e as que ainda necessitam desenvolver, 

oferecendo sugestões para tanto. Nos acompanhamentos, a evolução, mudanças de 

atitude, desenvolvimento de novas habilidades e demonstração de novos conhecimentos 

devem ser apontados, atualizando o instrumento que deve ser utilizado pela USRH para 

a promoção de programas de capacitação, desenvolvimento e reconhecimento. Quando 

então, preenchido o Termo de Avaliação, esse é totalmente vinculado ao PGDI, e as 

competências essenciais são mensuradas conforme seus respectivos pesos e impactos 

para a estratégia do órgão, cujo principal subsídio para o preenchimento é fornecido 

pelo PGDI. Cabe lembrar que, para evitar o problema de poluição das notas aferidas no 

processo de Avaliação de Desempenho devido à vinculação das mesmas à percepção do 

Prêmio de Produtividade, foi efetuada a desvinculação deste às notas do servidor. 

Ressalta-se então a difusão de uma mentalidade antes inexistente no cenário 

dessas Secretarias, a necessidade de um ciclo de Gestão de Desempenho, sem o qual a 

Avaliação realmente perde o sentido, caindo na descrença dos avaliados. Este ciclo de 

Gestão compreende as atividades de Acordar o desempenho; Acompanhar e orientar; 

Avaliar e; Desenvolver e Reconhecer, conforme ilustra a figura a seguir. 
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Figura 6: Ciclo de Gestão do Desempenho 

Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Gestão de Pessoas por 
competências. jul. 2009 
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8 ANÁLISE DO MODELO DE GESTÃO DE DESEMPENHO POR 

COMPETÊNCIAS ADOTADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINA S 

GERAIS 

 

A implantação da Gestão de Desempenho por Competências na Administração 

Pública do Estado de Minas Gerais tem o objetivo de transformar a máquina 

administrativa, promovendo eficiência e qualidade dos serviços prestados. Para alcance 

de tais objetivos, o modelo surge como possibilidade de melhor aproveitamento e 

desenvolvimento dos servidores, alinhamento de metas individuais a metas estratégicas 

e, finalmente, integração dos subsistemas de recursos humanos para a promoção de uma 

gestão de pessoas mais consistente (BRANDÃO et al., 2008; FLEURY; FLEURY, 

2001). No entanto, destaca-se que para seu sucesso é necessário o comprometimento da 

organização, conforme afirmação abaixo: 

A implementação de um modelo de gestão de pessoas por competências em 
uma organização é um processo demorado, que dispende muitos recursos e 
envolve um número significativo de pessoas. Portanto, os resultados 
esperados não devem ser outros senão um aumento da eficiência operacional 
que justifique os investimentos realizados durante seu processo de 
concepção, implementação e operação (OLIVEIRA, 2007). 

 

No modelo desenvolvido, dada a sua abrangência no contexto das Secretarias, a 

participação de diferentes níveis hierárquicos é muito positiva, conforme assegura 

Dutra. Isso, aliado ao fato de que as Secretarias participantes do projeto foram 

convidadas, contribuiu para que houvesse uma simpatia maior por parte das autoridades 

e dirigentes dos órgãos, visto que o modelo proposto perde o caráter de política imposta 

pelo órgão central. Da mesma forma, o envolvimento dos gerentes no processo de 

construção do modelo assegura um maior engajamento na implementação desse. 

Os produtos desenvolvidos na primeira etapa da consultoria estão em 

conformidade com os trabalhos de Brandão e Bahry (2005), segundo o qual a gestão por 

competências deve estar em perfeita sintonia com a estratégia da organização. Assim, 

percebem-se os ganhos do modelo ao executar seu planejamento de ações com base no 

estudo da missão, visão e metas do órgão, bem como a realização de entrevistas para 

alinhá-lo às expectativas dos dirigentes. 

A descrição das competências sob a forma de comportamentos observáveis e 

seus desdobramentos em conhecimentos, habilidades e atitudes, facilita o entendimento 
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de qual é realmente o significado de cada competência. Isso evita o que Carbone (2006) 

identifica como uma tendência dos indivíduos de atribuir às competências cujas 

definições não são muito claras o significado que melhor lhes convém. 

A formação de Grupos de Trabalho supervisionados pela consultoria segue as 

recomendações de Dutra (2004), segundo o qual é necessária a formação de um grupo 

composto de profissionais experientes das mais diversas áreas para modelar o processo 

de forma a incluir diferentes pontos de vista a respeito da cultura, valores e anseios da 

organização. 

A estratégia de divulgação do modelo por meio de treinamentos de 

multiplicadores também é abordada nos trabalhos de Dutra (2004), como forma de 

permitir a legitimação do modelo. 

No entanto, para que efetivamente se realize uma Gestão por Competências é 

necessário que essa não fique restrita à Avaliação de Desempenho, aliando-se aos outros 

subsistemas de recursos humanos e continuando o trabalho desenvolvido por meio dos 

Planos de Continuidade de cada Secretaria. 

Quanto ao alinhamento com outros subsistemas, a Gestão por Competências 

ainda esbarra em limitações legais próprias da Administração Pública, como por 

exemplo, a provisão por concursos públicos e uma estrutura de carreiras e remuneração 

extremamente rígida. No entanto, esses empecilhos não são impossíveis de serem 

superados, desde que haja a vontade e o engajamento das áreas de recursos humanos 

juntamente com as autoridades dos órgãos para legitimar o modelo de competências e 

transformá-lo em parte da cultura organizacional da Administração Pública. 

No subsistema provisão, deve-se considerar que a Constituição Federal de 1988 

tornou obrigatória a realização de concursos públicos para a admissão de servidores na 

Administração Pública. Segundo Bresser Pereira (1998, p. 253), ainda que seu objetivo 

de evitar práticas de “empreguismo” na seara pública seja louvável, essa determinação 

acabou por engessar as formas de seleção. Assim, ao conferir publicidade e 

transparência aos processos seletivos, fomentando o contraditório e a ampla defesa, a 

Administração Pública tornou-se incapaz de selecionar com base nos perfis dos 

candidatos ou realizar entrevistas e dinâmicas para identificar competências, visto que 

essa forma de seleção acaba criando discriminações em relação a determinados perfis e 

torna mais difícil excluir dela os critérios subjetivos do avaliador. Para superar esse 
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empecilho, deve-se realizar concursos a partir das necessidades verificadas de captação 

de competências, definindo cuidadosamente as funções a serem desempenhadas e as 

qualificações necessárias para tanto, tornando os concursos mais específicos para as 

necessidades do órgão. Então, após o ingresso desses servidores, efetuar a alocação dos 

mesmos através de entrevistas e dinâmicas que possibilitem a identificação de suas 

competências (IZARD, 1998). Destacando também, de acordo com a recomendação de 

Oliveira (2007), a importância da utilização do período de estágio probatório como um 

período de experiência para aferir se o perfil do servidor admitido é realmente o 

desejado e o grau de desenvolvimento de suas competências. 

No subsistema de capacitação e desenvolvimento a conexão com a Avaliação de 

Desempenho é mais fácil, visto que basta acompanhar as necessidades de 

aprimoramento de competências identificadas através da Avaliação e promover, a partir 

dos dados gerados, oportunidades de aprendizagem e aperfeiçoamento profissional. 

Também é necessário priorizar, nos programas de capacitação, os profissionais que mais 

necessitem desenvolver aquelas competências que o programa propõe, acompanhando 

os investimentos realizados em cada servidor e sua relação com a melhoria de seu 

desempenho, de forma a aprimorar os treinamentos e cursos ofertados. O maior 

problema nesse subsistema é a falta de uma cultura de desenvolvimento profissional no 

setor público aliado à baixa percepção estratégica por parte dos setores de recursos 

humanos. Isso pode ser superado à medida que a Avaliação de Desempenho propor o 

foco no desenvolvimento dos servidores e o seu acompanhamento por parte da chefia, 

estimulando o surgimento dessa cultura. 

Já nos subsistemas de movimentação e remuneração, apesar das conhecidas 

dificuldades para a sua flexibilização, deve-se procurar realizar a orientação profissional 

e o planejamento de carreiras com base em competências (BRANDÃO; BAHRY, 

2005). As progressões e promoções devem seguir parâmetros meritocráticos, motivando 

o desenvolvimento do servidor e a sua constante melhoria, construindo também uma 

política de remuneração mais justa, fator que tende a subsidiar a gestão de desempenho 

nos órgãos.  

Retornando ao desenvolvimento dos Planos de Continuidade, deve-se ressaltar 

que a inclusão do Plano de Gestão de Desempenho Individual no Sistema de Avaliação 
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de Desempenho20, até o final do mês de maio de 2010, como meta do Acordo de 

Resultados das Secretarias envolvidas, representou fator de grande relevância no 

processo. Isso porque a necessidade de cumprimento da meta (mínimo de 80% dos 

PGDI incluídos até dia 31 de maio de 2010) acabou por estimular as USRH’s a divulgar 

e pensar a aplicação do novo modelo de Avaliação de Desempenho, conferindo ao 

PGDI maior credibilidade, ao mesmo tempo em que reforçou a importância da fase de 

acordo do desempenho dos servidores junto à chefia. Com a obrigatoriedade de 

preenchimento do PGDI até uma data determinada, as chefias foram pressionadas a 

realizarem esse preenchimento no período correto, evitando o problema ocorrido nos 

períodos avaliatórios anteriores, nos quais o referido instrumento só era preenchido ao 

final do ano, perdendo sua característica de acordo de desempenho. 

A execução do Plano de Continuidade foi marcado por reuniões periódicas do 

Grupo de Trabalho Multidisciplinar, onde as Secretarias envolvidas no projeto tiveram a 

oportunidade de compartilhar experiências e disseminar boas práticas. Também foram 

realizadas visitas técnicas da DCGD para monitoramento do processo. 

Na Secretaria de Fazenda o Plano desenvolveu-se juntamente às discussões junto 

à equipe multifuncional do órgão, debatendo as formas de divulgação e implantação do 

modelo. A diretora da DIAP21 foi a responsável pelo treinamento nas unidades regionais 

da SEF, realizando-o pessoalmente no formato de exposições dialogadas com os 

gestores e alguns assessores envolvidos no processo. Ainda foram empregadas técnicas 

de treinamento à distância para reforçar o entendimento do modelo. Outro aspecto 

interessante do Plano seguido pela Fazenda é o emprego de servidores nas unidades 

setoriais do órgão como pontos de comunicação para a difusão das políticas de recursos 

humanos. Esses servidores são os responsáveis por estabelecer a comunicação entre as 

unidades setoriais e a SRH22, primando pelo cumprimento das diretrizes repassadas. 

Na SEAPA, devido à limitação de pessoal na Diretoria de Recursos Humanos, 

foi realizada uma interessante parceria com a Assessoria de Comunicação do órgão, que 

desenvolveu histórias em quadrinhos publicadas periodicamente para exemplificar as 

                                                           
20 O Sistema de Avaliação de Desempenho – SISAD – é um sistema de informação acessado via 
internet cujo objetivo é armazenar e gerar informações a respeito do processo de Avaliação de 
Desempenho dos servidores do Estado de Minas Gerais. 
 
21 Diretoria de Avaliação e Acompanhamento de Pessoal. 
22 Superintendência de Recursos Humanos. 
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competências essenciais do órgão e difundir o modelo. Além disso, foram realizados 

treinamentos em formato de palestra para todos os servidores, bem como estabelecido 

um canal de constante comunicação entre os servidores/gestores e a DRH para o 

esclarecimento de dúvidas. Com o GTM, a SEAPA tomou conhecimento da prática da 

SEF de empregar servidores das unidades como pontos de comunicação permanente da 

USRH com os setores do órgão e passou a integrar essa prática também. 

Na SES, a unidade gestora do projeto de implementação da Gestão por 

Competências é a Gerência de Inovação e Pesquisa em Gestão de Pessoas. Ela foi a 

responsável por promover treinamentos e capacitação dos gestores de toda a Secretaria, 

além de produzir vídeo-conferências e material para divulgação do novo modelo para 

seus servidores.  

Por fim, na SEPLAG foram realizados treinamentos com cada gestor da 

Secretaria de forma individualizada, procurando esclarecer as dúvidas a respeito do 

modelo, bem como explicar a forma como deveria ocorrer o preenchimento dos 

instrumentos de avaliação. 

Apesar de uma desconfiança inicial do servidor em relação à mudança de 

modelo, já é possível notar que a cultura de Avaliação de Desempenho está aos poucos 

se tornando mais presente, abrindo espaço para a implantação da Gestão de 

Desempenho por Competências. Os servidores passaram a exigir de suas chefias a 

realização do PGDI como base para o Termo de Avaliação e não são poucos os que, 

enquadrados em hipóteses de não-avaliação, gostariam de ser avaliados23. 

O modelo, considerado mais complexo que o antigo, exige mais empenho do 

gestor para o preenchimento dos instrumentos de avaliação, gerando a necessidade de 

um maior envolvimento com o desenvolvimento do servidor. Isso foi considerado fator 

positivo por promover a aproximação entre chefia e servidor nos órgãos onde a 

Avaliação de Desempenho era desacreditada como, por exemplo, a Secretaria de Estado 

de Saúde. 

As dificuldades centram-se na resistência de alguns gestores em 

comprometerem-se com a Avaliação de Desempenho, preenchendo os instrumentos sem 

a participação acordada do servidor, como também repetindo o mesmo texto para os 

PGDI’s de todos os seus servidores. Essa reação pode ter sido causada pela forma 

                                                           
23 De acordo com as informações coletadas nas entrevistas. 
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apressada como ocorreu a introdução do modelo no início do ano, motivada pela 

necessidade de cumprimento da meta referente ao PGDI presente no Acordo de 

Resultados. É esperado que esse tipo de atitude modifique-se com o amadurecimento do 

modelo e a percepção de sua seriedade e impactos no desempenho das unidades. O 

pouco preparo das USRH’s para a recepção desse novo modelo também é fator crítico, 

visto que limita as possibilidades de ganho com a Gestão por Competências. No 

entanto, a percepção dos gestores das unidades de recursos humanos das quatro 

Secretarias mostrou-se bastante positiva, visto que o novo modelo abriu a perspectiva de 

desenvolvimento estratégico dessas unidades, estimulando e abrindo espaço para seu 

crescimento. 

Assim, confirmando as previsões de Brandão e Guimarães (2005), Dutra et al. 

(2000) e Fleury & Fleury (2003), a Gestão por Competências mostra-se aplicável à 

realidade do setor público, respeitadas as particularidades inerentes ao mesmo. 

Conforme sugere Oliveira (2007), a adoção do modelo de competências permite o 

surgimento de uma cultura mais dinâmica, inovadora e voltada para Resultados, o que 

consiste em seu principal benefício para a Administração Pública. 
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9 CONCLUSÃO 

 

A instituição da Avaliação de Desempenho na Administração Pública brasileira 

ainda é encarada com muito ceticismo, tanto por parte dos servidores quanto por parte 

da sociedade, visto que ambos observaram inúmeras tentativas frustradas de 

implantação de maior eficiência na prestação de serviços públicos. Pode-se mesmo dizer 

que o próprio contexto cultural não favorece o instrumento, visto que “a sociedade 

brasileira, culturalmente, rejeita a avaliação” (BARBOSA, 1996 apud ACSERALD, 

2008). Isso porque a competição é vista como um mecanismo perverso e socialmente 

indesejável, à medida que provoca a ruptura de um universo potencialmente amigável 

em homogeneidade. Além do fator cultural o fato de que a Avaliação de Desempenho 

não é percebida como integrante do sistema de gestão de pessoas também é negativo, 

visto que dessa forma o instrumento perde o seu sentido e aplicação. É nesse sentido 

que Santos e Cardoso (2001, apud ACSERALD, 2008) justificam o insucesso das 

tentativas de introdução da cultura de Avaliação de Desempenho na Administração 

Federal, que ainda não conseguiu “libertar-se da discricionariedade, da tolerância, do 

paternalismo, da condescendência, e mesmo da displicência que sempre condenaram os 

instrumentos de avaliação dos servidores ao desuso, em pouco tempo.” 

Frente a essas considerações, a Administração Pública mineira pode comemorar 

sua entrada no sexto período de Avaliação de Desempenho. Apesar das falhas ainda 

existentes no processo, a cultura de Avaliação começa a estabelecer-se nos órgãos e 

entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 

mineiro e tende a firmar-se ainda mais à medida que é percebido por parte das 

autoridades e dirigentes a importância desse instrumento para a melhoria da eficiência e 

alcance das metas estratégicas organizacionais, inserindo o referido instrumento como 

parte de uma gestão de pessoas integrada com a estratégia do órgão. 

Pode-se dizer que, por meio do desenvolvimento do modelo de Competências, a 

Avaliação de Desempenho passa pelo seu segundo momento de maturação. O primeiro 

situa seu início em 2004, com a implementação da Avaliação em todos os órgãos e 

entidades do Poder Executivo do Estado. Sua relevância decorre do surgimento da 

cultura de Avaliação em todo o Estado, vencendo as resistências iniciais e 

impulsionando a mudança necessária para a modificação da visão dos gerentes acerca 

de seu papel como gestores de pessoas e dos servidores como responsáveis por seu 



74 

 

desenvolvimento. No entanto, como visto durante o desenvolvimento desse trabalho, 

foram identificadas diversas falhas no processo e a sua natureza padronizada criou o 

sentimento de imposição de mais uma burocracia à rotina dos gestores e entidades. 

Apesar de suas conquistas, a Avaliação acabou por perder seu foco de alinhamento de 

metas estratégicas e individuais e as notas homogêneas não permitiram a identificação 

das necessidades de capacitação por parte das unidades setoriais de recursos humanos, o 

que tornou o instrumento pouco efetivo. 

No ano de 2009, inicia o segundo momento de maturação da Avaliação de 

Desempenho. Estabelecido para os servidores a necessidade de ocorrer, anualmente, o 

processo de Avaliação de Desempenho, esse vem a tornar-se mais próximo da realidade 

de cada Secretaria, através do emprego de uma prática já muito estudada e difundida no 

mercado, a Gestão por Competências. É então que se desenham formas de construção 

participativas da nova metodologia, buscando a interação dos principais envolvidos no 

processo com servidores de áreas diversas e os dirigentes de cada órgão, possibilitando 

a aderência do modelo aos diferentes pontos de vista, necessidades e expectativas 

existentes. Isso minimizou diversos pontos negativos encontrados no método anterior, 

além de mudar o foco da Avaliação, que passa a centrar-se no desenvolvimento do 

servidor. Outro ganho foi a motivação para que as unidades setoriais de recursos 

humanos assumam, cada vez mais, sua posição estratégica juntamente às outras áreas da 

Administração. Essa noção decorre da compreensão de que a Gestão por Competências 

só torna-se realmente profícua quando aplicada a todos os subsistemas de gestão de 

pessoas, integrando-os e alinhando suas perspectivas ao plano estratégico da 

organização. Essa integração dos subsistemas é fato que, com certeza, ainda necessita 

muitas discussões a respeito, visto as limitações, principalmente, de ordem legal que a 

Administração Pública encontra para tornar seus processos mais flexíveis e adequados à 

realidade contemporânea. 

No entanto, essas dificuldades não são, de forma alguma, empecilhos sólidos à 

modernização e transformação da cultura da Administração Pública. Pode-se citar como 

exemplo a estrutura e métodos aplicados pela Secretaria de Estado de Fazenda à gestão 

de pessoas. Nesse órgão em particular, os avanços conquistados na área de recursos 

humanos são fonte de inspiração para todo o Estado, fruto de esforços que remontam a 

década de 80 e que, apesar das contínuas mudanças governamentais e políticas, 

sobreviveram e tornaram-se parte do perfil do órgão. Tendo isso em mente, apesar da 
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ansiedade em efetivar os processos de Avaliação e colher de imediato seus frutos, deve-

se lembrar que mesmo na iniciativa privada, caracterizada por sua celeridade em 

adaptar-se, os processos que envolvem os recursos humanos de uma organização são de 

difícil mensuração e demandam tempo para que seus resultados sejam percebidos. 

No intuito de fornecer alguma contribuição para o desenvolvimento do tema, 

infere-se pela aplicabilidade do modelo de Gestão por Competências à Administração 

Pública, ainda que sejam necessárias modificações para que isso se dê de forma plena. 

As vantagens em relação ao primeiro modelo também se mostram profícuas, das quais a 

mais interessante é a instituição de instrumentos customizados para cada órgão, 

respeitando as particularidades existentes, diversidade de perfis e funções na 

Administração Pública, permitindo uma aproximação estratégica maior. Para a 

realização de trabalhos posteriores sugere-se o emprego de métodos quantitativos para 

análise dos dados referentes à Avaliação de Desempenho, mensurando os eventuais 

ganhos proporcionados pela Gestão de Desempenho por Competências. 
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APÊNDICE 

 

 

Roteiro de entrevista 

 

 

1) Nome 

2) Cargo/Função 

3) Tempo de serviço na diretoria 

4) Número de servidores na Secretaria sujeitos a Avaliação de Desempenho 

5) Fale em linhas gerais sobre a Avaliação de Desempenho. 

6) Como ocorria a avaliação de desempenho antes da Gestão por Competências? 

7) Como foi conduzida a implantação do modelo de competências nessa 

Secretaria? 

8) Como é o processo agora (com a avaliação por competências)? 

9) Quais as principais mudanças percebidas? 

10)  Qual a percepção dos gestores e servidores em relação à mudança? 

(otimismo/pessimismo) 

11)  Qual a sua percepção da Gestão por Competências? 

12)  Qual a expectativa em relação à conclusão do período avaliatório, considerando 

o novo modelo? 


