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RESUMO 

A presente monografia se refere a Gestao de Competencias para Cargos Policiais
Militares. A evolugao social tern imposto as organizag6es mudangas em suas gest6es. 
A abordagem no seculo XXI esta voltada para o atendimento das vontades ou 
necessidades do cliente, o que taz com que as pessoas que desenvolvem o produto 
ou o servigo estejam cada vez mais preparadas, desenvolvendo e apresentando 
novas competencias em atengao ao estfmulo comercial. A Polfcia Militar do Parana 
tern demonstrado preocupagao com estes anseios da sociedade. Esta investindo em 
novos programas de policiamento, que estao lhe exigindo preparar o policial-militar. A 
PMPR esta proporcionando cursos de atualizagao e especializagao, promovendo o 
desenvolvimento de novas competencias em seus protissionais a tim de atender a 
comunidade. 0 grande desatio para as organizag6es e identiticar as competencias 
organizacionais, fortalecer suas competencias essenciais e reconhecer as 
competencias individuais de seus profissionais a tim de compatibiliza-las com o 
objetivo primordial de sua organizagao. As competencias essenciais e que garantem a 
permanencia da organizagao no mercado e a continuidade da legitimagao do seu 
produto ou servigo pela sociedade. A Polfcia Militar do Parana, instituigao secular, tern 
sua competencia essencial bern estabelecida. A populagao paranaense continua se 
socorrendo da PMPR, buscando solugao para seus problemas que nem sempre sao 
de seguranga publica. lsto aumenta a responsabilidade da organizagao em ter 
protissionais com as competencias necessarias a tim de atender todas as 
necessidades. Neste estudo monogratico, estao sendo apresentadas diferentes 
abordagens do conceito de competencia, seus tipos, o mercado de trabalho e as 
competencias individuais em consonancia com as organizacionais e as competencias 
desejadas pelas organizag6es civis e militares. Aborda tambem a evolugao da gestao 
de recursos humanos para a gestao humana, numa nova abordagem com valorizagao 
do profissional com suas caracterfsticas de ser humano e urn modelo de gestao de 
pessoas que trata da movimentagao, valorizagao, desenvolvimento de pessoas, 
captagao de profissionais. Este estudo abrange urn conjunto de conceitos e 
referencias que possibilitam a compreensao da realidade organizacional e 
instrumentos para agir sobre ela, aprimorando-a, estabelecendo urn paralelo entre 
empresas civis e a Polfcia Militar do Parana. 

Palavras-Chave: Competencias Organizacionais, Competencias lndividuais, Cargos 

Policiais-Militares, Gestao Humana. 
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1 INTRODUCAO 

Competencia e um conceito em constru(}ao. 

Le Boterf 

0 tern a da pesquisa visa definir a gestao de competencias para os cargos 1 

de uma unidade operacional da Polfcia Militar do Parana. 

A forma como as organizag6es efetuam a gestao passa por grandes 

transformag6es em todo o mundo. Os modelos tradicionais tern sua genese nos 

movimentos de administragao cientffica, na busca da pessoa certa para o Iugar certo 

TAYLOR ( 1911, apud CHIAVENATO, 1983, p. 38) e estao ancorados no controle 

como referencial para encarar a relagao entre as pessoas e a organizagao FLEURY 

(1987, apud DUTRA, 2004, p. 13). 

A falencia das abordagens tradicionais da gestao foi motivada por press6es 

que emergiram durante a decada de 60 e consolidaram-se no infcio dos anos 80. 

Essas press6es provem de duas fontes: o ambiente em que a organizagao se insere 

e as pessoas que nela trabalham. 

Os processos de globalizagao, a complexidade das arquiteturas organizacionais, 

a evolugao cultural e a democratizagao da sociedade mundial, a exigencia de maior 

valor agregado dos produtos e servigos, tudo isso fez com que as organizag6es 

passassem a reajustar suas competencias. A partir daf, as organizag6es passam a 

necessitar de pessoas com outras competencias, apenas obediencia e submissao ja 

nao bastam. A conceituagao de competencia passou, entao, a possuir uma 

abrangencia maior, englobando conhecimentos, habilidades e experiencias voltadas 

para o exercfcio de uma fungao na organizagao. Agora, o profissional deve ser 

1Cargo s.m. 1. Encargo; fun~ao publica ou particular. 2. Emprego. 3. Compromisso; responsabilidade. 



2 

competente para agir com autonomia e iniciativa, participando do processo decis6rio, 

comprometendo-se com os objetivos e estrategias organizacionais. 

Na atualidade, a nogao de competencia tern evolufdo para o entendimento 

de que nao se restringe somente as fronteiras do ambiente de trabalho, em certa 

medida, deixando de limitar-se a execugao das tarefas de urn cargo. A evolugao do 

mundo do trabalho - caracterizada por flexibilidade, incertezas, transitoriedade, 

transversalidade - contribuiu para a formagao desse conceito mais dinamico. 

Em consequencia dessa revisao conceitual, ainda em curso, o componente afetivo e 

o can~ter individualizante passaram a incorporar-se ao conjunto de elementos 

que comp6em a natureza da competencia. Nesse aspecto, ha uma tendencia 

convergente entre as diferentes abordagens que aponta para nogao de competencia, 

compreendendo-se af as dimens6es, cognitiva, profissional e individual. 

Para a Polfcia Militar, de maneira formal, sao os manuais, os regulamentos 

e as diretrizes da Polfcia Militar que regem as competencias das unidades policiais

militares e dos cargos e, de maneira informal, cada comandante, buscando atender 

as demandas da sociedade a que serve, procura definir as competencias necessarias 

para o desempenho da unidade sob seu comando. 

A Polfcia Militar do Parana atende a sociedade paranaense por meio de seus 

Batalh6es e suas Companhias lndependentes. Cada unidade tern urn campo de gestao 

proprio, dividida por linhas geograficas, atendendo a divisao polftica do Estado do 

Parana, de modo que cada uma destas unidades e responsavel por determinado 

numero de municfpios e por variados tipos de policiamento, como policiamento 

ostensivo geral, policiamento de transito, policiamento de guarda, entre outros. 

As unidades policiais-militares possuem uma escala verticalizada de gerencia, 

perfazendo entao uma gestao hierarquizada, militar, dos cargos da Polfcia Militar. 

0 Batalhao de Polfcia Militar e dividido em Companhias de Polfcia Militar, 

que se dividem em Pelot6es e assim sucessivamente, podendo ate ficar sob a 

responsabilidade de urn Destacamento, que e a menor fragao de grupo. 
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Os efetivos das unidades operacionais sao variaveis entre 120 policiais

militares de uma Companhia Policiai-Militar ate 600 policiais-militares de urn Batalhao 

de Pollcia Militar. Sao exemplos de cargos de unidades operacionais da Pollcia Militar: 

Comandante de Batalhao- desempenhado por urn Tenente-Coronel; 

Comandante de Companhia - desempenhado por urn Capitao; 

Comandante de Pelotao- desempenhado por urn Tenente e 

Comandante de Destacamento - desempenhado por urn Sargento. 

Independents do tamanho da area a ser gerida e do posto2 ou gradua<;ao3 

ocupado por este policial-militar, e irrefutavel que o exerclcio de sua profissao influi 

diretamente sobre a sociedade. Sao pelo menos quatro malhas de gestao de Pollcia 

Militar que devem estar em consonancia absoluta, com suas competencias muito 

bern estabelecidas, para apresentar o resultado de seu trabalho, seu produto -

provimento de seguran<;a publica - com competencia a comunidade a que serve. 

Estabelecer a gestao por competencias, dentro deste universo, e urn imenso desafio 

para os administradores desta grande e centenaria organiza<;ao, que se faz presente 

em 399 municfpios, ou seja, 399 realidades atendidas por 15.000 policiais-militares. 

No inlcio da presente monografia, no Capitulo 2, sao apresentadas as 

diferentes abordagens da conceitua<;ao de competencia; no Capitulo 3, os tipos de 

competencias sob a classifica<;ao de diversos autores, tratando, tambem da distin<;ao 

entre as competencias organizacionais e individuais, destacando quais as preferidas 

pelas empresas atualmente. 0 mercado de trabalho no contexto da globaliza<;ao, 

tendencias e o perfil do novo profissional estao abordados no Capitulo 4; o Capitulo 5 

trata da gestao humana e da utiliza<;ao dela como estrategia de gestao por 

competencias; no Capitulo 6 e apresentado o· resultado da pesquisa realizada para 

exemplificar como os policiais-militares visualizam as competencias individuais no 

2Posto - nome do cargo ou fun~ao ocupado por oficial militar. 
3Gradua~ao - nome do cargo ou fun~ao ocupado por pra~ militar. 
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desempenho de urn cargo de comando de uma Companhia policial-militar. As 

conclus6es e considerac;6es finais sao apresentadas no Capftulo 7. 
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2 COMPETENCIA PROFISSIONAL 

2.1 HISTORICO DO CONCEITO DE COMPETENCIA 

Recuperar, do ponto de vista hist6rico, a evolugao do conceito auxilia em 

seu entendimento. 

A utilizagao do termo competencia vern do fim da ldade Media. lnicialmente 

restrito a linguagem jurfdica, significava que determinada corte, tribunal ou indivfduo 

era "competente" para realizar urn dado julgamento. 

Posteriormente, o termo passou a ser utilizado tambem para designar 

alguem capaz de pronunciar-se sobre certos assuntos. Com o tempo, comegou-se a 

utilizar a expressao para qualificar pessoas capazes de realizar urn trabalho bern 

feito. 

Na epoca de TAYLOR (1911), apregoava-se a necessidade das empresas 

possufrem ''trabalhadores eficientes". 0 princfpio taylorista de selegao e treinamento 

de pessoas enfatizava o aperfeigoamento das habilidades tecnicas e especfficas ao 

desempenho das mais diferentes tarefas do cargo. Somente ap6s a eclosao de 

press6es sociais, reivindicando melhores condig6es no ambiente !aboral, as 

organizag6es passaram a considerar nas relag6es de trabalho outros aspectos de 

maior complexidade e pertinentes as dimens6es sociais e comportamentais. 

A partir daf, o conceito de competencia no contexto organizacional 

comegou a ser elaborado sob a perspectiva do indivfduo. 

Em 1973, MCCLELLAND publicou o artigo Testing tor competence rather 

than intelligence4 que, de certa forma, iniciou o debate sobre competencia entre os 

psic61ogos e administradores nos Estados Unidos. A competencia, segundo esse 

autor, e uma caracterfstica subjacente a uma pessoa que pode ser relacionada com 

desempenho superior na realizagao de uma tarefa ou em determinada situagao. 

4Analisando a competencia em vez da inteligencia. 
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Diferenciava, assim, competencia de aptid6es, que seria urn talento natural da 

pessoa, aquilo que pode vir a ser aprimorado de habilidades, as quais 

representavam a demonstragao de urn talento particular na pratica, e de 

conhecimentos, ou seja, o que a pessoa precisa saber para desempenhar uma 

tarefa (MCCLELLAND apud FLEURY & FLEURY, 2004, p. 26). 

Na Europa, ja se iniciava, nos anos oitenta, urn processo de reformulagao 

dos sistemas nacionais de formagao profissional e de formagao geral tendo como 

base o enfoque das competencias. 

Durante a decada de oitenta, BOYATZIS (1982, apud DUTRA 2004, p. 29), 

reanalisando os dados de estudos realizados sobre as competencias gerenciais, 

identificou urn conjunto de caracterfsticas e tragos que, em sua opiniao, definem urn 

desempenho superior. 0 trabalho desses autores marcou significativamente a 

literatura americana a respeito do tema competencia (SPENCER e SPENCER apud 

FLEURY & FLEURY, 2004, p. 28; MCLAGAN apud FLEURY & FLEURY, 2004, p. 

28; MIRABILE apud FLEURY & FLEURY, 2004, p. 28). 

Nessa perspectiva, o conceito de competencia e pensado como urn conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam urn alto desempenho, na 

medida em que ha tambem urn pressuposto de que os melhores desempenhos 

estao fundamentados na inteligencia e na personalidade das pessoas; nessa 

abordagem considera-se a competencia, portanto, como urn estoque de recursos 

que o indivfduo detem. A avaliagao dessa competencia individual e feita, no entanto, 

em relagao ao conjunto de tarefas do cargo ou posigao ocupada pela pessoa. 

ZARIFIAN (1994, apud FLEURY & FLEURY 2004, p. 28) discorda desta 

afirmagao, a de que a competencia esta limitada a ser urn estoque de 

conhecimentos te6ricos e empfricos, afinal, para ele, a competencia e a capacidade 

da pessoa assumir iniciativas, ir alem das atividades prescritas, ser capaz de 

compreender e dominar novas situag6es no trabalho, ser responsavel e reconhecida 

por isso. 
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Na America Latina, o modelo das competencias surge no bojo das 

reformas estruturais no aparelho do Estado. Essas reformas sao decorrentes do 

ajuste macroeconomico ao qual os pafses latino-americanos se submeteram ao 

Iongo dos anos noventa para superar a inflagao e a estagnagao e retornar o 

crescimento economico interrompido na decada anterior. 

Este novo espectro social mostra que o trabalho nao e mais o conjunto de 

tarefas associadas descritivamente ao cargo, mas torna-se o prolongamento direto 

da competencia que o indivfduo mobiliza em face de uma situagao profissional cada 

vez mais mutavel e complexa. 

0 conceito de competencia s6 revela seu poder heurfstico, quando apreendido 

no contexte de transformag6es do mundo do trabalho, quer seja nas empresas 

privadas, organizag6es publicas, quer seja nas sociedades. 

2.2 CONCEITOS DE COMPETENCIA 

Competencia e uma palavra do sensa comum, utilizada para designar 

pessoa qualificada para realizar algo. Seu oposto ou antonimo nao apenas implica a 

negagao dessa capacidade, mas tambem guarda urn sentimento pejorative, 

depreciative. Chega mesmo a sinalizar que a pessoa encontra-se ou se encontrara 

brevemente marginalizada dos circuitos de trabalho e de reconhecimento social. 

BOYATZIS (1982, apud DUTRA, 2004, p. 29) propos uma definigao 

expllcita do conceito de competencia, como "as caracterfsticas de fundo de urn 

indivfduo, que guardam uma relagao causal com o desempenho efetivo ou superior 

no posto". 0 desempenho efetivo e urn elemento central na competencia e se define, 

por sua vez, como a forma de alcangar resultados especfficos, em urn contexte dado 

de polfticas, procedimentos e condig6es da organizagao. Neste sentido, a competencia e 

sobretudo uma habilidade que reflete a capacidade da pessoa e descreve o que ela 

pode fazer, e nao necessariamente o que faz, independentemente da situagao ou 

circunsU\ncia. As competencias definidas desta forma sao aquelas caracterfsticas que 
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diferenciam urn desempenho superior de urn mediano ou pobre, constituindo-se como 

as competencias centrais ou efetivas. As caracterfsticas necessarias para realizar urn 

trabalho, mas que nao conduzem a urn desempenho superior, sao denominadas 

competencias mfnimas. 

0 dicionario WEBSTER (1981, FLEURY & FLEURY, 2004, p. 26) define 

competencia, na Hngua inglesa, como "qualidade ou estado de ser funcionalmente 

adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidades ou for9a para 

determinada atividade." 

WOODRUFFE (1991, apud DUTRA 2004, p. 29) diferencia, na lingua 

inglesa, a palavra competency5, referindo-se a dimensoes do comportamento que 

estao por tras de urn desempenho competente, da palavra competence6, que 

designa areas de trabalho em que a pessoa e competente. 

PARRY (1996, apud DUTRA, 2004, p. 30) resume o conceito de 

competencia como urn "c/uster7 de conhecimentos, skillsB e atitudes relacionados 

que afetam a maior parte de urn jotJ9 (papel ou responsabilidade), que se 

correlaciona com a performance do job, que possa ser medida contra parametres 

bern aceitos, e que pode ser melhorada atraves de treinamento e desenvolvimento". 

PARRY (1996, apud DUTRA, 2004, p. 30), no entanto, questiona se as 

competencias devem ou nao incluir tra9os de personaliaade, valores e estilos, 

apontando que alguns estudos fazem a distin9ao entre soft competencies 10, que 

envolveriam os tra9os de personalidade, e hard competencies 11, que se limitariam a 

apontar as habilidades exigidas para urn trabalho especffico. Autores que defendem 

a nao-inclusao das softs competencies nos programas de desenvolvimento 

destacam a necessidade de focar a performance e nao a personalidade, uma vez 

scompetencia, habilidade, aptidao, capacidade. 
6Competence =competency, competencia, habilidade, aptidao, capacidade. 
7 Agrupamento. 
BHabilidade, pratica, destreza, experiencia, perlcia. 
9Emprego, coloca9ao. 
1Dcompetencia flexlvel. 
11 Competencia inflexlvel. 
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que, embora ela influencie o sucesso, nao e passfvel de ser desenvolvida por meio 

de treinamento. 

MCLAGAN (1997, apud DUTRA, 2004, p. 30): "No mundo do trabalho, a 

palavra competencia vern assumindo diversos significados, alguns mais ligados a 

caracterfsticas da pessoa: conhecimentos, habilidades, atitudes (ou seja, variaveis 

de input12), e outros, a tarefa, aos resultados (variaveis de output13)." 

0 Conselho Nacional da Educagao (CNE), 6rgao do governo brasileiro, 

define competencia profissional no art. 7.0 da Resolugao n.0 3 do CNE como: 

"a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em agao conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores necessarios para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnol6gico." 

(BRASIL, 2002). 

SEIFFERT (2005) define competencia como agrupamento de 

conhecimentos, habilidades, comportamentos de performance e caracterfsticas 

pessoais, que afeta parte consideravel da atividade de alguem, relacionando-se com 

o desempenho, podendo ser medido segundo padr6es preestabelecidos e que pode 

ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento. 

0 Novo Dicionario da Ungua Portuguesa, de FERREIRA (2003), enfatiza, 

como definigao de competencia a "capacidade para resolver qualquer assunto, 

aptidao, idoneidade"; e "capacidade legal para julgar pleito." 

MELLO (2003), destaca algumas caracterfsticas: 

a) Competencia e a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e 

decisoes para agir de modo pertinente numa determinada situagao. 

Portanto para constata-la, ha que considerar tambem os conhecimentos e 

valores que estao na pessoa e nem sempre podem ser observados. 

b) Competencias e habilidades pertencem a mesma familia. A diferenga 

entre elas e determinada pelo contexto. Uma habilidade, num determinado 

12Variaveis de entrada. 
13Variaveis de safda. 
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contexto, pode ser uma competencia, por envolver outras subabilidades 

mais especfficas. Por exemplo: a competencia de resolugao de problemas 

envolve diferentes habilidades - entre elas a de buscar e processar 

informagao. Mas a habilidade de processar informag6es, em si, envolve 

habilidades mais especfficas, como leitura de graficos, calculos, etc. 

Logo, dependendo do contexto em que esta sendo considerada, a 

competencia pode ser uma habilidade, ou vice-versa. 

c) Para ser competente, precisa-se dominar conhecimentos. Mas tambem 

deve-se saber mobiliza-los e aplica-los de modo pertinente a situagao. 

Tal decisao significa vontade, escolha e, portanto, valores. Essa e a 

dimensao etica da competencia. Que tambem se aprende, que tambem 

e aprendida. 

d) A capacidade de tomar decis6es e a experiencia estao estreitamente 

relacionadas na operagao de uma competencia. Tomar uma decisao, 

muitas vezes, implica certo grau de improvisagao, mas uma 

improvisagao orientada pela experiencia. Nao e por outro motivo que 

urn piloto treina centenas de horas de voo antes de ser considerado 

apto a comandar urn boing. E essa experiencia que da ao piloto 

condig6es de tomar uma decisao pertinente. 

e) Em resumo: a competencia s6 pode ser constitufda na pratica. Nao e 

s6 o saber, mas o saber fazer e saber fazer bern. Aprende-se fazendo, 

numa situagao que requeira esse fazer determinado. 

FLEURY e FLEURY (2004) definem assim competencia: urn saber agir 

responsavel e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir, conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econ6mico a organizagao e valor social ao 

indivfduo. 

E explicam o significado de cada verbo expresso nesse conceito: 
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QUADRO 1 - COMPETENCIAS E SUAS A<;:OES 

Saberagir • Saber o que e por que faz . 

• Saber julgar, escolher, decidir . 

Saber mobilizar • Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, criando sinergia entre 

eles. 

Saber comunicar • Compreender, processar, transmitir informa((5es e conhecimentos, assegurando o 

entendimento da mensagem pelos outros. 

Saber aprender • Trabalhar o conhecimento e a experiencia . 

• Rever modelos mentais . 

• Saber desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento dos outros . 

Saber comprometer-se • Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da organiza((ao . 

Saber assumir responsabilidades • Ser responsavel, assumindo os riscos e as conseqiiencias de suas a((5es, e ser, 

por isso, reconhecido. 

Ter visao estrategica • Conhecer e entender o neg6cio da organiza((ao, seu ambiente, identificando 

oportunidades, alternativas. 

FONTE: Fleury e Fleury (2004, p.31) 

Nao existe urn conceito unico sobre o tema das competencias, mas diversos 

enfoques que a sua vez servem para ampliar e enriquecer os diferentes modelos de 

competencia profissional. A impressao que fica e que estes conceitos nao sao 

contradit6rios, masse intercomplementam. 

A discussao sobre o enfoque das competencias invade o mundo diante das 

exigencias de competitividade, produtividade e de inovagao do sistema do mundo 

do trabalho. 

2.3 COMPETENCIAS PELO MUNDO 

Nem todos os pafses adotam · o mesmo conceito, e cada urn, a sua vez, 

tenta criar e implementar urn modelo de competencia profissional. 0 conceito de 

competencia surge em contextos distintos e seu significado nao e exatamente o 

mesmo em todos os pafses. Apresenta matizes diferentes segundo as diferenciadas 

concepg6es filos6ficas e os modelos especfficos de competencia profissional 

implementados em cada pals. 
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2.3.1 Modelo de Competencias na Alemanha 

Na Alemanha, competente e a pessoa que e capaz de solucionar seu 

problema. lsto nao significa que todas as pessoas que possuem competencia formal 

por meio de urn diploma ou certificado sejam verdadeiramente capazes de 

solucionar os problemas reais que encontram em suas atividades profissionais. 

Segundo BUNCK (1994, apud STEFFEN, 2005, p. 1), possui competencia 

profissional quem, dispondo dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessarios 

para exercer uma profissao, pode, mesmo assim, resolver os problemas 

profissionais de forma autonoma, flexfvel e esta capacitado para colaborar em seu 

entorno profissional e na organiza9ao do trabalho. 

Na Alemanha, as competencias podem ser classificadas em (BUNK, 1994): 

Competencia tecnica: possui competencia tecnica aquele que domina 

como especialista as tarefas e conteudos de seu ambito de trabalho e 

os conhecimentos e habilidades imprescindfveis para isto; 

Competencia metodol6gica: possui competencia metodol6gica aquele que 

sabe reagir aplicando o procedimento adequado as tarefas encomendadas 

e as incorre96es que se apresentem; que encontra de modo 

independente formas de solu<fao e que transfere adequadamente as 

experiencias adquiridas a outros problemas do trabalho; 

Competencia social: possui competencia social aquele que sabe colaborar 

com outras pessoas de forma comunicativa e construtiva, e mostra urn 

comportamento orientado ao grupo e urn entendimento interpessoal; e 

Competencia participativa: possui competencia participativa aquele que 

sabe participar na organiza(fao de seu Iugar de trabalho e tambem de 

seu entorno profissional, sendo capaz de organizar e decidir e de 

aceitar responsabilidades. 

0 conjunto de competencias anteriormente descritas, segundo Bunck (1994), 

origina a competencia de a9ao, que em rigor e indivisfvel. 
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2.3.2 Modelo de Competencia na Australia 

Na Australia, competente e a pessoa que possui atributos (conhecimento, 

habilidades, atitudes e valores) necessaries para o desempenho do trabalho de 

acordo com a norma apropriada. De acordo com o National Raining Board (1992:29), 

competencia e a habilidade de desempenhar as atividades pr6prias de uma ocupac;ao 

ou func;ao a partir do padrao requerido ou esperado pelo emprego. Nesta concepc;ao, 

se inclui a capacidade de transferir e aplicar habilidades e conhecimentos a novas 

situac;6es e condi<;6es de trabalho. 

No contexto das competencias australianas (Australian Standards Amework-

ASF), estas sao classificadas em: 

Competencias industriais: sao as que se referem a uma area 

ocupacional especffica; 

Competencias gerais: estas competencias tambem sao chamadas 

genericas e tern como prop6sito assinalar o desempenho do trabalhador. 

Entre elas se incluem as de higiene e seguranc;a; e 

Competencias-chave (key competences): entendidas como competencias 

essenciais nao somente para a participac;ao efetiva do trabalhador ante 

novas situac;6es, mas tambem como qualidades essenciais na vida 

adulta em geral. 

Essas competencias sao sete, que se enumeram em seguida: 

a) Obtenc;ao, analise e organizac;ao da informac;ao; 

b) Comunicac;ao de ideias e informac;ao; 

c) Planejamento e organizac;ao de atividades; 

d) Trabalho em equipe; 

e) Aplicac;ao de principios matematicos e tecnicos; 

f) Soluc;ao de problemas; e 

g) Uso de tecnologia. 
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2.3.3 Modelo de Competencia no Canada 

Modelo canadense de competencias surge no final dos anos sessenta, 

criado pelo governo. Surge em urn contexto de desenvolvimento industrial para 

melhorar as habilidades e destrezas da forga profissional do pafs. A educagao baseada 

em competencias e urn enfoque sistemico sobre o desenvolvimento e a formagao. 

A educagao se inicia, com a identificagao do que se espera que o estudante seja 

capaz de fazer ao final do programa. Foram realizadas varias experiencias significativas 

para implementar urn modelo de competencias e entre estas experiencias podem ser 

enumeradas as da Associagao Profissional Canadense- APC (ou Holland College), 

o Centro de Aprendizagem Excel e o Programa DACUM (Designing a Curriculum ou 

Developing a Curriculum). 

0 programa DACUM se iniciou com a experiencia da Associagao Profissional 

Canadense (Canadian Vocational Association). Atualmente, e aplicado as escolas 

modernas e tradicionais. 

As competencias ou qualificag6es requeridas pelos trabalhadores no Canada 

sao as seguintes: 

Qualificag6es academicas: a habilidade de comunicar-se de maneira 

efetiva no Iugar de trabalho (falar, ler e escrever); resolver problemas 

de uma maneira analftica, utilizando Matematica e outras disciplinas 

relacionadas; e aprender de forma contfnua durante toda a vida 

profissional; 

Qualificag6es de desenvolvimento pessoal: demonstrar motivagao para 

progredir na empresa mediante atitudes e comportamentos positivos, 

auto-estima e confianga e, mesmo assim, disposigao para aceitar o 

desafio que apresentam as mudangas no ambito profissional; e 

Qualificag6es para trabalhar em equipe: a habilidade para trabalhar 

como membro de uma equipe por objetivos, entender a importancia do 

trabalho em urn contexto amplo da organizagao, fazer pianos e tomar 

decis6es de forma conjunta. 
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No Canada, da-se muita importancia as habilidades fundamentais que sao 

as que se encontram em todas as areas ocupacionais, ainda que a forma especffica 

ou o nfvel de complexidade possa mudar. 

As habilidades basicas no Canada sao classificadas em: 

Leitura (leitura de textos, uso de documentos); 

Esc rita; 

Matematica; 

Comunicagao oral; 

Habilidade de raciocfnio (resolver problemas, tomar decisoes, planejar 

e organizar tarefas para o mesmo trabalho); 

Usos especiais da memoria (encontrar informagao); 

Trabalhar com outros; 

Conhecimentos de computagao; e 

Aprendizagem continua. 

2.3.4 Modelo de Competencia nos Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, as competencias sao atributos que o empresario de 

alto rendimento de hoje busca nos empregados de amanha. Este conceito parece 

expressar tudo e ao mesmo tempo nao diz nada. Para sua melhor compreensao, 

seria necessaria aclarar o que se entende por caracterfsticas da produgao de alto 

rendimento. A produgao de alto rendimento esta diretamente vinculada as novas 

formas de organizagao do trabalho e se baseia principalmente no criteria de que o 

incremento da qualidade, produtividade e flexibilidade pode ser obtido mediante 

uma utilizagao mais eficaz da forga de trabalho. Oeste modo, entre as principais 

caracterfsticas da produgao de alto rendimento, podem-se enumerar as seguintes: 

participagao pessoal, trabalho em equipe, aperfeigoamento continuo, gestao da 

qualidade total, atengao as necessidades especfficas da produgao, delegagao de 
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responsabilidade, menor importancia dos supervisores, rotagao nos postos de 

trabalho e maiores responsabilidades aos trabalhadores. 

A partir dos lineamentos estabelecidos pel a SCANS (Secretary's 

Commission on Achieving Necessary Skills), as competencias podem ser 

classificadas em: 

• Competencias praticas - nos Estados Unidos, existem cinco categorias de 

competencias praticas para o saber fazer, que se enumeram em seguida: 

- Recursos: identificagao, organizagao, projegao e designagao de recursos; 

- lnterpessoais: capacidade de trabalhar com outros; 

- lnformagao: capacidade de receber e dar informagao utilizando os 

modernos meios de comunicagao; 

- Sistemas: capacidade de entender as relag6es complexas; e 

- Tecnologia: capacidade de trabalhar com uma variedade de tecnologias. 

• Competencias fundamentais - podem ser classificadas segundo tres 

elementos: 

Habilidades basicas: capacidade de ler, escrever, realizar calculos 

aritmeticos e matematicos, de escutar e de expressar-se: 

Habilidades racionais: referem-se a capacidade de pensar 

criativamente, tomar decis6es, resolver problemas, visualizar, saber 

aprender e raciocinar; e 

Qualidades pessoais: capacidade de demonstrar responsabilidade, 

auto-estima, sociabilidade, autocontrole, integridade e honradez. 

Nao se pode falar de urn (Jnico modelo de competencias nos Estados Unidos. 

Gada estado e autonomo e nao existe urn sistema nacional unificado. A propria 

definigao de competencia foi uma tarefa delegada aos estados e a seus respectivos 

centros de formagao profissional. Os centros de formagao com o apoio do setor 

produtivo definiram esquemas de classificagao de competencias de acordo com as 

areas do conhecimento ou os perfis ocupacionais. 
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0 Estudo Nacional de Analise Ocupacional tentou identificar as competencias 

genericas comuns e utilizou uma taxionomia de informa9ao relativa aos nucleos de 

comportamentos ocupacionais comuns em diversos locais de trabalho e em ocupa96es 

de alto desempenho. A partir disso, aplica-se urn teste de habilidades e conhecimentos 

para a pondera9ao destes comportamentos em diferentes nfveis de desempenho e e 

organizada uma matriz de nucleos de comportamentos de acordo com os nfveis de 

domfnios requeridos no Iugar de trabalho. Finalmente, sao estabelecidos os modelos 

de inter-rela9ao entre todos os nucleos do comportamento ocupacional. 

0 processo de normaliza9ao, forma9ao e certifica9ao de competencias e 

voluntario e e conduzido pelos empresarios com o apoio do setor educative. As 

normas devem ser flexfveis, continuamente atualizadas e ter a mesma importancia 

tanto para o setor publico como para o setor privado. 

2.3.5 Modelo de Competencias no Mexico 

0 Mexico implementou seu sistema nacional de competencias criando urn 

Conselho Nacional de Normaliza9ao e Certifica9ao de Competencia Profissional 

(CNCCL, 1996). Este conselho diz que competente e a pessoa que possui urn repert6rio 

de habilidades, conhecimentos e destrezas e a capacidade para aplica-lo em uma 

variedade de contextos e organiza96es trabalhistas. Competencia profissional e a 

atitude de urn indivfduo no desempenho de uma mesma fun9ao produtiva em diferentes 

contextos e com base nos requerimentos de qualidade esperados pelo setor produtivo. 

Esta atitude se alcan9a com a aquisi9ao e desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e capacidades que sao expressas no saber, no fazer e no saber-fazer. 

A necessidade de criar urn sistema de norinatiza9ao e certifica9ao de 

competencias no Mexico surgiu a partir de urn Projeto de Educa9ao Tecnol6gica e 

Moderniza9ao de Capacita9ao das Secretarias de Educa9ao Publicae do Trabalho e 

Previdencia Social, em setembro de 1993. 0 prop6sito geral do projeto era estabelecer 

bases que permitissem reestruturar as distintas formas de forma9ao da for~ profissional 
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e fazer que a formac;ao elevasse sua qualidade e ganhasse em pertinencia com 

respeito as necessidades dos trabalhadores e da produc;ao nacional. lntegram o 

projeto cinco componentes : 

a) Sistema Normalizado de Competencia Profissional; 

b) Sistema de Avaliac;ao e Certificac;ao de Competencia Profissional; 

c) Transformac;ao da Oferta de Formac;ao e Qualificac;ao; 

d) Estfmulos a Demanda de Capacitac;ao e Certificac;ao de Competencia 

Profissional; e 

e) lnformac;ao, Avaliac;ao e Estudos. 

No Mexico, as competencias sao classificadas em : 

Competencias basicas: as competencias basicas se referem aos 

comportamentos elementares que deverao demonstrar os trabalhadores 

e estao associadas a conhecimentos de Indole formativa, como e a 

capacidade de leitura, de expressao e comunicac;ao verbal e escrita; 

Competencias genericas: as competencias genericas descrevem 

comportamentos associados com desempenhos comuns a diversas 

ocupac;oes e areas de atividade produtiva, como sao a capacidade de 

trabalhar em equipe, de planejar, programar, negociar e treinar; e 

Competencias especlficas: as competencias especlficas sao as que 

identificam comportamentos associados a conhecimentos de Indole 

tecnica, vinculadas a uma certa linguagem e a uma func;ao produtiva 

determinada. 

2.3.6 Modelo Britanico de Competencia Profissional 

Competencia e o conjunto de habilidades e conhecimentos que se aplicam 

no desempenho de uma func;ao ocupacional; a partir dos requerimentos impostos 

pelo emprego. 

As competencias na Gra-Bretanha se dividem em: 
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CompetEmcias especfficas de setor: referem-se aos conhecimentos, 

destrezas e atitudes requeridas para o desempenho numa atividade 

profissional especffica; 

Competencias genericas: sao comuns ao conjunto de setores, mas 

correspondentes a mesma ocupa<;ao; e 

Competencias ou habilidades essenciais: dividem-se em competencias 

de solu<;ao de problemas, comunica<;ao e atitudes pessoais e as 

competencias aritmeticas, uso de informa<;ao tecnol6gica e uso de 

linguagem moderna. 

Os nfveis de competencia surgem da analise das fun<;6es profissionais e 

devem ser suficientemente amplos para dar flexibilidade ao emprego e aumentar as 

oportunidades dos indivfduos de transferir competencias a outros contextos e 

responder as constantes inova<;6es no mundo do trabalho. 

Os nfveis de cada titula<;ao ou qualifica<;ao profissional se expressam 

em forma de uma declara<;ao de competencia composta por uma serie de unidades. 

As unidades constituem os elementos essenciais do trabalho que se realiza em uma 

area ocupacional e devem ter significado e valor independentes na area do emprego 

com que se relacionam. 

0 QCA (Qualifications and Curriculum Authority) da Gra-Bretanha dividiu 

as competencias em cinco nfveis. Esta classifica<;ao tambem foi recomendada para 

os pafses da Uniao Europeia e e utilizada pela maioria dos demais pafses que 

implementaram seu modelo de competencia profissional. Nao existe uma perfeita 

correspondencia entre as titula<;6es profissionais dos diferentes pafses. Os requisites 

para urn tecnico ou urn auxiliar tecnico e seus anos de forma<;ao variam · enormemente 

de urn pals para outro. Os nfveis de competencia facilitam bastante a equivalencia 

das titula<;6es profissionais dos trabalhadores e mesmo assim facilitam a contrata<;ao 

de trabalhadores em urn mundo cada vez mais globalizado. 
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• Nfvel 1 - Nfvel elementar. Este nfvel compreende as competencias 

relacionadas com a aplicac;ao de conhecimentos ao desempenho de 

uma ampla gama de atividades trabalhistas rotineiras ou previsfveis em 

sua maioria. 

• Nfvel 2- Nfvel intermediario. Neste nfvel se encontram as competencias 

relacionadas com a aplicac;ao de conhecimentos em uma ampla e 

importante gama de atividades trabalhistas, realizadas em diversos 

contextos. Algumas sao complexas ou rotineiras e exigem certa 

responsabilidade e autonomia individuais. Habitualmente se requer a 

colaborac;ao com outros, quic;a pela participac;ao em urn grupo ou 

equipe de trabalho. 

• Nfvel 3 - Nfvel avanc;ado. Pertencem a este nfvel as competencias 

relacionadas com a aplicac;ao de conhecimentos em uma ampla gama 

de atividades trabalhistas complexas ou nao rotineiras na maior parte 

dos casos, desempenhadas em diversos contextos. Requer-se urn 

consideravel nfvel de responsabilidade e autonomia e, muitas vezes, o 

controle e a orientac;ao de outros. 

• Nfvel 4 - Nfvel graduado. Este nfvel compreende as competencias 

relacionadas com a aplicac;ao de conhecimentos em uma ampla gama 

de atividades trabalhistas tecnicas ou profissionais desempenhadas em 

diversos contextos e requerem urn consideravel nfvel de responsabilidade 

e autonomia pessoais. Muitas vezes, compreende a responsabilidade 

pelo trabalho de outros e a designac;ao de recursos. 

• Nfvel 5- Nfvel de alto grau de desempenho. Correspondem a este nfvel 

as competencias relacionadas com a aplicac;ao de uma importante 

gama de princfpios fundamentais em urn grande numero de contextos 

com frequencia imprevisfvel. Requer-se urn elevadfssimo nfvel de 

autonomia e assunc;ao de importantes responsabilidades com respeito 

ao trabalho de outros, a designac;ao de consideniveis recursos e tarefas 

de analise e diagn6stico, planejamento, execuc;ao e avaliac;ao. 
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2.3. 7 Modelo Brasileiro de Competencia Profissional 

Segundo o Ministerio da Educa<;ao e Cultura (MEC), nao existe urn sistema 

nacional de certifica<;ao de competencias profissionais no Brasil. "As institui<;6es tern 

seus sistemas, em fun<;ao das necessidades, sem obedecer a criterios nacionais e 

gerais", lembra ALVES (http://www.uema.br/noticias/noticia.php, acessado em 23 

setembro 2004), diretor de Avalia<;ao para Certifica<;ao de Competencias do lnep/MEC. 

Segundo ele, o MEC integra urn grupo interministerial que tern por objetivo elaborar 

uma matriz referencial que permita a defini<;ao e classifica<;ao das competencias do 

trabalho que possa ser aplicada a maioria das atividades profissionais. Entretanto, este 

grupo interministerial ainda nao consolidou nenhum projeto. 

Empresas como SEBRAE estao promovendo cursos e seminarios tratando 

sobre as competencias das pequenas e medias empresas, atendendo ainda urn 

publico bastante restrito. 

2.4 COMPETENCIA PROFISSIONAL SEGUNDO AS TEORIAS FILOSOFICAS 

Os modelos por meio dos quais se constr6i a competencia profissional 

podem ser classificados segundo as diferentes concep<;6es filos6ficas e a iniciativa 

que tomam o governo e os atores sociais para sua implementa<;ao. Em rela<;ao as 

diferentes concep<;6es filos6ficas, os modelos de competencia profissional podem 

ser classificados em: 

2.4.1 Modelo Condutista 

0 modelo comportamental tern sua origem nos Estados Unidos e come<;a 

por identificar os atributos fundamentais que permitem aos indivfduos alcan<;ar urn 

desempenho superior. Seus princfpios psicol6gicos sao os da teoria behaviorista 14 

14Teoria behaviorista- Teoria sobre o comportamento humano. 
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e incentivam o desenvolvimento dos atributos que o empresario de alto rendimento 

de hoje busca nos empregados de amanha. 

Este modelo toma como referencia os trabalhadores mais capacitados 

ou entao empresas de alto desempenho para a constru<;ao das competencias. 

Fundamenta-se na identifica<;ao das caracterfsticas das pessoas que causam as 

a<;6es de desempenho desejado. 

2.4.2 Modelo Construfdo sobre a Base da Analise Funcional 

Tern sua origem na lnglaterra e parte da chamada analise funcional. Este 

tipo de analise descreve a fun<;ao ou fun<;6es que sao compostas de elementos de 

competencia, com criterios de avalia<;ao que indicam os nfveis de desempenho 

requerido. lsto se fundamenta na ideia de construir bases mfnimas para a defini<;ao 

dos perfis ocupacionais que servirao de apoio para a defini<;ao dos programas de 

forma<;ao e avalia<;ao para a certifica<;ao de competencias. Neste modelo, analisam-se 

as diferentes rela<;6es que existem nas empresas entre resultados e habilidades, 

conhecimentos e atitudes dos trabalhadores, comparando uns com os outros. 

A teoria da analise funcional tern sua base na escola de pensamento 

funcionalista em Sociologia e foi aplicada como filosofia basica do sistema de 

competencia profissional na lnglaterra. Originou-se com a inten<;ao de revisar e 

adequar os sistemas de educa<;ao e forma<;ao profissional nesse pals. A analise 

funcional parte da identifica<;ao do objetivo ou dos objetivos principais da empresa 

ou da area ocupacional. 

2.4.3 Modelo Construtivista 

0 enfoque construtivista foi desenvolvido na Fran<;a e e centrado na 

pessoa que aprende ou que vai desenvolvendo suas potencialidades ate ser urn 

indivfduo competente. As competencias sao desenvolvidas por processos de 

aprendizagem ante disfun<;6es e inclui a popula<;ao menos competente. Ao contrario 
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do modelo condutista, que estabelece como padrao o trabalhador de mais alto 

rendimento, o modelo construtivista se desenvolve a partir da populac;ao menos 

competente que, submetida a urn processo de aprendizagem, vai melhorando suas 

competencias profissionais. Constr6i suas normas a partir dos resultados da 

aprendizagem. Analisa as disfunc;6es existentes em uma determinada empresa ou 

area ocupacional e busca a soluc;ao mais adequada destes problemas ou 

disfunc;6es, tentando soluciona-los mediante urn processo de motivac;ao e 

desenvolvimento das pessoas que trabalham nesta empresa ou area ocupacional. 

0 modelo construtivista constr6i a competencia nao somente a partir da 

func;ao do mercado, mas outorga importancia a pessoa, a seus objetivos, interesses 

e possibilidades. 

2.5 COMPETENCIA DAS POLfCIAS NO BRASIL 

A gestao por competencias e uma novidade no mundo do trabalho, apenas 

50% das empresas no mundo adotam ou estao adotando a gestao por 

competencias. E certo que este tipo de gestao esta em franca ascendencia. 0 Brasil, 

ainda, esta se percebendo neste contexte. Segundo o Ministerio da Educac;ao e 

Cultura, existem alguns estudos sabre esta relac;ao trabalho e competencia em 

6rgaos tais como SESI, SENAI, SESC e SENAC, que tencionam progredir nesta 

nova forma de gestao. Quanta as poHcias, nada se encontra quanta a definic;ao de 

competencias, principalmente quando refere-se a competencias individuais. Quanta 

as competencias organizacionais, e possfvel encontrar alguma legislac;ao sabre o 

assunto. A principal delas e a Constituic;ao Federal (1988). 

A Constituic;ao de 1988 traz para seu texto a poHcia, em suas diferentes 

esferas de atuac;ao: Uniao, Estado e Municfpios, como abaixo se transcreve: 
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Capitulo Ill 

DA SEGURANCA PUBLICA 

Art. 144. A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 

exercida para a preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 
patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - pollcia federal; 

( ... ) 
V - pollcias militares e corpos de bombeiros militares 

§ 1.0 A polfcia federal, institulda por lei como 6rgao permanente, organizado e mantido 
pela Uniao e estruturado em carreira, destina-se a: 
I - apurar infrac;oes penais contra a ordem polltica e social ou em detrimento de bens, 

servic;os e interesses da Uniao ou de suas entidades autarquicas e empresas publicas, 
assim como outras infrac;oes cuja pratica tenha repercussao interestadual ou internacional 
e exija repressao uniforme, segundo dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o trafico ilfcito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 
descaminho, sem prejulzo da ac;ao fazendaria e de outros 6rgaos publicos nas respectivas 
areas de competencias; 
Ill - exercer as func;oes de poll cia maritima, aeroportuaria e de fronteiras; 
IV - exercer, com exclusividade, as func;oes de pollcia judiciaria da Uniao. 

( ... ) 
§ 5.0 As pollcias militares cabem a pollcia ostensiva e a preservac;ao da ordem publica; 
aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuic;oes definidas em lei, incumbe a 
execuc;ao de atividades de defesa civil. 
§ 6.0 As policiais militares e corpos de bombeiros militares, forc;as auxiliares e reserva do 
Exercito subordinam-se, juntamente com as pollcias civis, aos Governadores dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territ6rios. 
§ 7.0 A lei disciplinara a organizac;ao e o funcionamento dos 6rgaos responsaveis pela 
seguranc;a publica, de maneira a garantir a eficiencia de suas atividades. 
§ 8.0 Os Municfpios poderao constituir guardas municipais destinadas a protec;ao de seus 
bens, se..Vic;os e instalac;oes, conforme dispuser a lei. 

A Constituigao Estadual (1989), praticamente repete o que esta previsto na 

Constituigao Federal. Apenas, discrimina, de forma mais pontual, as competencias 

da Polfcia Militar conforme os tipos de policiamento a serem executados. 

CAPITULO IV 
Da Seguranc;a Publica 

Art. 46. A Seguranc;a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida, para a preservac;ao da ordem publica e incolumidade das pessoas e do 
patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 

I - ( ... ) 
II- Polfcia Militar; 
Ill - ( ... ) 
Paragrafo unico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Pollcia Militar 

( ... ) 
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Art. 48. A Polfcia Militar, forga estadual, instituigao permanente e regular, organizada com 
base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia ostensiva, a preservagao da ordem 
publica, a execugao de atividades de defesa civil, prevengao e combate a incendio, busca, 
salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transito urbano e rodoviario, o 
policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de outras formas e fungoes 
definidas em lei. 
( ... ) 
Art. 49. A Polfcia Militar, comandada por oficial da ativa do ultimo posto do Quadro de 
Oficiais Policiais Militares, forga auxiliar e reserva do Exercito, e a Polfcia Civil 
subordinam-se ao Governador do Estado e serao regidas por legislagao especial, que 
definira suas estruturas, competencias, bem como direitos, garantias, deveres e 
prerrogativas de seus integrantes, de maneira a assegurar a eficiencia de suas atividades. 

Para a organizagao Polfcia Militar, existem legislag6es especfficas, que 

tratam de alguma forma sobre competencias. 

Como exemplo, pode-se citar o Regulamento lnterno de Servigos Gerais 

(RISG, 1949). 0 RISG eo Decreto Estadual n.0 9.060 datado de 1.0 de dezembro de 

1949. Neste documento encontram-se alguns substantives, que de uma forma nem 

sempre direta, indicam que o legislador tinha a intengao de delimitar o escopo de 

atuagao de diferentes nfveis de comando. A partir do Titulo Ill, do referido decreto, 

encontra-se a descrigao de atribuig6es inerentes a cada posto, tais como as 

atribuig6es na esfera administrativa do Comandante-Geral da Polfcia Militar ate o 

Soldado Musico da corporagao, como dos Comandantes aos Almoxarifes das 

unidades operacionais. 

0 RISG elenca para todos os cargos, simplesmente, quais sao as ag6es 

que o policial-militar, institufdo da fungao, deve fazer. Por exemplo: Atribuig6es do 

subcomandante de uma unidade operacional: 

Art. 1 01 - Ao Subcomandante incumbe: 

1. Organizar o Boletim de acordo com as ordens do Comandante, providenciando para 
que dele sejam extrafdos as c6pias necessarias as Repartig6e~ e Subunidades do 
Batalhao; 

2. Secundar o Comandante na cuidadosa fiscalizagao da instrugao do pessoal do Batalhao, 
comparecendo, frequentemente, aos respectivos exercfcios e providenciando para que 
sejam fielmente observados os programas e horarios estabelecidos; 

3. [ ... ] 
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Vale ressaltar que e urn documento de 1949, obviamente, a previsao de 

cargos que contem, nao contempla, na totalidade, os cargos atualmente ocupados 

pelos policiais-militares. 

0 RISG tambem trata das quest6es das competencias por cargo, quando 

aborda a questao de aplicac;ao do Regulamento Disciplinar. Atribui poder de punic;ao 

proporcional ao grau de autoridade do policial-militar. Por exemplo: 

Art. 483 - A competencia para aplicar pena disciplinar e atributo inerente ao cargo e nao 
ao posto, sendo competentes para aplica-la: 
[ ... ] 
2) 0 Comandante-Geral - aos oficiais e prac;as, tanto da ativa como da reserva e 

reformados; 
3) Os Comandantes de Unidades e o Assistente- aos oficiais e pra<;as sob suas ordens; 
[ ... ] 

Afora a legislac;ao especificamente militar, uma nova abordagem vern 

sendo dada a seguranc;a publica nacional. 0 Sistema Unico de Seguranc;a Publica 

(SUSP), preve alterac;6es nas competencias das organizac;6es policiais-militares. 

Estas alterac;6es passam por uma requalificac;ao do trabalho desenvolvido atraves 

do policiamento ostensivo e preventivo. 

Antes da Constituic;ao de 1988, as forc;as policiais-militares estavam voltadas 

a protec;ao do Estado, garantia exclusiva do poder, brac;o armado do governo, 

deixando de perceber a sociedade civil como receptora de suas ac;6es. Ao contrario, 

por vezes, por meio da hist6ria, observa-se que a ac;ao de pollcia a tratava mais 

como inimigo do que como cliente, vide como exemplo, a revoluc;ao Paulista. 

A partir da Constituic;ao de 1988, a perspectiva de atuac;ao da forc;a policial 

comec;a a tomar urn novo rumo. A sociedade mais instrulda, em franco processo de 

democratizac;ao, nao aceita mais a condic;ao anterior de a·pollcia ser o brac;o armado 

do governo. Ganham forc;a as manifestac;6es publicas que exigem garantia de 

direitos, como o direito de greve e de protesto. 0 conceito de cidadania passa a 

fazer parte de toda a sociedade. Este novo quadro exige uma polfcia tambem mais 

cidada, provedora de seguranc;a para todos, nao mais eletista e/ou discriminat6ria. A 
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polfcia vislumbra, agora, uma sociedade composta por cidadaos e nao mais inimigos 

a serem combatidos. 

Novos conceitos de policiamento surgem, tais como de polfcia 

comunitaria 15, exigindo o desenvolvimento de novos conhecimentos, atitudes, 

habilidades, enfim exigindo da Polfcia Militar novas competencias. 

As novas competencias, para exercfcio da func;ao policial militar, tern que 

estar compromissadas com a construc;ao da paz e respeito aos direitos humanos. 

15Polfcia Comunitaria e uma filosofia e uma estrategia organizacional que proporciona parceria entre 
a populaqao e a pollcia.Baseia-se na premissa que pollcia e comunidade devem trabalhar juntas para 
resolver problemas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de determinada area. 
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3 TIPOS DE COMPETENCIA 

Tendo em vista serum assunto novo, as organizag6es tern valorado oreal 

significado de competencia a partir da decada de setenta; nao existe uma 

classificagao (mica para os tipos de competencias. Os diversos autores, por ser 

competencia um conceito dimimico, classificam-na baseados na cultura, no tempo e 

no espago em que esta sendo aplicada. 

PRAHALAD e HAMEL (1990, FLEURY & FLEURY, 2004, p. 32) 

diferenciam competencias organizacionais e competencias essenciais. 

As competencias essenciais seriam aquelas que obedecem a tres 

criterios: oterecem reais benetfcios aos consumidores, sao diffceis de 

imitar e dao acesso a diferentes mercados. Ao definir sua estrategia 

competitiva, a empresa identifica as competencias essenciais do neg6cio. 

As competencias organizacionais sao as competencias necessarias a 

cada fungao. Dessa maneira, pode-se dizer que a organizagao possui 

diversas competencias organizacionais, localizadas em diversas areas; 

dessas, apenas algumas sao as competencias essenciais, aquelas que a 

diferenciam e que lhe garantem uma vantagem competitiva sustentavel 

perante as demais organizag6es. 

Segundo DOZ (1994, apud GIANFALDONI, 1999), pode-se abordar as 

competencias em diferentes nfveis: competencias individuais, organizacionais e 

competencias-chave. 

As competencias individuais podem ser definidas como o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que cada pessoa possui ou 

desenvolve, as quais consegue colocar em agao para um determinado 

prop6sito. 
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As competencias organizacionais sao os processos que permitem 

combinar aptid6es, sistemas ativos e valores, proporcionando vantagens 

competitivas e fornecendo funcionalidades a clientela. 

As competencias-chave, para PRAHALAD e HAMEL (1990, FLEURY & 

FLEURY, 2004, p. 32), representam a aprendizagem coletiva da 

organizagao, especialmente sobre como coordenar diversas 

habilidades produtivas e integrar multiplas correntes de tecnologia. 

DELUIZ (1997) analisando as exigencias de qualificagao profissional no setor 

terciario, desenvolve uma tipologia que envolve cinco grandes grupos de competencia: 

Competencias basicas e especfficas relativas a urn grupo especlfico de 

ocupag6es; 

Competencias organizacionais e met6dicas; 

Competencias comunicativas; 

Competencias sociais; 

Competencias comportamentais. 

NORDHAUG (1998, apud MIRANDA, 2004, p.116), tratando de esquemas 

de classificagao de competencias, conclui que a tipologia geral mais utilizada e a 

que diferencia as competencias em tecnicas, interpessoais e conceituais: 

A competencias tecnicas sao relacionadas a metodos, processos, tecnicas 

desenhadas para conduzir uma atividade especffica e habilidades de 

utilizar ferramentas e operar equipamentos relacionados a uma atividade. 

As competencias interpessoais sao os comportamentos humanos e os 

processos interpessoais, a empatia e a sensibilidade social, a habilidade 

de comunicagao e a capacidade de cooperagao. 

As competencias conceituais sao a capacidade analftica, a criatividade, 

a eficiencia em resolver problemas e a habilidade de reconhecer 

oportunidades ou problemas potenciais. 
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HARIFIAN (2001, FLEURY & FLEURY, 2004, p. 35) diferencia as seguintes 

competencias em uma organizagao que acabam por configurar diferentes areas de 

desenvolvimento de competencias: 

Competencias sobre processos: os conhecimentos sobre o processo 

de trabalho; 

Competencias tecnicas: conhecimentos especfficos sobre o trabalho 

que deve ser realizado; 

Competencias sobre a organizagao: saber organizar os fluxos de trabalho; 

Competencias de servigo: aliar a competencia tecnica a pergunta: qual 

o impacto que este produto ou servigo tera sobre o consumidor final? 

Competencias sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam os 

comportamentos das pessoas. 0 autor identifica tres domfnios dessas 

competencias: autonomia, responsabilizagao e comunicagao. 

Para autores como MILLS et al. (2002, FLEURY & FLEURY, 2004, p. 34) e 

JAVIDAN (1998, DUTRA, 2004, p. 24), os recursos articulados entre si formam as 

competencias organizacionais. Recursos e · competencias, entretanto, diferenciam-se 

quanto a seu impacto, abrangencia e natureza. Para MILLS et al. (2002, FLEURY & 

FLEURY, 2004, p. 34), existem recursos e competencias importantes para a 

organizagao - por serem fontes para sustentar atuais ou potenciais vantagens 

competitivas, e existem recursos e competencias da organizagao que nao 

apresentam nada de especial no momento. Todos, entretanto, sao recursos e 

competencias da organizagao; daf a importancia de criar categorias distintivas. 

Esses autores propoem a seguinte classificagao das competencias: 

Competencias essenciais: Competencias e atividades mais elevadas, 

no nfvel corporative, fundamentais para a sobrevivencia da organizagao 

e centrais em sua estrategia; 
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Compet€mcias distintivas: Competencias e atividades que os clientes 

reconhecem como diferenciadores de seus concorrentes; conferem a 

organiza<;ao vantagens competitivas; 

Competencias organizacionais: Competencias coletivas associadas as 

atividades-meio e as atividades-fins; 

Competencias individuais: Saber agir responsavel e reconhecido, que 

implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, 

que agreguem valor economico a organiza<;ao e valor social ao indivfduo; 

ARAUJO (2004) afirma que todos podem desenvolver diferentes tipos de 

competencias que sao necessarias ao profissional, que podem estar organizadas 

nas seguintes categorias: 

• Competencia do conhecimento - Conhecimento, informa<;ao e saber 

sao as moedas mais importantes desta era. 

• Competencia tecnico-operacionais especffica - Capacidade de resolver 

situa<;6es problemas no cotidiano. 

• Competencia intelectual - 0 potencial intelectual reune pouco mais de 

duas dezenas de tipos de inteligencias. Entre elas, a capacidade de 

compreensao, extrapola<;ao, discernimento, concentra<;ao, dedu<;ao, 

16gica, cria<;ao. Quanto mais se combinam ou se associam essas 

aptid6es, mais aumenta o potencial da competencia intelectual. 

• Competencia emocional - A inteligencia afeta as emo<;6es e as 

emo<;6es afetam a inteligencia. 

• Competencia espiritual - A competencia espiritual vern sustentar a 

necessidade da. busca de val ores profundos do ser humano: a fe, a 

esperan<;a, a solidariedade, a busca ao transcendente. 

• Competencia ffsica - Quanto mais voce se movimenta (se exercita) 

fisicamente mais tern energia, e mais bern humorada sera a vida. 
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• Competencia de vida - De certa maneira e a reuniao de outras 

competencias: 

- Conseguir administrar a vida. 

Ser uma pessoa com espfrito de cidadania. 

Entender que e necessaria aprender a conviver com dificuldades, 

diferen9as e imperfei96es. 

- Conquistar seus espa9os e sucessos pelo seu valor, sem prejudicar 

os outros. 

Manter uma condi9ao saudavel de vida. 

QUADRO 2 - RESUMO DAS CLASSIFICA<;:OES DE COMPETENCIAS 
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FONTE: Pesquisa de campo, setembro 2005 

Fazendo-se uma analise das diferentes classifica96es dos tipos de 

competencia por autor, pode-se observar que dois grandes grupos se formam: as 
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competencias vinculadas a organizac;ao e as competencias vinculadas a pessoa. Por 

este motivo passar-se-a a tratar das diferenc;as entre estas duas abordagens. 

3.1 DISTINQAO ENTRE COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS E INDIVIDUAlS 

A competencia pode ser atribufda a diferentes atores. De um lado tem-se a 

organizac;ao, com o conjunto de competencias que lhe e proprio. Essas competencias 

decorrem da genese e do processo de desenvolvimento da organizac;ao e sao 

concretizadas em seu patrimonio de conhecimentos, que estabelece as vantagens 

competitivas da organizac;ao no contexto em que se insere (RUAS apud DUTRA, 

2004, p. 24; FLEURY apud DUTRA, 2004, p. 24). De outro lado, as pessoas, com 

seu conjunto de competencias, aproveitadas ou nao pela organizac;ao. 

Ao se colocar organizac;ao e pessoas lado a lado, pode-se verificar um 

processo contfnuo de troca de competencias. A organizac;ao transfere seu patrimonio 

para as pessoas, enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situag6es 

profissionais e pessoais, na organizac;ao ou fora dela. As pessoas, ao desenvolverem 

sua capacidade individual, transferem para a organizagao seu aprendizado, capacitando-a 

a enfrentar novos desafios. 

Desse modo, sao as pessoas que, ao colocarem em pratica o patrimonio 

de conhecimentos da organizac;ao, concretizam as competencias organizacionais e 

fazem sua adequac;ao ao contexto. Ao utilizarem, de forma consciente, o patrimonio de 

conhecimento da organizac;ao, as pessoas validam-no ou implementam as modificag6es 

necessarias para aprimora-lo. A agregagao de valor das pessoas e, portanto, sua 

contribuic;ao efetiva ao patrim6nio de conhecimentos da organizac;ao, permitindo-lhe 

manter suas vantagens competitivas no tempo. 

Ha, pois, relagao fntima entre competencias organizacionais e individuais. 

0 estabelecimento das competencias individuais deve estar vinculado a reflexao 

sobre as competencias organizacionais, uma vez que e mutua a influencia de umas 

e outras. Na abordagem das competencias organizacionais, cabe a analogia de 
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PRAHALAD e HAMEL (1990, FLEURY & FLEURY, 2004, p. 32), que compara as 

competencias as rafzes de uma arvore, ao oferecerem a organizagao alimento, 

sustentagao e estabilidade. As competencias impulsionam as organizag6es e seu 

uso constante as fortalece, na medida em que se aprendem novas formas para seu 

emprego ou utilizagao mais adequada (FLEURY apud DUTRA, 2004, p. 24); enfim, o 

processo de aprendizado organizacional esta vinculado ao desenvolvimento das 

pessoas que mantem relag6es de trabalho com a organizagao. 

3.2 COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS 

Rebatendo a discussao das competencias do indivfduo para as competencias 

das organizag6es, introduz-se a n09ao da empresa como urn portfolio de competencias. 

DURAND (1998, FLEURY & FLEURY, 2004, p. 32) afirma que, "nos 

tempos medievais, os alquimistas procuravam transformar metais em ouro; hoje, os 

gerentes e as empresas procuram transformar recursos e ativos em lucro. Uma nova 

forma de alquimia e necessaria as organizag6es. Vamos chama-lade competencia". 

0 conceito de competencia organizacional tern suas rafzes na abordagem 

da organizagao como urn portfolio de recursos. Essa abordagem considera que toda 

empresa tern urn portfolio: ffsico (infra-estrutura), financeiro, intangfvel (marca, 

imagem, etc.), organizacional (sistemas administrativos, cultura organizacional) e 

recursos humanos. 

0 olhar atento sobre as competencias organizacionais revela uma serie de 

questionamentos. Urn primeiro questionamento, que esta na raiz da abordagem dos 

recursos, e a distingao entre recursos e competencias: "Urn recurso e algo que a 

organizagao possui ou tern acesso, mesmo que esse acesso seja temporario, uma 

competencia e uma habilidade para fazer alguma coisa, e construfda a partir de urn 

conjunto de 'blocos' denominados recursos." (MILLS et al., FLEURY & FLEURY, 

2004, p. 34). 
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No final dos anos oitenta, PRAHALAD E HAMEL (1990, FLEURY & 

FLEURY, 2004, p. 32) deram uma contribuigao significativa para a construgao do 

conceito ao proporem o conceito de competencias essenciais. Competencia seria a 

capacidade de combinar, misturar e integrar recursos em produtos e servigos 

(PRAHALAD e HAMEL, 1990). A competitividade de uma organizagao seria 

determinada pela inter-relagao dinamica entre as competencias organizacionais e a 

estrategia competitiva. Dessa maneira, a abordagem dos recursos faz o processo de 

formulagao da estrategia e a formagao de competencias formarem urn cfrculo que se 

retroalimenta. 

A literatura recente considera como recursos os conhecimentos e as 

habilidades que a organizagao adquire ao Iongo do tempo. Nesse contexto, as 

pessoas estao inseridas em todos os recursos, independentemente da forma como 

sao classificados, e, portanto, na geragao e sustentagao das competencias 

organizacionais. Como exemplo: as pessoas estao presentes em todos os tipos de 

recursos propostos por MILLS et al. (2002): tangfveis; conhecimento, experiencia e 

habilidades; sistemas e procedimentos; valores e cultura; rede de relacionamentos, 

sendo fundamentais para a continua transformagao da organizagao. 

3.3 DAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONAIS PARA INDIVIDUAlS 

Passando do nfvel mais estrategico de formagao das competencias 

organizacionais para o nfvel da formagao das competencias do indivfduo, surgem 

tres grandes blocos, que envolvem a relagao do indivfduo com toda a empresa, em 

uma perspectiva sistemica: 

Competencia de neg6cio: competencia relacionada a compreensao 

do neg6cio, seus objetivos na relagao com o mercado, clientes e 

competidores, assim como com o ambiente politico e social; exemplo: 

conhecimento do neg6cio, orientagao para o cliente. 
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Competencias tecnico-profissionais: competencias especfficas para 

certa operac;ao, ocupac;ao ou atividade, como, por exemplo, desenho 

tecnico, conhecimento do produto, financ;as; 

Competencias sociais: competencias necessarias para interagir com 

pessoas, como, por exemplo, comunicac;ao, negociac;ao, mobilizac;ao 

para mudanc;as, sensibilidade cultural, trabalho em times 16. 

E importante incorporar a essa discussao sabre competencias do indivfduo, 

desenvolvida por DUTRA (2004), o conceito de entrega. Segundo esse autor, a 

agregac;ao de valor do profissional a organizac;ao reflete urn saber agir responsavel 

e reconhecido a medida que e possfvel identificar a entrega, ou seja, verificar os 

resultados produzidos de fato. 

3.4 COMPETENCIAS INDIVIDUAlS 

Muitas pessoas e alguns te6ricos compreendem a competencia como o 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessarias para que a pessoa 

desenvolva suas atribuic;oes e responsabilidades. Esse enfoque e pouco instrumental, 

uma vez que o fato de as pessoas possufrem determinado conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes nao e garantia de que elas irao agregar valor a organizac;ao. 

Para melhor compreender o conceito de competencia individual, e importante 

discutir tambem o conceito de entrega. 

Para efeitos de admissao, demissao, promoc;ao, aumento salarial, etc., a 

pessoa e avaliada e analisada em func;ao de sua capacidade de entrega para a 

empresa. Por exemplo, ao se escolher uma pessoa para trabalhar em conjunto, alem 

de verificar sua formac;ao e experiencia, avalia-se como ela atua, sua forma de 

entregar o trabalho, suas realizac;oes; enfim, cada urn de n6s usa diferentes formas 

de assegurar que a pessoa que se esta escolhendo tera condic;oes de obter os 

16Trabalho em times- nova denomina9ao para trabalho de grupo. 
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resultados de que se necessita. Embora, na pratica organizacional, as decisoes 

sobre as pessoas sejam tomadas em fungao do que elas entregam, o sistema 

formal, concebido em geral a partir dos conceitos de cargos, as ve pelo que fazem. 

Esse e urn dos principais descompassos entre a realidade e o sistema formal de 

gestao. Ao se avaliar as pessoas pelo que fazem e nao pelo que entregam, cria-se 

uma lente que distorce a realidade. 

As pessoas sao educadas a olhar as outras pelo que fazem e e dessa 

forma que os sistemas tradicionais as encaram. lntuitivamente, valorizam-se as 

pessoas por seus atos e realizagoes e nao pela descrigao formal de suas fungoes ou 

atividades. Ao mesmo tempo, sofre-se a pressao do sistema formal e pela cultura de 

gestao a considerar a descrigao formal, gerando distorgoes na percepgao da 

realidade. Por exemplo: tem-se dois funcionarios na equipe com as mesmas fungoes 

ou tarefas, que sao remunerados e avaliados por esses parametres. Urn deles, 

quando demandado para resolver urn problema, traz a solugao com muita eficiencia 

e eficacia e e, portanto, uma pessoa muito valiosa. 0 outro nao deixa o problema 

acontecer. Este e muito mais valioso, s6 que, na maioria das vezes, nao e 

reconhecido pela chefia ou pela empresa. 

Considerar as pessoas por sua capacidade de entrega, da uma perspectiva mais 

adequada para avalia-las, orientar seu desenvolvimento e estabelecer recompensas. · 

As pessoas atuam como agentes de transformagao de conhecimentos, 

habilidades e atitudes em competencia entregue para a organizagao. A competencia 

entregue pode ser caracterizada como agregagao de valor ao patrimonio de 

conhecimentos da organizagao. Cabe destacar o entendimento de agregagao de 

valor como algo que a pessoa entrega para a organizagao de forma efetiva, ou seja, 

que permanece mesmo quando a pessoa sai da organizagao. Assim, a agregagao 

de valor nao e atingir metas de faturamento ou de produgao, mas melhorar processes 

ou introduzir tecnologias. 

Ao adotar essa compreensao de competencia, somando a ideia de estoque 

de qualificagoes a de mobilizagao do repert6rio individual, e possfvel discutir a 
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caracterizac;ao das competencias dentro de determinado contexte organizacional. 

Defini-se esse contexte como dinamico e caracterizado por intentos estrategicos e 

competencias organizacionais. Parte-se desse contexte, para definir as competencias 

individuais, identificando tres abordagens metodol6gicas nao conflitantes entre si, que 

podem ser utilizadas concomitantemente, possibilitando maior seguranc;a no processo. 

A primeira e uma adaptac;ao da abordagem recomendada por 

MCCLELLAND (1973). Nela, sao inicialmente apontadas pessoas consideradas 

pelos demais como tendo uma performance acima da media. Em seguida, por meio de 

entrevistas individuais, sao identificadas as competencias diferenciadoras, ou que 

permitem sua performance superior. Finalmente, as competencias levantadas sao 

tabuladas e confrontadas com os intentos estrategicos e as competencias 

organizacionais consideradas pela empresa como essenciais e distintivas. 

A segunda abordagem parte da premissa de que ha relac;ao natural entre 

o intento estrategico da organizac;ao, suas competencias organizacionais e as 

competencias das pessoas (FLEURY, 2000). Mesmo que nao haja consciencia 

desse processo, ele existe; caso contrario, a organizac;ao nao conseguiria 

sobreviver. A existencia da organizac;ao significa que ela conseguiu atender a 

demandas externas e integrar recursos. A consciencia desse processo permite a 
organizac;ao obter melhor sincronia entre o intento estrategico, as competencias 

organizacionais e as individuais, possibilitando o ajuste fino entre os tres aspectos. 

Partindo da explicitac;ao do intento e das competencias essenciais e distintivas, e 

possfvel estabelecer as competencias individuais fundamentais para essa sincronia. 

lnicialmente levantadas em entrevistas com pessoas-chave da organizac;ao, as 

competencias individuais sao posteriormente tabuladas e, finalmente, trabalhadas 

com o conjunto de pessoas-chave para obter a melhor sincronia com o intento e as 

competencias organizacionais. 

A terceira abordagem e uma derivac;ao da segunda. Existem dentro das 

organizac;6es diferentes trajet6rias de carreira, normalmente atreladas a processes 

fundamentais. Para essas diferentes trajet6rias, existem conjuntos especfficos de 
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entrega. Desse modo, as entregas dos gerentes tern que ser diferentes das de seus 

profissionais tecnicos. Algumas competencias individuais sao exigencias para todas as 

pessoas que mantem rela9ao de trabalho com a organiza~tao e outras sao exigencias 

especfficas para determinados grupos profissionais. 0 processo de defini~tao segue o 

mesmo padrao da segunda abordagem. lnicialmente, sao identificadas as trajet6rias 

de carreira existentes na organiza~tao; posteriormente, sao levantadas as competencias 

existentes na organiza~tao em cada trajet6ria e, por fim, elas sao discutidas com o 

conjunto de pessoas-chave da organiza~tao para se obter a melhor adequa9ao aos 

intentos estrategicos e as competencias organizacionais. 

A recomenda~tao e que o numero de competencias individuais fique entre 

sete e doze. Urn numero inferior a cinco competencias individuais pode gerar riscos 

de precisao para a defini~tao de parametres salariais. 0 numero sete permite se 

trabalhar com uma margem de seguran~ta. Urn numero superior a doze gera 

sobreposi~tao entre competencias e torna mais trabalhoso o processo de avalia~tao e 

gestao de competencias. 

A caracteriza~tao das entregas esperadas ao Iongo dos nfveis da carreira 

deve ser observavel para que elas possam ser acompanhadas. E comum encontrar 

descri9(>es extremamente genericas e vagas, ou efetuadas a partir de comportamentos 

desejaveis, de observa~tao diffcil, o que da margem a interpreta96es ambfguas. As 

descri~t6es devem retratar as entregas esperadas das pessoas de forma a serem 

observadas tanto pela propria pessoa quanto pelos responsaveis por acompanha-las 

e oferecer-lhes orienta~tao. Cabe notar que a interpreta~tao de qualquer descri~tao 

sera subjetiva e essa subjetividade podera ser minimizada quando: 

As expectativas da empresa em rela9ao a pessoa forem expressas de 

forma clara; 

Forem construfdas coletivamente, expressando o vocabulario e a cultura 

da comunidade; 

As descri~t6es das varias entregas estiverem alinhadas entre si, ou 

seja, olha-se a mesma pessoa por meio de diferentes competencias ou 
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por diferentes perspectivas. Esse alinhamento ocorrera com a gradua9ao 

das competencias em termos de complexidade. As competencias 

devem ser graduadas em fun9ao do nfvel de complexidade da entrega. 

A gradua9ao permite melhor acompanhamento da evolu9ao da pessoa 

em rela9ao a sua entrega para a organiza9ao. 

3.4.1 Competencias lndividuais que as Empresas Procuram 

MAXWELL (2004) faz urn apanhado de competencias pessoais, e afirma 

que qualquer empresa do mundo procura por profissionais que apresentem pelo 

menos dez das dezessete competencias aqui elencadas. 

Urn gerente tera uma boa equipe de trabalho se seus membros apresentem 

ou adotem as competencias descritas a seguir: 

Adaptavel - Rigidez pessoal e rigidez no trabalho em equipe sao 

coisas que nao combinam. KANTER (2002, MAXWELL, 2004, p. 16), 

professora da Harvard Business School, observa: "Aqueles que tern 

sucesso e prosperam tambem sao os que lideram as mudan9as: sao 

especialistas em reorientar suas atividades e as dos outros em 

dire96es que nao foram experimentadas para gerar nfveis superiores 

de realiza9ao." 

Os membros da equipe que mostram adaptabilidade tern certas 

caracterfsticas. Pessoas adaptaveis: 

a) Podem ser ensinadas - sao receptivas ao ensino; 

b) Tern seguran9a emocional - as· pessoas seguras nao ficam nervosas 

com a mudan98 em si. Avaliam uma nova situa9ao ou uma mudan9a 

em suas fun96es com base no merito dessa situa9ao ou mudan9a; 

c) Sao criativas - elas encontram solu9ao quando estao diante de 

uma dificuldade; 
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d) Concentram-se em servir- as pessoas que se concentram em si 

mesmas tern menos chances de fazer mudanc;as em prol da equipe 

do que as pessoas que se concentram em servir aos outros. 

Colaborador - Grandes desafios exigem urn grande trabalho em equipe, 

e a qualidade mais necessaria entre os membros de uma equipe em 

meio a pressao de urn terrlvel desafio e a colaborac;ao. Nao e cooperagao, 

mas sim colaborac;ao. Cooperac;ao e trabalhar em conjunto e em comum 

acordo. Colaborac;ao e trabalhar em conjunto e com dinamismo. 

Membros de equipe colaborativos vao alem de simplesmente trabalhar 

uns com os outros. Gada pessoa traz algo para a discussao que da 

valor ao relacionamento e sinergia a equipe. A soma de urn trabalho 

em equipe verdadeiramente colaborativo e sempre maior do que 

suas partes. 

Urn membro de equipe colaborativo apresenta: 

a) Percepc;ao - os membros da equipe sao colaboradores, completam 

urn ao outro, nao sao competidores; 

b) Atitude - os membros das equipes devem apoiar-se mutuamente 

por meio da confianc;a. A atitude a ser tomada e presumir que as 

raz6es das outras pessoas sao boas ate que se provem ao contrario. 

A atitude positiva aumenta as chances de criar relacionamentos 

colaborativos; 

c) Foco- concentrac;ao na equipe e nao no indivlduo; 

d) Resultados - as vit6rias sao conquistadas com o aproveitamento 

das habilidades de todos que fazem parte da equipe. 

Compromissado - Muitas pessoas tern a tendencia de associar o 

compromisso a emoc;oes. Se sentem que estao no caminho certo, 

entao dao continuidade aos compromissos. Mas o verdadeiro compromisso 

nao funciona dessa forma. Nao se trata de emoc;ao, e urn trac;o de 

carater que permite atingir os objetivos. Em todo momento, as 
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emogoes humanas estao oscilando, mas o compromisso tern que ser 

solido como uma rocha. 

Ha algumas coisas de que todo membro de equipe precisa saber 

quando o assunto e compromisso: 

a) Normalmente descobre-se o compromisso em meio a adversidade -

pessoas comprometidas nao desistem facilmente; 

b) 0 compromisso nao depende de talentos ou habilidades - se 

assumir o compromisso de usar o talento que se tern, descobre-se 

que se tern mais talento - e mais a oferecer para a equipe - como 

resultado do compromisso; 

c) Compromisso e fruto de escolha e nao de condigoes; 

d) 0 compromisso dura quando esta alicergado em valores -

comprometer-se com algo em que se acredita e urn compromisso 

mais facil de ser mantido. 

Comunicativo - Sem comunicagao nao existe equipe, mas urn grupo 

de indivfduos. Uma boa equipe e constitufda de membros comunicativos. 

Os membros comunicativos: 

a) Nao se isolam uns dos outros; 

b) Fazem com que a comunicagao entre eles seja facil; 

c) Seguem a regra das 24 horas - qualquer dificuldade ou conflito 

entre os membros da equipe nao pode ultrapassar 24 horas; 

d) Dao atengao a relacionamentos potencialmente diffceis; 

e) Colocam no papel uma comunicagao importante. 

Competente - 0 termo competente por vezes e usado no sentido 

de "pouco mais que adequado". Quando se trata da qualidade da 

competencia que se deseja nos membros de uma equipe, refere-se a 

sua definigao mais basica: estar bern qualificado, ajustar-se. Membros 
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de equipe competentes sao muito capazes e altamente qualificados 

para fazer urn born trabalho. 

Pessoas altamente competentes tern algumas qualidades em comum: 

a) Elas estao comprometidas com a excelencia; 

b) Nunca se contentam com a media; 

c) Prestam atenc;ao em detalhes; 

d) Desempenham o trabalho com consistencia. 

Confilivel - Confiabilidade e importante para o sucesso de toda a 

equipe. Sao a essencia da confiabilidade: 

a) Motivos sinceros - urn membra da equipe mostra-se confiavel quando 

coloca os pianos da equipe a frente de seus pr6prios; 

b) Responsabilidade - a motivac;ao expressa por que as pessoas sao 

confiaveis, ao passo que a responsabilidade indica que elas querem 

ser confiaveis; 

c) Raciocfnio 16gico- a confiabilidade significa mais do que simplesmente 

ter desejo de assumir responsabilidade. Esse desejo tambem deve 

estar associado a urn born julgamento para que tenha verdadeiro 

valor para a equipe; 

d) Contribuic;ao consistente - consistencia requer mais do que talento. 

Requer uma grandeza de carater que permita as pessoas irem ate 

o fim - independentemente de quanta estejam cansadas, distrafdas 

ou arrasadas. 

Disciplinado - Disciplina e fazer o que voce de fato nao quer fazer para 

que possa fazer o que realmente deseja. E assim como nenhum indivfduo 

tern sucesso sem disciplina, nenhuma equipe tern. Para tornarem-se o 

tipo de pessoa que as equipes desejam, as pessoas precisam desenvolver 

disciplina em tres areas. Precisam ter: 

a) Pensamento disciplinado; 
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b) Emog6es disciplinadas; 

c) Ag6es disciplinadas. 

Expansivo - Os membros de equipe sempre gostam daqueles 

membros e admiram quem e capaz de ajuda-los a passar para outro 

nfvel, alguem que os faga crescer e os capacite para que tenham 

sucesso. 

Membros que fazem seus colegas de equipe crescer tern varias coisas 

em comum: 

a) Valorizam todos da equipe - o desempenho das pessoas normalmente 

reflete as expectativas daqueles a quem elas respeitam; 

b) Valorizam o que esses membros valorizam; 

c) Aumentam o valor dos integrantes da equipe - alguem que faz os 

outros crescerem procura dons, talentos e qualidades unicas nas 

outras pessoas e, em seguida, as ajuda a desenvolverem essas 

habilidades para o bern delas e de toda a equipe; 

d) Tornam-se mais valiosos. 

Entusiastico - Nada substitui o entusiasmo. Quando os membros de 

uma equipe tern entusiasmo, toda a equipe fica cheia de energia. E essa 

energia gera forc;a. 

As pessoas que trazem uma atitude entusiastica para o trabalho em 

equipe: 

a) Assumem responsabilidade por seu proprio entusiasmo; 

b) Transformam ac;ao em sentimento; 

c) Acreditam naquilo que fazem; 

d) Passam algum tempo com outras pessoas entusiasticas. 

lntencional - Ser intencional significa trabalhar com prop6sito - fazer 

valer cada ac;ao. E concentrar-se em fazer as coisas certas, a cada 

instante, dia a dia, e, entao, concluf-las de urn modo consistente. 
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lndivlduos de sucesso sao intencionais. Eles nao se dispersam nem 

fazem as coisas por acaso. Para ter sucesso, uma equipe precisa de 

pessoas intencionais, que sejam capazes de se manter concentradas e 

produtivas, pessoas que fazem valer cada a<;ao. 

Uma pessoa que deseja ter uma vida de intencionalidade devera: 

a) Ter urn prop6sito que valha a pena ser vivido; 

b) Conhecer seus pontos fortes e pontos fracos; 

c) Priorizar suas responsabilidades; 

d) Aprender a dizer "nao"; 

e) Comprometer-se com urn empreendimento a Iongo prazo. 

Consciente da Missao- Ter grande consciencia da missao impulsiona 

os membros da equipe a fazer aquilo que e melhor para sua causa. 

Qualidades dos integrantes que tern consciencia da missao: 

a) Eles sabem que dire<;ao a equipe esta tomando; 

b) Eles permitem que a lideran<;a seja do Hder da equipe; 

c) Colocam o sucesso da equipe antes do sucesso pessoal; 

d) Fazem aquilo que e necessario para cumprir a missao. 

Preparado - CERVANTES (1911, MAXWELL, 2004, p. 126) afirmou: 

"Aquele que se preparou ja venceu metade da batalha." Se urn 

membro quiser preparar-se, de modo a ajudar sua equipe no 

enfrentamento dos desafios que estao pela frente, deve pensar no 

seguinte: 

a) Avalia<;ao - 0 preparo come<;a quando se sabe para que esta se 

preparando, qual rumo a equipe esta tomando e as condi<;6es ao 

Iongo do caminho. 

b) Alinhamento - 0 born alinhamento torna posslvel o sucesso. Nao 

basta trabalhar com afinco, e preciso fazer o trabalho certo. 
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c) Atitude - E preciso ter uma atitude positiva com relagao a si 

mesmo, aos membros da equipe e a sua situagao. 

d) Agao - E preciso agir, saber quando dar o primeiro passo. 

Relacional - As equipes querem pessoas que sejam relacionais. Os 

relacionamentos sao a cola que mantem os membros da equipe unidos -

quanto mais s61idos forem os relacionamentos, mais ligada estara a 

equipe. 

Caracterfsticas que devem ser encontradas nos relacionamentos de 

uma equipe: 

a) Respeito - desejo de dar valor a outras pessoas; 

b) Experiemcias compartilhadas - Nao e possfvel estabelecer uma 

relagao com alguem que nao conhece. Sao necessarias experiencias 

compartilhadas entre os membros da equipe ao Iongo do tempo 

para se obter o sucesso. 

c) Confianga - Ao respeitar as pessoas e passar tempo suficiente 

com elas para desenvolver experiencias compartilhadas, voce se 

torna capaz de desenvolver confianga, que e essencial para todo 

relacionamento. 

d) Reciprocidade - Para que a equipe desenvolva e cultive relacio

namentos, e preciso que os membros deem e recebam, de modo, 

que todos se beneficiem. 

e) Contentamento mutuo - Quando os relacionamentos se desenvolvem 

e comegam a ficar s61idos, as pessoas em questao comegam a 

gostar umas das outras. 86 o fato de estarem juntas pode tornar as 

tarefas consideradas desagradaveis em experiencias positivas. 

Aperfeic;oador - Pessoas que procuram solug6es rapidas param de 

fazer o que e certo quando nao estao mais sob pressao. As pessoas 



47 

que buscam aptidao fazem aquilo que deveriam fazer, independentemente 

das circunstancias. 

As pessoas que estao sempre se aperfeigoando fazem de tres processos 

urn clrculo continuo em sua vida: 

a) Preparagao - quando tern intengao de aprender algo todos os dias, 

os indivfduos ficam mais bern preparados para lidar com quaisquer 

desafios que encontrem pela frente. 

b) Contemplagao - Passar urn tempo em reflexao, meditagao e essencial 

para o aprimoramento pessoal. 

c) Aplicagao - E preciso por em pratica aquilo que se aprendeu, e 

continuar a aprender para ser melhor a cada dia. 

Desprendido - Nenhuma equipe tern sucesso a menos que seus membros 

coloquem os outros da equipe acima de seus pr6prios interesses. 

Para ser altrufsta e necessaria: 

a) Ser generoso- nao se trata apenas de ajudar a unir a equipe, mas 

tambem de ajudar a faze-la avangar. Se os membros da equipe 

estao dispostos a se render generosamente a equipe, entao ela 

esta sendo formada para ter sucesso; 

b) Evitar polfticas internas; 

c) Mostrar lealdade- a lealdade gera unidade, que, por sua vez, leva 

ao sucesso da equipe; 

d) Valorizar a interdependencia, e nao a independencia. 

Voltado para Soluc;oes- Alguem que pensa em termos de solugoes, 

em vez de concentrar-se apenas nos problemas, pode ser aquele que 

tara a diferenga. Uma equipe formada por pessoas que tern essa 

mentalidade pode, de fato, fazer coisas. Existem verdades que todas 

as pessoas que buscam solugoes reconhecem: 

a) Os problemas sao uma questao de perspective; 
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b) Todos os problemas tern solugao; 

c) Os problemas ou nos fazem parar ou nos fazem ir alem dos limites. 

Persistente - Urn membro de uma equipe deve ser tenaz. Ate as 

pessoas que nao tern talento e que nao conseguem cultivar algumas 

das outras competencias vitais de urn membro de equipe tern uma 

chance de contribuir com a equipe e de ajuda-la a ter sucesso, se tiver 

tenacidade. 

Ser tenaz significa: 

a) Dar o maximo de si, e nao mais do que isso; 

b) Trabalhar com determinagao, e nao esperando o destino; 

c) Parar quando o trabalho esta feito, e nao quando se esta cansado. 

Alem das competencias descritas por MAXWELL (2004), outros autores 

premiam diferentes competencias individuais. 

SEIFFERT (2005) desenvolveu urn conjunto de competencias que 

permitem atuar em contextos altamente competitivos e, consequentemente, sujeitos 

a desafios inesperados. Urn profissional deve apresentar as seguintes competencias 

individuais: 

Etico - Ser integro e leal as pessoas e a organizagao, valorizar a honra 

e a justiga, identificar-se com os ideais de qualidade e servigo ao cliente, 

estimular seu grupo dentro de altos padroes morais, com o respeito 

a diversidade. Estas caracterlsticas assumem as formas de respeito a 

adversidade, ausencia de discriminagao e preconceitos sobre situag6es 

individuais, honestidade como direcionador dos relacionamentos, 

transparencia nas agoes. 

Coerencia - Compatibilizar as crengas pessoais com as da organizagao, 

agindo, mesmo em momento de pressao, com equillbrio, justiga e 

imparcialidade. 0 discurso deve ser sempre igual a pratica e os criterios 

claros e objetivos, visando a imparcialidade na decisao. 
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Tomada de Decisao - Assumir riscos com base no julgamento objetivo 

da situagao, aliando sua percepgao e intuigao, alem de nao se omitir. 

0 profissional deve demonstrar tendencia para a agao mesmo com 

dados incompletos, responsabilizando-se pelos riscos inerentes, com 

coragem e autoconfianga. Saber buscar apoio, colher informag6es para 

tomar a decisao no tempo certo. 

Humildade - Transitar nas varias esferas de relacionamento, indepen

dentemente da hierarquia, percebendo:-se em continuo desenvolvimento 

e utilizando as experiencias como lig6es aprendidas. E desprendido 

do status que possui, deve valorizar o que esta certo, e nao quem 

esta certo. 

DUTRA (2004) afirma que a correta gestao de pessoas baseada em suas 

competencias individuais garantem sucesso a uma organizagao. Destaca as 

seguintes competencias: 

Lideranc;a - Na verdade esta e uma competencia que pode agregar as 

demais descritas. Urn profissional lfder motiva os subordinados a atingir 

excelentes resultados; desenvolve uma equipe forte para alcangar o 

potencial da unidade ou da organizagao, faz as coisas acontecerem. 

Persuasao - 0 profissional e eficaz na comunicagao dos pontos de 

vista e na apresentagao de seus argumentos; negocia com habilidade 

para conseguir os melhores resultados para a organizagao; tern presenga 

e credibilidade dentro e fora da organizagao. 

Trabalho em Equipe - lntegra-se bern na equipe, coopera na divisao 

de recursos, participa do intercambio de ideias para melhorar o 

desempenho da equipe. 

Criatividade - E aberto a novas ideias, produz solug6es inovadoras 

para os problemas da organizagao, e urn agente de mudanga 

Planejamento e Organizac;ao - amplo conhecimento da organizagao 

como urn todo; elabora estrategias para atingir objetivos de curto, 
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medio e Iongo prazo; eficaz na execugao de estrategias; organizado na 

coordenagao de recursos para atingir os objetivos da organizagao. 

Determinac;ao - Voltado, continuamente, para melhorar resultados; 

Reavalia e atualiza o proprio nfvel de conhecimento profissional; 

perseverante e determinado, independente dos contratempos. 

3.4.2 Competencias lndividuais de urn Policiai-Militar 

Nao existe literatura que trate exclusivamente das competencias individuais 

de urn policial-militar. Realizando-se urn estudo na legislagao, em artigos esparsos, 

em notas de aula, constr6i-se urn apanhado de caracterfsticas que indicam as 

competencias inerentes a urn policial-militar. 

HOLMER (2005) 17, destaca que o desempenho profissional como policial

militar constantemente esta se deparando com desafios a serem superados. Para 

que tenha sucesso no desempenho de sua missao, e preciso que o policial-militar 

tenha conhecimento, e preciso saber tudo acerca do problema, de todas as variaveis 

para que se obtenha a solugao mais adequada; coragem para o enfrentamento dos 

obstaculos; e controle emocional para suportar, com naturalidade e calma os 

reveses, transformando a dificuldade em instrumento de construgao. 0 policial-militar 

tern que ser perspicaz para aferir as circunstancias e implementar agoes 

estrategicas. 

Destaca, ainda, que existem diferengas de competencias entre os nfveis de 

comando exercidos na Polfcia Militar. Os policiais-militares que desenvolvem os 

servigos operacionais, por exemplo, policiamento ostensivo, a pe ou motorizado 

precisam ter urn pequeno acervo de competencias estrategicas e urn grande 

conhecimento nas competencias operacionais; em contrapartida urn comandante de 

batalhao, por exemplo, deve ter urn amplo conhecimento nas competencias 

17HOLMER, J. E Ten. Cel. da reserva remunerada da Polfcia Militar divulgou em aula o artigo Metodo 
de Superar;ao de Desafios, em 2005. 
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estrategicas e pode ter menos contato com os conhecimento das competencias 

operacionais. 

Competencias individuais sao necessarias independentemente do nfvel 

de comando em que se encontram, pois no desempenho do trabalho policial-militar 

os relacionamentos interpessoais sao muito importantes, exigindo facilidade 

de comunica<;ao. 

QUADRO 3 • RELACIONAMENTO ENTRE NiVEIS DE COMANDO E HABILIDADES 

NiVEIS DE COMANDO 

Oficiais superiores 

Cargos de comando e subcomando de batalhoes, sec;:oes e 

diretorias 

Oficiais intermediaries 

Cargos de comando de companhias 

Oficiais subalternos 

Cargos de comando de pelot6es 

Prac;:as 

Policiamento ostensive 

FONTE: Holmer (2005) 

Estrategicas 

HABILIDADES 

Relacionamentos 
lnfAmP.SSOI'IiS 

Operacional 

CANFILD (2005)18, diz que dentre as competencias fundamentais de urn 

policial-militar esta a capacidade de realiza<;ao que cada profissional apresenta 

diante das dificuldades do seu trabalho. Deve ter criatividade e nao temer a<;6es 

inovadoras na busca de solu<;6es para superar estes reveses. 0 policial-militar tern 

que apresentar compromisso com os resultados, pensamento estrategico, saber 

trabalhar em equipe e exercer a lideran<;a compatfvel com seu nfvel de comando. 

18Coronel da Polfcia Militar da reserva remunerada, instrutor de Gestao pela Qualidade no Curso de 
Aperfei<;oamento de Oficiais em 2005. 
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4 MERCADO DE TRABALHO 

0 contexto mundial se caracteriza hoje por uma serie de profundas 

mudangas e inovag6es no campo cientffico, social e tecnol6gico. 0 resultado dessas 

mudangas produz transformag6es de grande alcance nao apenas nas relag6es 

produtivas, tanto na agricultura, industria e comercio, prestagao de servigo, como 

consequentemente nas relag6es economicas, polfticas e sociais entre os pafses. 

As principais caracterfsticas desses novos tempos se manifestam pela 

transformagao radical do processo de trabalho, que se da por intermedio da libertagao 

do trabalhador em relagao ao processo de produgao. 0 sistema produtivo esta a exigir 

nao tanto o trabalho bragal agrario de nossos antepassados, nem o trabalho de produgao 

industrial em serie das fabricas, hoje substitufdo pela robotizagao, nem a prestagao 

de servigo cega, mas o conhecimento substituindo a terra, a mao-de-obra, a energia, 

a burocracia e outros meios tradicionais. Agora e o conhecimento a forga que exerce 

maior peso dentro do sistema do trabalho. 

4.1 0 CONTEXTO DA GLOBALIZAQAO PARA AS ORGANIZAQOES 

As organizag6es estao passando por mudanc;:as e transforma¢es a cada dia 

como resposta as oscilac;:oes mundiais. Seja introduzindo novas e diferentes tecnologias, 

seja modificando os seus produtos ou servic;:os, seja alterando o comportamento das 

pessoas, seja mudando os seus processos internos, as organizac;:oes estao sempre 

mostrando diferentes caracterfsticas na sua estrutura e nos seus processos. 

No decorrer do seculo XX, as organizac;:oes passaram por tres fases distintas: a 

era de industrializagao classica, a de industrializagao neoclassica e a era da informagao. 

4.1.1 Era da lndustrializagao Classica 

Cobriu o perfodo entre 1900 e 1950. Representa urn perfodo de meio seculo 

de intensificagao do fenomeno da industrializagao que se iniciou com a Revolugao 
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Industrial. Nesse perfodo, a estrutura organizacional tfpica caracterizou-se pelo formato 

piramidal e centralizador, departamentalizagao funcional, modelo burocratico, 

centralizagao das decis6es no topo, estabelecimento de regras e regulamentos 

internes para disciplinar e padronizar o comportamento dos participantes. 

A cultura organizacional predominante era voltada para o passado e para a 

conservagao das tradig6es e valores ao Iongo do tempo. 

0 modelo era o da produgao em massa. Havia uma industria (simbolizada 

pelas chamines das fabricas), havia o patrao (o dono da empresa ou do capital) e 

havia os empregados (muitos deles sem a formagao adequada e em consequencia, 

muitas vezes, recebendo urn salario nao condizente com seu trabalho). Os operarios, 

rigorosamente uniformizados, praticavam metodos repetitivos na fabricagao de 

determinado produto. 

As organizag6es apresentavam uma estrutura organizacional muito parecida 

com a estrutura das forgas policiais da epoca. 

As polfcias-militares constantemente apoiavam o Exercito Brasileiro no 

combate aos levantes internes e externos e passaram gradativamente a adotar os 

regulamentos daquela Forga Armada. Sao entao consideradas reserva do Exercito. 

Os policiais eram os guardadores dos poderes constitufdos, e defendiam os limites 

geograficos de seus Estados e/ou de seus aliados e, ate, eram guardi6es de silos e 

armazens onde se estocava comida. Neste perfodo, a Polfcia Militar do Parana, entao 

Comando do Regimento de Seguranga do Parana ate 1917, ap6s, Forga Militar do 

Estado, apresentava uma cultura organizacional voltada para o patriotismo, a 

obediencia as ordens do governante, apresentando urn continufsmo em relagao aos 

trabalhos desenvolvidos anteriormente que lhe produziu urn passado de feitos 

hist6ricos gloriosos, a disciplina e o militarismo como linha mestra de suas atuag6es 

como forga policial. 

A missao constitucional das Forgas Publicas, durante o perfodo da Republica 

Velha variou entre a seguranga publica (nos tempos de paz) e a defesa interna e 

territorial (durante os perfodos de conflito). Pode-se observar, ainda, que a atribuigao 
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de legislar e regulamentar a seguranga publica competia aos Estados, configurando 

as "Forgas Publicas" quase como exercitos estaduais. 

0 perfodo inicial da ditadura de Vargas foi muito conturbado, com a 

populagao exigindo a volta da democracia, por meio de uma nova constituigao e de 

eleig6es. Este quadro era agravado pela recessao que se abateu sobre o mundo em 

1929, cujos efeitos ainda podiam ser sentidos no infcio da decada de 30. Foi dentro 

deste contexte que ocorreu em 1932 a Revolugao constitucionalista, em Sao Paulo. 

Terminada a revolugao, com a vit6ria das tropas da Uniao, restava uma 

preocupagao ao governo federal: o poderio das Forgas Publicas estaduais, que 

poderiam ser utilizadas como exercitos estaduais, com a finalidade de se contrapor 

ao poder central. 

0 governo federal resolveu entao controlar as Forgas Publicas, fato que 

nao ocorreu durante a Republica Velha. Em 1934, novo acordo entre a Uniao e os 

Estados ratifica o acordo firmado anteriormente, tornando as Forgas Publicas, 

oficialmente, forga reserva de primeira linha do Exercito. 

A partir do fim da II Guerra Mundial, comega uma era de grandes 

transformag6es no pafs e no mundo. 0 ano de 1945 representou a derrocada do 

Nacionalismo, com a queda do Nazismo, Salazarismo e Fascismo na Europa e do 

Estado Novo no Brasil. 0 pafs entra numa era de redemocratizagao. 

A Constituigao da Republica de 1946 mantem a competencia da Uniao 

para legislar sobre a organizagao, instrugao, justiga e garantias das Forgas Publicas, 

agora denominadas Polfcias Militares. Define ainda as Polfcias Militares como forga 

auxiliar e reserva do Exercito, institufdas para a seguranga interna e a manutengao 

da ordem nos Estados. 

0 mundo estava mudando, embora ainda devagar: as mudangas eram 

relativamente lentas, suaves, progressivas, paulatinas, previsfveis. 
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4.1.2 Era da lndustrializagao Neoclassica 

Durou de 1950 a 1990. Foi quando o mundo comegou a mudar mais 

intensamente. As mudangas passaram a ser mais rapidas e pouco previslveis. As 

transag6es comerciais passaram da amplitude local para regional, de regional para 

internacional e tornaram-se gradativamente mais intensas. As organizag6es tentaram 

novos modelos de estrutura que pudessem proporcionar-lhes mais inovagao e melhor 

ajustamento as novas condig6es. Surgiu a estrutura matricial como uma especie de 

quebra-galhos para tentar consertar e reavivar a velha e tradicional organizagao 

funcional. Com a abordagem matricial adicionou-se a organizagao funcional urn 

esquema ·lateral de departamentalizagao por produtos/servigos para agilizar e funcionar 

como urn turbo capaz de proporcionar uma estrutura com caracterlsticas de inovagao 

e dinamismo e alcangar maior competitividade. 

No inlcio da decada de sessenta, o pals voltou a passar por momentos de 

turbulencia polftica e social, que culminaram na Revolugao de 31 de margo de 1964. 

Novamente o pals voltava a viver urn regime de excegao, com restrigao das liberdades 

polfticas e individuais. Esse regime caracterizou-se pela centralizagao e excessivo 

controle sobre as Polfcias Militares, restringindo a liberdade dos governadores de 

organizar as Corporag6es Estaduais, alem de alterar substancialmente a missao, 

que deixa de zelar somente com a seguranga publica e passa a se preocupar com a 

seguranga interna dos Estados 19. 

As Pol lcias Militares passaram a ser comandadas por Oficiais do Exercito, 

que repassaram as Corporag6es os valores adquiridos naquela Forga Armada.Com 

isso as Pollcias Militares passaram a dar maior prioridade a defesa interna e a 

seguranga nacional, em detrimento da seguranga publica. Comegava uma era em 

que a Pollcia Militar seria considerada o brago forte vislvel do perlodo ditatorial. 

Em 2 de junho de 1969, por meio do Decreta-Lei n.0 667, e criada a 

lnspetoria-Geral das Pollcias Militares (IGPM), destinada a controlar o efetivo, 

19Constitui~ao da Republica de 1967, Art. 8.0
, XVII, "v'' e Art. 13, § 4.0

• 
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armamento e instrugao, alem de estabelecer normas para a organizagao das 

Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

Com as revoltas estudantis ocorridas no ano de 1968, alem de outros fatos, 

o regime de excegao foi endurecido em 1969, resultando na publicagao dos chamados 

Atos lnstitucionais e na Emenda Constitucional n.0 1, de 17 de outubro de 1969, por 

muitos considerada como uma nova Constituigao Federal. Esta emenda nao alterou 

os dispositivos constitucionais previstos na Constituigao Federal de 1967, no que se 

refere as Polfcias Militares. 

Na decada de setenta, iniciou-se o primeiro estagio da globalizagao mundial -

a globalizagao financeira com a desregulamentagao dos mercados financeiros 

potencializados pelo avango das tecnologias de comunicagao e computagao. Novos 

aparatos policiais surgem. Aparecem no cenario nacional o crime e a violencia urbana. 

Durante toda a decada de setenta, ate o final dos anos oitenta, perfodo em 

que se instalou no Brasil urn regime de excegao, as Polfcias Militares atuaram como 

brac;o armado do Estado na repressao polftica, preocupando-se mais com assuntos 

de Seguranga Nacional do que de Seguranga Publica. Essa forma de atuagao trouxe 

reflexos negativos a imagem das Polfcias Militares em todo o pals. 

Em 1985, o regime de excegao acaba, entrando o pafs em uma fase de 

redemocratizagao. Essa etapa se concretiza com a promulgac;ao da atual Constituigao, 

em 1988, e com a eleigao direta do Presidents da Republica em 1989. 

A Polfcia Militar tambem remodela sua estrutura. Passa a contar com unidades 

especializadas, adapta seu uniforme para ficar mais social, com menos caracterfsticas 

das Forgas Armadas, seus equipamentos e armamentos sao mais adequados ao 

tipo de trabalho que desenvolve, menos agressivos aos olhos da sociedade, seus 

meios de transports tambem sao adaptados ao exercfcio de sua profissao. 

A tecnologia chega aos quarteis. A Polfcia Militar passa a integrar-se 

mais com a comunidade. Nesta transformagao, tiveram urn papel preponderante as 

novas tecnologias, a informatizagao e os modernos meios de comunicagao social. 

Principalmente o telefone que faz a conexao entre povo e polfcia. 
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As inovag6es no campo das telecomunicag6es e a Internet, com a criagao 

do espago virtual, nao s6 possibilitaram o surgimento de uma nova era, como tambem 

contribufram decisivamente para acelerar a circulagao e interpretagao da informagao, 

atingindo a base da sociedade moderna e fazendo com que o conhecimento circule 

livremente, sem fronteiras de espago e sem barreiras alfandegarias discriminat6rias. 

0 segundo estagio da globalizagao mundial foi o da globalizagao comercial, que se 

intensificou durante a decada de oitenta, com a redugao das barreiras nacionais ao 

comercio internacional e com os novos equipamentos e sistemas criados pelas 

tecnologias de transporte. 

Novos tipos de policiamento urbane surgem, como policiamento modular, 

radiopatrulha, demonstrando uma mudanga de comportamento nas ag6es da polfcia 

que estao cada vez mais pr6ximas da comunidade. A Polfcia Militar passa a ter 

niaior participagao social, pois alem de prevenir a criminalidade, presta servigos de 

cunho social de socorrimento aos carentes e de salvamento e protegao por ocasiao 

de desastres e calamidades publicas. 

0 mundo continuava mudando. E as mudangas ja eram muito velozes. 

4.1.3 Era da lnformagao 

Teve seu infcio por volta de 1990. Suas caracterfsticas principais sao as 

mudangas, que se tornaram rapidas, imprevistas, inesperadas. DRUCKER (1999) foi 

o arauto que anteviu essa poderosa transformagao mundial. A tecnologia trouxe 

desdobramentos completamente imprevistos e transformou o mundo em uma aldeia 

global. A informagao passou a cruzar o mundo em milesimos de segundo. A tecnologia 

da informagao provocou o surgimento da globalizagao da economia. A competitividade 

tornou-se mais intensa entre as organizag6es. A estrutura organizacional em matriz 

tornou-se insuficiente para dotar as organizag6es da agilidade, mobilidade, inovagao 

e mudanga necessarias para suportar as ameagas e oportunidades dentro de urn 

ambiente de intensa mudanga e turbulencia. Os processes organizacionais tornaram-se 
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mais importantes do que os 6rgaos que constituem a organizagao. Os 6rgaos tomaram-se 

provis6rios e nao definitivos. Os cargos e fungoes passaram a ser constantemente 

definidos e redefinidos em razao das mudangas no ambiente e na tecnologia. Os 

produtos e servigos passaram a ser continuamente ajustados as demandas e 

necessidades do cliente, agora dotados de habitos mutaveis e exigentes. Em 

organizag6es mais expostas as mudangas ambientais, a estrutura predominante 

passou a ser fundamentada, nao mais em 6rgaos estaveis, mas em equipes 

multifuncionais de trabalho com atividades pr:ovis6rias voltadas para miss6es 

especfficas e com objetivos definidos. Esse e o terceiro e atual estagio de 

globalizagao; e o da globalizagao produtiva no qual as empresas procuram se 

reestruturar segundo uma 16gica e operag6es globalmente integradas. 

A partir da Constituigao Federal de 1988, a Polfcia Militar sofreu urn grande 

impacto. A questao de Seguranga Publica passa a fazer parte da Carta Magna do 

Estado, as miss6es da Polfcia Militar estao premiadas neste documento, nas 

mesmas condig6es dos direitos e garantias individuais, da defesa do estado e das 

instituig6es democraticas, da ordem social. 0 processo de democratizagao da 

sociedade brasileira se acelera, as pessoas buscam seus direitos, os protestos 

publicos deixam de ser reprimidos, a polfcia agora tern que defender o cidadao. 

Segundo ALVES (1997, MARCINEIRO e PACHECO, 2005, p. 31) o papel da 

polfcia dentro de urn estado democratico e "garantir o livre exercfcio dos direitos e 

liberdades e de proporcionar seguranga aos cidadaos", posto que nas democracias 

a liberdade e urn valor supremo, a par da seguranga. Por isso, as organizag6es 

militares passam a investir mais no homem policial-militar, renovag6es de grades 

curriculares acontecem, os servigos de policiamento ostensivo buscam aproximagao 

com a comunidade, projetos de formas de policiamento se sucedem sempre em 

busca de aproximagao social, vide, atualmente, Polfcia Comunitaria representada 
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pelo projeto POVQ20. A tecnologia faz parte do trabalho policial. A informatica e urn 

instrumento de trabalho e mais urn elo com a comunidade. 

Uma nova institucionalidade come<;a a ser construfda. Em termos de comercio 

regional, ha a cria<;ao dos blocos comerciais: Nafta, Mercosul, Uniao Europeia, Asean, 

Alca. Em nfvel global, inicia-se o processo para estabelecer as condi<;6es de regula<;ao 

dos mercados, por meio da Organiza<;ao Mundial do Comercio (OMC) e do Fundo 

Monetario lnternacional (FMI). Anistia lnternacional, Comissao lnternacional de Direitos 

Humanos passam a ser parceiros nas atua<;6es de Seguran<;a Publica, sobretudo da 

Polfcia Militar. 

As mudan<;as passaram a ser rapidas, velozes, sem continuidade com o 

passado, trazendo urn contexto ambiental de turbulencia e de imprevisibilidade. 

4.2 TENDENCIAS SOCIAlS REFERENTES AO TRABALHO 

A evolu<;ao dos mercados de trabalho, inclusive no trabalho publico, nos 

ultimos anos modificou substancialmente as polfticas profissionais. 0 processo de 

globaliza<;ao da economia, as inova<;6es tecnol6gicas, as novas formas de organiza<;ao 

do trabalho e os modernos meios de comunica<;ao responsaveis pela cria<;ao do 

espa<;o virtual exigem dos trabalhadores, alem das capacidades especfficas requeridas 

por uma ocupa<;ao, nfveis cada vez mais altos de educa<;ao, capacidade de trabalho 

em equipe e de comunica<;ao no ambiente de trabalho em continua mudan<;a. 

Ate a decada de setenta, o regime dos mercados era considerado vendedor, 

ou seja, a demanda era maior que a oferta: tudo o que fosse produzido teria 

compradores. Assim, quem estabelecia as regras eram os produtores. 0 desafio era 

aumentar a capacidade produtiva, sem maiores preocupa<;6es com o estabelecimento 

de estrategias consistentes ou mesmo com a eficiencia produtiva. As pessoas eram 

20Policiamento Ostensivo Volante - Visa a estabelecer com a comunidade uma constante troca de 
informag6es, objetivando a redugao da criminalidade e da sensagao de inseguranga, promovendo, 
ainda, urn aumento da resistencia ao crime na implantagao de tecnicas preventivas e, igualmente, 
eliminando as condig6es que afetam a manutengao da ordem publica. Trabalha especificamente na 
prevengao criminal, no auxilio e socorro comunitarios e na necessaria integragao com a comunidade. 
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consideradas recursos de produgao, juntamente com outros recursos organizacionais. 

E dentro dessa concepgao, a administragao das pessoas era tradicionalmente 

denominada Relagao Industrial. 0 homem era ainda considerado urn apendice da 

maquina. 0 comparative que se pode estabelecer com as organizag6es publicas 

nesta epoca, e de gestao voltada para estruturagao e atendimento da maquina 

governamental. Assim tambem, a Polfcia Militar que tern suas competencias todas 

referenciadas no atendimento ao Estado. A mao-de-obra policial, em sua maioria, 

cumpre ordens e a chefia determina por qual caminho deve seguir, sob a lide do 

desejo do Estado. 

A situagao comegou a mudar a partir da "crise do petr61eo", na segunda 

metade da decada de setenta. Com a entrada de novos players21 internacionais 

(especialmente das empresas japonesas e, depois, de outros pafses asiaticos), a 

oferta tornou-se maior que a demanda e ficou cada vez mais evidente a existencia 

de excesso de capacidade produtiva ( overcapacit/22 ). 

A medida que o mercado tornou-se comprador, os clientes e consumidores 

passaram a "ditar as regras". 0 movimento da qualidade emergiu como o grande 

balizador do desenvolvimento empresarial e as empresas passaram a "orientar-se 

para o cliente". A partir de entao, acirrou-se a competitividade, e as empresas iniciaram 

urn profundo processo de reestruturagao. 

Este processo gira em torno de aspectos da organizagao do trabalho. Os 

novos modelos de organizagao do trabalho, conhecidos por diferentes denominag6es, 

tais como produgao "ajustada", "de alto rendimento", just in time23, se baseiam 

principalmente no criterio de que o incremento da qualidade, produtividade e flexibilidade 

pode ser obtido mediante a utilizagao mais eficaz da forga de trabalho. 

A velha concepgao de Relag6es lndustriais foi substitufda por uma nova 

visao de Administragao de Recursos Humanos; as pessoas como recursos vivos e 

21 Concorrentes. 
22Excesso de capacidade. 
23Ao mesmo tempo. 
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nao como fatores inermes de produgao. A tecnologia passou por incrfvel e intenso 

desenvolvimento e comegou a influenciar poderosamente a vida dentro das organizag6es 

e as pessoas que delas participavam. 

Oeste modo, entre as principais caracterfsticas de alto rendimento profissional 

destacam-se a participagao pessoal, a eficiencia da produgao, o controle estatfstico 

dos processos, o aperfeigoamento continuo dos recursos humanos, a gestao da 

qualidade total, a atengao as necessidades especfficas da organizagao, a tomada de 

decis6es em equipe, uma menor importancia dos superiores, a rotagao nos postos 

de trabalho, a participagao nos beneffcios, maiores responsabilidades aos trabalhadores 

e maior confianga no desenvolvimento dos trabalhos individuais. 

As atuais tendencias do mercado de trabalho, derivadas do comportamento 

dos setores produtivos, indicam as seguintes tendencias: crescimento do setor de 

servigos, crescimento do emprego atfpico, incremento de pequenas e medias empresas, 

aumento de mudangas de emprego durante a vida ativa dos trabalhadores, incremento 

de trabalho nao manual (aumento de atividades intelectuais), decrescimento dos servigos 

publicos e aumento do risco de desemprego das populag6es menos qualificadas. 

Entre outras tendencias do desenvolvimento tecnol6gico podem ser enumeradas 

as seguintes: 

Maior velocidade de inovagao; 

Diminuigao do ciclo de vida dos produtos; 

Maior flexibilidade das tecnologias; 

Substituigao da materia-prima; 

Incremento da automatizagao; 

Incremento do desenvolvimento de projetos; 

Perda da vigencia da mao-de-obra de menor qualificagao; e 

Aumento consideravel da aplicagao de novas tecnologias. 

Novos parametros para aumentar a produtividade das empresas surgiram 

nos ultimos tempos, como consequencia do resultado das novas caracterfsticas do 

desenvolvimento tecnol6gico do setor produtivo. A produtividade, a qualidade, a 
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tecnologia e a qualificagao dos recursos humanos determinam a competitividade dos 

setores produtivos. 0 recurso mais importante deixou de ser o capital financeiro e 

passou a ser o conhecimento. 0 dinheiro continua a ser importante, mas mais 

importante ainda e o conhecimento sobre como usa-lo e aplica-lo rentavelmente. 

A Antiga Administragao de Recursos Humanos cedeu Iugar a uma nova abordagem: 

a Gestao de Pessoas. As pessoas deixaram de ser simples recursos organizacionais 

para serem abordadas como seres dotados de inteligemcia, conhecimentos, habilidades, 

personalidades, aspiragoes, percepgoes e coisas assim. 

Hoje, pode-se observar que os novos postos de trabalho surgidos nas 

organizagoes com base nas novas tecnologias, em vez de exigir os conhecimentos 

concretes, precisos e limitados da epoca anterior, demandam uma grande versatilidade 

de fungoes de acordo com a tendemcia da formagao de equipes polivalentes e com 

fungoes multiplas. Urn policial-militar nao pode mais ficar esperando uma determinagao 

de seu superior hierarquico para tomar uma ou outra atitude. 0 cidadao que procura 

pela polfcia deseja e exige solugoes rapidas e inteligentes. A sociedade atual 

necessita de urn policial com as mesmas caracterfsticas que as empresas atribuem 

a seus funcionarios, ou seja, boa comunicagao, discernimento, conhecimento, enfim 

alguem que produza uma solugao para o problema apresentado atingindo o objetivo 

da organizagao. Por isso, os profissionais necessitam de uma formagao mais ampla, 

com maiores e melhores conhecimentos, com alta capacidade de raciocfnio e 

comunicagao e com reconhecidas habilidades para resolver muitos problemas. 

Dentro deste novo contexto que a Polfcia Militar se apresenta, buscando 

desenvolver programas que se integrem a sociedade, o policial-militar passa a 

desempenhar variados papeis dentro do processo produtivo de seguranga publica 

(necessita ter uma visao global de qual e o neg6cio da organizagao e quais 

atividades deve desempenhar para atingir este objetivo), o que e possfvel porque 

hoje existe a segmentagao do espago geografico, a descentralizagao do poder. lsto 

faz com que surjam novas exigencias em torno das quais devem concentrar-se as 
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grades curriculares dos cursos de formac;ao, especializac;ao e atualizac;ao das 

organizac;oes militares e de todas as instituig6es que interajam com a comunidade. 

4.3 NOVO PERFIL PROFISSIONAL 

Este sEkulo esta caracterizado pelo domfnio do conhecimento. 0 que mais 

adiciona valor ao profissional e a sua disposic;ao para a obtenc;ao do conhecimento. 

Este novo perfil profissional do trabalhador requerido pelo mundo do trabalho de 

hoje outorga mais poder ao indivfduo. lsto significa que os instrumentos, as tecnicas 

e seu controle terao que passar as maos do trabalhador. A proliferac;ao da informac;ao, 

o ritmo de inovac;6es tecnol6gicas, a evoluc;ao das necessidades e o potencial humano 

sao aspectos que contribuem para acelerar as contfnuas mudanc;as nos perfis 

normativos. Neste sentido, pode-se pensar que, no campo das tarefas profissionais, 

seja produc;ao de bens ou servic;os, passa-se: 

Da atividade controlada pelo superior a uma atividade controlada pelo 

trabalhador; 

De urn trabalho regulamentado por procedimentos a outro orientado 

para a soluc;ao de problemas; 

Do controle direto de uma tarefa ao trabalho controlado por objetivos; 

Do trabalho pessoal controlado e dirigido, ao trabalho criativo e de 

cooperac;ao do indivfduo como membro de urn grupo; 

Do acesso controlado pela informac;ao a outro livre; e 

Do ensino a aprendizagem de atitudes e conhecimento. 

0 perfil requerido pelo mundo dq trabalho de hoje precisa de pessoas que 

tomem iniciativas, assumam responsabilidades, tenham capacidade para utilizar 

instrumentos e equipamentos sofisticados e inteligentes alem de estarem familiarizados 

com eles; estejam preparados para o trabalho em equipe, possam liderar esta equipe 

quando necessaria e que tenham capacidade de planejar e executar projetos complexos. 

Finalmente, que tenham a capacidade de aprender novos conhecimentos e adquirir 
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atitudes de maneira rapida e efetiva; que estejam abertos as contfnuas transforma<;6es 

e diferentes formas de organiza<;ao do trabalho e que sejam capazes de identificar 

problemas e encontrar solu<;6es para estes problemas. Em outras palavras, o setor 

profissional esta a exigir: 

Maior compreensao da atividade profissional em seu conjunto e do entomo 

em que esta se realiza, mais alem do que o simples posto de trabalho; 

Capacidade de resolver problemas e trabalhar em equipe, para tambem 

tomar decis6es autonomas com base em informa<;ao objetiva; e 

Atitude positiva para a mudan<;a, tendo em vista os permanentes desafios 

que imp6em as unidades de trabalho, as flutuantes condi<;6es sociais e 

as inova<;6es tecnol6gicas. 

E dentro desse mundo em continua mudan<;a e transforma<;ao que a 

gestae de pessoas representa a maneira pela qual as organiza<;6es precisam lidar 

com as pessoas trabalhando em conjunto em plena era da informa<;ao. Nao mais 

como recursos organizacionais que precisam ser passivamente administrados, mas 

como seres inteligentes e proativos, capazes de responsabilidade e de iniciativa e 

dotados de habilidades e de conhecimentos que ajudam a administrar pessoas, mas 

de administrar com as pessoas. Esse e o novo espfrito, a nova concep<;ao. 
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5 GESTAO HUMANA 

0 infcio exato da gestao de pessoas como preocupa9ao especffica da a9ao 

administrativa e incerto e, provavelmente, deve ter ocorrido junto com o surgimento 

da vida humana em comunidade. Durante urn grande perfodo da hist6ria, a maioria do 

trabalho produtivo era executado em pequenos grupos, havendo pouca necessidade 

de urn estudo formal da administra9ao de pessoal. 

0 surgimento do 6rgao de gerenciamento humano ocorreu somente no 

infcio do seculo XX. As atividades iniciais desse 6rgao estavam, pesadamente, voltadas 

para os programas paternalistas de bem-estar social, numa tentativa de contra-arrestar 

a hostilidade sindical que estava em franca expansao. 

A etapa seguinte na evolu~o do gerenciamento humano resultou da influencia 

do pensamento filos6fico existencialista e dos estudos da sociologia do trabalho que 

demonstraram que as metas de eficiencia da administra9ao cientffica tinham de ser 

equilibradas por considera96es das necessidades humanas. A esta etapa chamou-se 

"movimento das rela96es humanas". A partir desta fase, temas como comunica9ao, 

motiva(fao, lideran9a e tipos de supervisao passaram a ser tambem discutidos e 

considerados no gerenciamento humano. 

A etapa mais recente do gerenciamento humano foi o desenvolvimento do 

termo Administra(faO de Recursos Humanos. Seu aparecimento deve-se a introdU(faO 

de conceitos origimirios da teoria geral dos sistemas a gestao de pessoal. 

A partir da decada de 1990, urn aprimoramento da fase da administra9ao 

humana se inicia, baseado no aprimoramento da gestao por processos e aprimoramento 

da abordagem sistemica. A administra9ao de recursos humanos passou a sofrer 

influencia das mudan9as socioeconomicas que tern como corolario estabelecer que 

o conhecimento possa ser percebido como nova fonte de riqueza, mas ainda nao 

soube como trata-lo efetivamente na administra9ao de recursos humanos. 

Em urn refinamento da abordagem de sistemas, a administra9ao de recursos 

humanos passa a ser entendida como subsistemas inter-relacionados, os quais formam 
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urn processo dinamico por meio do qual os seres humanos sao captados, atrafdos, 

aplicados em suas tarefas, mantidos, desenvolvidos e monitorados pela organiza<;ao. 

Gada uma das sucessivas fases trouxe melhorias na gestae de pessoas. 

E o que caracterizava a mudan<;a de uma fase para outra era, essencialmente, uma 

mudan<;a significativa em pelo menos tres das seguintes dimensoes: 

Resultados - ampliavam-se a eficacia e a eficiencia dos recursos humanos; 

Humaniza<;ao - resgatava-se parte da natureza humana e melhorava-se 

significativamente a rela<;ao indivfduo-organiza<;ao; 

Estrutura da area de Recursos Humanos - realizava-se uma mudan<;a 

significativa na estrutura da area; 

Abordagem - ocorria uma mudan<;a significativa na forma de considerar 

o gerenciamento de recursos humanos ou gestae de pessoas. 

As novas influencias em conjunto com a emergencia dos sistemas de 

recompensa baseados em competencias, pouco a pouco estendidos para outros 

sistemas de recursos humanos, alem do surgimento dos conceitos de capital intelectual, 

criaram condi<;oes para uma nova abordagem de gestae de pessoas e, por 

consequencia, o caracterizar de uma nova fase. 

Propoe-se que a administra<;ao de recursos humanos da era do conhecimento 

seja denominada Gestae Humana. 

A proposta decorre do fato de ser possfvel destacar a mudan<;a do papel 

das pessoas, que nao sao mais consideradas recursos ou fatores de produ<;§.o 

unidimensionais, mas seres holfsticos, dotados de habilidades, inteligencia e 

sentimentos e, principalmente, comprometimento. 

Assim entende-se por gestae humana o conjunto de polfticas, processes, 

programas e a<;6es integradas, para: direcionar, prover, aplicar, desenvolver, compensar, 

gerenciar desempenho, monitorar, comprometer e liderar competencias, que interagem 

com o indivfduo visando a ampliar a eficiencia e a eficacia organizacional. 
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Na Polfcia Militar do Parana as quest6es referentes a gestao de pessoal 

sao de responsabilidade da Diretoria de Pessoal, segundo a Lei n.0 6774, de 8 de 

janeiro de 1976, Lei de Organizagao Basica da Polfcia Militar do Parana (LOB): 

Art. 15 A Diretoria de Pessoal e o 6rgao de direc;ao setorial do Sistema de Pessoal que se 
incumbe do planejamento, execuc;ao, controle e fiscalizac;ao das atividades relacionadas 
com pessoal policial-militar e civil, englobando: 

- classificac;ao e movimentac;ao de pessoal; 
II - promoc;6es, assessoramento as respectivas comiss6es; 
Ill - inativos e pensionistas; 
IV - cadastro e avaliac;ao; 

V - direitos, deveres e incentives; 
VI - justic;a e disciplina; 

VII - recrutamento e selec;ao; 
VIII- mobilizac;ao de pessoal; 
IX - assistencia social; 
X - assistencia juridica; 

XI - assistencia religiosa; 
XII - identificac;ao; e 
XIII- psicoprogn6stico e orientac;ao. 

Em 1979, a lnspetoria-Gen:d das Polfcias Militares24 remete as 

corporag6es, a Circular n. 22, datada de 21 de setembro de 1979, que descreve as 

atribuig6es organicas dos seus principais 6rgaos de diregao, entre eles as da 

Diretoria de Pessoal. Entretanto, as competencias estabelecidas estao todas 

relacionadas as quest6es administrativas, tais como controles escriturais sobre a 

vida funcional do profissional, controle numerico do efetivo global da corporagao, 

controle dos processes de inclusao, promogao e exclusao da corporagao, 

preparagao dos atos sobre movimentagao dos policiais-militares, administragao das 

atividades de assistencia social, jurfdica, religiosa e outras. 

0 Regulamento para as Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 

(R 200), tambem trata de algumas questoes do pessoal das Polfcias Militares. Sua 

abordagem e sobre as exigencias de formagao profissional, requisites para promogao, 

241nspetoria pertencente ao Estado-Maior do Exercito, destina-se a controlar o efetivo, armamento e 
instruc;ao, alem de estabelecer normas para organizac;ao das Policias Militares e Corpos de 
Bombeiros. Militares. 
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exercfcio de cargos ou fungoes, sem se identificar qual a polftica de pessoal que 

sera aplicada. 

A Polfcia Militar do Parana, ainda nao tern polfticas sedimentadas de 

gestao humana, sob este prisma descrito. A distribuigao do efetivo ainda e realizada 

conforme previsto no Quadro Organizacional de Distribuigao de Efetivo. 

As adaptagoes necessarias para atender a demanda da sociedade, de forma 

geral, sao resolvidas por agoes pontuais. Urn aumento regional de criminalidade, a 

implantagao de urn novo processo de policiamento, sao situagoes resolvidas com 

deslocamento de efetivo, realizagoes de operagoes peri6dicas, quando entao, 

praticamente, a Diretoria de Pessoal nao tern participagao. Em casos mais graves, 

ha uma desconsideragao ao numero previsto no Quadro Organizacional, colocando 

o efetivo numa posigao de excegao quanto a previsao administrativa. 

Nos ultimos 1 0 anos, observa-se urn a evolugao na questao de gestao 

humana, quanto a consideragao ao homem que veste a farda na PMPR. Neste 

perfodo alguns setores, ligados direta ou indiretamente a Diretoria de Pessoal, 

passaram a atender as necessidades pessoais do policial-militar de maneira mais 

sistematizada. Podemos citar o Servigo de Assistencia Social da PMPR (SAS), que 

da assistencia ao policial-militar e sua familia, principalmente quando em 

decorrencia de alguma atuagao policial, sofre qualquer consequencia de ordem 

emocional, por exemplo. 0 Hospital da Polfcia Militar vern passando por 

reformulagoes a fim de melhorar o atendimento, unidades policiais-militares 

descentralizadas oferecem servigo odontol6gico em suas sedes; batalhoes buscam 

parcerias com instituigoes que possam oferecer servigos aos policiais-militares, por 

exemplo, acompanhamento psicol6gico, de saude ffsica, etc. Nesse sentido, e 

possfvel garantir, a gestao humana na corporagao vern evoluindo. 

Quando se trata da gestao humana que vincule a pessoa ao trabalho, tern 

que se observar que muito ainda tern a ser feito. 

As classificagoes do policiais-militares em suas fungoes, em geral, ainda 

nao sao realizadas atendendo criterios cientfficos. Por vezes acontecem por ingerencia 
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polftica, interesses pessoais, ou pelo desconhecimento das competencias individuais 

de cada policial-militar. Os cargos e fungoes sao preenchidos, na sua maioria, sem 

que se observem as competencias de cada indivfduo, bern porque nao existe esta 

definigao de quais as competencias essenciais e organizacionais sao afetas para 

que aquela fungao policial realmente atinja os objetivos da organizagao. 

Pode-se constatar que a raiz do problema, em se ter dificuldades de 

realizar a gestao humana por competencias, esteja residente justamente na falta de 

definigao das competencias por posto ou fungao. Urn evento bern atual, que reafirma 

esta posigao, e a questao da implantagao da filosofia da polfcia comunitaria. 0 

movimento que se observa nesta relagao homem e trabalho e a seguinte: a PMPR 

para integrar o policial-militar a esta nova forma de se fazer o policiamento 

ostensivo, primeiramente esta capacitando o policial, independente de seu posto ou 

graduagao. Ou seja, retorna aos bancos escolares, onde recebe instrugao sobre 

quais as habilidades, os perfis, ou seja, as competencias necessarias para que . se 

efetive objetivamente seu trabalho. 

Nessa linha de primeiro capacitar, depois aplicar e fixar o policial naquela 

missao, comprovadamente estao projetos de sucesso como o PROERD e a Patrulha 

Escolar Comunitaria. Programas que a sociedade ja legitimou, conforme se ve na 

mfdia diariamente. Ha mais tempo, tambem na linha de vincular competencia e 

trabalho, pode-se observar os policiais-militares participantes da polfcia de choque, 

em que s6 podem permanecer policias-militares que demonstrem as competencias 

necessarias para urn tipo de policiamento bastante especffico, 

Polftica de gestao humana voltada para competencias, ainda nao e uma 

reaHdade na Polfcia Militar do Parana! como em muitas empresas privadas e em 

outros 6rgaos governamentais. 
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5.1 GESTAO HUMANA COMO ESTRATEGIA DE GESTAO POR COMPETENCIAS 

A decada de noventa, com seus desafios de crescenta competitividade e 

globaliza(fao das atividades, levou o alinhamento definitive das poHticas de gestao 

de recursos humanos as estrategias empresariais, incorporando a pratica organizacional 

o conceito de competencia, como base do modelo para se gerenciarem pessoas. 

A gestao estrategica por competencias, muito mais do que uma forma de 

administrar, e uma filosofia de desenvolvimento de talentos nas empresas. Por 

intermedio dela pode-se orientar as a(f6es das pessoas no intuito de se construir 

uma organiza(fao eficaz, ou seja, aquela que atinge as suas metas e seus objetivos 

tra(fados. 

A estrategia corresponde a capacidade de se trabalhar continua e 

sistematicamente o ajustamento da organiza(fao as condi<f6es ambientais em 

muta(fao, tendo em mente a visao de futuro e a perpetuidade organizacional. 

STOREY (1989, FLEURY & FLEURY, 2004, p. 77) observa a elasticidade 

com que a expressao gestao estrategica por competencias tern sido utilizada. Segundo 

o autor, e possfvel identificar uma versao soft do termo e uma versao hard. 

A versao hard enfatiza os aspectos quantitativos, de administrar recursos 

humanos de forma racional, objetivando a estrategia do neg6cio. 

A versao soft enfatiza os aspectos da comunica(fao, motiva<fao e lideran(fa, 

ou seja, a defini(fao de uma estrategia de recursos humanos para se obter uma for(fa 

de trabalho altamente motivada e comprometida com a organiza(fao deve preceder 

as demais estrategias organizacionais. 

Essa aparente contradi(fao entre as duas vers6es tern sido resolvida pelos 

autores americanos com o conceito de tough love, ou seja, uma gestao marcada por 

princfpios de incentive ao desenvolvimento e comprometimento das pessoas, mas 

com a contrapartida da exigencia crescenta dos resultados. A estabilidade das 

rela<f6es empregatfcias fica, assim, condicionada ao desempenho das pessoas e a 

sua relevancia para a realiza(fao das estrategias da organiza(fao. 
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Outro ponto importante diz respeito a participac;ao no processo de 

elaborac;ao de estrategias (ALBUQUERQUE apud FLEURY & FLEURY, 2004, p. 77 

e WOOD apud FLEURY & FLEURY, 2004, p. 77 ). Para a estrategia conseguir 

adesao, e necessaria que haja participac;ao, isto e, que nao seja privilegio de uma 

minoria pensante, mas seja discutida nas varias esferas da vida organizacional. 

Essa tendencia, de vinculac;ao da estrategia organizacional as 

competencias humanas, tern sido observada nao s6 em empresas de pafses 

desenvolvidos, americanas e europeias, mas tambem em empresas brasileiras. Em 

pesquisas realizadas entre profissionais ligados a area de recursos humanos e 

estudos de caso em empresas, FISCHER (1998 e 2003, DUTRA, 2004, p.55) 

confirmou a tendencia de as empresas brasileiras estarem passando por mudanc;as 

em suas praticas de gestao de pessoas, as quais sao consistentes com o modelo de 

gestao estrategica de recursos humanos. Enfatizou ainda o princfpio de gestao 

marcada por incentives e valorizac;ao ao desenvolvimento e comprometimento das 

pessoas com a contrapartida de exigencia crescenta de resultados. Na ultima 

pesquisa (DELPHI - RH 201 0), FISCHER (1998 e 2003, DUTRA, 2004, p.57) 

observou que o maior desafio para as empresas, segundo os profissionais 

pesquisados, e alinhar as pessoas, suas competencias e seu desempenho, as 

estrategias de neg6cios e aos objetivos organizacionais. Entre os princfpios que 

orientarao os modelos de gestao de pessoas nos pr6ximos anos, a gestao por 

competencias recebeu destaque especial. 

Como pratica das empresas mais avanc;adas, FISCHER (1998 e 2003, 

DUTRA, 2004, p.57) observou os seguintes pontos: 

Captac;ao: na procura das competencias· necessarias as estrategias do 

neg6cio, as empresas procuram captar pessoas com nfvel educacional 

elevado; os programas de trainees sao tambem considerados fundamentais 

para atrair novos talentos, o chamado sangue novo, que nao s6 acena 

com a possibilidade de renovac;ao futura dos quadros, mas tambem 

questiona os procedimentos vigentes com os gestores mais antigos; 
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Desenvolvimento: essa competencia e considerada a pega-chave das 

praticas de gestao: o desenvolvimento, por meio de praticas diversas, 

das competencias essenciais; observa-se tambem a demanda por 

pessoas preocupadas com o autodesenvolvimento; 

Remuneragao: observa-se a adogao de novas formas de remuneragao: 

participagao nos resultados, remuneragao variavel e mesmo a remuneragao, 

tomando como base as competencias desenvolvidas; a ligagao da 

remuneragao com os instrumentos de avaliagao de performance, de 

desempenho, com a consequente revitalizagao desses instrumentos, e 

uma tendencia observada. 

Dois grandes desafios se colocam para as organizag6es em termos de 

desenvolvimento de urn modelo de gestao por competencias: 

Alinhar realmente as competencias individuais as competencias organi

zacionais e as estrategias de neg6cio das empresas; 

Desenvolver nas pessoas competencias que nao apenas agreguem 

valor a organizagao, mas que tambem agreguem valor ao indivfduo. Em 

outras palavras, nao ancorar simplesmente a formagao, o desenvolvimento 

de competencias na versao hard da gestao estrategica de recursos 

humanos, mas desenvolver modelos mais flexiveis, com espago para o 

desenvolvimento do ser humano. 

Analisando a proposta dos dois autores comparativamente com as atribuig6es 

da gestao humana que acontece na policia, percebe-se que a versao harcf2.5 e, 

ainda, a mais utilizada pela Policia Militar do Parana, pois enfatiza os aspectos 

quantitativos, de administrar recursos humanos de forma racional. 

A politica de preenchimento das vagas por unidade esta fixada no dado 

numerico, quantitativa. Nao se faz urn estudo das competencias individuais e 

25Duro, dificil. 
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organizacionais para que seja possfvel verificar se o dado quantitative pode ser 

diminufdo em func;ao do dado qualitative. 

E certo dizer, que ja se caminhou nesta direc;ao. Pode-se perceber que 

existe urn embriao da versao soft na definic;ao dos recursos humanos da PMPR. 

Alguns policiais-militares com competencias individuais estao sendo aproveitados, 

de forma a atender a competencia organizacional em determinados setores. 0 que 

acontece e que estes aproveitamentos sao feitos ao acaso. Nao e possfvel encontrar 

documentac;ao que estabelec;a uma sistematizac;ao quanto ao aproveitamento das 

competencias individuais em prol das unidades policiais-militares. 

Acredita-se que as dificuldades que a Polfcia Militar do Parana enfrenta 

para estabelecer uma gestao estrategica por competencias passe pelo gigantismo 

da maquina, sao 20.000 policiais-militares, distribufdos pelos 399 municfpios 

paranaenses; possui mais de uma centena de postos e func;6es que devem atender 

aos anseios e caracterfsticas de diferentes comunidades; suas func;6es nao tern 

normatizac;ao quanto suas competencias organizacionais, nem tampouco quais as 

competencias individuais mfnimas para seu desempenho; e, ainda, a definic;ao de 

competencias e urn processo dinamico e muito novo para todas as organizac;6es. 

5.2 MODELO DE GESTAO DE PESSOAS 

Urn modelo de gestao deve abranger urn conjunto de conceitos e 

referenciais que oferec;am, a urn s6 tempo, condic;6es de compreender a realidade 

organizacional e instrumentos para agir sobre ela, aprimorando-a. Segundo 

FISCHER (2002, FLEURY & FLEURY, 2004, p. 78), "o modelo de gestao de 

pessoas e a maneira pela qual a empresa se organiza para gerenciar e orientar o 

comportamento humano no trabalho". 

Urn modelo articulado por competencias e necessaria em func;ao do 

ambiente mais competitive em que se vive e os modelos anteriores nao oferecem 

respostas adequadas. Ao se olhar mais atentamente para as organizac;6es, observa-
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se que nao ha compromissos com uma corrente de modelo de gestao, etas 

simplesmente reagem as press6es e as deixam desnorteadas. Percebe-se que a 

ausencia de uma linha conceitual clara para orientar a construgao de processos de 

gestao impede que os princfpios e as polfticas de gestao de pessoas estejam 

articulados e coerentes entre si, e muito menos com as estrategias empresariais. 

As caracterfsticas principais do modelo de gestao utilizado ate aqui tern 

bases formadas na administragao cientffica, na qual as pessoas sao vistas como 

responsaveis por urn conjunto de atividades ou fungoes. Essa visao das pessoas 

tern sido responsavel por distorg6es na analise e interpretagao da realidade 

organizacional, gerando instrumentos, processos e metodologias inadequados para 

atuar sobre ela. Essas distorg6es ocorrem porque as bases em que se assentam os 

conceitos e os instrumentos sao alteradas em fungao das press6es internas e 

externas recebidas pela organizagao. Esta instabilidade faz com que as pessoas 

tenham dificuldade de se localizar, de avaliar com clareza suas perspectivas e de 

estabelecer urn projeto profissional alinhado com as expectativas e necessidades da 

organizagao. Por sua vez, a organizagao tern dificuldade de deixar clara a sua 

expectativa em relagao as pessoas. 

Essas distorg6es sao agravadas quando a organizagao busca sistemas 

fechados de gestao e quer implementa-Jos a todo custo. Para corrigir essas 

distorg6es, a organizagao tern que estabelecer uma base conceitual s61ida que 

responda a todas as quest6es sobre movimentagao, desenvolvimento, valorizagao 

de pessoas. 

5.2.1 Movimentagao de Pessoas 

E o processo que trata do movimento ffsico da pessoa na organizagao. Da 

perspectiva da organizagao, a movimentagao esta ligada a decis6es como 

planejamento, socializagao, reposicionamento das pessoas, etc. Da perspectiva da 
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pessoa, a movimenta<;ao diz respeito a melhor oportunidade de trabalho, localiza<;ao 

geografica do trabalho, facilidades de ordem pessoal, etc. 

Aspecto crucial e a capta<;ao de pessoas, isto e, encontrar e estabelecer 

uma rela<;ao de trabalho com pessoas capazes de atender as suas necessidades. 

Este processo pressup6e a consciencia da organiza<;ao em rela<;ao as suas 

necessidades. A capta<;ao de pessoas adequadas as necessidades da organiza<;ao 

exige a concretiza<;ao do perfil profissional, comportamental esperado; entregas 

desejadas da pessoa, para atender as necessidades da organiza<;ao presentes e 

futuras; condi<;6es de trabalho; de desenvolvimento profissional; e contratuais. 

0 primeiro aspecto a ser analisado e o conjunto de entregas esperado da 

pessoa a ser captada. Esse conjunto de entregas pede caracterizar-se pelas 

competencias a serem entregues, pela defini<;ao do nfvel de complexidade dessas 

entregas e pelo delineamento do espa<;o ocupacional. 0 conjunto de entregas 

conduz ao estabelecimento do perfil da pessoa a ser captada, tanto em termos de 

requisites tecnicos necessaries forma<;ao, experiencia, habilidades e 

conhecimentos -, quanto em termos da trajet6ria de realiza<;6es dessa pessoa, para 

que ela possa demonstrar a maturidade ou o nfvel de abstra<;ao correspondente as 

necessidades impostas pela posi<;ao 

QUADRO 4- DIFERENTES ABORDAGENS PARA A CAPTA<;:AO DE PESSOAS 

ASPECTOS ANALISADOS ABORDAGEM TRADICIONAL I ABORDAGEM POR COMPETENCIA 

' I 

Horizonte profissional Cargo a ser ocupa~o_______ I Carreira da pessoa na empresa 
r--- ------
Perfil Para urn cargo especifico I Para atender a demandas presentes e 

futuras 

Processo de escolha Observa a adequagao para o cargo I Observa a adequagao para uma 

1 
trajet6ria especifica 

Ferramenta de escolha I Testes de conhecimentos, habilidades e l Analise da trajet6ria profissional para 

atitudes necessarias para o cargo avaliar a maturidade profissional e o 

I j ritmo de desenvolvimento 

Contrato psicol6gico I Contrato construido visando a J Contrato oooot~fdo , ... do a """ 
determinada posigao na empresa carreira ou trajet6ria profissional na 

empresa 
-

Compromisso da organizagao I Manter o cargo para o qual a pessoa I Desenvolver a pessoa para determinada 

esta sendo captada I trajet6ria dentro da empresa 

lntemalizagao ! Adequagao ao cargo I Adequagao a uma trajet6ria 

FONTE: Dutra (2004, p.63). 
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5.2.2 Desenvolvimento de Pessoas 

Processes que objetivam estimular e criar condi<;6es para o desenvolvimento 

das pessoas e da organiza<;ao sao mais sensfveis a abordagem por competencia. 

Primeiramente, pela possibilidade de definir o desenvolvimento profissional da pessoa 

como capacidade para assumir atribui<;6es e responsabilidades em nfveis crescentes 

de complexidade. Esse consenso sobre desenvolvimento permite os desdobramentos 

seguintes: 

mensura<;ao do desenvolvimento: mensurar nfveis de complexidade 

permite medir o nfvel de desenvolvimento da pessoa; 

perenidade e comparabilidade dos padr6es: como objeto da mensura<;ao 

nao e o trabalho da pessoa e sim a complexidade dele, ha urn padrao 

estavel no tempo. Alem disso, ha condi<;6es de comparar diferentes 

tipos de trabalho e trabalhos em diferentes contextos; 

desenvolvimento como patrimonio da pessoa: a pessoa que aprende a 

atuar em determinado nfvel de complexidade nao regride para nfveis 

menores. Ao contrario, quando ela tern de trabalhar em nfveis de 

menor complexidade, sente-se frustrada e nao desafiada. 0 

desenvolvimento e urn patrimonio que a pessoa levara consigo para 

onde for. 

0 nfvel de desenvolvimento de uma pessoa determina a expectativa da 

organiza<;ao sobre seu desempenho. Os desafios atribufdos as pessoas, bern como 

a expectativa sobre seu desempenho sao determinados pelo seu nfvel de 

desenvolvimento. A avalia<;ao do desenvolvimento deve ser efetuada pela propria 

pessoa e por sua chefia imediata, com o acompanhamento da chefia mediata. 

0 desenvolvimento da pessoa - sua capacidade de lidar com situa<;6es cada vez 

mais complexas- e patrimonio individual, e ela o levara para onde for. Ao atingir 

a capacidade de atuar em determinado nfvel de complexidade, as pessoas 

nao retrocedem. 
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0 esforgo de uma pessoa difere do seu desenvolvimento em fungao da 

qualidade de sua agregagao para a organizagao. E 6bvio que o que interessa a 

empresa e o desenvolvimento, e nao o esforgo, pois este e uma contingencia; 

ninguem pode garantir que uma pessoa esforgada hoje continue a se-lo amanha. 

0 comportamento pode ou nao afetar o desenvolvimento e o esforgo da 

pessoa. A avaliagao do comportamento e extremamente subjetiva e toma como 

referencia urn padrao de conduta definido pela empresa ou conjunto de pessoas. 

E recomendavel para este caso uma avaliagao de multiplas fontes, para minimizar a 

subjetividade e apresentar para a pessoa avaliada a opiniao publica a seu respeito. 

Organizag6es que estimulam as pessoas para o desenvolvimento estao 

orientadas para o medio e Iongo prazo. No presente, o desenvolvimento e a dimensao 

mais importante do desempenho e deve receber atengao diferenciada. Sem o uso da 

abordagem por competencia, entretanto, dificilmente o desenvolvimento e percebido 

de forma concreta, passfvel de mensuragao. 

0 uso da abordagem por competencia na gestao do desenvolvimento das 

pessoas agrega alto grau de precisao e qualidade. 

5.2.3 Valorizagao das Pessoas 

A valorizagao das pessoas e medida pelas recompensas por elas recebidas 

como contrapartida de seu trabalho para a organizagao. Essas recompensas podem 

ser entendidas como o atendimento as expectativas e necessidades das pessoas: 

economicas, de crescimento pessoal, seguranga, projegao social, reconhecimento, 

possibilidade de expressar-se por meio do trabalho, etc. 

A organizagao tern varias formas de concretizar a recompensa por uma 

contribuigao da pessoa: reconhecimento formal por intermedio de urn elogio, de uma 

carta, de urn premio e ate de uma promogao. A questao-chave no processo de 

valorizagao esta nos criterios a serem utilizados para tanto. Eles devem ser 

coerentes entre si e consistentes no tempo; caso contrario, corre-se o risco de 
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reconhecer duas pessoas de formas diferentes por contribuic;oes semelhantes. Os 

padr6es de equidade sao fundamentais para garantir 0 tratamento justo da 

contribuic;ao da pessoa para a organizac;ao e tambem para estimular as pessoas a 

ampliarem sua contribuic;ao, na medida em que conseguem visualizar padr6es de 

resposta da organizac;ao para as diferentes contribuic;6es. A forma de concretizar as 

recompensas deve estimular respostas das pessoas para a organizac;ao. No passado, 

as pessoas eram estimuladas a adotar uma postura de submissao as determinac;oes 

da empresa e de muito esforc;o para atingirem as metas que lhes eram impostas. 

Atualmente, a expectativa das empresas em relac;ao as pessoas e de uma postura 

autonoma e empreendedora, em que a pessoa tenha iniciativa para antecipar e 

solucionar problemas, e esteja preparada para o amanha. Nesse cenario, o 

desenvolvimento continuo da pessoa e fundamental para sustentar o 

desenvolvimento da organizac;ao. 
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6 PESQUISA 

6.1 PROCEDIMENTO DE CAMPO 

A pesquisa foi realizada utilizando-se o metodo fundamental, descritivo e 

individual, conforms descreve MARCONI (1990). 

Os referenciais utilizados no desenvolvimento dos trabalhos foram livros da 

area da administra<;ao, referentes a gestao do conhecimento organizacional e 

gestao humana, da area da sociologia, referentes a posi<;ao do homem no contexto, 

trabalho, leis, manuais, regulamentos das organizagfies militares e pesquisa de campo. 

A pesquisa de campo desenvolveu-se em Curitiba, Sao Jose dos Pinhais e 

Cascavel, Estado do Parana, durante os meses de Agosto e Setembro de 2005. 

Teve como objetivo identificar com os policiais-militares quais as competencias de 

urn Comandante de Companhia. Como instrumento foi utilizado urn questionario 

composto por questoes fechadas, que trataram de graduar as competencias que urn 

policial-militar deve apresentar quando em fun<;ao de comando; a cada questao 

pode ser atribufda uma nota de 0 (zero) a 3 (tres), a soma desta pontua<;ao por 

questao resultou numa lista com escala das competencias de urn comandante. 

A amostra da Polfcia Militar que foi utilizada refere-se ao efetivo de uma 

Companhia de Polfcia Militar de cada urn dos seguintes batalhoes: 6.0 Batalhao de 

Polfcia Militar, 17.0 Batalhao de Polfcia Militar e Regimento de Polfcia Montada. 

Foram escolhidas tres Companhias Policiais-Militares por entender-se ser a 

Companhia a unidade policial-militar que esta no meio da estrutura organizacional. A 

abordagem de uma outra unidade policial como por exemplo um Pelotao, seria urn 

ciclo muito pequeno, assim como estudar urn Batalhao inviabilizaria urn correto estudo, 

pois se trata de uma estrutura muito grande para ser analisada em pouco tempo. 

Foram escolhidas unidades representativas de tres realidades diferentes: 

Capital, Regiao Metropolitana e Interior do Estado, ou seja, respectivamente, Regimento 

de Polfcia Montada, que apresenta todos os cargos de comando devidamente 
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ocupados, 17.0 Batalhao de Polfcia Militar, unico batalhao da regiao metropolitana e 

6.0 Batalhao de Polfcia Militar que e urn batalhao que desenvolve todas as atividades de 

policiamento e nao esta proximo o suficiente de Curitiba para receber interferencias 

diretas da capital, de forma que se possibilite verificar se ha diferenga de visao por regiao. 

Paralelamente a aplicagao dos questionarios, foram realizadas entrevistas 

com o Diretor de Pessoal da Polfcia Militar do Parana. 

Foram realizadas tambem entrevistas com os Comandantes do 

17.0 Batalhao de Polfcia Militar e Regimento de Polfcia Montada. 0 tipo da entrevista 

foi do tipo padronizada, a fim de obter, dos entrevistados, respostas as mesmas 

perguntas, possibilitando o estabelecimento de comparagoes entre as realidades de 

unidades que estao alocadas em diferentes regioes do Estado do Parana. 

6.2 ENTREVISTAS 

6.2.1 Diretor de Pessoal 

Desde 06 de Janeiro de 2005 a Diretoria de Pessoal esta sob a diregao do 

Cel. Jose Antonio PEREIRA, que esta com 34 anos de servigo ativo na PMPR. 

Questionado sobre quais as competencias de urn Comandante de 

Unidade, seja de Comando de Batalhao, Companhia, Pelotao ou Destacamento, o 

Diretor de Pessoal disse que o Comandante deve conhecer os conceitos de chefia e 

lideranga e aplica-los em sua conduta visando buscar a melhora da qualidade de 

trabalho dentro se seu subsistema na Polfcia Militar. Afirma que e necessaria que 

este profissional exerga uma verdadeira lideranga sobre os demais policiais da 

unidade. Deve possuir grande conhecimento tecnico-profissional, que sempre deve ser 

atualizado. Deve possuir autoconhecimento, energia, seguranga, confianga, serenidade 

e, atuar em estrita observancia da dignidade humana e respeito aos direitos 

individuais de seus liderados, agindo com justiga e lealdade. Afirma, ainda, que a 

atuagao do Oficial como lfder e fundamental, pois funciona como o filtro perceptive e 

tambem como espelho, refletindo a imagem do que ve, sente e coordena em seus 
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papeis do dia-a-dia. 0 oficial frente a uma epoca de mudanga deve estar bern 

instrumentalizado em conhecimentos para bern orientar seus comandados e 

desenvolver o pensamento estrategico para a organizagao. Nos riscos e tensoes da 

carreira militar a serenidade, o conhecimento, o raciocfnio 16gico e a firmeza de 

princfpios sao essenciais para o born resultado final. E relevante para o Comandante 

conhecer e aplicar as tecnicas relativas a dinamica de grupo, bern como entender as 

reais necessidades de se trabalhar com grupos para a solugao dos problemas. 0 

administrador deve criar urn ambiente que estimule a comunicagao. Ha necessidade 

de incentivar o ato de ouvir e respeitar as opinioes do grupo. As decisoes tomadas a 

partir de urn trabalho em grupo estabelecem urn conteudo instrumentalizado. Urn 

lfder compreensivo sem ser "bonzinho", ser justo sem ser "cruel e desp6tico", ser 

energico sem ser ''violento". Finalmente, urn Comandante deve ser equilibrado e 

motivador, adepto do trabalho em equipe, born ouvinte, aberto a novas ideias, 

estudioso, pesquisador e comprometido com a busca do bem-estar da sociedade. 

Questionado se existe alguma regra formal por parte da Diretoria de 

Pessoal para nomeagao de Comandantes para os diferentes cargos de comando da 

Polfcia Militar do Parana, o Gel. PEREIRA respondeu que formalmente a 

classificagao e designagao de urn Comandante e concebida a partir da legislagao, 

que abrange da Constituigao Federal ate as de menor alcance. A doutrina orienta a 

destinagao, preparo e emprego da PMPR. Como a doutrina vern da legislagao, pode

se dizer que a PMPR e legalista. 0 Quadro Organizacional da PMPR e a principal 

norma para classificagao do efetivo, outras leis tambem sao observadas como o 

Decreto-Lei Federal n.0 667, que reorganiza as Polfcias Militares, o C6digo da 

Polfcia Militar do Parana, Lei n.0 1943, de 23 de junho de 1954, ( ... ) 

Questionado quais os requisitos analisados pela Diretoria de Pessoal 

quando da designagao de determinado policial-militar para assungao de determinado 

cargo de comando, o Diretor de Pessoal disse que ao se observar uma organizagao 

e necessaria perceber suas fungoes principais. Existem fungoes cujos objetivos sao 

os pr6prios objetivos da organizagao, sao as fungoes principais. Outras existem 
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somente para fornecer subsfdios, auxiliar e colaborar com as fun96es principais. 

Para que os objetivos sejam atingidos, todas a fun96es, que nao sejam 

consideradas principais, devem ser planejadas e controladas, visando atender as 

principais. Os objetivos principais e auxiliares tern que ser claros e definidos e as 

polfticas organizacionais devem ser claras. Todo cargo desempenhado em uma 

organiza9ao envolve os papeis inerentes a ele. Para se ocupar urn cargo tern que se 

levar em conta os requisites mentais, ffsicos, as condi96es de trabalho e as 

responsabilidades que envolvem o cargo. Na PMPR, as fun96es devem ser 

desempenhadas por posto ou gradua9ao especffico, respeitando o respective 

quadro ou qualifica9ao a que o policial pertence. Para a designa9ao de urn Policial 

Militar em uma fun9ao de Comando, existem sempre dois objetivos: o do militar e o 

da organiza9ao. 0 administrador, sempre que possfvel, deve conciliar, no momento 

da designa9ao os dois objetivos, para atingir o sucesso na Dire9ao e nao causar 

desequiHbrio e insatisfa9ao. Nao se pode afastar a supremacia do interesse publico 

e os objetivos da Corpora9ao. 

Questionado se na PoHcia Militar do Parana existe a vincula9ao de posto 

versus o cargo, ou seja o Cargo de Comandante de Companhia deve ser exercido 

por urn Capitao, mas muitas vezes, este cargo e ocupado por urn Tenente, se esta 

substitui9ao tern apresentado algum problema na execu9ao do servi9o policial

militar, o Diretor de Pessoal respondeu que no mundo atual, jamais as condi96es 

sociais se mantem estaticas: a tecnologia progride, as leis se alteram, a 

criminalidade se altera, a cidade cresce, as atividades que eram simples, agora sao 

complexas e volumosas. Tudo isso interfere na estrutura da Polfcia Militar, se nao se 

adaptar a estrutura as novas condi96es a organiza9ao estara operando sobre bases 

inadequadas. A falta de designa9ao adequada do pessoal na estrutura pode 

evidenciar ineficiencia e causar danos irreparaveis na organiza9ao. Atender a 

previsao existente no QO e urn princfpio basilar na gestao do pessoal militar. Nao 

havendo disponibilidade na OPM para o preenchimento de determinada fun9a0, e 

perfeitamente possfvel o aproveitamento de Policiai-Militar de posto ou gradua9ao 
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inferior para exercer a fungao. 0 desempenho de uma fungao de posto ou 

graduagao superior satisfaz o Policiai-Militar nao apenas no aspecto salarial, mas 

indica realizagao, responsabilidade do cargo, reconhecimento, prestfgio. Desperta 

sentimentos favoraveis e motivadores, que estao relacionados com tarefas e 

desafios realizados. Gera uma correlagao positiva entre realizagao e desempenho. 

Kenedy ja disse "86 vale a pena viver, quando se tern urn ideal pelo qual se vale a 

pena morrer''. 

Questionado se a Diretoria de Pessoal sofre interferencias quando da 

designagao de Comandantes, respondeu que determinar os requisites basicos da 

forga de trabalho, para o desempenho das tarefas e atribuigoes dos cargos dentro 

da PM, estabelecer criterios de planejamento, alocagao e movimentagao interna 

de Recursos Humanos, considerando-se o posicionamento inicial e o Quadro 

Organizacional, definindo as alternativas de oportunidades futuras possfveis dentro 

da PM, sao fungoes de sua diretoria. Dentro desta estrutura, as relagoes de 

autoridade representam a sua essencia. Gada militar, dentro da organizagao, deve 

saber quem sao seus comandantes e a quem ele deve se reportar. A classificagao 

do efetivo ate o posto de Major e de sua competencia, havendo interferencia apenas 

da cadeia de comando existente na Polfcia Militar. A classificagao e designagao dos 

Tenentes-Coroneis e dos Coroneis e realizada por decreto do Exmo. Sr. Governador. 

Para os principais postos de Comando, existe apenas a indicagao do Comando da 

PMPR. Desde Montesquieu, em o Espfrito das leis, com a criagao do estado, o 

cidadao passou a viver na sociedade polftica. As tomadas de decisoes polfticas 

ocorrem por meio dos agentes politicos, que no exercfcio das fungoes estatais sao 

investidos no poder de decidir. Assim, o que se enfatiza no politico e o poder, o 

domfnio, em especial na tomada de decisoes na condugao da Corporagao. 

0 Diretor de Pessoal acrescentou ainda, o desenvolvimento de Recursos 

Humanos e primordial para a PMPR para a sobrevivencia eo crescimento qualitative 

da Corporagao; as pessoas constituem o recurso eminentemente dinamico da nossa 

organizagao. Os Recursos Humanos apresentam uma incrfvel aptidao para o 
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desenvolvimento, que e a capacidade de apreender novas habilidades, obter novos 

conhecimentos e modificar atitudes e comportamentos. Existe uma ampla variedade 

de meios disponfveis que a Policia Militar pode lan9ar mao para desenvolver seus 

Recursos Humanos. Preparar o profissional para a execu9ao imediata das diversas 

tarefas peculiares a sua Polfcia Militar; proporcionar oportunidade para o continuo 

desenvolvimento pessoal, nao apenas em seus cargos atuais, mas tambem para 

outras fun96es para as quais o profissional pode ser considerado; mudar a atitude 

dos profissionais, com varias finalidades, entre as quais criar urn clima satisfat6rio, 

aumentar a motiva9ao e torna-los mais receptivos as tecnicas de supervisao e 

comando. Esses sao alguns objetivos determinados pela Diretoria de Pessoal da 

PMPR. A Polfcia Militar utiliza seus recursos materiais, financeiros e humanos e com 

eles atinge seus objetivos. Esses recursos devem ser utilizados de maneira 

planejada e coordenada. A utiliza9ao deve ser coordenada para evitar custos 

desnecessarios e desvios em rela9ao as metas fixadas. A utiliza9ao integrada dos 

recursos conduz a Corpora9ao aos seus objetivos. Na busca de agregar tecnologia 

aos seus processos, a DP/PMPR procura implantar urn sistema de informa9ao 

administrativo e operacional compartilhado, que ap6ie os processos decis6rios da 

institui9ao mantendo urn ambiente integrado e padrao, com uma base de dados 

confiavel e Integra. 0 Governo do Estado do Parana adquiriu uma ferramenta 

informatizada que possibilita a Gestao de Recursos Humanos de forma integrada, 

em todas as suas etapas, denominado MET A4, o qual vern sendo implantado 

sistematicamente pela PMPR, em parceria com a Secretaria de Estado da 

Administra9ao e Previdencia (SEAP) e Celepar, com resultados bastante 

promissores. 0 META4 tern por objetivo estabelecer uma base (mica de dados, 

contendo todas as pessoas que, de alguma forma, se relacionam com o Estado do 

Parana; dar maior agilidade e controle nos procedimentos; transparencia nas 

informa96es em todos os nfveis (operacional, gerencial e estrategico); manter urn 

banco de dados capaz de fornecer os elementos necessarios para as analises 

qualitativas e quantitativas da for9a de trabalho disponfvel. 
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6.2.2 Comandante do Regimento de Polfcia Montada (RPMON) 

Desde 20 de Abril de 2005 o Regimento de Polfcia Montada (RPMON) esta 

sendo comandado pelo Ten.-Cel. ROBERSON Luiz Bondaruck. 0 atual Comandante 

do RPMON esta com 27 anos de servigo ativo na PMPR. 

Questionado quais as competencias de urn Comandante de Companhia, 

entende ele que paralelamente as estabelecidas em lei, o Comandante de 

Companhia deve fazer-se acessfvel a tropa sob seu comando; buscar a satisfagao 

dos anseios desta; aproximar a tropa do comando da OPM; trabalhar em fungao de 

metas e objetivos, o que na sua opiniao e raro na PMPR; e atualizar-se 

constantemente. 

Ao ser indagado sobre quais as principais qualidades que urn policial

militar deve apresentar para ser urn born Comandante de Companhia, respondeu 

que o policial-militar deve ter espfrito publico; lealdade, humildade, competencia. 

Sobre a existencia de dificuldades entre o estabelecimento de 

competencias do Comandante do Batalhao e do Comandante de Companhia disse 

que ocorre apenas quando nao ha uma boa comunicagao entre o Comandante da 

Companhia e o Comandante da OPM. 

Perguntado se a seguinte afirmativa - "Urn capitao capacitado pode ser 

aplicado em qualquer Companhia", e verdadeira na pratica, afirma que via de regra 

sim, mas pode haver dificuldade num primeiro momento, quando a Companhia 

considerada atua em missao especializada. Como por exemplo: Miss6es de protegao 

ambiental (deve-se conhecer a legislagao e procedimentos especfficos); policiamento 

hipom6vel (0 Comandante deve ter formagao especffica), e assim sucessivamente. 

Em relagao a dinamicidade das competencias de urn· comandante, o Ten.

Cel. ROBERSON diz que as competencias podem ser dinamicas e estaticas, posto 

que muitas miss6es, as previstas em lei, por exemplo, tendem a ser estaticas. 

Outras, no entanto, as determinadas pela polftica de governo ou comando, tendem a 

ser mais dinamicas. Acredita que ambas devam receber atengao do comando. 
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Salienta que as dinamicas assumem hoje maior preponderancia, posto que o 

fenomeno social de hoje e eminentemente dinamico, em fungao da globalizagao, 

mecanizac;ao, etc. 

6.2.3 Comandante do 17.0 Batalhao de PoHcia Militar 

Desde Junho de 2005 o 17.0 Batalhao de Polfcia Militar (17.0 BPM) esta sendo 

comandado pelo Ten-Gel Sergio Renor VENDRAMETTO. 0 atual Comandante do 

17.0 BPM esta com 31 anos de servigo ativo na PMPR. 

Questionado quais as competencias de urn Comandante de Companhia, 

entende ele que o Comandante de Companhia deve administrar sua area de 

atuagao, dentro de sua competencia, gerenciando seus meios humanos e materiais. 

Alem disso, estar presente na comunidade, verificando o emprego dos meios que 

estao a disposigao da populagao e emprego correto. 

Ao ser indagado sobre quais as principais qualidades que urn policial

militar deve apresentar para ser urn born Comandante de Companhia, respondeu 

que o policial-militar deve ter discernimento, deve ser disciplinador e disciplinado, 

empreendedor, possuir uma visao de futuro, born humor, dialogo com seus oficiais, 

pragas e comunidade. 

Sobre a existencia de dificuldades entre o estabelecimento de competencias 

do Comandante do Batalhao e do Comandante de Companhia disse que ate podera 

ocorrer, desde que o Comandante da Unidade nao deixe claro seu projeto de 

Comando. Quando tudo for delineado, cada urn sabendo sua missao nao existira 

dificuldades para ambos. 

Questionado se a seguinte afirmativa- "Urn capitao capacitado pode ser 

aplicado em qualquer Companhia", e verdadeira na pratica, 0 Ten.-Cel. 

VENDRAMETTO diz que parte do pressuposto que o Oficial esta capacitado para 

qualquer fungao, porem, deve ser analisado o perfil de cada urn, bern como a area 

que ele, o Capitao, podera atuar da melhor maneira possfvel, e ap6s analise, ira 

verificar a necessidade da OPM e emprega-lo da forma mais correta possfvel, 
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visando sempre a unidade e nao a pessoa (assuntos particulares, por exemplo, do 

Oficial). 

Em relagao a dinamicidade das competemcias de urn comandante, o Ten.

Cel. VENDRAMETTO tern certeza de que urn Comandante tern competencias muito 

dinamicas, pois se ficar parado a coisa nao anda, portanto, urn Comandante tern que 

estar atuante todo o tempo. 

0 Comandante do 17.0 BPM destaca, ainda, que urn born Comandante, em 

qualquer escalao, devera primeiramente, gostar da profissao, estar engajado na 

fungao, realizando o acompanhamento no maior tempo possfvel da OPM, em todos 

os setores possfveis e o principal, trabalhar em prot de seus subordinados e da 

populagao, daf sim estara exercendo bern a sua fungao de Comandante. 

6.3 QUESTIONARIOS 

6.3.1 Comandante de Companhia 

0 objetivo do questionamento aos Comandantes de Companhia e poder, 

por intermedio de quem esta no exercfcio deste cargo de comando, visualizar como 

os policiais-militares percebem e classificam suas competencias individuais. 

QUADRO 5 - ORDEM DE PRIORIDADE DAS CARACTERiSTICAS PESSOAIS DE UM COMANDANTE DE 

COMPANHIA DO 6.0 BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

Ser responsavel 

Ser habilidoso em situagoes de crise 

Ser inteligente 

Ser lider 

6.0 BPM 

Ter preparo fisico (apresentar-se em boas condigoes de saude, com boa aparlmcia fisica) 

Tercoragem 

Ser comunicativo (apresentar facilidade de falar em publico) 

Ser extrovertido 

Sercalmo 

Saber falar outra lingua 

FONTE: Pesquisa de campo 

I PRIORIDADE 

2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 



QUADRO 6 - ORDEM DE PRIORI DADE DAS CARACTER[STICAS PESSOAIS DE UM COMANDANTE DE 
COMPANHIA DO 17.0 BATALHAO DE POLfCIA MIUTAR 

Ser lider 

Ser responsavel 
Ser habilidoso em situay6es de crise 

Ser inteligente 

17.0 BPM 

Ser comunicativo (apresentar facilidade de falar em publico) 

Sercalmo 

Tercoragem 

Ser extrovertido 

Ter preparo ffsico (apresentar-se em boas condif<6es de saude, com boa aparencia ffsica) 
Saber falar outra lingua 

FONTE: Pesquisa de campo 

I PRIORIDADE 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

QUADRO 7 - ORDEM DE PRIORI DADE DAS CARACTER[STICAS PESSOAIS DE UM COMANDANTE DE 

COMPANHIA DO REGIMENTO DE POLfCIA MONT ADA 

RPMON I PRIORIDADE 

Ser inteligente 

Ser lider 2 

Ser responsavel 3 

Ser habilidoso em situav6es de crise 4 

Sercalmo 5 

Ser extrovertido 6 

Ser comunicativo (apresentar facilidade de falar em publico) 7 

Saber falar outra lingua 8 

Ter coragem 9 

Ter preparo ffsico (apresentar-se em boas condiv6es de saude, com boa aparencia trsica) 10 

FONTE: Pesquisa de campo 

QUADRO 8 - ORDEM DE PRIORI DADE DAS CARACTER[STICAS PESSOAIS DE UM COMANDANTE DE 

COMPANHIA DA POLiCIA MIUTAR DO PARANA 

GERAL I Prioridade 

Ser responsavel 1 

Serlider 2 

Ser inteligente 3 

Ser habilidoso em situav6es de crise 4 
Ser comunicativo (apresentar facilidade de falar em publico) 5 

Sercalmo 6 

Ser extrovertido 7 

Ter coragem 8 
Ter preparo ffsico (apresentar-se em boas condiv6es de saude, com boa aparencia ffsica) 9 

Saber falar outra linoua 10 

FONTE: Pesquisa de campo 
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QUADRO 9 - ORDEM DE PRIORI DADE DAS CARACTERiSTICAS PROFISSIONAIS VINCULADAS A 
PESSOA SOB 0 PRISMA DOS COMANDANTES DE COMPANHIA DO 6.0 BATALHAO DE 

POLiCIA MILITAR 

6.0 BPM I PRIORIDADE 

Dar aten<;:ao necessaria aos colegas de trabalho {saber ouvir seus pares e subordinados) 1 

Buscar conhecimentos regularmente {por meio de cursos, livros, etc.) 2 

Saber aplicar as Tecnicas Policiais Militares {abordar, revistar, algemar, prender, fazer 

bloqueios de via, entrada em locais fechados, etc.) 3 

Estar armado adequadamente 4 

Estar bern fardado 5 

Saber atirar 6 

Ter conhecimento em Direito Penal 7 

Ter conhecimento em Direitos Humanos 8 

Ter conhecimento em Informatica 9 

Ter conhecimento em Policia Comunitaria 10 

Ter conhecimento em or<;:amento/ area financeira 11 

Ter conhecimento em Ordem Unida 12 
Ter conhecimento no SISCOP 13 

FONTE: Pesquisa de campo 

QUADRO 10- ORDEM DE PRIORIDADE DAS CARACTERiSTICAS PROFISSIONAIS VINCULADAS A 
PESSOA SOB 0 PRISMA DOS COMANDANTES DE COMPANHIA DO 17.0 BATALHAO 

DE POLiCIA MILITAR 

17.0 BPM 

Buscar conhecimentos regularmente {por meio de cursos, livros, etc.) 

Saber aplicar as Tecnicas Policiais Militares {abordar, revistar, algemar, prender, fazer 

bloqueios de via, entrada em locais fechados, etc.) 

Dar aten<;:ao necessaria aos colegas de trabalho {saber ouvir seus pares e subordinados) 

Estar armado adequadamente 

Saber atirar 

Ter conhecimento em Direitos Humanos 

Ter conhecimento em Direito Penal 
Ter conhecimento no SISCOP 

Estar bern fardado 

Ter conhecimento em Informatica 

Ter conhecimento em or<;:amento/ area financeira 

Ter conhecimento em Policia Comunitaria 

Ter conhecimento em Ordem Unida 

FONTE: Pesquisa de campo 

I PRIORIDADE 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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QUADRO 11 - ORDEM DE PRIORIDADE DAS CARACTER[STICAS PROFISSIONAIS VINCULADAS A 
PESSOA SOB 0 PRISMA DOS COMANDANTES DE COMPANHIA DO REGIMENTO DE 

POLfCIA MONT ADA 

RPMON 

Dar atem;;ao necessaria aos colegas de trabalho (saber ouvir seus pares e subordinados) 

Buscar conhecimentos regularmente (por meio de cursos, livros, etc.) 

Saber aplicar as Tecnicas Policiais Militares (abordar, revistar, algemar, prender, fazer 

bloqueios de via, entrada em locais fechados, etc,) 

Ter conhecimento em Direitos Humanos 

Estar bern fardado 

Ter conhecimento em Direito Penal 

Ter conhecimento em Informatica 

Estar armada adequadamente 

Ter conhecimento em or<;:amento/ area financeira 

Saber atirar 

Ter conhecimento em Policia Comunitaria 

Ter conhecimento em Ordem Unida 

Ter conhecimento no SISCOP 

FONTE: Pesquisa de campo 

I PRIORIDADE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

QUADRO 12- ORDEM DE PRIORIDADE DAS CARACTERfSTICAS PROFISSIONAIS VINCULADAS A 
PESSOA SOB 0 PRISMA DA POLfCIA MILITAR DO PARANA 

GERAL 

Buscar conhecimentos regularmente (por meio de cursos, livros, etc.) 

Dar aten<;:ao necessaria aos colegas de trabalho (saber ouvir seus pares e subordinados) 

Saber aplicar as Tecnicas Policiais Militares (abordar, revistar, algemar, prender, fazer 

bloqueios de via, entrada em locais fechados, etc.) 

Estar armada adequadamente 

Ter conhecimento em Direitos Humanos 

Estar bern fardado 

Ter conhecimento em Direito Penal 

Saber atirar 

Ter conhecimento em Informatica 

Ter conhecimento em or<;:amento/ area financeira 

Ter conhecimento em Policia Comunitaria 

Ter conhecimento no SISCOP 

Ter conhecimento em Ordem Unida 

FONTE: Pesquisa de campo 

I PRIORIDADE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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QUADRO 13- ORDEM DE PRIORIDADE DAS CARACTERiSTICAS PROFISSIONAIS VINCULADAS AO 

CARGO DE COMANDANTE DE COMPANHIA DO 6.0 BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

6.0 BPM 

ldentificar os locais que mais precisam de presem;a do policiamento 

Conhecer a comunidade onde sua Companhia esta inserida (Diretores das Escolas, 

Comerciantes, representantes de bairros, das igrejas, etc.) 

Conhecer a area geografica em que trabalha 

Ter iniciativa 

Saber distribuir o efetivo conforme a necessidade 

Saber distribuir os recursos materiais adequadamente 

Ter experiemcia profissional 

ldentificar as pessoas que mais necessitam da PMPR 

Manter born relacionamento com autoridades (Comandante do Batalhao, delegado, 

promotor, juiz, vereador, deputado da regiao, etc.) 

FONTE: Pesquisa de campo 

I PRIORIDADE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

QUADRO 14- ORDEM DE PRIORIDADE DAS CARACTERiSTICAS PROFISSIONAIS VINCULADAS AO 

CARGO DE COMANDANTE DE COMPANHIA DO 17.0 BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

17.0 BPM 

Ter iniciativa 

Saber distribuir o efetivo conforme a necessidade 

Conhecer a area geografica em que trabalha 

ldentificar os locais que mais precisam de present;:a do policiamento 

Saber distribuir os recursos materiais adequadamente 

Ter experiencia profissional 

Conhecer a comunidade onde sua Companhia esta inserida (Diretores das Escolas, 

Comerciantes, representantes de bairros, das igrejas, etc.) 

ldentificar as pessoas que mais necessitam da PMPR 

Manter born relacionamento com autoridades (Comandante do Batalhao, delegado, 

promotor, juiz, vereador, deputado da regiao, etc.) 

FONTE: Pesquisa de campo 

I PRIORIDADE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

QUADRO 15- ORDEM DE PRIORIDADE DAS CARACTERiSTICAS PROFISSIONAIS VINCULADAS AO 

CARGO DE COMANDANTE DE COMPANHIA DO REGIMENTO DE POLiCIA MONT ADA 

RPMON 

Conhecer a comunidade onde sua Companhia esta inserida (Diretores das Escolas, 

Comerciantes, representantes de bairros, das igrejas, etc.) 

Conhecer a area geografica em que trabalha 

ldentificar os tocais que mais precisam de present;:a do policiamento 

Manter born relacionamento com autoridades (Comandante do Batathao, delegado, 

promotor, juiz, vereador, deputado da regiao, etc.) 

ldentificar as pessoas que mais necessitam da PMPR 

Saber distribuir o efetivo conforme a necessidade 

Saber distribuir os recursos materiais adequadamente 

Ter iniciativa 

Ter experiencia profissional 

FONTE: Pesquisa de campo 

I PRIORIDADE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
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QUADRO 16- ORDEM DE PRIORIDADE DAS CARACTERiSTICAS PROFISSIONAIS VINCULADAS AO 

CARGO DE COMANDANTE SOB 0 PRISMA DA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

GERAL 

Conhecer a area geografica em que trabalha 

ldentificar os locais que mais precisam de presem;a do policiamento 

Conhecer a comunidade onde sua Companhia esta inserida (Diretores das Escolas, 

Comerciantes, representantes de bairros, das igrejas, etc.) 

Saber distribuir o efetivo conforme a necessidade 

Ter iniciativa 

Saber distribuir os recursos materiais adequadamente 

ldentificar as pessoas que mais necessitam da PMPR 

Manter born relacionamento com autoridades (Comandante do Batalhao, delegado, 

promotor, juiz, vereador, deputado da regiao, etc.) 

Ter experi£mcia profissional 

FONTE: Pesquisa de campo 

6.3_2 Componentes de uma Companhia Policial Militar 

I PRIORIDADE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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0 objetivo do questionamento aos demais policiais-militares pertencentes a 

uma Companhia Policial Militar e perceber qual e a opiniao deles sobre as caracterfsticas 

que qualquer policial-militar deve apresentar, e sua importancia, quando o desempenho 

de urn cargo policial-militar_ 

QUADRO 17- CLASSIFICAQAO DAS CARACTERiSTICAS PESSOAIS DE UM POLICIAL-MILITAR SOB 

0 PRISMA DO 6.0 BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 

17 

18 

19 

ORDEM J 
Tercoragem 

Saberouvir 

Ser responsavel 

CARACTERiSTICA 

Ser habilidoso em situa~toes de crise 

Continua 

Manter born relacionamento com autoridades (Comandante do Batalhao, delegado, promotor, 

juiz, vereador, deputado da regiao, etc.) 

Ter experiencia prolissional 

Ter iniciativa 

Ter conhecimento em Direito Penal 

Saber distribuir o efetivo conforme a necessidade 

Saberatirar 

Estar bern fardado 

Saber distribuir os recursos materiais adequadamente 

Saber aplicar as Tecnicas Policiais Militares (abordar, revistar, algemar, prender, lazer 

bloqueios de via, entrada em locais fechados, etc.) 

Conhecer a area geografica em que trabalha 

Buscar conhecimentos regularmente (por meio de cursos, livros, etc.) 

Apresentar facilidade em falar em publico 

Serlider 

Ser inteligente 

Ter prepare trsico (apresentar-se em boas condi~toes de saude, com boa aparencia lisica) 



QUADRO 17- CLASSIFICAI;AO DAS CARACTERfSTICAS PESSOAIS DE UM POLICIAL-MILITAR SOB 

0 PRISMA DO 6.0 BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 

ORDEM I 
Conclusao 

CARACTERfSTICA 

Ter conhecimento em Direitos Humanos 

Conhecer a comunidade onde sua Companhia esta inserida (Diretores das Escolas, 

Comerciantes, representantes de bairros, das igrejas, etc.) 

Estar armado adequadamente 

Ter conhecimento em Polfcia Comunitaria 

Ter conhecimento no SISCOP 

Ter conhecimento em Informatica 

Ser calmo 

Ter conhecimento em Ordem Unida 

Ter conhecimento em orgamento/ area financeira 

Ser extrovertido 

Saber falar outra lingua 

FONTE: Pesquisa de campo 

QUADRO 18- CLASSIFICAI;AO DAS CARACTERiSTICAS PESSOAIS DE UM POLICIAL-MILITAR SOB 

0 PRISMA DO 17.0 BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

ORDEM I 
Estar armado adequadamente 

Ter experiencia profissional 

Ser responsavel 

Ter iniciativa 

Tercoragem 

CARACTERfSTICA 

Saber distribuir o efetivo conforme a necessidade 

Ser lfder 

Ser habilidoso em situagoes de crise 

Manter born relacionamento com autoridades (Comandante do Batalhao, delegado, 

promotor, juiz, vereador, deputado da regiao, etc.) 

Apresentar facilidade em falar em publico 

Ter conhecimento em Direito Penal 

Conhecer a area geografica em que trabalha 

Saberouvir 

Saber aplicar as Tecnicas Policiais Militares (abordar, revistar, algemar, prender, fazer 

bloqueios de via, entrada em locais fechados, etc.) 

Estar bern fardado 

Buscar conhecimentos regularmente (por meio de cursos, livros, etc.) 

Sercalmo 

Ser inteligente 

Saber atirar 

Ter conhecimento em Direitos Humanos 

Saber distribuir os recursos materiais adequadamente 

Conhecer a comunidade onde s1,1a Companhia esta inserida (Diretores das Escolas, 

Comerciantes, representantes de bairros, das igrejas, etc.) 

Ter conhecimento em Policia Comunitaria 

Ter preparo fisico (apresentar-se em boas condigCies de saude, com boa aparencia ffsica) 

Ter conhecimento em orgamento/ area financeira 

Ter conhecimento em Informatica 

Ser extrovertido 

Ter conhecimento no SISCOP 

Ter conhecimento em Ordem Unida 

Saber falar outra lingua 

FONTE: Pesquisa de campo 
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QUADRO 19- CLASSIFICAQAO DAS CARACTERiSTICAS PESSOAIS DE UM POLICIAL-MILITAR SOB 

0 PRISMA DO REGIMENTO DE POLiCIA MONT ADA 

01 

02 

03 

04 
05 
06 
07 

08 
09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 
27 

ORDEM I 
Tercoragem 

Saberouvir 

Ser habilidoso em situagoes de crise 

Ser responsavel 

Ter iniciativa 

RPMON 

Saber distribuir os recursos materiais adequadamente 

Saber aplicar as Tecnicas Policiais Militares (abordar, revistar, algemar, prender, fazer 

bloqueios de via, entrada em locais fechados, etc.) 

Ter conhecimento em Direito Penal 

Saber atirar 

Ter experiE:mcia profissional 

Saber distribuir o efetivo conforme a necessidade 

Estar bern fardado 

Serlfder 

Manter born relacionamento com autoridades (Comandante do Batalhao, delegado, 

promotor, juiz, vereador, deputado da regiao, etc.) 

Apresentar facilidade em !alar em publico 

Buscar conhecimentos regularmente (por meio de cursos, livros, etc.) 

Sercalmo 

Conhecer a area geografica em que trabalha 

Ter conhecimento em Direitos Humanos 

Estar armado adequadamente 

Ser inteligente 

Ter preparo fisico (apresentar-se em boas condigoes de saude, com boa aparencia ffsica) 
Conhecer a comunidade onde sua Companhia esta inserida (Diretores das Escolas, 

Comerciantes, representantes de bairros, das igrejas, etc_) 

Ter conhecimento em Informatica 

Ter conhecimento em Polfcia Comunitaria 

Ser extrovertido 

Ter conhecimento no SISCOP 

28 Terconhecimento em Ordem Unida 

29 Ter conhecimento em orgamento/ area financeira 

30 Saber falar outra lingua 

FONTE: Pesquisa de campo 

94 



QUADRO 20- ClASSIFICAyAO DAS CARACTERfSTICAS PESSOAIS DE UM POLICIAL-MILITAR SOB 

0 PRISMA DA POLfCIA MILITAR DO PARANA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

ORDEM I 
Tercoragem 

Ser responsavel 

Saberouvir 

Ter experiencia profissional 

Ser habilidoso em situa(:oes de crise 

Ter iniciativa 

GERAL 

Saber distribuir o eletivo conforme a necessidade 

Manter bom relacionamento com autoridades (Comandante do Batalhao, delegado, 

promotor, juiz, vereador, deputado da regiao, etc.) 

Ter conhecimento em Direito Penal 
Saber aplicar as Tecnicas Policiais Militares (abordar, revistar, algemar, prender, fazer 

bloqueios de via, entrada em locais fechados, etc.) 

Estar armada adequadamente 

Saber distribuir os recursos materiais adequadamente 

Saber atirar 

Estar bem fardado 

Ser lider 

Apresentar facilidade em !alar em publico 

Conhecer a area geografica em que trabalha 

Buscar conhecimentos regularmente (por meio de cursos, livros, etc.) 

Ser inteligente 

Ter conhecimento em Direitos Humanos 

Sercalmo 
Conhecer a comunidade onde sua Companhia esta inserida (Diretores das Escolas, 

Comerciantes, representantes de bairros, das igrejas, etc.) 

Ter prepare flsico (apresentar-se em boas condi(:6es de saude, com boa aparencia fisica) 

Ter conhecimento em Policia Comunitaria 

Ter conhecimento em Informatica 

Ter conhecimento no SISCOP 

Ter conhecimento em Ordem Unida 

Ser extrovertido 

Ter conhecimento em or(:amento/ area financeira 

Saber falar outra lingua 

FONTE: Pesquisa de campo 
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QUADRO 21 - CRUZAMENTO ENTRE AS COMPETENCIAS INDIVIDUAlS QUE AS EMPRESAS PROCURAM E AS COMPETENCIAS DESTACADAS POR POLICIAIS MILITARES 

COMPETENCIAS CAS 

EMPRESAS Born

humor 

,~l!P~~~'---------------------------·-------------
Aperfei~oador 

CoerAncla 

Capaci

dade de 

reallza~i!o 

Compe

tente 

Compro

missado 

Comuni

cativo 

Conheci

mento 

COMPET~NCIAS POLICIAIS MILITARES 

Controle 
. I Coragem 

emoc1onal 

Crlativi

dade 

Discerni· 

men to 
Humildade I lnovaQao I Lealdade I LideranQa 1 Respon

sabilidade 

--------------·----~-------'------------------"-------------------+--------------------+-------------------+ 
X 

Perspi

cacia 

Trabalho I Tomada 

em grupo de decisao 
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Vi silo 

estrate

gica 

"~-' 3! ~~--~rTEl--~ ~ +----------------+------------------+-------------~----------------

Conttavel _ --±-i==t= X 

consciente da mlssi!o X 

Crlatlvldade X 

Desprendido X 

Detennlna~ao 

~~-----j----j·-----t------j---t-·-j-t---t-----t-·--=t----=t·------t-x·t--=t=t-·--J---r=i- I l 
Etlco 

Expanslvo X 

Humlldade X 

lntenclonal X 

Lideran~a X 

Persistente 

~!~~-~~~-~~----·-----·--···-····················1·--···-··---··-4-··--········- ···-··················4··--··---··-····-·· ... -·················-~·-·········-····---·-·-·--····--~-·-·--·-···•······-··-·-···· +--------------------+-----------------+------------t---------------+----------+------------------+-----------1------------+------
Planejamentoe o~ x 
Preparado X 

Relaclonal 

~;;:~~ de;;·:~~;;---------+-----------+---------+----------+-----------+---------t----------r------t---+----------+--------+----------+------+--------+-------------1-----+------+-··-;-----l---~----t-----------
Voltado para solu~oes X 

FONTE: Pesqulsa de campo 
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7 CONCLUSAO 

0 desempenho das organizagoes publicas ou privadas esta, mais do que 

nunca, em pauta. A evolugao social tern exigido novos comportamentos das estruturas 

govemamentais. A questao da seguranga publica e do aumento da violencia, sobretudo a 

urbana, tern provocado na sociedade brasileira manifestag6es dinamicas que exigem 

novos comportamentos das polfcias. 

A capacidade de posicionar-se corretamente perante os desafios de urn 

ambiente em continua transformagao exige revis6es constantes de metas e 

estrategias em todas as areas das organizag6es civis e militares. Como forma de 

atuar diante destes novos cenarios, muito se tern dito acerca do papel que as 

pessoas desempenham nas organizag6es, reconhecendo-se que sao elas que fazem 

a diferenga nos momentos cruciais de mudanga, impondo, entao, as empresas uma 

veemente necessidade de investir na gestao humana, como garantia de sucesso. 

Esta claro que a Polfcia Militar do Parana ainda nao apresenta uma polftica 

de gestao de competencias para seus cargos. 

Nao existe doutrina no sentido de tomar convergentes as competencias 

individuais dos policiais-militares e as competencias organizacionais de cada unidade 

operacional. A documentagao que existe esta focada numa outra estrutura de 

gestao, herdada das Forgas Armadas, que trabalha com dados quantitativos. Esta 

nao premia o dinamismo atual, a evolugao cultural do policial-militar e o volume de 

trabalho que se apresenta no campo da Seguranga Publica que exige servidores mais 

autonomos com capacidade de prover a comunidade de solug6es rapidas. 

E cada vez mais claro que o sucesso de pianos, projetos, programas, enfim 

estrategias de atuagao para bern atender a comunidade e atacar as mazelas da 

Seguranga Publica, depende de policiais-militares comprometidos com a missao e os 

objetivos das unidades e da organizagao como urn todo, assim como do desenvolvimento 

e aprimoramento de uma serie de competencias para que as pessoas estejam a 

altura de assumir estes novos desafios. 



98 

A Polfcia Militar do Parana vern descobrindo que o futuro da organiza<;ao 

depende do policial-militar, como indivfduo. De nada adiante viaturas, equipamentos, 

aprestos se o homem nao esta em condi<;oes de ser urn policial-militar que atenda 

ao objetivo de sua organiza<;ao. Por isso, a PMPR vern investindo em cursos de 

atualiza<;ao, especializa<;ao. Entretanto, urn outro passo tern que ser dado. Gada 

unidade policial-militar deve documentar quais sao as competencias organizacionais 

de sua unidade. E por meio desse registro que a Diretoria de Pessoal podera 

estabelecer a gestao humana de competencias, priorizando as areas de 

desenvolvimento para seus membros, como forma de potencializar a capacidade de 

a<;ao e proposi<;ao da organiza<;ao. Contribuindo, inclusive , para que a corpora<;ao e 

as subunidades definam seu foco. 

De forma abrangente, ap6s analisar-se o mundo do trabalho que vern 

investindo na gestao por competencias, percebe-se que algumas competencias 

individuais sao comuns a qualquer profissao do seculo XXI, destaca-se que se fala 

sobre profissao, nao ocupa<;ao. 

Todo profissional, principalmente OS policiais-militares, deste seculo, devem 

ser adaptaveis, devem ter controle emocional para se adaptarem as diferentes 

ocorrencias a que estarao submetidos; aperfei<;oados, para que possam dar conta 

de todas as inova<;oes; competentes; compromissados; comunicativos; confiaveis e 

leais; devem estar conscientes da missao, tendo discernimento de como atuar; 

serem criativos; desprendidos; entusiasticos; expansivos; humildes; intencionais; terem 

lideran<;a; saberem planejar e organizar com visao estrategica; estarem preparados, 

com conhecimentos necessarios, para as corretas tomadas de decisao na busca das 

melhores solu<;6es. 

Como se obter todas estas caracterfsticas? E urn grande desafio. Faz-se 

necessario o desenvolvimento de competencias. Como exemplo, a competencia da 

comunica<;ao para urn Comandante de Batalhao, extensivo aos policiais-militares em 

fun<;ao de comando. 0 ambiente militar e proffcuo para se realizarem reunioes, 

porem, sugere-se neste trabalho que sejam feitas dentro da estrutura hierarquizada, 
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para que, com a diminuigao de plateia, o orador consiga perceber se sua mensagem 

atingiu realmente seu ouvinte, e mais, consiga perceber se ele tern as competencias 

necessarias para atender ao que o conteudo da mensagem prop6e. Exemplificando: 

urn comandante de Batalhao ao transmitir urn novo tipo de policiamento o faga para 

os comandantes de Companhia, ou seja, esteja em contato com uma plateia 

homogenea e restrita, possibilitando perceber como a informagao foi recebida, se 

suscitou duvidas. Possibilitar a discussao, a fim de identificar quais as competencias 

que o policial-militar deve apresentar para efetivamente se atingir o objetivo do 

policiamento proposto. 

Atualmente, observa-se o inverso, reuni6es com numerosos policiais

militares, de diferentes postos e graduag6es no mesmo ambiente, com estreitamento 

entre os nfveis hierarquicos. 0 subcomandante de batalhao instruindo diretamente 

todo seus subordinados indistintamente. Esta forma dificulta a troca de informag6es, 

inviabilizando a concretizagao da comunicagao, pois o discurso e unico para uma 

plateia heterogenea, que interpreta a mensagem, calcado em impress6es pessoais; 

sem estabelecimento de foco organizacional ou essencial, apresentando uma 

completa ausencia de gestao por competencias. 

A estrutura de subordinagao, de hierarquia e a cadeia de comando sao 

facilitadores no processo de identificagao de competencias, assim como a divisao de 

unidades pelo territ6rio, do Batalhao ao Destacamento. Gada comandante, nao 

importando o tamanho, tern a possibilidade de identificar qual o foco de sua unidade. 

Por conseguinte, quais as competencias organizacionais que sua unidade tern que 

apresentar a comunidade para que a Corporagao atinja seu objetivo constitucional. A 

partir daf, deve buscar, captar entre os policiais-militares quais apresentam as 

competencias individuais apropriadas para o desempenho da missao. Concluso este 

processo, certamente comandar esta unidade sera tarefa simples. 

Destaque-se que esta sistematica tambem possibilita perceber quais 

profissionais nao apresentam as competencias mfnimas de urn policial-militar, 

perfazendo, entao, uma ferramenta de depuragao da qualidade da mao-de-obra. 
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Quanto a competencia organizacional, ressalta-se que sua mais importante 

integrante e a competencia essencial, que e a competencia que faz com que a 

organizagao apresente urn servigo ou produto unico, insubstitufvel e impossfvel de ser 

copiado. E o foco da organizagao. 

A Polfcia Militar possui competencia essencial, em suma, preservagao da 

ordem publica por meio do policiamento ostensivo. E a unica instituigao que esta a 

disposigao da populagao por meio de urn numero de telefone gratuito ou aceno de 

mao em qualquer Iugar da Nagao e pode ser identificada de relance pela farda. 

Entretanto, nao se pode mais desprezar o interesse que o mundo empresarial vern 

demonstrando no nicho de mercado da seguranga publica. Seguranga e urn produto 

que vende muito bern. As empresas particulares estao desenvolvendo competencias 

em seus funcionarios cada vez mais semelhantes as encontradas nos policiais

militares. Neste mundo dinamico, nao se pode permanecer acorrentado a urn 

passado de gl6rias, sem se buscar inovag6es, conhecimentos, flexibilidade. 

Fortalecer e ampliar as competencias essenciais de uma organizagao e a garantia 

de sobrevivencia, e deve ser feito sem demora. 

Gestao humana de competencias, seja nas empresas ou na Polfcia Militar 

do Parana pode ser comparado a urn grande quebra-cabega infantil. Tem-se 20.000 

pegas e urn imenso tabuleiro com 199.554 km2
. 

Gada pega, cada qual com seu tamanho, com seu contorno, com sua cor 

tern urn Iugar certo neste tabuleiro. Se por acaso, for colocado fora de seu Iugar, 

pode ser que consiga recobrir boa parte daquela superffcie, mas certamente quem 

olhar a figura, podera observar que existem falhas no contorno. Novas modificag6es 

devem ser feitas para que nao sobrem espagos. Todas as pegas sao necessarias, 

nenhuma pode ser descartada, basta encontrar seu correto Iugar. S6 assim, a figura 

e competente, ou seja, atinge seu objetivo : transmitir beleza, encaixe, perfeigao. 
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