
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAQAO GERAL E APLICADA 

CENTRO DE PESQUISA E POS-GRADUAQAO EM ADMINISTRAQAO 
CURSO DE ESPECIALIZAQAO EM ADMINISTRAQAO DE PESSOAS 

GESTAO POR COMPETENCIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO GOVERNO 
DO ESTADO DO PARANA.- ESTUDO DE CASO 

Gisele Rocha Tarasiuk 

Trabalho de Conclusao do Curso apresentado a 
Universidade Federal do Parana para obten9ao do 
tftulo de Especialista em AdministraQao de 
Pessoas. 

Orientador: Prof. Dr. Sergio Bulgacov 

Curitiba 
2007 



Agradecimentos 

A Deus que me concedeu a oportunidade de concluir mais uma etapa em minha vida 
A minha famflia, na compreensao pela minha ausencia em func;ao da dedicac;ao aos 
estudos e pela forc;a nas horas que mais precisei. 
Aos professores, pela orientac;ao dada no decorrer do curse, que foi de grande 
importancia para a conclusao deste trabalho. 
Em especial ao meu orientador, Professor Doutor Sergio Bulgacov pelo incentive 
para a conclusao deste trabalho. 

ii 



SUMARIO 

RESUMO ................................................................................................................... iv 

1 INTRODUCAO ........................................................................................................... 1 

1.1 APRESENTA<;AO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA ................................ 1 

1.2 CONTEXTO DA PESQUISA ................................................................................... 2 

1.3 OBJETIVOS ............................................................................................................ 3 

1.3.1 Objetivo Geral ...................................................................................................... 3 

1.3.2 Objetivos Especfficos ................................... -: ........................................................ 4 

1.4 METODOLOGIA E RELEVANCIA .......................................................................... 4 

2 REVISAO TEORICA .................................................................................................. 5 

2.1 GESTAO POR COMPETENCIA .............................................................................. 5 

2.1 .1 Conceitos de ompetencias ................................................................................... 5 

2.1 .2 Prop6sitos da Gestao por Competencias ............................................................. 13 

2.1 .3 Limitag6es a lmplantagao de Mudangas na Administragao Publica .................... 17 

2.1.4 Vi sao da Administragao de Recursos Humanos .................................................. 18 

2.2 AVALIANDO 0 DESEMPENHO NA GESTAO POR COMPETENCIAS ................. 21 

3 METODOLOGIA ........................................................................................................ 29 

3.1 QUESTOES DO ESTUDO ........................... ~ .......................................................... 29 

3.2 METODOS E INSTRUMENTOS ............................................................................. 29 

3.3 DESENVOLVIMENTO DO ESTUD0 .............. ; ....................................................... 32 

-·· :.·.· .. ·· 4 ANALISE DOS DAD OS DA OBSERVACAO ............................................................ 37 

5 CONCLUSAO ............................................................................................................ 44 

REFERENCIAS ........................ .................................................................................. 45 

ANEXO- Lei n.13.666 ............................................................................................... 48 

iii 



RESUMO 

A estudo versa sobre a gestao por competencias na administragao publica e teve 
como objetivo discutir sobre a possibilidade da implantagao da gestao por 
competencias e da avaliagao de desempenho no Quadro Proprio do Poder 
Executive (QPPE) do Estado do Parana, para desenvolver e capacitar o capital 
humano em cargos compatfveis com as exigencias da administragao publica. 
Pesquisa qualitativa teve como base a pesquisa bibliografica, a observagao e o 
estudo de caso. A relevancia do estudo esta na sua propria limitagao, que e a 
literatura deficiente sobre o assunto. 0 estudo discorreu sobre a gestao por 
competencias em seus conceitos dentro de uma abordagem descritiva; sobre sua 
aplicagao pratica em empresas privadas e na administragao publica. A discussao 
final, sobre a gestao dos recursos humanos na Administragao Publica do Governo 
do Estado do Parana, analisa a possibilidade da gestao por competencias na 
administragao publica, do ponto de vista da necessidade de derrubar barreiras como 
as diferengas de remuneragao, entre outras, permitiu concluir que inexiste urn 
modelo consagrado de gestao por competencias e a citada lei permite, como os 
demais instrumentos que se referem ao assunto, fazer composig6es que oferecem 
uma certa operacionalizagao da gestao de competencias e da avaliagao de 
desempenho na administragao publica. 

Palavras-chave: administragao publica - avaliagao de desempenho - gestao por 
competencias - recursos humanos 

.·· ..... · 
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11NTRODUCAO 

1.1 APRESENTA~AO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

A rapidez com que acontecem as mudangas no mundo globalizado vern 

obrigando as empresas privadas e publicas a atualizarem suas formas de gestao e 

definigao de estrategias para garantirem a sobrevivencia no mercado e a aceitagao 

como empresa responsfwel pela sociedade. As exigencias dos clientes e usuaries, o 

aumento da complexidade da execugao dos processes organizacionais bern como a 

necessidade de compatibilizar os resultados operacionais com a Jegislagao vigente, 

exige, dos servidores publicos, competencias que vao alem de suas tarefas 

rotineiras, fazendo com que a Administragao Publica busque capacitar cada vez 

mais os servidores para conhecer, aprender e exercitar novas habilidades 

operacionais. 

Diante desta demanda tornou-se necessaria urn modelo de gestao de 

pessoas que permitisse aos servidores participar, junto com seus gestores, dos 

desafios decorrentes dessas mudangas, garantindo a integragao e a manutengao de 

urn conjunto de habilidades ja existentes, conhecimentos tecnicos e atitudes que se 

manifestam na atuagao pessoal diferenciada de cada colaborador, nao se 

restringindo este processo de mudanga somente a estas unidades de operagao, mas 

de forma ampla, a toda administragao publica. Por isso, o tema deste estudo versa 

sobre o programa de gestao por competencias na Administragao Publica. 

Se a gestao publica constitui f?tpr fundamental para a qualidqcje dos servigos 
... · . .-- -.··· 

prestados ao cidadao e da eficiencia das ag6es governamentais, para melhorar 

esses servigos sera precise a implantagao efetiva do profissionalismo na 

administragao publica, agao que representa urn grande desafio em relagao ao 

Estado e aos 6rgaos controladores. E cada vez mais consensual que as instituig6es 

necessitam de trabalhadores com urn perfil profissional compatfvel com os requisites 

demandados pelas novas configurag6es do mundo do trabalho. Esse perfil, de modo 

geral, baseia-se na versatilidade dos profissionais para acompanhar as constantes 

mudangas que ocorrem nos ambientes de trabalho, na capacidade de atuar em 

equipes, de se expressar com clareza, de resolver problemas de forma 

fundamentada, dentre outras caracterfsticas (Harvey, 1993, p.23). Melhora a 
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qualidade dos servidores e a eficiencia dos servi9os publicos a profissionaliza9ao da 

administra9ao publica com a ado9ao do modele de gestae por competencias? 

1.2 CONTEXTO DA PESQUISA E RELEVANCIA 

Promover a valoriza9ao e a profissionaliza9ao da gestae e do servidor publico 

constitui urn dos investimentos mais rentaveis para o Estado, tendo em vista a 

efetiva implanta9ao das polfticas publicas e o uso racional e eficiente dos recursos 

colocados a disposi9ao de seus governantes pela sociedade. Melhorar a qualidade e 

a eficiencia da gestae publica somente sera possfvel com o avan9o no processo de 

profissionaliza9ao da administra9ao publica. 0 exemplo internacional, como o do 

Canada, mostra que este foi o caminho seguido por alguns pafses bern sucedidos 

na constru9ao de uma administra9ao publica de qualidade. 

Nesse cenario de transforma96es tanto do ambiente social como do ambiente 

economico, se faz necessaria uma nova forma de gestae de pessoas, mais 

participativa e tambem flexfvel, para que os servidores administrativos tenham 

possibilidades de desenvolver suas competencias, de crescer e de serem 

reconhecidos, pessoal e profissionalmente. Neste contexte, os gestores assumem 

urn papel relevante, na medida em que devem ser capazes de perceber as 

necessidades e acompanhar o desenvolvimento desses servidores quanto as suas 

competencias tecnicas e as habilidades pessoais e comportamentais. 

Essa posi9ao e essencial visto que o trabalho deve representar algo que vai 

alem do valor da remunera9ao, tanto para os servidores, quanto para a institui9ao 

que os contrata e para as pessoas que dela necessitam, ·at/seja, deve representar o 

envolvimento, o compromisso e, em contrapartida, a possibilidade de 

reconhecimento e valoriza9ao. 

0 contexte no qual se desenvolve este estudo e o Governo do Estado do 

Parana, que, com a promulga9ao da Emenda Constitucional Federal nQ 19 - de 4 

de junho de 1998 alterou, substancialmente, o incise XXVII do artigo 22 da 

Constitui9ao consignando que a Uniao compete legislar privativamente sobre 

normas gerais de licita96es e contrata9ao, em todas as modalidades, para as 

administra96es publicas direta, autarquicas e fundacionais da Uniao, Estados, 

Distrito Federal e Municfpios - redesenhou o modele estatal de Administra9ao 
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Publica para adequa-lo as novas politicas de Recursos Humanos e estruturas no 

campo da Gestao Publica, ou reformando/reformulando as ja existentes, com a 

edigao da lei n. 13.666, de 5 de julho de 2002, criando o Quadro Proprio do Poder 

Executivo do Estado do Parana (QPPE). 

Desde entao, a polftica de capacitagao tornou-se cada vez mais voltada para 

as habilidades e competencias exigidas por uma gestao moderna, agil e 

empreendedora, com as entidades educacionais do Estado priorizando programas 

que promoveram mudangas institucionais, com a promogao de cursos de 

atualizagao, especializagao, aperfeigoamento e treinamento de recursos humanos. 

Tambem as polfticas de remuneragao do servidor foram revistas, estabelecendo-se 

novos criterios que valorizem a competencia de cada um e as metas institucionais. 

A implementagao de uma gestao que contemple a atuagao estatal deve, 

entao, perceber a relagao sistemica entre esses varios nfveis estruturais, 

proporcionando subsfdios para ag6es integradas e integrantes na consolidagao de 

linhas de agao de urn novo Estado, mais flexfvel e menos burocnitico. 

De acordo com Fischer (2003, p.14), a ideia de um "modelo de gestao" e de 

desenvolvimento mutuo, ou seja, a organizagao, ao se desenvolver, desenvolve 

pessoas e estas, a organizagao. Portanto·, uso do conceito de "modelo de gestao" 

implica reconhecer que a administragao publica nao tern como criar unilateralmente 

uma unica fungao ou sistema capaz de orientar 0 comprometimento humano no 

trabalho, mas pode propor um modelo, urn conjunto mais ou menos organizado de 

princfpios, polfticas, processos e procedimentos {no sentido de outros 

comportamentos) que contemplem suas expectativas sobre esse proceder e sua 

ocorrencia. 
·.·· .. ·· ... 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Discutir sobre a possibilidade de implantagao da gestao por competencias e 

da avaliagao de desempenho do Quadro Proprio do Poder Executivo (QPPE) do 

Estado do Parana. para desenvolver e capacitar o capital humano em cargos 

compatfveis com as exigencias da Administragao Publica. 
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1.3.2 Objetivos Especificos 

a) estudar o contexto da gestao por competencias na administragao publica e 

privada; 

b) estudar o contexto da e da avaliagao de desempenho na gestao por 

competencias; 

c) analisar as possibilidades da gestao por competencias e da avaliagao de 

desempenho por competencias na Administragao Publica do Estado do Parana. 

1.4 METODOLOGIA E RELEVANCIA 

A relevEmcia deste trabalho esta em sua propria limitagao: uma bibliografia 

deficiente tanto em obras com em documentos especializados. Este trabalho 

interessa tanto as pessoas que trabalham como as pessoas que estudam 

Administragao Publica e opg6es de gerenciamento. 

Sendo uma pesquisa qualitativa descritiva tera,como procedimentos tecnicos 

a pesquisa bibliognifica e o estudo de caso. Prop6e-se, como estrutura para o 

estudo: introdugao; capitulo dois: revisao te6rica, revisao te6rica concisa sobre a 

gestao por competencias e como tern sido essa pratica em empresas privadas, 

como a Administragao Publica esta gerindo seus servidores, quais sao as vantagens 

e desvantagens desta gestao no setor publico, entraves legais e disponibilidade de 

assimilagao desse modelo de gestao;capftulo tres, discussao da metodologia 

adotada para a realizagao do estudo de caso; analise dos dados levantados com a 

pesquisa bibliografica sobre a viabilizagao, pelo Governo do Estado do Parana, da 

Gestao por Competencias, instituida pela lei nQ 13.666; conclusao; referencias 

bibliograficas. 
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2 REVISAO TEORICA 

2.1 GESTAO POR COMPETENCIA 

2.1 .1 Conceitos de Competencias 

Competencia e urn instituto jurfdico que extrapolou a area legal de atuagao e 

passou a uso corrente no meio empresarial, definindo uma nova forma de 

qualificagao para o trabalho, desenvolvida tanto com base no indivfduo quanto na 

organizagao. Significa uma mudanga radical com respeito ao modelo do posto de 

trabalho vigente na sociedade industrial, referindo a racursos possufdos e/ou 

adquiridos e colocados em agao em situagao pratica, a fim de mostrar a iniciativa da 

pessoa/organizagao, sob condig6es de autonomia. Essa atuagao pressup6e a 

mobilizagao dos recursos internos pessoais e coletivos, trazidos e colocados a 
disposigao pelas e para as organizag6es (MIRANDA, 2006, p.1 ). 

Em vista disto, entende a autora, que saber mobilizar e combinar os recursos, 

ter capacidade de integrar saberes diversos e heterogeneos para realizar atividades 

e demonstrar competencia. Saber, saber-fazer e ter comportamento sao atitudes que 

se estabelecem em fungao das exigencias das situag6es de trabalho. A "passagem 

do saber a agao e uma reconstrugao", ( ... ) "urn processo de agregagao de valor" 

{MIRANDA, 2006, p.1 ). 

De acordo com Dutra (2001, p.23), quando a administragao de--uma empresa 

escolhe adotar urn programa de gestao por competencias isso significa que a gestao 

de recursos humanos esta sendo vista sob uma nova 6tica, mais ampliada e 

sistemica, e "os beneffcios trazidos por essa pratica sao varios: maior produtividade, 

ambiente participative e motivado, comprometimento dos colaboradores, gerencias e 

equipes fortalecidas, foco em resultados, aumento de competitividade e diferencial 

de mercado". 

0 termo competencia e usado em contextos variados em livros, revistas e 

publicag6es isoladas, especializados ou nao, cada urn apresentando urn significado 

especffico. 

A definigao mais popular de competencia esta relacionada ao modelo "CHA": 

a soma dos conhecimentos (C), habilidades (H) e atitudes (A) resulta em 
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competencia. Neste caso, o conhecimento representa a bagagem te6rica que cada 

pessoa traz de suas experiencias; a habilidade representa a capacidade de aplicar 

esse conhecimento em urn ambiente especffico e a atitude representaria o lado do 

comportamento, do modo que a pessoa age frente a essa dada situagao. 

Segundo Fleury & Fleury (2004, p.44), o conceito de competencia 

organizacional tern suas rafzes na abordagem da organizagao como urn conjunto de 

recursos. Nessa perspectiva, a competitividade de uma organizagao seria 

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

estrategia. Assim sendo, a empresa precisa ficar atenta as competencias que estao 

relacionadas ao desenvolvimento de produtos e servigos demandados pelo 

mercado. 

Com o mercado mais competitive, mais copiador do que inovador, torna-se 

imprescindfvel a detecgao de competencias essenciais, sejam elas em tecnologia, 

em servigos ou voltadas para clientes, de forma que as organizag6es, publicas ou 

privadas, consigam sobreviver e sobressair frente aos seus concorrentes, dando urn 

novo direcionamento para os seus Recursos Humanos. 

Assim, os ingleses definem competencia como "the quality or state of being 

functionally adequate or having sufficient skill or strength for a particular dutj~'1 

{WEBSTER, 1981). 

Essa e uma definigao generica, citando dois pontes ligados as competencias: 

conhecimento e tarefa. Cabe lembrar, no entanto, que competencia nao e sinonimo 

de conhecimento, pois competente e quem agrega vak>r a urn neg6cio corn o 

conhecimento e habilidades que possui. 

· .·· H~je ja se sabe que as competencias pod em ter abrangencias 

organizacionais e pessoais. Embora sejam vistas de maneiras diferentes, ambas 

estao interligadas pelos recursos humanos, gerando novos complexes politicos, 

institucionais e economicos. Neste ambiente, as organizag6es que buscam 

competitividade adotam uma postura de aprendizagem intensiva e permanente, 

enquanto buscam a identificagao de estrategias para crescer e prosperar. 

Esta relagao leva a determinagao de competencias essenciais, competencias 

essas que levam as organizag6es a lideranga em seus setores. Por isso, Prahalad & 

1 "qualidade ou estado de ser funcional/adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, 
habilidades ou for<;a para determinada atividade". Tradu<;ao livre da autora. 
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Hamel (1994, p.21 ), definem a competencia como "urn aprendizado coletivo na 

organizagao, especialmente como coordenar as diversas habilidades de produgao e 

integrar diversas correntes de tecnologia". 

Na verdade, uma competencia, para ser essencial, deve ter domfnio das 

condig6es de operagao de mercados especfficos, associado a urn sistematico 

processo de aprendizagem, que envolve descobrimento e/ou inovagao e 

capacitagao de recursos humanos (FLEURY & FLEURY, 2001, p.22). 

Complementando as definig6es anteriores, Fraga (2002, p.17) informa que 

em organizac;6es mais expostas as mudanc;as empresariais as atuais estruturas operacionais. 
passaram a ser fundamentadas em equipes multifuncionais de trabalho com atividades 
voltadas para processos especfficos e com objetivos definidos, passando, neste novo 
contexto, os colaboradores a serem mais bern valorizados pelos seus conhecimento e 
habilidades pessoais. ( ... } poderao tambem ser identificados problemas de supervisao, pouca 
utilizagao de empregados com maior potencial que o exigido por seu cargo atual, 
desmotivac;ao, etc. 

Paschoaletto (2004, p.54), alem de concordar com a definigao proposta, 

refere que convem destacar 

que a gestao por competencias objetiva a modelagem dos profissionais com o clima 
organizacional das equipes e em relagao a propria cultura da empresa, devendo, tambem 
este indivfduo ser integrado sistemicamente em sua estrutura, ou seja: 
o saber tazer, atraves da capacitagao e formagao tecnica que sera quantificada na medida 

em que for avaliado seu rendimento individual em relac;ao ao novo sistema; · · 
o saber sentir, o que sera incorporado pelas pessoas com o desenvolvimento de sua 

capacidade emocional e comportamental adquirido ao Iongo de sua vida, tomando 
tambem como referencia valores eticos e morais; 

o saber agir, utilizando habilidades adquiridas atraves de sua vivencia e atraves do 
desenvolvimento de habilidades mecanicas. Este fator sera avaliado atraves do 
rendimento global da prOdi.Jc;ao e dos resultados obtidos em relagao aos padr6es pre
estabelecidos pela empresa. 

Segundo Andrade (1999, p.38), em tempos de competitividade, para se obter 

sucesso e precise estar sempre a frente dos concorrentes e trabalhar em alta 

performance, o que exige muita dedicagao, atualizagao e visao de mercado. Esse 

ritmo acelerado e essa busca da excelencia obriga a uma constante atualizagao 

tecnica em cursos, palestras e workshops aliada a uma essencial revisao de valores. 

Os problemas mais comuns sao gerados pelo despreparo dos servidores para 

lidar com determinadas situag6es. Geralmente sao devidos aos relacionamentos 

pessoais em geral, principalmente entre pares, subordinados, superiores, clientes 
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externos e internos; dificuldades no controle emocional, revelando sentimentos como 

agressividade, medo de exposi<;ao, inseguran<;a, passividade, entre outros; 

relutancia no gerenciamento de equipes, delega<;ao, motiva<;ao, promo<;ao e 

lideran<;a; rigidez e centraliza<;ao no gerenciamento, alem de bloqueios na 

afetividade, julgamento e pretensao, formas de poder e vaidade intelectual. 

Em vista dessas condi<;6es, alem dos atributos profissionais, as organiza<;6es 

que desejam atingir urn referencial de qualidade, precisam de pessoas que sejam 

flexfveis no desempenho das atribui<;6es que lhes sao pertinentes e mais, que 

superem as expectativas de tal desempenho (ANDRADE, 1999, p.38). 

Para Miranda (2006), a abordagem da competencia como uma nova forma de 

qualifica<;ao para o trabalho tern sido desenvolvida tanto com base no individual 

quanta no coletivo, como discutido a seguir. 

2.1 .1.1 Competencia individual 

Fleury & Fleury (2004, p. 44) entendem a competencia pessoal como "urn 

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". Os verbos af expressos significam as 

a<;6es definidas no quadro 1 . 

QUADRO 1 - Os verbos no conceito de competencia 

.. .. .- ... 

Saber agir o que e por que faz: julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar os recursos humanos, financeiros, materiais, criando 
sinergia entre eles. 

Saber comunicar compreender, processar, transmitir informag6es e 
conhecimentos e o entendimento pelos outros. 

Saber aprender trabalhar o conhecimento e a experiencia: rever modelos 
mentais para desenvolver-se e propiciar 0 

desenvolvimento dos demais 
Saber comprometer-se engajar-se e comprometer-se com OS objetivos da 

organizagao. 

Saber assumir responsabilidades ter responsabilidade para assumir OS riscos, as 
conseqOencias e mesmo o reconhecimento das ag6es 
praticadas 

Ter visao estrategica conhecer e entender 0 neg6cio da organizagao: 
ambiente, oportunidades, alternativas, ... 

Fonte: Fleury & Fleury, 2001 
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Neste contexto, a partir da definic;ao de competencia individual que adotam, 

estes autores procuram construir uma ponte que permita articula-la a competencia 

organizacional, concordando com Dutra (2001, p.26) que a competencia pessoal e 

"urn conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessarias para que a 

pessoa desenvolva atribuic;6es e responsabilidades". 0 resultado desse conjunto 

traduz a competencia, ou seja, traduz a combinac;ao de conhecimentos com 

comportamentos. 

Contudo, pode-se questionar que muitas pessoas possuem este conjunto de 

habilidades, conhecimentos e atitudes, mas isto nao se traduz em beneffcios a 
organizac;ao. Segundo Fleury & Fleury (2001, p.19), existe urn outro componente, o 

nfvel de entrega, que determina a complexidade pessoal e a agregac;ao de valores 

que cada colaborador proporciona a organizac;ao ou neg6cio. 

Uma caracterfstica comum da relac;ao existente entre a pessoa e seu trabalho 

e que as mais competentes sao chamadas a encarar novos desafios, e na medida 

em que correspondem de maneira positiva, recebem desafios ainda maiores. De 

acordo com Dutra (2001, p.28), "os sistemas tradicionais nao conseguem dar · 

respostas adequadas a tal situac;ao, pois reconhecem os indivfduos apenas pelo que 

fazem, nao pelo que entregam". 

Esta e a lacuna que a gestao por competencias vern procurando ocupar tanto 

em organizac;oes privadas como publica, americanas, europeias e brasiteiras 

(FLEURY & FLEURY, 2001, p.21). 
·.-· .--··-: .-- :.·.-.. --

Para Gramigna (2002, p.32), a metafora da "arvore das competencias de 

Levy", apresentada na figura 1, faz uma analogia entre o desenvolvimento das 

competencias do ser humano e o processo de crescimento de uma arvore. Seus 

componentes basicos (rafzes, tronco, ramagem) constituem o todo. Gada uma 

dessas partes, recebendo tratamento adequado, exerce sua func;ao adequadamente 

e a arvore segue seu curso natural, crescendo sadia e gerando bons frutos ou flores. 
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FIGURA 1- Arvore das competencias 

Fonte: Gramigna, 2002 

Gramigna (2002, p.32) traduz as ideias propostas nesta metafora. 

A raiz corresponds as atitudes. E o conjunto de valores, princfpios, ponto de 

vista, opini6es e percepg6es, conceitos formados ao Iongo da vida que determinam 

as atitudes. 0 grau de envolvimento e comprometimento das pessoas com os 

objetivos, metas e projetos coletivos esta diretamente relacionado com a maneira 

como os valores e as crengas sao manejados no contexto de trabalho. Se a pessoa 

acredita, por exemplo, que ela e importante na construgao de um mundo melhor 

para viver, suas atitudes certamente a conduzirao a um esforgo em diregao ~s 

mudangas necessarias para isso. Se a pessoa que se ocupa de um trabalho coletivo 

e o ve como essencial para a construgao de uma vida melhor, ·,stJas atitudes o 

levarao a esforgar-se para que as mudangas necessarias sejam aplicadas. A atitude 

e o _ infcio de tudo e o principal components da competencia. Relaciona-se 

profundamente com "querer ser e querer agir". 

0 tronco corresponds ao conhecimento, que por sua vez corresponds ao 

conjunto de informag6es que a pessoa armazena e langa mao quando precisa. 

Quanta maior este conhecimento, mais a competencia se fortalece. lsso permite a 

pessoa enfrentar com flexibilidade e sabedoria os diversos desafios de seu dia-a-dia. 

Procurar ver alem das fronteiras e dos muros, perceber as novas necessidades e 
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buscar as fontes de pesquisa sao comportamentos que enriquecem a pessoa em 

sua vida profissional. 

A ramagem, com as flores e os frutos, corresponde as habilidades. Agir com 

talento, capacidade e tecnica, obtendo resultados positivos e o que se denomina de 

habilidade. Uma competencia s6 e reconhecida quando disponibilizada. Nao adianta 

a pessoa saber que sabe. Para obter o reconhecimento e alcan<;ar resultados, 

precisa demonstrar que sabe. 

Para Fleury & Fleury (2001, p.28), as premissas basicas da estrutura do 

modelo descrito resumem-se em: 

a) conscientiza<;ao de que cada tipo de neg6cio necessita de pessoas com 

perfis especfficos; 

b) cren<;a de que cada posto de trabalho existente na organizagao tern 

caracterfsticas pr6prias e deve ser ocupado por pessoas que apresentem 

urn determinado perfil de competencias; 

c) reconhecimento de que as pessoas que ocupam fungoes gerenciais sao 

responsaveis pela oferta de oportunidades que permitam o 

desenvolvimento e a aquisigao de novas competencias; 

d) percepgao de que sempre havera a demanda para o desenvolvimento de 

novas competencias e o que hoje e essencial para a boa execugao de urn 

trabalho, podera agregar novas exigencias amanha. 

Ainda segundo Fleury & Fleury (2001, p.29), as organiza<;6es publicas ou 

privadas bern sucedidas - logo, consideradas mode los para as demais - precisam 

reunir, como pratica de recursos humanos, os seguintes pontos: 

a) captagao: para manter competencias necessarias as estrategias do 

neg6cio, as empresas procuram captar pessoas com nfvel educacional 

elevado; urn exemplo sao os programas trainees, fundamentais na atra<;ao 

de novos talentos para a renova<;ao futura dos quadros; 

b) desenvolvimento: pe<;a-chave das praticas de gestao baseada em 

competencias essenciais; 

c) remuneragao: adogao de novas formas de remunera<;ao (participagao nos 

resultados, remuneragao variavel, entre outras modalidades) com base 

nas competencias desenvolvidas, atrelando-a aos instrumentos de 
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avaliagao de performance, de desempenho, consequentemente 

revitalizando esses instrumentos. 

Segundo Fleury & Fleury (2004, p.45), mudangas significativas tern sido 

observadas nas praticas de gestae de pessoas "quando se incorpora o conceito de 

competencia", com o emprego de novos instrumentos e novas tecnicas na 

identificagao de pessoas com potencial de crescimento, flexibilidade para enfrentar 

os incidentes crfticos e as novas demandas das organizag6es aplicados aos 

tradicionais processes de recrutamento e selegao. 

Como consequencia, os processes de treinamento e desenvolvimento 

assumem contornos de· urn a universidade corporativa, com base no fato de que todo 

0 processo de desenvolvimento das pessoas deve estar alinhado a definigao das 

estrategias de neg6cios e competencias essenciais da organizagao. Em termos do 

sistema de remuneragao, permite o desenvolvimento de modelos pr6prios, 

estabelecendo nfveis de competencia e de compensagao condizentes com a 

estrutura de cada organizagao, seja ela publica ou privada. 

Enfim, os varios auto res (Fleury & Fleury, 2001, 2004; Dutra, 1996, 2001; · 

entre outros) que estudam a competencia no nfvel individual, costumam considera-la 

em tres dimens6es: conhecimento, habilidade e atitude, que se traduzem em 

competencias organizacionais. 

2.1.1.2 Competencias organizacionais 

Segundo Miranda (2006, p.1 ), a abordagem organizacional tern como objetivo 

alcangar melhorias no desempenho das organizag6es com o desenvolvimento de 

capacidades que lhes conferem diferenciagao e competitividade. As competencias 

organizacionais se constituem a partir da combinagao de recursos (financeiros, 

ffsicos, humanos e organizacionais) e de multiplas competencias individuais, de tal 

forma que o resultado total e, consequentemente, maior do que a soma das 

competencias individuais. 

No conjunto de competencias organizacionais destaca-se uma competencia

chave, aquela que confere qualidades distintivas e proporciona vantagens 

competitivas superiores a organizagao: e especffica, e unica, e diffcil de imitar. Traz 

grande contribuigao ao valor percebido pelo meio ambiente externo a organizagao. 
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As dimens6es da competencia organizacional incluem os sistemas tecno-ffsicos e 

gerenciais em que se acumulam e se expressam os conhecimentos, as habilidades 

e os valores coletivos desenvolvidos de forma sinergica pela organizagao a partir do 

conjunto de seus recursos (PRAHALAD & HAMEL, 1994, p. 26; FLEURY & FLEURY, 

2001' p.29). 

De acordo com Prahalad & Hamel (1994, p.27), as competencias de uma 

organizagao, qualificadas como essenciais, sao as que favorecem a materializagao 

das suas estrategias, garantindo assim sua manutengao no cenario em que esta 

inserida. Portanto, as competencias organizacionais garantem a sobrevivencia de 

uma empresa no curto prazo, bern como a sualongevidade. 

Pode-se entao, considerar a necessidade fundamental de alinhar as 

competencias organizacionais as competencias individuais. De acordo com 

Nisembaum (2000, p.39), "as competencias individuais e especfficas devem estar 

afinadas com as competencias essenciais previamente definidas". 

Dessa forma, urn processo que privilegie o desenho de gestao por 

competencias baseado nas competencias organizacionais consegue canalizar os 

esforgos individuais e assim contribuir para o sucesso da organizagao. Constitui 

dado para analisar o prop6sito da gestao por competencias. 

2.1.2 Prop6sitos da Gestao por Competencias 

Uma caracterfstica comum da relagao existente entre a pessoa e seu trabalho 

e que as mais competentes sao chamadas a encarar novos desafios, e na medida 

em que correspondem de maneira positiva, recebem desafios ainda maiores. 

A humanidade esta partindo para se tornar uma sociedade na qual o 

conhecimento humano eo maior fator competitive, ou seja, o bern mais valioso de 

uma organizagao. A informagao e os conhecimentos adquiridos e que deverao 

ajustar a organizagao ao novo cenario economico e de concorrencia mundial. 

Transformag6es profundas ocorreram em todos os campos da atividade 

humana sob a decisiva influencia de novos conhecimentos, novas descobertas e 

inveng6es. Os paradigmas e exigencias impastos as ag6es empresarial e 

organizacional foram evoluindo com os novos modelos de administragao ou gestao, 
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apresentando nftida evolugao. Agora e o trabalhador do futuro, o trabalhador 

intelectual (DRUCKER, 1980, p.6). 

Para isso torna-se indispensavel necessaria desenvolver, com rapidez, novos 

produtos e servigos e novos metodos de gestao, ou seja, inovar. 0 trabalho rotineiro 

de produgao e de servi<;o perde para o intelectual, pois este que agrega maior valor, 

ou seja a criagao intelectual pode tornar-se mais produtiva atraves da gestao por 

competencia: o capital intelectual. E, a partir daf, todo o processo de inovagao. 

lnovar, como diferencial competitive, demanda reter talentos, explicitar o 

conhecimento que os mesmos detem, proporcionar-lhes condi<;6es para que 

desenvolvam novos conhecimentos e sintam-se desafiados e reconhecidos na 

organizagao. 

Sendo assim, os departamentos de Recursos Humanos nao tern 

acompanhado as mudangas organizacionais tao intensas na atualidade. Por isso, 

eles necessitam de mudangas, alterando suas vis6es tradicionais de carreiras 

definidas por regras gerais que sistematizam cargos e posig6es hierarquicas como 

definidoras da retribuigao de valor ao trabalhador do conhecimento. 

2.1.2.1 Gestao por competencias no setor privado 

Vive-se, hoje, em uma economia globalizada que vern instigando dirigentes 

brasileiros de multinacionais, grandes corporag6es, pequenas e medias empresas a 

demandar esforgos no realinhamento de suas praticas de gestao. 

As mudangas contextuais e o alto nfvel de complexidade do ambiente 

exercem forte impacto nas organizag6es, colaborando para o fortalecimento da 

competitividade ~ 

A corrida da globalizagao exige que os olhos estejam voltados para 

indicadores que assegurem o diferencial no mercado, entre eles competencias 

fundamentais, gestao por competencia, gestao de pessoas, gestao do 

conhecimento, mudangas na estrutura organizacional, inovagao e custo de 

produgao. Dentre estes indicadores a gestao por competencia e, atualmente, o tema 

mais discutido por diversos autores e estudiosos da area administrativa. 

No momento existem duas linhas de discussao. Uma enfoca "as 

competencias organizacionais orientando as competencias individuais", conforme 
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Fleury & Fleury (2001, p.31 ); a outra aproveita "o potencial individual para alavancar 

os interesses da organizac;ao", de acordo com Coopers & Lybrand (1997, p.34). 

Analisadas as linhas, a primeira, pelo fato de entender que a competencia 

essencial de uma organizac;ao e que vai garantir o seu diferencial de competitividade 

no mercado em que atua, faz verdadeira a premissa: "a orientac;ao das 

competencias individuais para a competencia essencial da organizac;ao mostra ser 

uma decisao inteligente, pois reforc;ara ainda mais a organizac;ao no seu potencial, 

garantindo sua permanencia no mercado" (COOPERS & LYBRAND, 1997, p.34). 

Certamente, esUio "vencendo a corrida pelo mercado" as organizac;6es que 

possuem urn modelo efetivo de gestao por competencia, que compatibilizam os 

interesses da organizac;ao com os interesses individuais, que estao discutindo e 

implantando programas de gestao por competencias, com resultados altamente 

positives. Destacam-se, como exemplos, a Volvo do Brasil, a Sadia Alimentos, a 

Usiminas, a Merck Sharp & Dohme, a Tim Celular, as Lojas Renner, entre outras. 

Segundo Drucker (1980, p. 6), "estamos numa era de turbulencia, urn perfodo 

de inovac;6es rapidas e de modificac;6es radicais e aceleradas em todos os setores 

da vida humana". Tal afirmac;ao mostra que, atualmente, pessoas e organizac;oes, 

de urn modo geral, estao suscetfveis a mudanc;as constantes, em decorrencia das 

alterac;6es no panorama polftico, economico e social, nao s6 no Brasil, mas em todo 

o mundo, sofrendo uma perigosa sobrecarga nos seus mecanismos e processes de 

adaptac;ao. 

A partir disso, cabe ressaltar o alerta de Toffler (1983, p.287): 

o .. "choque do futuro" nao e mais um perigO·potencial distante, mas uma doen9a real, da qual 
ja sofre um crescenta numero de pessoas e de organiza96es; ( ... ) h8. necessidade de se 
operacionalizar o que ja se conhece scibre adapta9ao, seja para gerar mudan9as, seja para 
preparar indivfduos e organiza96es para mudan9as. 

Nessas condic;6es, ha uma necessidade imediata de que as pessoas e, 

consequentemente, as organizac;oes, criem e operacionalizem novos programas que 

visem ao seu desenvolvimento e, assim, facilitem a sua adaptac;ao ou, ainda, 

que possibilitem encontrar soluc;6es para os problemas decorrentes dos avanc;os 

tecnol6gicos na area da informac;ao e da comunicac;ao. 

Nesse quadro estao inclufdas as organizac;6es que fazem parte da 

Administrac;ao Publica, que tambem devem estar voltadas para a formulac;ao e 
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implantagao de mudangas organizacionais planejadas, cujos princfpios tenham como 

objetivo aumentar a capacidade de atender as solicitag6es da sociedade e oferecer 

ao seu quadro de recursos humanos possibilidades para a auto-renovagao, contexto 

no qual cabe a gestao por competencias. 

2.1.2.2 Gestao por competencias na administragao publica 

Maquiavel (1996, p.52) afirma que "nao ha coisa mais diffcil, nem de exito 

mais duvidoso, nem mais perigosa, do que o estabelecimento de novas leis", ou 

seja, do que implantar em uma instituigao publica uma nova ordem de coisas. 0 

maior desafio que o administrador publico se depara nesta nova composigao deriva 

do fato que ele tern, contra si, todas as pessoas que eram beneficiadas, dimta ou 

indiretamente, na situagao anterior. Conta, a seu favor, tao somente com aquelas 

pessoas que nao sabem ou nao puderam ainda sentir-se beneficiadas pela nova 

situagao. Parece que tal afirmagao esta deixando de ser valida, embora ainda 

represents boa parte do que se relaciona ao funcionamento na administragao 

publica. lsto acontece porque, 

na hist6ria da administragao publica brasileira, pode-se verificar um numero significativo de 
tentativas administrativas, com diferentes names, visando obter, atraves de mudangas 
organizacionais, mais eficiencia e eficacia dos 6rgaos publicos. Entretanto, na maioria delas, o 
que se obteve foram apenas alterag6es superficiais e passageiras (PEREIRA, 1985, p.54). 

Esses fracassos administrativos mostram que as reformas da administragao 

publica encontram algumas caracterfsticas disfuncionais, de acordo com Foguel e 

Souza, citados por Giacomini et. al_. (2001, p.45): 
·.-· .· ..... -·· _-_·.-.. --

a) preocupagao em desenvolver urn modelo ideal; 

b) orientagao para os meios administrativos; 

c) enfase exclusiva na estrutura das organizag6es; 

ct) falta de estrategia global; 

e) uso de abordagens e tecnologias inadequadas; 

f) repetigao de erros cometidos no passado. 

Acontece que, na administragao publica, apesar da existencia de programas 

uteis, as mudangas administrativas sao realizadas sem levar em consideragao que 

desenvolvimento implica em inovagao, que inovar implica em correr riscos, que os 

riscos implicam em flexibilidade para a adaptagao a novas situag6es. Por isso e 



17 

indispensavel ter cornpet€mcia para gerenciar a situa<;ao presente e habilidade para 

preparar as cornpetencias futuras. 

Tal habilidade, contudo, ainda parece ser pouco difundida na adrninistra<;ao 

publica. Tanto e assirn que se pode fazer uma analogia entre os reformadores que 

atuarn no servi<;o publico e os antigos sacerdotes: ambos se limitarn a conserva<;ao 

e a guarda do templo, urn retrato da realidade do modelo brasileiro de reforma 

administrativa (GIACOMINI et al., 2001, p.46). Ou seja, rnudam-se as estruturas 

organizacionais, os organograrnas, os nornes dos 6rgaos, ... , mas os conteudos e as 

estruturas perrnanecern inalterados. 

2.1.3 LIMITA<;OES A IMPLANTA<;AO DE MUDAN<;AS NA ADMINISTRA<;AO PUBLICA 

0 que se pode perceber, de acordo com a pesquisa realizada, e que o setor 

publico, de urn modo geral, caracteriza-se por valorizar a estabilidade e pela sua 

tendencia de considerar a rnudan<;a como urna amea<;a a sua identidade e 

sobrevivencia. Em fun<;ao disso, adota posi<;6es defensivas em face das mudan<;as, 

incorporando somente as transforma<;6es estritarnente indispensaveis. Eo caso, por 

exernplo, da extin<;ao de entidades publicas decorrentes de rnudan<;as polfticas. 

Alem disso, a a<;ao gerencial no servi<;o publico parece limitar-se a fun<;ao de 

conserva<;ao dos valores organizacionais reinantes, transitando da area 

administrativa para a area polftica. 

Na realidade, por ser uma grande estrutura burocratica, a administra<;ao 

publica parece que desenvolveu urn repert6rio lirnitado de percep<;6es, preconceitos 

e normas, sern o qual nao consegue sobreviver e paraar~in do qual nao existe. 

E por isso que surgern fatores dificultadores dos esfor<;os de desenvolvirnento 

das organiza<;6es publicas, como a descontinuidade administrativa, a ausencia de 

planejamento no treinamento, o conforrnismo funcional, o despreparo gerencial e os 

feudos politicos. 

Giacomini et al. (2001, p.47), citando opiniao de Mattos, entendern que a 

descontinuidade adrninistrativa e urn fator de antidesenvolvirnento bastante 

significative, por isso requer urna breve discussao. Alguns de seus efeitos sao 

rnostrados no repert6rio de obras inacabadas, na sfndrorne de dernoli<;ao das obras 

.. _ ....... 
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de governos anteriores, na pressa associada a superficialidade dos programas e das 

obras publicas, entre outros. 

Ainda Giacomini et al. (2001, p. 49), consideram que a troca dos governos 

pode resultar em uma paralisia das atividades por urn Iongo perfodo, com 

mobiliza<;ao/desmobiliza<;ao dos recursos humanos em larga escala. Esta 

paralisa<;ao e movimenta<;ao de pessoal constituem, para quem pretende ou esta 

implantando mudan<;as no setor publico, uma grande barreira funcional. lsto porque 

todo processo de inova<;ao requer urn Iongo perfodo para sua efetiva<;ao, e as 

pessoas nele envolvidas devem ser uma constante e nao uma variavel no ambiente 

turbulento. 

Assim, ao serem consideradas mudan<;as na administra<;ao publica, ha que 

se refletir na existencia desse fenomeno, aparente e praticamente insoluvel. E 
necessaria, portanto, que o agente de mudan<;as tenha, em seu plano de 

desenvolvimento, solu<;6es que possibilitem - nao importando o estagio de 

desenvolvimento que a administra<;ao publica tenha alcan<;ado ate o momenta da 

transi<;ao - a integra<;ao dos novos elementos ao grupo e vice-versa. Para tanto, o 

aprendizado por parte dos novos elementos e de suma importancia para o 

desenvolvimento da administra<;ao. 

2.1.4 Visao de Administra<;ao de Recursos Humanos 

Em tempos de competitividade, para se obter sucesso e preciso estar sempre 

a frente dos concorrentes e trabalhar em alta performance, o que exige muita 

dedica<;ao, atualiza<;ao e visao de mercado. Esse ritmo acelerado e essa busca.-da 

excelencia obrigam a uma constante atualiza<;ao tecnica em cursos, palestras e 

workshops aliada a uma essencial revisao de valores (ANDRADE, 1999, p.38). 

Os problemas mais comuns sao gerados pelo despreparo dos servidores para 

lidar com determinadas situa<;6es, tais como os problemas de relacionamento em 

geral, principalmente entre pares, subordinados, superiores, clientes externos e 

internos; dificuldades no controle emocional, revelando sentimentos como 

agressividade, medo de exposi<;ao, inseguran<;a, passividade, entre outros; 

relutancia no gerenciamento de equipes, delega<;ao, motiva<;ao, promo<;ao e 
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lideranga; rigidez e centralizagao no gerenciamento, alem de bloqueios na 

afetividade, julgamento e pretensao, formas de poder e vaidade intelectual. 

Alem desses atributos profissionais, as administrag6es, em especial as que 

desejam atingir urn referencial de qualidade, precisam de pessoas que sejam 

flexfveis no desempenho das atribuigoes que lhes sao pertinentes e que superem as 

expectativas de tal desempenho {ANDRADE, 1999, p.38). 

0 que ainda se observa quanta a administragao publica tradicional e uma 

visao voltada para as fungoes e as atribuigoes vinculadas ao cargo, de maneira 

padronizada e estatica, para servir a administragao. 

Segundo Hipolito (2001, p.71), "a ideia de descrever cargos segue a 16gica 

dos modelos taylorista/fordista de produgao, em que a padronizagao, a repetigao e a 

simplificagao de atividades constituem-se nos pilares da produgao em escala". 

Este modelo tern um comando e poder centralizador, uma hierarquia rfgida e 

autoridade distinta, as tarefas sao individuais, simples e repetidas para cada cargo 

ou fungao. Aqui, nao e essencial o uso da inteligencia ou a medida do 

conhecimento, a preocupagao esta vinculada tao somente ao cumprimento das 

tarefas, apropriadas para situagoes ja estabelecidas e permanentes. 

Essa forma de administragao induz ao entendimento de que 

o cargo e o que importa num sistema de diferenciac;,;ao, a pessoa nao deve ser considerada; 
os cargos devem ser valorizados em func;,;ao do nfvel hierarquico que representam; cargos de 
mesmo nfvel hierarquico devem ter uma mesma valorizac;,;ao; a pessoa e valorizada em 
func;,;ao do cargo que ocupa (DUTRA, 1996, p.45). 

Desse modelo de administragao de recursos humanos centrados em cargos e 

que advem a estrutura organizacional dos setores de recursos humanos, nos quais 

ocorre uma segmentagao: da dinamica especffica da implantagao de urn plano de 

cargos, agrupando tarefas e fungoes, separando as mais simples das mais 

complexas, demonstrando funcional e economicamente a distingao entre os que 

mandam e os que obedecem; do processo de treinamento e aperfeigoamento para 

qualificagao tecnica; do sistema de avaliagao de desempenho das pessoas em 

fungao das atribuigoes do seu cargo. 

Segundo Zimpeck (1992, p.44), 
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a tarefa existe como urn conjunto de elementos que requer esforgo humano para determinado 
tim. Quando tarefas suficientes se acumulam para justificar o emprego ( ... ), surge a fungao. 
Assim, a fungao e urn agregado de deveres, tarefas e responsabilidades que requerem os 
servigos de urn indivfduo ... As fungoes que sao semelhantes em sua natureza e requisitos sao 
chamados cargos. Portanto o termo "cargo" pode ser definido como "urn grupo de fungoes 
identicas na maioria ou em todos os aspectos mais importantes das tarefas que as 
com poem". 

De urn modo geral, as organizag6es e os 6rgaos da administragao publica 

procuram agrupar varios cargos, para facilitar na elaboragao de urn plano de cargos 

que contemple a diversidade de tarefas e fungoes existentes, para definir uma curva 

de salaries. Tambem possibilita definir urn ponto de referencia diante de urn valor 

inicial de remuneragao; estabelecer procedimentos para possfveis correg6es 

salariais (para que haja uma perspectiva de evolugao salarial) e para manter o 

controle da questao salarial com uniformidade para todos os empregados ou 

servidores, de maneira limitada e com uma hierarquia ja estabelecida. 

0 cargo determina a remuneragao e o empregado, o servidor ou o trabalhador 

estara associado a urn cargo, prevalecendo a remuneragao do trabalho sabre o que 

tern que ser feito, nao importando como tern que ser realizado ou se existe 

possibilidade de fazer diferente. 

0 plano de cargos e urn agrupamento de cargos assemelhados ou de cargos 

isolados formando uma carreira, com uma estrutura salarial definida, no qual 

constam diferentes faixas salariais, prevendo possibilidades de avangos na tabela 

salarial, com percentuais de acrescimos na remuneragao que variam entre as 

organizag6es ou 6rgaos, conforme a polftica salarial definida, e esta forma de ganho 

salarial e a unica forma no plano concebido como modelo de planejamento da 

carreira. 

Com a modernizagao da administragao empresarial e o desenvolvimento das 

tecnologias de informagao e comunicagao, 

as organizag6es tentaram novos modelos estruturais para incentivar a inovayao e o 
ajustamento as mutaveis condigoes externas. A estrutura matricial, uma especie de quebra
galho para reconfigurar e reavivar a velha e tradicional organizayao funcional, foi a resposta 
das organiza96es (CHIAVENATO, 2004, p.89). 

As organizag6es estao buscando alcangar diferenciagao no sentido de 

relacionar os objetivos e metas da organizagao com o quadro de pessoal existente, 

mas mantendo a forma tradicional de administragao. A dinamica das organizag6es 
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exige a modernizac;ao constante de suas praticas, tornado necessaria a quebra de 

alguns paradigmas - implantar gestao por competencias e muito diffcil, implantar 

gestao por competencia e muito caro, implantar gestao por competencias leva muito 

tempo, nao temos condig6es de implantar gestao por competencias, nao e possfvel 

mensurar comportamento humano, e muito diffcil mensurar resultados em 

treinamento (Leme, 2005, p. 12) - para surgir um novo modelo. Alem disso, as 

pessoas estao procurando mecanismos mais flexfveis em suas relag6es com o 

trabalho, desenvolvendo sua potencialidade e administrando-a da maneira mais 

resolutiva, porque, 

como as necessidades organizacionais e a capacidade das pessoas sao dinamicas, podemos 
supor que estejam em constante ajuste. Desta forma, na medida em que a pessoa amptia sua 
capacidade vai recebendo da empresa incumb8ncias mais desafiadoras. Amplia assim seu 
conjunto de atribuigoes e responsabilidades, quer em termos quantitativos, quer em termos 
qualitativos {DUTRA, 1996, p.49). 

0 desafio da area de administrac;ao de recursos humanos esta presente em 

todas as organizac;6es, em maior percentagem na administrac;ao publica, e quanta 

mais criativos forem os projetos para lidar com essa nova realidade, maior sera o 

exito. Portanto, e preciso aceita, tambem na administrac;ao publica, a moderna 

tendencia organizacional de adotar uma estrategia de gestao de pessoas por 

competencias. 

2.1.5 Avaliando o Desempenho na Gestao por Competencias 

. ·· :. ·Abreu (1992, p.17) considera que os seres humanos sao, ao mesmo tempo, 

"protagonistas e testemunhas da rapidez da evoluc;ao dos mais variados ramos do 

conhecimento humano, especialmente representada pelos continuos 

aperfeic;oamentos e inovac;6es nos campos cientffico e tecnol6gico". lnseridas nesse 

contexto de realidades tecnicas, economicas e sociais em mudanc;a constante estao 

as pessoas, que fazem as coisas acontecerem, e as organizac;6es, que elas formam 

e das quais dependem. Aqui se evidencia a importancia da descoberta de novas 

sistemas e caminhos, visando a identificac;ao e a selec;ao das pessoas que podem 

conduzir, com sucesso, os destinos futuros das organizag6es. A chave desse 
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sucesso reside na existencia de uma fon;a de trabalho Integra, motivada, capacitada 

e comprometida com a organizagao. 

Segundo Chiavenato (2004, p.98), a "avaliagao de desempenho e uma 

ferramenta do gestor de pessoas". Se uma pessoa tern, pelos menos uma outra 

pessoa sob seu comando, ela pode ser considerada como lfder de equipe. Sabe-se 

que o desempenho de qualquer equipe depende basicamente de uma pessoa: o seu 

lfder. Toda pessoa que exerce uma lideranga poderc~ descobrir o que precisa ser 

trabalhado em sua equipe (mesmo de uma unica pessoa) para melhorar o seu 

desempenho. avaliagao. Se a competencia e postura dos membros da equipe nao 

estao a altura do exigido, a avaliagao de desempenho individual e uma ferramenta 

que oferece condig6es para identificar e avaliar o desempenho de cada integrante 

de sua equipe, identificar os pontos que merecem ser trabalhados e utilizar essas 

informag6es como feedback para o planejamento de suas ag6es, visando a melhorar 

o desempenho da sua area de atuagao. 0 resultado da avaliagao pode ser usado 

como feedback para o proprio avaliador, pois, e ele, o lfder, o gestor, o principal 

responsavel pelo desempenho de cada elemento de sua equipe. 

Souza (2005, p.25) acredita que "a mudanga caleidosc6pica que mobiliza 

esforgos organizacionais para atender as press6es de uma concorrencia global 

intensa e aos elevados saltos no campo da tecnologia exige contribuig6es em 

patamares de excelencia sustentada". lsso implica desempenhos capazes . de 

atender as necessidades da sociedade assegurando simultaneamente o aumento da 

qualidade do servigo publico ali ada a prontidao de atendirnento. 

Para Leme (2005a, p.11 ), o conceito de competencia a ser usado na 

avaliagao de desempenho.· cfeve ir alem do tradicional C.H.A. ou conhecimento, 

habilidade e atitude. Entende o autor que essa e uma visao mfope do que e 

competencia, especialmente se focalizada no ambito da administragao publica. E 
precise visualizar, tambem o que o servidor efetivamente entrega para a 

administragao. Essa entrega efetiva e fundamental para que a administragao publica 

possa ter argumentos precisos para avaliar o desempenho de cada servidor, mas 

nao contexte tradicional de avaliagao de desempenho e sim no contexte de uma 

avaliagao de desempenho com foco em competencia. Deve contar com quatro 

perspectivas basicas do desempenho: tecnica, comportamento, resultados e 

complexidade, perspectivas que geram uma avaliagao efetiva da entrega do servidor 



23 

e se torna a base s61ida para a sua remuneragao: a sua competencia. E essencial 

que a administragao possa medir a efetivamente entrega do servidor, porque 

as metodologias tradicionais nao avaliam o desempenho, ou avaliam as competencias 
tecnicas, ou as competencias comportamentais, ou avaliam os resultados. Gada uma dessas 
avaliag6es retrata uma perspectiva, que isoladamente nao retratam o desempenho do 
colaborador. ( ... ) praticamente nenhuma empresa aplica a avaliagao na perspectiva 
complexidade, sao rarfssimas exceg6es. Quando voce tern a avaliagao de todas essas 
perspectivas, seu resultado e, efetivamente, a avaliagao de desempenho com foco em 
competencias (LEME, 2005a, p.13). 

De acordo com Bispo (2004, p.1 ), assim como acontece nas escolas, on de os 

professores avaliam os alunos quanta ao desempenho no aprendizado, nas 

organizag6es tambem acontece processo semelhante. Neste caso, a avaliagao de 

desempenho corresponde a "uma apreciagao sistematica do desempenho do 

profissional em fungao das atividades que a pessoa de realiza, das metas e dos 

resultados a serem alcangados e do seu potencial de desenvolvimento". Ou seja, 

considera a autora, esta e "uma importante ferramenta na gestao de pessoas, desde 

que o processo seja conduzido de maneira correta e etica", cujo uso varia de acordo 

com o ambiente organizacional considerado, e pode, inclusive, 

ser chamada de avaliac;ao de merito, avaliagao pessoal, relat6rios de progresso, avaliagao de 
eficiencia individual ou grupal, entre outras denominag6es, embora o nome que a ferramenta 
receba nao seja o mais importante e sim como ela e utilizada, como o processo e conduzido 
e como os resultados obtidos podem ser usados pela organizagao. Se bern aplicada, pode se 
tornar urn meio eficaz para se identificar problemas de supervisao e gerencia, de integragao 
entre as pessoas com a organizagao, de adequagao do profissional ao cargo, de loca!izac;ao 
de possfveis carencias de treinamento, entre outros (BISPO, 2003, p.1 ). 

·.·· .. ···-.· .·· ... ··· 

Para Siqueira (2002, p.24), a avaliagao de desempenho e uma especie crftica 

que deve ser feita na lacuna existente no comportamento do servidor entre a 

expectativa de desempenho definida com a administragao e o seu desempenho real 

e "a analise do gap entre o comportamento real e o ideal", que deve levar em 

consideragao, igualmente, tanto as necessidades e as possibilidades do servidor 

quanta as necessidades da administragao publica a fim atingir metas, definir padr6es 

e expectativas. 

Por isso, assegura Moschetti (2004, p.1 ), o objetivo e analisar o desempenho 

do subordinado com visao futura - analisar as competencias atuais do avaliado, 

tanto seus pontos fortes como os pontos fracas e os pontos a desenvolver, 
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projetando para urn futuro proximo as suas reais condi<;6es de atender as 

necessidades da administra<;ao. 

Ja Siqueira (2002, p.57) considera que esta ferramenta busca equilibrar 

resultados com os comportamentos praticados para sua obten<;ao, por isso entre urn 

dos principais objetivos em adota-la esta o prop6sito de buscar a excelencia dos 

recursos humanos investidos nos mais diferentes papeis profissionais como 

membros de equipes, colegas, supervisores e gerentes. Os resultados daf obtidos 

passam a ser referencias ou indica<;6es para aplica<;ao de polfticas e normas 

administrativas e a otimiza<;ao dos resultados formais pressup6e uma permanente 

intera<;ao entre avaliador e avaliado, de sorte que nas fun<;6es de trabalho cotidianas 

haja uma livre troca de informa<;6es, de avalia<;6es crfticas e de corre<;6es de rumos, 

fechando o cfrculo de intera<;ao das diversas fun<;6es de administra<;ao dos recursos 

humanos. 

Para Moschetti (2004, p.2), nao interessa apenas verificar como o 

subordinado se desincumbiu das suas tarefas ate aquele momenta, mas tambem se 

ele tern repert6rio para fazer frente aos novos desafios. Por isso, devem participar da 

avalia<;ao, em mementos distintos, chefias imediata e mediata, pares, subordinados 

do avaliado e se possfvel clientes internes. Essa avalia<;ao deve ser promovida 

semestral ou anualmente porque a avalia<;ao de desempenho precisa trazer, 

implicitamente, a ideia de processo. Confirma o autor que, "em outras palavras, deve 

ser urn assunto permanente e nao peri6dico, embora possa ter a sua epoca de 

formaliza<;ao". Considera, ainda, que boas avalia<;6es sao realizadas, · como 

processo, quando se utilizam tres instrumentos importantes: definir os objetivos para 

o perfodo (sao negociados os objeti~os· organizacionais para o .··P·~-rfodo, 

compatibilizando o que a administra<;ao necessita e o que o servidor tern condi<;6es 

de executar), coaching ou orienta<;ao no trabalho (sao fornecidos feedbacks 

importantes ao servidor sobre a sua performance, urn elo entre a defini<;ao de 

objetivos e a avalia<;ao de desempenho formal) e avalia<;ao de desempenho oficial 

(formaliza<;ao da avalia<;ao de desempenho). Enfim, todo o esfor<;o administrative, 

por maior que seja, nao elimina a parte que cabe a cada servidor: ele e o principal 

responsavel pela sua carreira. Consequentemente, isto remete a uma postura pr6-

ativa cujo significado, ainda segundo Moschetti (2004, p.2), e: "nao posso ficar 

esperando que a empresa me ofere<;a condi<;6es ideais de desenvolvimento 
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profissional e nem utilizar este argumento como justificativa. Afinal, sou o dono do 

meu destino". 

Segundo Chiavenato (2004, p.97), o desempenho do colaborador "e o grau 

em que ele alcanga os requisitos do seu trabalho", ou "e uma apreciagao sistematica 

do desempenho de cada pessoa em func;ao da atividade que ela desempenha, das 

metas e resultados a serem alcangados e do seu potencial de desenvolvimento". 

Neste contexto, a avaliagao do desempenho permite observar e avaliar 

competencias como: visao estrategica, planejamento, organizagao, 

responsabilidade, acompanhamento, lideranga, delegagao, tomada de decisao, 

solugao de problemas, iniciativa, proatividade, criatividade e inovagao, orientac;ao a 

resultados, autodesenvolvimento, administragao de conflitos, capacidade de 

negociagao, flexibilidade e adaptagao a mudangas, competencias interpessoal e 

trabalho em equipe. Pode, muitas vezes, servir de base as polfticas de promogao 

das organizag6es. 0 processo e efetuado, via de regra, anualmente, e consiste na 

analise objetiva do comportamento do avaliado no seu trabalho e a posterior 

comunicagao dos resultados. 

Da pesquisa te6rica pode-se aceitar que, dos varios aspectos que podem ser 

identificados nos processos de avaliagao, alguns podem ser destacados, tais como: 

a) habilidade: uma pessoa habilidosa tende a adaptar-se com maior 

facilidade as exigencias das diversas tarefas que lhe forem atribufdas; as 

pessoas com menor grau de habilidade encontram maior dificuldade em 

desempenhar essas mesmas tarefas, mas esta falta de habilidade pode 

ser prevenida por adequados instrumentos de selegao e treinamento; 

b) treinamento: 0 potencial das pessoas e otimizado em ""fl.i"ngao de terem 

sido treinadas, ou nao, na execuc;ao das tarefas a serem realizadas, logo, 

mesmo aquelas pessoas com alto potencial mostram desempenhos 

6timos, bons, regulares ou sofrfveis, e por isso devem receber 

treinamentos de acordo com sua potencialidade; 

c) empatia: o grau de simpatia ou antipatia nas relag6es entre superior e 

subordinado, ou mesmo entre seus pares, pode influenciar o 

posicionamento dos avaliados; 

ct) complexidade: o acumulo de tarefas as tarefas mais simples sao 

naturalmente mais faceis de realizar, ensejando um alto desempenho 
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enquanto que aquelas mais complexas, ou o acumulo de varias 

atribuig6es, dificultam desempenhos excepcionais; 

e) esforgo pessoal: a dedicagao eo esforgo por melhorar, a busca constante 

do aperfeigoamento, do aprimoramento cultural e profissional, da 

qualidade individual e da equipe, o zelo na apresentagao, a disciplina e o 

respeito aos valores influenciam positivamente na avaliagao. 

No entanto, a avaliagao nao tern como determinar o valor do esforgo pessoal, 

que e, na realidade, o unico fator dependente do indivfduo. Logo, nao se pode 

qualificar as pessoas com base unicamente em aspectos que nao dependem de seu 

. controle, uma vez que todos os outros estao relacionados com o sistema ou sao 

parte dele proprio. Para tanto, devem ser tambem avaliados outros pontos, tais 

como: 

a) insatisfagao nos avaliados: causada principalmente pela consciencia de 

que a sistematica adotada esta gerando injustiga, na medida em que 

serve de instrumento de concessao de premios e castigos baseada na 

normalizagao das distorg6es e nao numa real avaliagao de performance e 

potencial; 

b) falta de objetividade/excesso de burocracia: causada por uma valorizagao 

superestimada de um processo;nao existe objetividade se o processo de 

avaliagao nao tiver uma base estatfstica solida e se nao forem 

consideradas as variag6es proprias do sistema, pois nenhum processo 

pode ser maior que sua propria ttnalidade; 

c) ignoram os clientes e cadeia cliente-fornecedor: causada pela nogao 

erronea de que o cliente e somente a administragao, mas os servidores 

sao os clientes internos, ou seja, as pessoas que fazem a administragao. 

Souza (2005, p.43) considera que a base da avaliagao, como vern sendo 

praticada, esta em conceitos mecanicistas nos quais o conteudo central e a 

insistente busca do padrao de qualidade e produtividade percebidas pelos 

administradores como indispensaveis para exercer o controle sobre os resultados. 

Hoje em dia esta visao esta sendo modificada porque, para manter a produtividade e 

preciso reformular continuamente os modelos e praticas de gerenciamento de 

desempenho, visando atender as pessoas, logo, precisa atender a tres objetivos 

principais: 
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a) prover e prever urn mecanisme de realimentagao (feedback) que fornega 

aos avaliados uma clara e precisa ideia do que se espera deles, 

informando-os de seu desempenho nas suas fungoes, ou de como podem 

melhorar aqueles aspectos em que ainda nao atingiram a performance 

esperada; 

b) permitir o registro permanents, confiavel e acumulativo dos dados de 

desempenho; 

c) prover a alta administragao de meios de avaliagao que permitam 

selecionar, com base em fatos, os colaboradores que apresentam melhor 

potencial para o desempenho de outras fungoes de maior 

responsabilidade no futuro. 

Esclarece ainda a autora que essa nova abordagem implica em mudar a 

enfase da avaliagao passiva para centrar-se na avaliagao ativa do desempenho. 

Segundo Vroom (1997), o primeiro passo desta abordagem deve ser dado na 

reformulagao do papel dos colaboradores no sistema de avaliagao. Eles devem fazer 

uma auto-avaliagao, identificando nao apenas seus pontos fracas, mas seus pontos 

fortes e seus potenciais. Portanto, deixam de ser objetos passivos e passam a ser 

agentes ativos da avaliagao de seu desempenho. 0 retorno reflete-se na motivagao 

das pessoas e no aumento do nfvel de competitividade, logo, os parametres 

fundamentais de todo o processo de avaliagao individual sao os desempenhos 

profissional e pessoal, definidos pela competencia com que o colaborador executa o 

seu trabalho e pelas qualidades pessoais que ele demonstra ser possuidor, fatoFeS 

essenciais para o sucesso no cumprimento da missao da administragao publica. 

Em sfntese, conforme refere Pontes (2005, p.147), a avaliagao do 

desempenho de uma pessoa nao esta ligada somente ao estfmulo salarial, mas 

tambem ao seu desenvolvimento individual e ao desenvolvimento da organizagao da 

qual ela faz parte. Essa mensuragao do desempenho e que conduz a tomada de 

decisoes o para alcangar os resultados esperados da Administragao Publica, por 

exemplo. 

Enfim, Tachizawa (2001, p.54) considera a "avaliagao de desempenho um 

dos mais importantes instrumentos de que dispoe a administragao ( ... )para analisar 

os resultados a luz da atuagao de sua forga de trabalho e para prever 

posicionamento futures". Para Gil (2001, p.54), tal posicionamento pode se tornar 
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plano de a9ao no futuro, como avalia9ao do individuo ao cargo ou fun9ao, pois nem 

sempre o que a pessoa faz realmente corresponde ao que se espera dela. Assim, 

considera o autor, vista sob um enfoque crftico e analftico, a avalia9ao individual de 

desempenho e uma ferramenta de controle organizacional sabre o trabalho das 

pessoas, utilizada para alinhar suas a96es aos objetivos pretendidos, com o 

prop6sito de garantir que o trabalho desenvolvido por elas esteja em conformidade 

com o que a administra9ao delas espera em termos de polfticas e estrategias. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 QUESTOES DO ESTUDO 

a) a gestao por competencias permite otimizar os investimentos no 

desenvolvimento de pessoas; 

b) a gestao por competencias simplifica e oferece transparencia ao processo 

de desenvolvimento de pessoas; 

c) a gestao por competencias alinha a performance das pessoas aos 

resultados da administragao. 

3.2 METODOS E INSTRUMENTOS 

Este estudo foi fundamentado na metodologia da pesquisa qualitativa. De 

acordo com Negrine (2004, p.61 ), urn aspecto a ser considerado quando se adota a 

pesquisa qualitativa e 0 entendimento de que nao e possfvel fazer generalizag6es. 

Portanto, as "inferencias que se produzem a partir do processo investigat6rio se 

traduzem em hip6tese de trabalho, que se refere a urn contexto particular". 

A base analftica deste tipo de investigagao se centra na descrigao, na analise 

e na interpretagao das informag6es recolhidas durante o processo investigat6rio, 

procurando compreende-las no seu contexto natural, logo, nao existe a preocupagao 

em generalizar os achados. Consequentemente, as pesquisas de- recorte qualitative 

"nao costumam se servir de instrumentos de coleta de informag6es que utilizam 

val ores numerico~·;·,. Pressup6e, desta maneira, uma abordagem diferenciada 

tambem no que se refere aos instrumentos de coleta de informag6es, os quais 

devem ser elaborados dentro de outras perspectivas, diferentes daquelas que 

servem aos modelos matematicos. 

Bogdan e Biklen assinalam que 

um campo que era anteriormente dominado pelas quest6es da mensuragao, definig6es 
operacionais, variaveis, testes de hip6teses e estatfstica alargou-se para contemplar uma 
metodologia de investigagao que enfatiza a descrigao, a indugao, a teoria fundamentada e o 
estudo das percepg6es pessoais. Designamos esta abordagem por investigagao qualitativa. 
(1994,p.11) 



. . -····: 

30 

Os mesmos autores (1994, p.47), ensinam que a pesquisa qualitativa possui 

cinco caracterfsticas: 

a) tern como fonte direta de dados o ambiente natural e o investigador 

qualitative e seu instrumento principal, pois as ag6es podem ser melhor 

compreendidas quando observadas no ambiente habitual; 

b) e descritiva, pois os dados recolhidos sao apresentados em forma de 

palavras ou imagens; 

c) tern como interesse maior o processo e nao os resultados; 

d) a analise dos dados e intuitiva com os dados recolhidos sem serem 

analisados em func;ao de qualquer hip6tese construfda previamente, mas 

na intenc;ao de responder as quest6es propostas; 

e) da importancia fundamental ao significado. 

A pesquisa qualitativa valoriza os aspectos descritivos e as percepg6es 

pessoais, focalizando o particular como instancia da totalidade social, procurando 

compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermedio, compreender tambem o 

contexte. Adota-se, assim, uma perspectiva de totalidade que leva em conta todos 

os componentes da situac;ao em suas interac;6es e influencias recfprocas: parte da 

perspectiva s6cio-hist6rica ao valorizar os aspectos descritivos e as percepc;oes 

pessoais (LUDKE & ANDRE, 1995, p.67). 

Nesse caminho, nao se investiga em razao dos resultados, mas busca-se tao 

somente compreender os comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos 

investigados, correlacionada ao contexte do qual fazem parte, visto que os dados 

qualitativos sao ricos .~r.n pormenores descritivos referentes aos elementos que 
.·· ._ ... 

comp6em o quadro do estudo realizado (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p.16). 

No caso deste estudo, as questoes propostas para a investigagao foram 

formuladas tao somente como meta para investigar os fatos em toda sua 

complexidade e em contexte natural, visto que o objetivo do estudo, nesta 

perspectiva, nao foi responder a quest6es previas ou testar hip6teses. 

0 instrumento adotado para a coleta dos dados foi a observac;ao, instrumento 

valioso na pesquisa qualitativa e que se aplica, via de regra, a objetos externos, 

embora possa ser usada em diferentes perspectivas. 0 fundamento basico para 

definir o tipo de observac;ao a ser usado na investigac;ao depende da 
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problematizac;ao e do objetivo da pesquisa, de modo que nao ha uma "norma" para 

sua aplicac;ao. 

Segundo Negrine (2004, p.66), cabe ao pesquisador apenas manter-se atento 

aos fatores que podem contaminar a observac;ao, tais como: 

a) observar conforme os pr6prios vfcios: e recomendavel tornar os registros 

o mais descritivos possfvel, desconfigurados de qualquer registro de valor 

que possam contaminar os dados prejudicando a analise dos fatos; 

b) observar seletivamente, para concretizar, passo a passo, os pontos a 

serem observados, para nao ser fita uma observac;ao sem sentido, 

pulverizada, eivada de jufzos de valor de quem observa. 

Em sfntese, para o sucesso dos registros da observac;ao, e precise manter 

uma atenc;ao continua seletiva no objeto do estudo; descrever os fatos com 

objetividade, evitando o uso de metaforas; mostrar curiosidade frente aos aspectos 

pouco evidenciados; verificar se os dados recolhidos se ajustam aos objetivos da 

pesquisa e evitar a rigidez da pesquisa, redefinindo os objetivos quando as 

evidencias assim o exigirem. 

Entre as muitas formas de abordagem na investigac;ao qualitativa, o estudo 

de caso foi a forma definida para este estudo: consiste na observac;ao detalhada de 

urn contexte especffico, cuja vantagem esta na facilidade vista que o grau de 

realizac;ao e definido de acordo com os fatores levados em conta, ou seja, e especial 

para a realizac;ao de trabalhos nos quais o investigador tern pouca experiencia e 

atua sozinho, pois poder ser feito em pouco tempo e de forma aprofundada e, 

embora possa utilizar diversos metodos de abordagem recorre, sobretudo, a 
observac;ao .. ·.·· ·· ... ·· .... ··· 

Para Bell (1997, p.23) e Bogdan & Blklen (1999, p.24), a principal crftica feita 

e o fato de nao permitir a generalizac;ao, mas como aprecia acontecimentos 

individuais que nem sempre suportam generalizac;oes e pode ser relatado, e o 

metoda indicado por excelencia na pesquisa qualitativa em administrac;ao, na qual 

nem sempre a generalizac;ao deve existir, pois retira uma certa especificidade a cada 

estudo. 
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3.3 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

Os dados coletados com a observagao foram analisados a partir de urn 

processo indutivo, ou seja, nao ha primeiras hip6teses para serem testadas; e com a 

analise que se constroem os elementos a serem enfatizados no estudo (LUDKE & 

ANDRE, 1986). 

A Administragao Publica e urn dos espagos de sociabilidade que congregam 

tambem o Estado e o Governo. 0 Estado e o ente composto por tres elementos 

essenciais: povo, territ6rio e governo sobe.rano e, para exercer suas fungoes, 

manifesta-se por meio dos poderes ou fungoes do Estado: Legislative, Executivo e 

Judiciario, independentes e harmonicas entre si, como consta da Constituigao da 

Republica em seu art. 2Q. 

Segundo Lopes (1993, p.56), governo, "e a expressao polftica de comando, 

de iniciativa, de fixagao de objetivos, do Estado e da manutengao da ordem jurfdica 

vigente e "a Administragao e o instrumental de que dispoe o Estado para por em 

pratica as opgoes pol fticas de governo". 

DiPietro (2000, p.55), r·efere que a Administragao Publica pode classificar-se 

em Administragao Publica em sentido objetivo, que "refere-se as atividades 

exercidas pelas pessoas jurfdicas, 6rgaos e agentes incumbidos de atender 

concretamente as necessidades coletivas", e Administragao Publica em sentido 

subjetivo, que "refere-se aos 6rgaos integrantes das pessoas jurfdicas polfticas 

(Uniao, Estados, Municfpios e Distrito Federal), aos quais a lei confere o exercfcio de 

fungoes administrativas", cad a urn com sua organizagao administrativa. 

E tambem a Constituigao da Republica que define e estrutura a Aqministragao 
. ·.·· .·· ··: .. ·· .... · 

Publica, seja ela federal, estadual ou municipal, no capftulo VII, Segao I, arts. 37 a 

38 e dos servidores publicos civis, dos arts. 39 a 41. 0 art. 37, § 6Q, define os 

cargos, fungoes e chefias na administragao publica estadual direta ou indireta, 

inerente as areas de recursos humanos e suas qualificag6es. 

0 Poder Executivo paranaense compreende dois conjuntos organizacionais 

permanentes representados pela administragao direta e pela administragao indireta, 

integrados segundo setores de atividades relativos as metas e objetivos que devem, 
'~ 

conjuntamente, buscar atingir nos campos social, economico e institucional, metas 

d~finidas para atender a sociedade paranaense com qualidade e eficiencia. 
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0 Poder Executive e exercido pelo Governador do Estado, auxiliado 

diretamente pelo Vice-Governador e Secretaries de Estado, e a estes os Diretores 

Gerais de Secretarias de Estado e o dirigente de cada uma das entidades da 

administragao indireta. 

A administragao direta compreende servigos estatais dependentes, 

encarregados das atividades tfpicas da administragao publica. Ja a administragao 

indireta compreende servigos institufdos para limitar a expansao da administragao 

direta ou aperfeigoar sua agao executiva no desempenho de atividades de interesse 

publico, de cunho econ6mico ou social, usufruindo, para tanto, de independencia 

funcional controlada, a saber: autarquias, empresas publicas e sociedades de 

economia mista. 

Os servigos dependentes que integram a administragao direta referem-se a: 

a) Governadoria: integrada por unidades de assessoramento e apoio direto 

ao Chefe do Executive e de coordenagao intersecretarial de auxflio ao 

Governador na selegao, acompanhamento e controls de programas e 

projetos governamentais; 

b) Secretarias de Estado de natureza instrumental, representadas por 

6rgaos e entidades que centralizam e provem os meios administrativos 

necessaries a agao do Governo; 

c) Secretarias de Estado de natureza substantiva, representadas por 6rgaos 

e entidades de orientagao tecnica especializada e de execugao, por 

administragao direta, delegagao ou adjudicayao, dos programas e 

projetos definidos e aprovados pelo Governador. 

A Secretaria de Estado da Administragao e da Previd€h1·cia (SEAP), pautada 

na Lei n.0 8.485, de 03 de julho de 1987, e um 6rgao de primeiro nfvel hierarquico da 

administragao estadual e de natureza instrumental, tendo como finalidade a 

definigao de polfticas, o planejamento, o comando, a execugao, o controls e a 

orientagao normativa dos Sistemas de Administragao Geral de Recursos Humanos, 

da Previdencia e Saude dos servidores estaduais. Suas ag6es estao concentradas 

nas areas: 

a) Administragao Geral: 

- prestagao, de forma centralizada, dos servigos -meio, buscando a 

otimizagao da utilizagao dos recursos disponfveis; 
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- administra<;ao de materiais, compreendendo aquisi<;ao, recebimento, 

guarda, distribui<;ao e controle; 

- administra<;ao do transporte oficial: aquisi<;ao, registro, guarda, 

manuten<;ao, controle de uso, controle do consumo de combustfvel, 

conserva<;ao, reparo e aliena<;ao de vefculos; 

- administra<;ao dos servi<;os relativos a documenta<;ao, abrangendo 

biblioteca, arquivo e microfilmagem de documentos; 

- administra<;ao dos servi<;os de comunica<;ao administrativa; 

- administra<;ao dos servi<;os de zeladoria e vigilancia; 

- organiza<;ao e gestao centralizada do cadastro de informa<;6es sobre 

licitantes; 

- registro e controle dos contratos de loca<;ao de im6veis e vefculos para a 

administra<;ao direta; 

- administra<;ao do patrimonio, incluindo aquisi<;ao, tombamento, registro, 

carga, conserva<;ao, repara<;ao e aliena<;ao dos bens im6veis do Estado; 

b) Recursos Humanos: 

- formula<;ao e execu<;ao de polfticas de recursos humanos, centradas na 

profissionaliza<;ao do servidor; 

- execu<;ao, de forma centralizada, das atividades de administra<;ao de 

pessoal relativas ao recrutamento, sele<;ao, admissao, contrata<;ao, 

posse, Iota<;ao e movimenta<;ao de pessoal de qualquer regime jurfdico 

para a administra<;ao direta e autarquica, apoiadas pelas respectivas 

unidades setoriais; 

- administra<;ao e controle de quadros, cargos, fun<;6es e salarios dos·· ·· · 

6rgaos da administra<;ao direta e autarquica; 

- administra<;ao do cadastro central de recursos humanos, extensfvel a 
administra<;ao indireta, para o inventario e diagn6stico permanente da 

for<;a de trabalho disponfvel na administra<;ao publica, de modo a permitir 

o recrutamento interno, a programa<;ao de admiss6es, a concessao de 

direitos e vantagens, a analise de custos para a concessao de aumentos 

peri6dicos de vencimentos e salarios dos servidores publicos; 

- administra<;ao e controle da folha de pagamento dos servidores da 

administra<;ao direta e autarquica; 
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- avaliagao medico-pericial e da capacidade laborativa dos funciomirios, 

para fins de ingresso, readaptagao, aposentadoria e concessao de 

licenga; 

c) Seguridade Funcional: ap6s a criagao do Sistema de Seguridade 

Funcional do Estado do Parana, a questao previdenciaria dos servidores 

de cargo efetivo passou a responsabilidade da Parana Previdencia. 

A Secretaria de Estado da Administragao e da Previdencia, na qualidade de 

supervisora do Contrato de Gestae, tern as seguintes atribuig6es ou competencias: 

a) avaliagao do desempenho das metas permanentes e de implantagao 

estabelecidas no Contrato de Gestae, propondo, se necessaria, os 

ajustes, adaptag6es e alterag6es de metas e parametres; 

b) proposigao e acompanhamento de estudos atuariais, visando a garantir o 

equilfbrio financeiro dos fundos previdenciarios; 

c) analise tecnica atuarial das propostas de reajustes, revis6es ou 

modificag6es na remuneragao, bern como alterag6es no Plano de Cargos 

e Carreira dos servidores; 

d) acompanhamento na formagao e atualizagao do banco de dados para fins 

prevldenciarios; 

e) atuagao como interlocutor entre o Estado e o Ministerio da Previdencia e 

Assistencia Social, em assuntos previdenciarios. 

Nos ultimos anos a Administragao Publica no Governo Federal desenvolveu 

projetos voltados para o aprimoramento profissional do seFVidor, como objetivo de 

valorizar o servidor, melhorar seu desempenho e, em conseqOencia, das 

organizag6es publicas federais melhorando, conseqOentemente, os servigos 

prestados a sociedade. 

Com o objetivo de capacitar o servidor publico e adequar seu trabalho a uma 

gestao publica empreendedora, foram propostos os programa "Valorizagao do 

Servidor Publico", e "Gestae Publica para urn Brasil de Todos", nos quais estao 

previstos: 

a) promover 0 desenvolvimento de gerentes e servidores, com metodos de 

capacitagao voltados para prover a Administragao Publica de 

competencias gerenciais e formagao de lfderes de urn processo de 

transformagao de gestae publica; 
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b) aprimorar a estrutura de cargos, carreiras e remunerag6es, buscando 

incentivo direto na parcela variavel da remuneragao e, principalmente, 

melhor aproveitamento dos recursos humanos; 

c) melhorar a administragao dos recursos humanos, fornecendo 

instrumentos gerenciais para as organizag6es publicas em todos os nfveis 

do Governo Federal; 

d) atuar em parceria com as principais escolas de governo para o 

desenvolvimento gerencial dos profissionais do setor publico; 

e) proporcionar as condig6es para que o servidor desenvolvesse suas 

competencias, ampliando sua empregabilidade e reforgando seu papel 

estrategico no desenvolvimento de um novo modelo de gestao do setor 

publico; 

f) definigao de perfis na administragao publica e reagrupamento de 

carreiras: estrategico, tecnico-fiscalizat6rio e quadro geral; 

g) recomposigao seletiva da forga de trabalho e polftica salarial diferenciada 

nos segmentos estrategico e tecnico-fiscalizat6rio; 

h) remanejamento seletivo da forga de trabalho e polftica de beneffcios 

diferenciada para o quadro geral; 

i) eliminagao da drenagem de cerebros para o Poder Legislativo e 

Judiciario: equiparagao de carreiras e selegao vocacional; 

j) novo modelo de Diregao Publica: capacitagao gerencial; 

k) implementagao de um Sistema de Gesta<J de Competemcias e avaliagao. 

de desempenho. 

Como se pode depreender, o Governo Federal e os Governos estaduais 

estao formulando polfticas e diretrizes para modernizagao da gestao do Estado, 

essenciais para a melhoria do funcionamento da Administragao Publica, alem de 

estar desenvolvendo atividades especificamente ligadas a gestao de recursos 

humanos, a organizagao de carreiras e remuneragao, a dimensionamento da forga 

de trabalho, a capacitagao, a desenvolvimento e avaliagao de desempenho dos 

servidores da Administragao Publica em todas as esferas governamentais. 
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4 ANALISE DOS DADOS DA OBSERVAf;AO 

Dentro das linhas de agao dos Governos Estaduais nessas duas ultimas 

decadas, de priorizar o cidadao, por extensao, a sociedade, foi promulgada a Lei n. 

13.666, de 05 de julho de 2002, que instituiu o Quadro Proprio do Poder Executivo 

do Estado do Parana - QPPE, favorecendo a Secretaria de Estado da 

Administragao e da Previdencia - SEAP do Estado do Parana implementar uma 

efetiva gerencia do conhecimento nas areas de sua competencia e, 

conseqOentemente, facilitar o gerenciamento dos servigos publicos. 

Com o objetivo de racionalizar a maquina administrativa ao menor custo 

possfvel, promoveu urn novo modelo de gestao de recursos humanos, servigos e 

patrimonio, a tim de desenvolver transformag6es efetivas no Governo do Estado do 

Parana com a introdugao de novas formas de gestao, como a gestao por 

competencias, a terceirizagao, a cooperagao e a parceria nos servigos prestados. 

Adequada ao Programa de Modernizagao da Administra9ao Publica, a SEAP 

promoveu mudangas organizacionais, culturais e tecnol6gicas, com o objetivo de 

atender aos seus servidores, aos usuarios de seus servigos e a sociedade 

paranaense. 

Visando a modernizagao da maquina administrativa, a SEAP obteve recursos 

do Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID, a serem aplicados no Programa 

Estadual de Modernizagao Fazendaria, para a implantagao do Projeto de Gestao de 

Recursos Humanos. 

A. implantagao deste program a permite uma prestagao de servigos mais 

eficiente e agil na area de recursos humanos, condigao de auditoria permanente na 

folha de pagamento com urn melhor acompanhamento e controle. 

0 projeto vern ao encontro dos objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

pois, segundo implantag6es similares, possibilita uma economia mensa! de ate cinco 

por cento na folha de pagamento do funcionalismo, com a racionalizagao 

administrativa e a modernizagao dos servigos prestados. 

0 diagn6stico inicial mostrou que o sistema utilizado pela Secretaria, 

implantado ha mais de vinte anos, e fragmentado em diversos aplicativos, nao 
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permitindo uma visao conjunta dos relat6rios gerenciais e um controle seguro da 

folha de pagamento. 

A corre<;ao proposta para as terminar com as eventuais irregularidades nos 

salaries e processes de pagamento permite que, hoje, possam ser detectadas por 

auditorias realizadas mensalmente, por amostragem, garantindo a folha de 

pagamento maior seguran<;a contra erros e fraudes. 

A SEAP adota programas que tornam possfvel o levantamento de 

informa<;6es mais precisas sobre o impacto de aumentos de salario no total da folha 

de pagamento, informa<;6es antecipadas sobre aumento no numero de 

aposentadorias e eleva<;ao dos gastos para o pagamento desse beneffcio, entre 

outros. Tambem permitem desenvolver polfticas de avalia<;ao de desempenho e 

gestao de conhecimento. 

Vive-se uma nova realidade economica e financeira no Brasil, e as mudan<;as 

estruturais no setor publico, como a que o Parana esta efetuando, sao 

imprescindfveis. 

0 governo preocupou-se tambem, com a intermedia<;ao da SEAP, 

proporcionar aos servidores do Estado e as organiza<;6es publicas um processo de 

educa<;ao continuada buscando a renova<;ao institucional da Administra<;ao 

Estadual, por meio da educa<;ao e desenvolvimento das pessoas, da revisao dos 

processes e metodos de trabalho e da adequa<;ao da tecnologia disponfvel. 

Como referem Prahalad & Hamel (1990), Fleury & Fleury, (2001) e outros 

autores, ao definir uma polftica de gestao de pessoas, as competencias indiviEiuais 

deveriam ser consideradas no seu alinhamento com as competencias essenciais da 

· ... organiza<;ao, a gestae por comp~t~ncias e uma forma estrategica de gerir pessoas 

em uma organiza<;ao, mas, o conceito de competencia nao s6 e complexo quanto de 

diffcil aplica<;ao no contexte organizacional. a 16gica da competencia normalmente 

inclui mudan<;as na estrutura, nos processes gerenciais, e nos valores da 

organiza<;ao. 

Segundo No man (2005, p.1 ), a gestae por competencias deve seguir um 

determinado roteiro: identifica<;ao de competencias individuais; levantamento das 

competencias funcionais necessarias; gerenciamento dos gap; elabora<;ao do plano 

anual de forma<;ao profissional para suprir as lacunas de competencias identificadas. 

Desta maneira, as unidades administrativas poderao solicitar a participagao de 
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servidores em congresses, seminaries simp6sios e outros eventos externos de 

forma~ao profissional, 

0 novo Quadro Proprio do Poder Executive, institufdo pela Lei n. 13.666/2002 

oferece ao servidor publico estadual a devida motiva~ao e valoriza~ao para o 

crescimento profissional, assegurando a continuidade da a~ao administrativa e a 

eficiencia do servi~o publico. 

Este novo enquadramento beneficia os servidores ativos, inativos e 

pensionistas, vista que seus ganhos financeiros estao diretamente ligados a 

institutes da progressao e da promo~ao funcional. Os beneficiados pela nova 

proposta do Governo do Estado sao servidores que dao suporte ao funcionamento 

da maquina publica, inseridos em fun~6es do nfvel basico ao superior, que, com 

novo plano de carreira, recebem urn incremento salarial e a perspectiva de 

crescimento na carreira do servidor. 0 novo enquadramento, alem de garantir ainda 

mais respeito e valoriza~ao ao servidor, vai refletir na melhoria dos servi~os 

prestados a comunidade. 

Com este novo quadro foi estabelecido o desenvolvimento profissional na 

carreira atraves dos institutes da progressao, promo~ao, mudan~a de fun~ao e a 

avalia~ao de desempenho para a efetiva~ao no cargo. 

A progressao se dara na classe, ao servidor estavel, por antiguidade, por 

avalia~ao de desempenho e por titula~ao. 

A progressao por antiguidade ocorrera a cada cinco anos de efetivo exercfcio 

na classe e sera equivalents a uma referencia salarial. 

A progressao por avalia~ao de desempenho sera equivalents a uma 

referencia salarial e 0 cdt~rio/ "conceito" para a progres·s~b devera ser 0 equivalents 

ao conceito maximo, sendo que os demais criterios, a peridiocidade e a competencia 

para a aplica~ao e concessao desta modalidade de progressao, serao estabelecidos 

pelo Chefe do Poder Executive, por intermedio de regulamento especffico, ouvida 

previamente a Secretaria de Estado da Administra~ao e da Previdencia- SEAP. 

Com a medida, o Governo organizou os cargos publicos de provimento 

efetivo, transformando 384 cargos e fun~6es em apenas cinco carreiras e 82 

fun~6es, alem de fixar vantagens vinculadas ao exercfcio dos cargos e fun~6es em 

valores absolutes, permitindo, a Administra~ao, o gerenciamento autonomo de cada 

urn a. 
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E importante destacar que o novo Quadro Proprio do Poder Executive 

possibilita uma melhor gestae de pessoal e de recursos financeiros, basicamente 

atraves dos perfis profissiograficos dos servidores, alimenta<;ao aos processes de 

capacita<;ao, suprimento de demandas, ingresso de portadores de limita<;6es ffsico

sensoriais, gerenciamento das vantagens pecuniarias e atendimento as 

determina<;6es da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A institui<;ao do Quadro Proprio do Poder Executive do Estado do Parana, 

composto por funcionarios civis da Administra<;ao Direta e Autarquica, pertencentes 

ao antigo Quadro Geral do Estado (QGE), altera os cargos publicos de provimento 

efetivo para cinco carreiras. A lei reestruturou varias carreiras e corrigiu distor<;6es 

que foram identificadas ao Iongo do tempo. A corre<;ao dessas carreiras implicou em 

adequa<;6es salariais e melhoria do rendimento dos servidores do Poder Executive. 

Tais altera<;6es estao pautadas e fundamentadas nos princfpios de qualifica<;ao 

profissional e de desempenho, com a finalidade de assegurar a continuidade da 

a<;ao administrativa e eficiencia do servi<;o publico. 

Dentro deste esfor<;o e em dire<;ao a uma administra<;ao publica mais 

eficiente, flexfvel e aberta ao controle social de resultados e que depende a 

forma<;ao e desenvolvimento dos servidores publicos. E por meio de pessoas bern 

treinadas e preparadas para enfrentar as novas demandas geradas pelo 

desenvolvimento tecnologico que o Estado podera oferecer melhores servi<;os a 

sociedade. 

A Administra<;ao Publica do Governo do Estado do Parana tern procurado, ao 

Iongo dos ultimos anos, nortear suas a<;6es para oferecer urn servi<;o com melhor 

qualidade, de modo a corresponder as expedativas da sociedade. Para ·fahto, 

resgatar a credibilidade da Administra<;ao Publica e intervir nos processes somente, 

nao basta. E precise focalizar os servidores, tanto no nfvel pessoal quanto 

profissional e estimular urn processo gradativo de mudan<;a, voltado para o novo 

contexte organizacional. A Escola de Governo, tern a missao de formar capacitar e 

desenvolver os servidores publicos, visando atender as necessidades de uma 

gestae publica orientada para resultados, bern como conceber e adaptar novas 

praticas de gestae para os orgaos da Administra<;ao Publica do Estado do Parana. 



41 

Antes de analisar como o modelo de gestao por compet€mcias pode ser 

adaptado para a Administragao Publica, ha que se destacar algumas diferengas 

entre a empresa privada e a administragao publica: 

a) a finalidade principal das atividades de carater privado e 0 lucro, que lhe 

da a capacidade de sobrevivencia em urn ambiente de alta 

competitividade; por sua vez, a principal finalidade das atividades publicas 

e prestar servigos a sociedade; 

b) no setor privado, a preocupagao em satisfazer ao cliente e baseada no 

interesse, enquanto no setor publico essa preocupagao tern que ser 

alicergada no dever;no setor privado, o cliente atendido remunera 

diretamente a organizagao, pagando pelo servigo recebido ou pelo 

produto adquirido; no setor publico, o cliente atendido paga indiretamente, 

pela via do impasto, sem qualquer simetria entre a quantidade e a 

qualidade do servi<;o recebido e o valor do tributo que recolhe; 

c) as polfticas voltadas para a qualidade no setor privado referem-se a metas 

de competitividade no sentido da obtengao, manutengao e expansao de 

mercado, enquanto no setor publico a meta e a busca da excelencia no 

atendimento a todos os cidadaos, ao menor custo possfvel; 

d) as diferentes contingencias a que estao submetidos os dois setores, como 

os limites de autonomia estabelecidos pela legislagao e o perfil da 

clientela. 

A gestao por competencias para ser implantacla na Administragao Publica do 

Governo do Parana, precisara levar em conta aspectos como o cultural, o 

organizacional e o legal. ·.·· .·· ·. 

Nada e impossfvel, contudo, sera necessaria derrubar algumas barreiras, 

aparar muitas arestas para tentar adaptar o aspecto legal, pois diferengas de 

remuneragao dentro de uma carreira podem implicar em questionamentos, embates 

politicos, consequentemente, em desestfmulo ao trabalho com qualidade e 

eficiencia. 

A instituigao do Quadro Proprio do Poder Executivo do Estado do Parana esta 

associada a remuneragao do cargo, estruturada em carreira, nos moldes 

constitucionais e com tendencia matricial. E muito diffcil a remuneragao variavel 

neste tipo de Plano de Carreira, logo, dificilmente podera ser implantada. 
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A remunera9ao por competencias, vinculada a metas de desempenho dos 

funcionarios, das equipes ou da organiza9ao, que define a participa9ao nos lucros e 

a remuneravao e por resultados, pelo aspecto legal, s6 e possfvel em Empresas de 

Economia Mista da Administra9ao Publica. 

Premiar s6 com gratificavao se assemelha a remunera9ao variavel, o que e 

muito discutfvel, pois o plano e criado pela equipe de governo, juntamente com os 

seus colaboradores e reflete a polftica de desenvolvimento, capacita9ao e formavao 

de novas competencias para todas as areas do Poder, com foco naqueles mais 

estrategicos em determinado perfodo, o que pode ser alterado com a mudanva do 

Governador ou do Presidente a cada nova eleivao. 

As empresas privadas utilizam-se da remuneravao indireta, fazendo pacotes 

dos principais beneffcios e servi9os sociais como transporte do pessoal, 

alimenta9ao, assistencia medico-hospitalar, assistencia odonto16gica, seguro de vida 

em grupo, pianos de emprestimo pessoais, servi9o social, assistencia jurfdica, 

pianos de seguridade social ou de complementa9ao de aposentadoria, garantia de 

remuneravao por tempo nao trabalhado, gremio, clube, para que seus funcionarios 

possam se desligar das preocupa96es cotidianas e concentrar-se nas tarefas para 

satisfazer necessidades superiores. Da mesma forma, a Administra9ao Publica 

garante alguns beneffcios, mas nao todos. 

Esta previsto no desenvolvimento de competencias em uma organiza9ao que 

tem gestao por competencias como estrategia de gerir Recursos Humanos, a 

contrata9ao de pessoas selecionadas a partir de -seu pertH, considerando a formavao 

educacional, a experiencia seu comportamento, seu modo de atuar, sua maneira de 

ser e seu desempenho na execu9ao de tarefas, a fim de identificar a pessoa certa 

para o cargo a ser preenchido No entanto, sera muito diffcil a aplicavao desta 

primeira selevao na Administravao Publica visto existirem questionamentos quanta a 
definivao de criterios subjetivos na selevao por Concurso Publico, ou seja, e preciso 

existir objetividade, impessoalidade e probidade, para nao ferir a Constituivao 

Federal. 

Objetivamente, pode-se observar que ha urn modelo de transi9ao para a 

carreira por competencias. A partir das varias tendencias encontradas na literatura, 

podem ser travados caminhos para a definivao de competencias essenciais, com o 
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mapeamento de competencias humanas, o desenvolvimento, a avaliagao e a 

retribuigao de valor as competencias. 

Desta visao geral da gestao de pessoas e suas atuais tendencias e possfvel 

concluir que inexiste urn modelo operacional consagrado de gestao por 

competencias. 0 que se observa sao composigoes a partir de instrumentos viaveis, 

na busca de formulas operacionalizaveis e, ao mesmo tempo, transformadoras. 

Mas os modelos de gestao por competencias variam desde aqueles que 

incorporam elementos de abordagem tradicional de carreira ate aos que atendem a 

propostas mais estritamente focadas em competencias. A tendencia central e de 

modelagens, que assumem uma visao de carreira a partir dos varios elementos 

relacionados a identificagao, desenvolvimento e avaliagao de pessoas e que 

retribuem valor as suas competencias na forma de remuneragao variavel com base 

na avaliagao de desempenho. 
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5 CONCLUSAO 

Na era do conhecimento e necessaria e urgente propiciar uma educac;ao que 

instrumentalize os servidores publicos para interagir na sociedade como cidadaos 

crfticos, conscientes, participativos e agregadores de resultados. As grandes 

mudanc;as que hoje ocorrem exigem que as organizac;oes atualizem seu 

comportamento, ampliando o leque de capacitac;ao de seus funcionarios. 

A Secretaria de Estado da Administrac;ao e da Previdencia esta inserida neste 

contexto. Por mais que urn profissional seja experiente e bern preparado nao esta 

pronto para o constante desafio da modernidade, da globalizac;ao, da era do 

conhecimento, pois o processo evolutivo e uma constante. 

Neste cenario altamente volatil e preciso investir em valores duradouros e 

essencias, como a educac;ao para o trabalho e a profissionalizac;ao. lncentivar 

talentos e competencias dos profissionais da organizac;ao e uma questao imperativa. 

A Administrac;ao Publica tern urn grande papel a desempenhar desenvolvendo 

uma nova polftica de Gestao de Pessoas, e talvez o caminho a ser trilhado seja 

atraves da Gestao por competencias. 

Existe urn consenso internacional que uma das pre-condic;oes mais 

importantes para 0 desenvolvimento economico de urn pafs e a qualidade da 

administrac;ao publica, e e esta administrac;ao governamental que tern que estar 

vinculada ao grau de comprometimento do funcionalismo para com a missao e os 

valores das instituic;oes publicas. 

Uma possfvel sugestao pode ser, no caso da Administrac;ao Publica, procurar 

adequar as organizagoes publicas a gestao por competencias, com a finalidade de 

obter maior agilidade e eficiencia com estruturas organizacionais menos 

hierarquizadas, urn alto grau de envolvimento de todos os servidores e a prioridade 

aos resultados. 

A conclusao do estudo apresentado mostra que, para uma administrac;ao 

publica como a desenhada pelo Governo do Estado do Parana, e necessaria uma 

atuac;ao vigorosa da gestao dos Recursos Humanos, fundamentada na 

profissionalizac;ao e na valorizac;ao do servidor publico, baseada em uma visao 

estrategica de desenvolvimento, gestao por competencias e avaliac;ao de 

desempenho. 
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LEI N2 13.666 

lnstitui o Quadro Proprio do Poder Executive do 
Estado do Parana - QPPE, conforme especifica e 
adota outras providencias. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Parana decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Capitulo I 

Se~ao 1 

Das Disposi~oes Preliminares 

Art. 1.Q- Fica institufdo o Quadro Proprio do Poder Executivo do Estado do Parana- QPPE, composto 
pelos atuais ocupantes de funcionarios civis da Administragao Direta e Autarquica, pertencentes ao 
Ouadro Geral do Estado - QGE, que organizara os cargos publicos de provimento efetivo, 
decorrentes da alteragao, em seis carreiras, fundamentado nos princfpios de qualificagao profissional 
e de desempenho, com a finalidade de assegurar a continuidade da agao administrativa e a eficiencia 
do servigo publico. 
Paragrafo unico. - As disposig6es da presente Lei nao se aplicam aos funcionarios dos demais 
quadros de pessoal integrantes de carreiras estabelecidas por legislagao propria. 

Se~ao 11 

Das Conceitua~oes 

Art. 2Q - Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - Carreira: agrupamento de cargos em classes da mesma profissao ou atividade, escalonadas 
segundo hierarquia de servigo, por acesso dos titulares dos cargos que a integram; 
II - Cargo: unidade funcional basica da estrutura organizacional, de carater generico, de mesmo grau 
de complexidade/responsabilidade, composto por uma ou mais fungoes relacionadas ao desempenho 
de tarefas da area de atuagao estatal, criado por Lei, com denominagao propria e quantidade fixada 
por classes, pagamento pelo erario e provimento mediante aprovagao em concurso publico de provas 
ou provas e tftulos; 
Ill - Classe: escalonamento hierarquico de desenvolvimento profissional de um cargo, com identicas 
atribuig6es e responsabilidades; 
IV - Fungao: conjunto de atribuig6es vinculadas a habilitagao correspondente, de carater especffico 
para o desempenho de tarefas em um cargo de mesmo grau de complexidade/responsabilidade; 
V- Grau de Complexidade/responsabilidade: atributo do cargo referente ao requisito de escolarl9aoe 
e complexidade de tarefas desempenhadas; · .- · 
VI - Provimento: e o ato de designagao de uma pessoa para titularizar um cargo publico, atendidos os 
requisites para a investidura; 
VII - Progressao: passagem do funcionario publico estavel de uma referencia salarial para outra de 
maior valor, atendidos os requisites estabelecidos para a classe; 
VIII - Promogao: passagem do funcionario publico estavel e em efetivo exercfcio em uma classe, para 
a referenda salarial inicial da classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo; 
IX - Movimentagao Funcional: alteragao do local de trabalho do funcionario estavel, atraves da 
remogao, de um 6rgao para outro, no interesse da Administragao Publica, a pedido do funcionario ou 
ex-officio; 
X - Mudanga de Fungao: alteragao da fungao de funcionario publico estavel quando este atender os 
requisites constantes de uma outra fungao, dentro do mesmo cargo, da mesma 
complexidade/responsabilidade e classe, e mediante o interesse da Administragao Publica; 
XI - Tabela de Referencia de Vencimento: tabela numerica, composta de indicativa de classe (coluna) 
e nfvel/referencia salarial {linha), cuja intersegao reflete o vencimento base sobre a qual incidirao os 
calculos de vantagens adicionais de remuneragao; 
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XII - Amplitude Salarial: intervale entre o menor e o maior vencimento da Tabela de Referencia de 
Vencimento, compreendida a primeira referencia da Classe lnicial e a ultima referencia da Classe 
Final; 
XIII - Vencimento ou Vencimento base: e a retribuigao financeira pelo efetivo exercfcio do cargo, 

correspondents ao sfmbolo, ou nfvel (referencia salarial) fixado em Lei; e 
XIV - Vencimentos ou Remuneragao: e a retribuigao financeira pelo efetivo exercfcio do cargo, 
correspondents ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por Lei. 

Capitulo II 

Seyao I 

Da composiyao e do plano da carreira 

Art. 3Q - As Carreiras do Quadro Proprio do Poder Executive do Estado do Parana - QPPE, serao 
organizadas em 08 (oito) Cargos, disposto de acordo com a natureza profissional, complexidade de 
suas atribuigoes e nfvel de escolaridade, sendo que, cada cargo sera composto de 03 (tres) classes 
Ill, II e I, com as quantidades na forma do disposto nos Anexos I e VI desta Lei. 
§1Q- As carreiras do Quadro Proprio do Poder Executive do Estado do Parana- QPPE, sao: Apoio, 
Execugao, Aviagao, Penitenciaria, Profissional e Fazendaria, conforme segue: 
I - Apoio, composta pelo cargo de Agente de Apoio; 
II - Execugao, composta pelo cargo de Agente de Execugao; 
Ill- Aviagao, composta pelo cargo de Agente de Aviagao; 
IV - Penitenciaria, composta pelo cargo de Agente Penitenciario; 
V - Profissional, composta pelo cargo de Agente Profissional; 
VI- ... Vetado 
§2Q - A Classe Ill de cada cargo sera a classe inicial para o ingresso e a Classe I, a final para o 
desenvolvimento na carreira. 
§3Q - 0 requisite de escolaridade mfnima dos cargos e das fungoes de cada cargo sao fixados na 
forma dos Anexos II e VII desta lei. 
§49 - A descrigao das atribuigoes dos cargos, regulamentagao da carga horaria e outras 
caracterfsticas atinentes as fungoes serao definidas em ato do Chefe do Poder Executive, ouvida 
previamente a Secretaria de Estado da Administragao e da Previdencia SEAP. 
Art. 4Q - A jornada de trabalho dos cargos constantes da presente Lei e limitada em 40 (quarenta) 
horas semanais, ressalvada a da fungao de medico, que sera de 20 (vinte) horas semanais, 
observado o disposto no mc1so XVI, do Art. 27, da Constituigao Estadual. 
§1Q - Ato do Chefe do Poder Executive podera determinar jornadas de trabalhos concentradas ou 
diferenciadas para cargos ou fungoes, com jornada minima de 30 horas semanais. 
§2Q - A carga horaria para fungoes desempenhadas em locais insalubres, penosos ou perigosos sera 
avaliada pelo orgao de perfcia oficial do Estado, que lavrara laudo de carater individual para a 
concessao de jornada diferenciada conforme estabelece legislagao federal especffica. 
§3Q - Cabera a Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observancia do disposto no 
paragrafo anterior, acompanhando a movimentagao interna do funcionario ou funcionarios que 
laborem nas referidas jornadas diferenciadas, extinguindo a aplicagao daquelas quando extinto o fato 
gerador que a atribuiu. 
Seyao II 

Do provimento e do estagio probat6rio 

Art. 59 - 0 provimento no cargo se dara na classe inicial, atendidos os seguintes requisites para a 
investidura: 
I - existencia de vaga no cargo e na classe de ingresso; 
II aprovagao em concurso publico de provas ou provas e tftulos; 
Ill - registro profissional regular no orgao de classe para as fungoes cujo exercfcio profissional esteja 
regulamentado por Lei; 
IV - outros requisites vinculados ao exercfcio do cargo/fungao, previstos em legislagao e 
contemplados no edital de regulamentagao do concurso publico. 
Paragrafo Unico - A comprovagao do preenchimento dos requisites I a IV do caput deste artigo 
precedera a nomeagao. 
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Art. 6Q - A inspec;:ao medica realizada por 6rgao de perfcia oficial do Estado precedera sempre o 
ingresso no servic;:o publico estadual, podendo integrar a inspec;:ao, o exame psicol6gico. 
§1Q- A inspec;:ao medica e, se exigido no concurso, o exame psicol6gico, terao carater eliminat6rio. 
§2Q - 0 Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administrac;:ao e da 
Previdencia- SEAP, regulamentara o exame psicol6gico no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da publicac;:ao desta Lei, prevendo, inclusive, a possibilidade de interposic;:ao de recurso 
administrativo, podendo ser concedido, a criteria da autoridade competente, efeito suspensivo ao 
recurso, contra a decisao do 6rgao de perfcia oficial do Estado. 
Art. 7Q- 0 estagio probat6rio sera de 3 (tres) anos de efetivo exercfcio na func;:ao e classe, observado 

o disposto no Paragrafo 4Q, do Art. 36 da Constituic;:ao Estadual. 
§1Q- 0 Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administrac;:ao e da 
Previdencia - SEAP, podera estabelecer desdobramento dos requisitos para o estagio probat6rio. 
§2Q - 0 Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administrac;:ao e da 
Previdencia- SEAP, regulamentara, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicac;:ao 
desta Lei os criterios para a avaliac;:ao de desempenho para o estagio probat6rio. 

Ss~ao Ill 

Do desenvolvimento na carreira 

Art. 8Q - 0 desenvolvimento profissional na carreira se dara pelos institutos da progressao, promoc;:ao 
e mudanc;:a de func;:ao. Art. 9Q - A progressao se dara na classe, ao funcionario estavel, por 
antigOidade, avaliac;:ao de desempenho e por titulac;:ao. §1Q- A progressao por antiguidade ocorrera a 
cada cinco anos de efetivo exercfcio na classe e sera equivalents a uma referencia salarial. 
I - o estagio probat6rio sera computado para a concessao de progressao por antiguidade; 
II - nao se contara o tempo correspondents a contratos por prazo determinado, continuados ou nao, 
firmados com o Estado do Parana, para efeitos desse paragrafo; 
Ill - nao se contara o tempo correspondents a afastamentos nao remunerados para efeito desse 
paragrafo. 
§2Q - A progressao por Avaliac;:ao de Desempenho sera equivalents a uma referencia salarial. 
I - 0 criteria "conceito" para a progressao de que trata esse paragrafo, devera ser o equivalents ao 
conceito max1mo estabelecido em regulamento especffico; 
II - 0 Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administrac;:ao e da 
Previdencia - SEAP, estabelecera os demais criterios, a periodicidade e a competencia para a 
aplicac;:ao e concessao desta modalidade de progressao. 
§3Q A progressao por Titulac;:ao ocorrera pelos seguintes criterios: 
I- para o cargo de Agente de Apoio e Agents Fazendario C: ate dois nfveis na func;:ao, a cada quatro 
anos, por ter conclufdo cursos relativos ao desempenho na func;:ao exercida, sendo um nfvel para 
cada 40 (quarenta) horas ou por experiencia. 
II - para o cargo de Agente de Execuc;:ao e Agente Fazendario B: ate dois nfveis na func;:ao, a cada 
quatro anos, por ter conclufdo cursos relativos ao desempenho na func;:ao exercida, sendo um nfvel 
para cada 80 (oitenta) horas ou por experiencia. 
Ill - para o cargo de Agente de Aviac;:ao: ate dois nfveis na func;:ao, a cada quatro anos, por ter 
conclufdo cursos relativos ao desempenho na func;:ao exercida, sendo um nfvel para cada 80 (oitenta) 
horas ou por experiencia. 
IV - para o cargo de Agente Penitenciario: ate dois nfveis na func;:ao, a cada quatro anos, por ter 
conclufdo cursos relativos ao desempenho na func;:ao exercida, sendo um nfvel para cada 80 (oitenta) 
horas ou por experiencia. 
V - para o cargo de Agente Profissional e Agente Fazendario A: ate dois nfveis na func;:ao, a cada 
quatro anos, por ter conclufdo cursos relativos ao desempenho na func;:ao exercida, sendo um nfvel 
para cada 180 (cento e oitenta) horas ou por experiencia. 
§4Q - Os tftulos de que trata o paragrafo anterior nao poderao ser computados de forma cumulativa 
para efeitos da progressao por titulac;:ao, ficando sem eficacia administrativa ap6s sua utilizac;:ao para 
a presents progressao. 
§5Q - Serao aceitos apenas certificados ou diplomas expedidos por lnstituic;:ao de Ensino reconhecida 
legalmente e/ou aqueles contemplados em regulamento especffico. 
Art. 10 - A promoc;:ao ocorrera a cada quatro anos, para o funcionario estavel, dentro de um mesmo 
cargo, devendo observar os seguintes requisitos: 
I - existencia de vaga na classe; 
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II - avaliac;ao de tftulos, tais como titulac;ao escolar formal, experiencia e ou tempo de servic;o; 
Ill- tempo mfnimo de dois anos de efetivo exercfcio na classe e na func;ao e somente ap6s o estagio 
probat6rio; 
IV - obtenc;ao de conceito satisfat6rio nas avaliac;6es de desempenho a que for submetido; 
V - atendimento dos demais requisitos da classe a que estara concorrendo, previstos em legislac;ao 
especffica. 
Paragrafo Unico - Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecera os criterios e a competencia para a 
concessao de promoc;ao, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administrac;ao e da 
Previdencia- SEAP. 
Art. 11 -A mudanc;a de func;ao podera ocorrer quando o fundonario publico estavel que atender os 
requisites constantes de uma outra func;ao, dentro do mesmo cargo, da mesma 
complexidade/responsabilidade e classe, podera desempenhar outra func;ao, por necessidade da 
Administrac;ao Publica ou impossibilidade de atuac;ao em sua func;ao original, observado o perfil 
profissiografico, sempre a criterio da Secretaria de Estado da Administrac;ao e da Previdencia- SEAP. 
Da Movimentac;ao de Pessoal 
Art. 12 - Os funcionarios ocupantes de cargos publico do Quadro Proprio do Poder Executivo do 
Estado do Parana- OPPE terao lotac;ao na Secretaria de Estado da Administrac;ao e da Previdencia
SEAP, e serao alocados nos 6rgaos da Administrac;ao Direta e Autarquica 
§1 2 - A movimentac;ao do pessoal do OPPE, no ambito da Administrac;ao Direta e Autarquica, dentro 
do mesmo quadro funcional, se dara pelo instituto da remoc;ao, por Ato do titular da Secretaria de 
Estado da Administrac;ao e da Previdencia SEAP. 
§ 22 - ••• Vetado ... 
§32 - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentara os termos da movimentac;ao de pessoal. 

Se(fao v 

Do vencimento e da remunera(fiio 

Art. 13 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturac;ao administrativa e funcional, as Tabelas 
de Referencia de Vencimento, na forma dos Anexos Ill e VIII , desta Lei. 
Art. 14 - A estruturac;ao das tabelas de vencimento observara que a amplitude salarial entre a primeira 
referenda salarial da classe inicial (Ill) e a ultima referenda da classe final (1), nao podera ser superior 
a 4,5 (quatro vfrgula cinco) vezes, para cada cargo. 
Paragrafo Unico - Nenhuma tabela de vencimento do Quadro Proprio do Poder Executivo do Estado 
do Parana - OPPE podera possuir valor inicial menor que a referencia inicial da Classe Ill do Cargo 
de Agente de Apoio e valor final maior que a referenda final da · Classe I do Cargo de Agente 
Profissional. 
Art. 15 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturac;ao administrativa e funcional, a seguinte 
estrutura de remunerac;ao: 
I - vencimento base ou vencimento; 
II- Adicional por Tempo de Servic;o; 
Ill - Salatlo-Famflia; 
IV - Vantagens atribufdas no desempenho ou no exercfcio do cargo ou func;ao, sobre o vencimento 
base do cargo efetivo, em locais definidos por Lei, aos funcionarios que laborem, com habitualidade, 
em locais insalubres, penosos ou em contato permanente com substancias t6xicas, radioativas ou 
com risco de vida; 
V - Tempo Integral e Dedicac;ao Exclusiva- TIDE: retribuic;ao financeira de carater transit6rio, para 
atividades ou tarefas nao previstas para o cargo ou func;ao e que necessitem de continuidade e 
prontidao durante as 24 horas do dia, nao podendo ser superior a 100% do vencimento base, 
incompatrvel com servic;o extraordinario ou horas extras e desde que nao esteja contemplada em 
gratificac;6es ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade, nao sendo incorporavel na 
inatividade, sendo extinta sua aplicac;ao quando extinto o fato gerador que a deu ensejo; 
VI - Encargos Especiais: retribuic;ao financeira extraordinaria, de carater transit6rio, para atividades ou 
tarefas de maior responsabilidade previstas em Lei ou regulamento, cujo valor monetario nao podera 
exceder a 4/5 (quatro quintos) do vencimento base, desde que nao esteja contemplada em 
gratificac;6es ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade, nao sendo incorporavel na 
inatividade e sendo extinta sua aplicac;ao quando extinto o fato gerador que a deu ensejo; 
VII - Outras vantagens atribufdas no desempenho ou no exercfcio do cargo ou func;ao, calculadas 
sobre o vencimento base do cargo efetivo, previstas em Lei. 
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§1Q - As vantagens do desempenho do cargo/funyao serao atribufdas par exercrcro em local 
considerado insalubre, penoso ou perigoso, ouvindo-se, previamente, o 6rgao de perfcia oficial do 
Estado, que lavrara laudo de carater individual, identificando o funcionario ou funcionarios que a elas 
farao jus, exceto para aquelas atividades au opera96es no ambito do Sistema Onico de Saude - SUS, 
conforms estabelece o Art. 6Q da Lei n.Q 10.692, de 27 de dezembro de 1993. 
§2Q - As vantagens auferidas par trabalho de natureza especial com risco de vida observarao as 
situa96es estabelecidas em legisla9ao especffica. 
§3Q - As vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do caput deste artigo, sao mutuamente 

excludentes. 
§4Q- Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentara a concessao e fixara os valores do TIDE e dos 
Encargos Especiais para aplica9ao aos integrantes do OPPE, ouvida previamente a Secretaria de 
Estado da Administra9ao e da Previdencia SEAP. 
Art. 16 - 0 regime de plantao devera ser remunerado apenas quando ocorrer, ficando a cargo da 
unidade de recursos humanos competente, o acompanhamento e registro de cada ocorrencia. 
Paragrafo Unico - 0 Chefe do Poder Executivo ouvida previamente a Secretaria de Estado da 
Administra9ao e da Previdencia - SEAP, estabelecera os demais criterios e a competencia para a 
aplica9ao e concessao do plantao. 
Art. 17- Cabera a Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observfmcia do disposto nos 
paragrafos anteriores, acompanhando a movimenta9ao interna do funcionario ou funcionarios que 
recebam as referidas gratifica96es, extinguindo a aplicayao daquelas quando extinto o tatu gerador 
que as deu ensejo. 
Art. 18 - Ficam criadas as seguintes vantagens, para aplica9ao exclusiva aos funcionarios integrantes 
doQPPE: 
I - Adicional de Atividade Penitenciaria - AAP: retribui9ao financeira fixada em valor, de natureza 
permanents, exclusiva para o cargo e fun9ao de Agente Penitenciario, relativa ao carater penoso, 
perigoso, insalubre e com risco de vida inerente a fun9ao, incorporavel para todos os efeitos legais; 
II - Adicional de Voo - AAV: retribui9ao financeira fixada em valor, de natureza permanents, para o 
cargo Agente de Avia9ao, relativa ao carater penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da 
atividade de voo, incompatfvel com servi9o extraordinario ou horas extras e incorporavel para todos 
os efeitos legais; 
Ill - Gratifica9ao de Atividade Tecnica - GAT: retribui9ao financeira fixada em valor, de natureza 
transit6ria, para o cargo Agente Profissional, para atividades de gerenciamento de projetos, 
atividades ou setores funcionais, nao podendo ser superior ao vencimento base, incompatfvel com 
cargo de provimento em comissao, fun9ao gratificada, Gratifica9ao de Atividade em unidade Penal e 
Correcionallntra Muros- GAOl, Encargos Especiais e Tempo Integral e Dedica9ao Exclusiva- TIDE; 
IV - Gratifica9ao de Atividade de Saude - GAS: retribui9ao financeira fixada em valor, de natureza 
transit6ria, relativa ao carater penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de saude, 
incompatfvel com a Gratifica9ao de Atividade Tecnica- GAT, Adicional de Atividade Penitenciaria
AAP e Gratifica9ao de Atividade em unidade Penal ou Correcional Intra Muros - GADI, nao 
incorporavel na inatividade; 
V - Gratifica9ao de Atividade Artfstica - GAA: retribui9ao financeira fixada em valor, de natureza 

_· ..... · ·. transit6ria, exclusiva para as fungoes· de Bailarino e Musico, que atuem no Centro Cultural Teatro 
Guafra - CCTG, nao incorporavel na inatividade; 
VI - Gratifica9ao de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros - GADI: retribui9ao 
financeira fixada em valor, de natureza transit6ria, para outros cargos e fun96es nas unidades penais 
ou correcionais, relativa ao carater penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida no contato direto e 
continuo com o presidiario, nao incorporavel na inatividade; 
VII- ... Vetado .. . 
VIII- ... Vetado .. . 
§1Q - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentara a aplica9ao e fixara os valores das 
gratifica96es a que se referem os incisos anteriores. 
§2Q- 0 funcionario que optar pelas vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do caput do Artigo 
15, desta Lei, nao podera receber as vantagens de que trata este artigo e a Gratifica9ao pelo 
exercfcio de Encargos Especiais do cargo de provimento em comissao. 

Capitulo Ill 

Do enquadramento 
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Art. 19 - Os atuais funcionarios do Quadro Geral - QG serao enquadrados no Quadro Proprio do 
Poder Executivo QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem: 
I - enquadramento na Tabela de Correla96es de Cargos e Fun96es do Quadro Geral - QG para 
Cargos e Fun96es do Quadro Proprio do Poder Executivo - QPPE, na forma do Anexo IV e IX desta 
Lei; 
II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas 
de Referencia de Vencimento constante do Anexo Ill desta Lei; 
Ill- ... Vetado .. . 
IV- ... Vetado .. . 
a) ... Vetada .. . 
b) ... Vetada .. . 
§ 1 Q Considera-se vencimento do cargo, para fins do presente enquadramento: 
a - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio e Agente Fazendario C do QPPE: 
vencimento base; 
b - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execu9ao e Agente Fazendario B do QPPE: 
vencimento base; 
c- para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente de Avia9ao do QPPE: vencimento base; 
d - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciario do QPPE: vencimento 
base; 
e- para as fun96es do Cargo de Tecnico Ill, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional e Agente 
Fazendario A do QPPE: vencimento base mais Verba de Representa9ao e mais Gratifica9ao de 
Produtividade a que se refere a Lei nQ 11.714, de 07 de maio de 1997. 
§ 2Q .... Vetado .. . 
§ 3Q .... Vetado .. . 
Art. 20 - Os atuais funcionarios aposentados e pensionistas do Quadro Geral - QG serao 
enquadrados no Quadro Proprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes 

· ·procedimentos e na ordem: 
I - enquadramento na Tabela de Correla9ao de Cargos e Fun96es do Quadro Geral - QG para os 
Cargos e Fun96es do Quadro Proprio do Poder Executivo - QPPE, na forma dos Anexos IV e IX desta 
Lei; 
II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas 
de Referencia de Vencimento constante do Anexo Ill desta Lei. 
Ill- ... Vetado ... 
Paragrafo Unico - Considera-se beneffcio ou provento, para fins do presente enquadramento: 
a) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio do QPPE: vencimento base; 
b) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execu9ao do QPPE: vencimento base; 
c) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciario do QPPE: vencimento base; 
d) para as fun96es do Cargo Tecnico Ill, II e I do QG enquadmdos no Cargo Prof~ssional do QPPE: 
vencimento base mais Verba de Representa9ao e mais Gratifica9ao de Produtividade a que se refere 
a Lei nQ 11.714 de 07 de maio de 1997. 
Art. 21 - Os funcionarios··.atualmente ocupantes das fun96es :09 Medico Plantonista, Sanitarista e 
Tecnico Especialista, com forma9ao em Medicina, serao enquadrados na fun9ao de Medico. 
§ 1Q .... Vetado .. . 
§ 2Q .... Vetado .. . 
Art. 22 - A execu9ao do presente enquadramento sera de responsabilidade das unidades de recursos 
humanos de cada orgao, sob supervisao de comissao designada pelo titular da Secretaria de Estado 
da Administra9ao e da Previdencia SEAP. 
Art. 23 - Os demais termos necessarios ao cumprimento do enquadramento serao definidos e 
divulgados pela Secretaria de Estado da Administra9ao e da Previdencia - SEAP, no prazo maximo 
de 30 (trinta) dias a contar da publica9ao desta Lei. 
Art. 24 - 0 prazo prescricional para revisao dos efeitos funcionais e financeiros decorrentes desta Lei 
se encerra em um ana, a contar de sua publica9ao. 

Capitulo IV 

Das disposi96es finais e transit6rias 
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Art. 25- Ficam incorporadas ao vencimento base as vantagens de que tratam os Artigos 2Q e 5Q, da 
Lei nQ 11.714, de 07 de maio de 1997, para o Cargo Tecnico Ill, II e I, do Quadro Geral. 
Art. 26 - A primeira promoc;:ao, para o pessoal ativo, ocorrera: 
I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendario C: ap6s 18 (dezoito) meses a partir do 
enquadramento da presente Lei; 
II -para o cargo Agente de Execuc;:ao, Agente de Aviac;:ao, Agente Penitenciario e Agente Fazendario 
B: ap6s 12 (doze) meses a partir do enquadramento da presente Lei; 
Ill- para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendario A: imediatamente a publicac;:ao desta Lei. 
Paragrafo unico - Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administrac;:ao e da Previdencia -
SEAP, o Chefe do Poder Executive regulamentara os termos da primeira promoc;:ao. Art. 25 - Ficam 
incorporadas ao vencimento base as vantagens de que tratam os Artigos 2Q e 5Q, da Lei nQ 11.714, de 
07 de maio de 1997, para o Cargo Tecnico Ill, II e I, do Quadro Geral. 
Art. 26 - A primeira promoc;:ao, para o pessoal ativo, ocorrera: 
I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendario C: ap6s 18 (dezoito) meses a partir do 
enquadramento da presente Lei; 
II -para o cargo Agente de Execuc;:ao, Agente de Aviac;:ao, Agente Penitenciario e Agente Fazendario . 
B: ap6s 12 (doze) meses a partir do enquadramento da presente Lei; e 
Ill- para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendario A: imediatamente a publicac;:ao desta Lei. 
Paragrafo unico- Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administrac;:ao e da Previdencia
SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentara os termos da primeira promoc;:ao. 
Art. 31 .... Vetado ... 
1- ... Vetado .. . 
II- ... Vetado .. . 
Ill- ... Vetado .. . 
Art. 32 .... Vetado .. . 
Art. 33 .... Vetado .. . 
Art. 34 .... Vetado .. . 
Art. 35 .... Vetado .. . 
Paragrafo unico .... Vetado ... 
Art. 36 .... Vetado .. . 
Art. 37 .... Vetado .. . 
Art. 38 .... Vetado .. . 
Art. 39 .... Vetado .. . 
Art. 40 - Os atos referentes a aplicac;:ao da presente Lei correrao por conta da dotac;:ao orc;:amentaria 
especffica do Poder Executive, com os respectivos cancelamentos de programas governamentais e 
cujos efeitos financeiros ocorrerao a partir de sua publicac;:ao. 
Art. 41 - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentara os casos omissos a esta Lei, ouvida 
previamente a Secretaria de Estado da Administrac;:ao e da Previdencia- SEAP. 
Art. 42- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicac;:ao, ficando revogada a Lei n.Q 7.424, de 17 
de dezembro de 1980, e disposic;:oes em contrario. 
PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de julho de 2002. 
Jaime Lerner ·.·· .· ·... : ..... 
Governador do Estado 
Ricardo Augusto Cunha Smijtink 
Secretario de Estada Administrac;:ao e da Previdencia 
Jose Cid Campelo Filho 
Secretario de Estado do Governo 


