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RESUMO                         

 

 

O presente estudo tem como principal objetivo analisar as percepções dos 

participantes de um Programa de Capacitação avançada em Administração Pública 

quanto à aplicação da aprendizagem no contexto organizacional. Como revisão 

teórica, considerou-se a literatura sobre políticas de desenvolvimento dos recursos 

humanos no Brasil, aprendizagem gerencial, competências gerenciais no serviço 

público e avaliação de ação de capacitação. Em termos metodológicos, a pesquisa 

pode ser caracterizada como de natureza qualitativa, realizada por meio de um estudo 

de caso, utilizando-se, como instrumentos de coleta de dados, entrevistas em 

profundidade e questionários semiestruturados com Procuradores da Fazenda 

Nacional e servidores administrativos, egressos do curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu (CIPAD), com ênfase em gestão corporativa, contratado pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional. O Programa de Capacitação avaliado originou-se de uma 

iniciativa institucional, formatada in company, cujas aulas foram ministradas em seis 

cidades brasileiras, entre os anos de 2011 a 2016. Como resultado da pesquisa, 

constatou-se que os egressos, em geral, tiveram uma percepção positiva acerca das 

contribuições decorrentes da aprendizagem gerencial para o desenvolvimento de 

suas competências gerenciais, permitindo a aplicação e a disseminação dos novos 

conhecimentos dentro do órgão. Por outro lado, reconheceram que o efeito poderia 

ter sido maior se a organização estudada tivesse fornecido mais suporte à 

transferência da aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Educação em Administração Pública. Aprendizado gerencial. 

Competências gerenciais. Avaliação de aplicação de aprendizagem no trabalho. 

Percepções dos egressos. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present study is aimed at analyzing the perceptions of the participants of an 

Advanced Training Program in Public Administration regarding the application of 

learning in the organizational context. As a theoretical review we considered the 

literature on human resources development policies in Brazil, managerial learning, 

managerial skills in the public service and evaluation of training action. In 

methodological terms, the research can be characterized as a qualitative one, carried 

out by means of a case study, using, as data collection instruments, in-depth interviews 

and semi-structured questionnaires with National Treasury Attorneys and public 

servants, graduates from Lato sensu Postgraduate course (CIPAD), with an emphasis 

on corporate management. The mentioned Training Program comes from an 

institutional initiative, formatted in company, whose classes were taught in six Brazilian 

cities, between the years 2011 to 2016. As a result from the research, it was verified 

that the graduates, in general, had a positive perception about the contributions 

derived from managerial learning to the development of their managerial 

competencies, allowing the application and dissemination of new knowledge within the 

organ. On the other hand, they recognized that the effect could have been even greater 

if the organization had provided more transfer of learning. 

 

Keywords: Education in Public Administration. Management learning. Management 

skills. Evaluation of learning. Perception of graduates. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Conceitos Treinamento, desenvolvimento de pessoal e desenvolvimento 

organizacional. ........................................................................................................ 41 

Figura 2: Competências como fonte de valor para o indivíduo e a organização ..... 47 

Figura 3. Competência como fonte de valor para o indivíduo. ................................ 48 

Figura 4: Dimensões do desenvolvimento de competências .................................. 49 

Figura 5 Estratos de treinamento, desenvolvimento de pessoal e desenvolvimento 

organizacional. ........................................................................................................ 57 

Figura 6 . Representação esquemática das relações entre treinamento e resultados, 

adaptada de Taylor e O´Driscoll (1998). ................................................................. 62 

Figura 7: Mapa estratégico da PGFN de 2013 a 2016: ........................................... 82 

Figura 8: Percentual de egressos procuradores e servidores. ................................ 88 

Figura 9: Percentual de egressos que já assumiu alguma função de chefia na 

instituição X quem não assumiu formalmente DAS. ................................................ 88 

Figura 10:  Distribuição de egressos por turma. Fonte: Tabela com os dados dos 

egressos Fonte: (elaboração própria) ..................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/MAP/dissertação%20mestrado%20texto%2008.06%20(Final).docx%23_Toc484710550
file:///F:/MAP/dissertação%20mestrado%20texto%2008.06%20(Final).docx%23_Toc484710550
file:///F:/MAP/dissertação%20mestrado%20texto%2008.06%20(Final).docx%23_Toc484710552
file:///F:/MAP/dissertação%20mestrado%20texto%2008.06%20(Final).docx%23_Toc484710553
file:///F:/MAP/dissertação%20mestrado%20texto%2008.06%20(Final).docx%23_Toc484710553


 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1: Modelos de gestão pública, representando as tendências observadas na 

organização e gestão dos serviços públicos nos anos 1980. .................................. 33 

Quadro 2: Formação, desenvolvimento e treinamento como formas de educação 

profissional. ............................................................................................................. 42 

Quadro 3: Alguns princípios da aprendizagem........................................................ 43 

Quadro 4: Significado e Objetivo de Habilidades Gerencias. .................................. 44 

Quadro 5: Lista de competências gerenciais........................................................... 51 

Quadro 6: Habilidades do Administrador Público Emergente ................................. 52 

Quadro 7. O perfil do gestor para a nova administração pública ............................. 56 

Quadro 8: Roteiro de entrevista e perguntas dos questionários. ............................. 79 

Quadro 9: Estrutura do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração 

Pública. ................................................................................................................... 86 

Quadro 10:  Perfil dos pesquisados ........................................................................ 90 

Quadro 11: Dados dos egressos pesquisados ........................................................ 92 

Quadro 12. Competências desenvolvidas com a aprendizagem do CIPAD .......... 105 

Quadro 13: Aplicação do aprendizado na PGFN .................................................. 115 

Quadro 14. Pontos críticos de suporte à aprendizagem mais efetiva na PGFN ... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTAS DE SIGLAS 

 

 

ABTD Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento 

CHA Conhecimentos, habilidades e atitudes 

CEAE Centro de Altos Estudo da PGFN 

CIPAD Curso intensivo de Pós-Graduação em Administração Pública 

DASP Departamento Administrativo do Serviço Público   

FGV Fundação Getulio Vargas 

EBAPE Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresa 

ENAP Escola Nacional de Administração Pública 

PNDP Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

PGFN Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

ROI Retorno do investimento 

TD&E Treinamento, desenvolvimento e educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................. 16 

2. OBJETIVOS ..................................................................................................... 20 

2.1.  Objetivo Geral ....................................................................................... 20 

2.2. Objetivos Secundários ........................................................................... 20 

2.3. Relevância do Estudo ............................................................................ 21 

2.4. Escopo e Delimitação da Pesquisa ....................................................... 23 

3. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................... 25 

3.1. Os Desafios Gerenciais no Mundo Contemporâneo e as Reformas 

gerenciais no Brasil ..................................................................................... 25 

3.1.1. Gestão de pessoas na sociedade contemporânea: a importância da 

qualificação e profissionalização ........................................................ 25 

3.1.2. As transformações da gestão pública no Brasil e o impacto na Gestão 

Estratégica de Pessoas ..................................................................... 29 

3.1.3. Políticas de capacitação e de desenvolvimento de pessoas no Brasil e 

suas deficiências. ............................................................................... 33 

3.1.4. A educação continuada em administração pública no serviço público 

brasileiro ............................................................................................ 37 

3.2. Desenvolvimento Gerencial no Setor Público Brasileiro ........................ 40 

3.2.1. Aprendizagem gerencial: conceitos importantes. ............................... 40 

3.2.2. Competências para o gestor público emergente ................................ 49 

3.3. Avaliação de Ações de Capacitação ..................................................... 60 

3.3.1. Tipos de avaliação de treinamento, desenvolvimento e educação .... 60 

3.3.2. Impacto de Aprendizagem no Trabalho ............................................. 65 

3.3.3. Variáveis na aplicação da aprendizagem .......................................... 67 



 

3.3.4. O papel da organização após a ação de desenvolvimento gerencial e a 

gestão do conhecimento .................................................................... 69 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA ..................................................................... 72 

4.1. Tipo de Pesquisa ................................................................................... 72 

4.2. A Coleta e o Tratamento dos Dados ...................................................... 74 

4.3. Limitações do método ............................................................................ 80 

5. ESTUDO DE CASO: A INSTITUIÇÃO E O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

 ......................................................................................................................... 81 

5.1. A Organização Pública Estudada: a PGFN ........................................... 81 

5.2. O Curso Intensivo de Pós-Graduação em Administração Pública ......... 85 

6. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS/DESCRIÇÃO E 

ANÁLISE DE DADOS ..................................................................................... 87 

6.1. Dados gerais sobre os egressos das nove turmas do CIPAD ............... 87 

6.1.1. Perfil dos participantes da pesquisa .................................................. 90 

6.2. Tratamento das Respostas da Pesquisa ............................................... 94 

6.2.1. Aprendizagem .................................................................................... 95 

6.2.2. Competências desenvolvidas .......................................................... 100 

6.2.3. Aplicação da Aprendizagem no Trabalho ........................................ 105 

6.2.4. Suporte à Aprendizagem ................................................................. 116 

7.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES........................................................ 120 

8.  REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA .................................................................. 123 

9.  ANEXOS ........................................................................................................ 131 

ANEXO A – Roteiro da Entrevista e do Questionário ..................................... 131 

ANEXO B – Protocolo de Ética para a entrevista ........................................... 132 



16 

  

1. INTRODUÇÃO 
 

O século XXI é caracterizado pelas rápidas mudanças, globalização, grandes 

competições e incerteza. Os modelos tradicionais de governança e administração 

pública não são páreos para os desafios do presente ambiente caótico. É crescente a 

pressão da sociedade por maior eficiência, efetividade e eficácia da ação 

governamental para atender as demandas contemporâneas cada vez mais 

complexas, em razão das constantes mudanças econômicas, tecnológicas e sociais, 

decorrentes, sobretudo, do campo da comunicação e da informação.  

As empresas privadas procuraram responder a esses novos desafios do mundo 

global investindo na qualificação do seu maior ativo: as pessoas. Busca-se, 

principalmente, desenvolver competências gerenciais para lidar com ambientes 

turbulentos, investindo no aprendizado como mecanismo de sobrevivência.  

Para Longo (2007), as transformações no mundo de trabalho também foram 

refletidas no âmbito do serviço público, de modo que as organizações públicas 

também precisaram se adaptar, ainda que em maior ou menor grau, aos novos 

desafios advindos da era da informação1, desenvolvendo capacidade administrativa 

para ir de encontro dos dilemas graves da sociedade contemporânea, preparando e 

qualificando os servidores públicos para enfrentar situações adversas, complexas e 

de maior incerteza. 

Assim, dirigentes e funcionários públicos são instados a ampliar 

conhecimentos, reforçar valores, desenvolver competências técnicas e gerenciais, 

assumir atitudes e adotar comportamentos congruentes com os novos desafios que 

se apresentam ao exercício da gestão pública brasileira. 

No Brasil, desde os anos 30, com a criação do Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP) e, mais fortemente a partir dos anos 90, com a publicação do 

Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, a necessidade de profissionalização 

no serviço público passou a ser tema relevante no cenário político brasileiro, tendo 

como resultado o crescimento de políticas voltadas para a melhoria da administração 

                                                             
1 Peter Drucker, autor de dezenas de livros sobre o assunto, foi a primeira pessoa a chamar o momento 

que estamos vivendo de Era da Informação. No Livro Administração em Tempos de Grandes Mudanças 
expõe claramente esse novo paradigma, pois após a II Guerra Mundial o conhecimento já estava sendo 
mais valorizado do que o trabalho simplesmente operacional.  
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pública e modernização do Estado, bem como para o aprimoramento dos programas 

de formação e a capacitação dos servidores públicos.  

 
A Reforma do Estado colocou a Administração Pública na agenda decisória 
nacional. Cabe aproveitar a "janela de oportunidade" para impulsionar sua 
modernização. O custo de oportunidade de deixar escapar esta chance 
certamente será muito alto. Neste sentido, a capacitação de recursos 
humanos pode desempenhar um papel crucial na inflexão da trajetória da 
administração pública do país. (GAETANI; BAGGIO,1997, grifo nosso)  

 
Dentro do serviço público federal, o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão tem exigido com mais rigor a utilização dos instrumentos 

previstos na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), Decreto n° 

5.707, de 23 de fevereiro de 2006, quais sejam: o plano anual de capacitação; o 

relatório de execução do plano anual de capacitação; e o sistema de gestão por 

competência. Cobra-se, prioritariamente, investimento em ações de capacitação 

gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e 

assessoramento. 

Nesse sentido, cabe informar que a Lei no 13.346, recém-publicada em 10 de 

outubro de 2016, prevê o estabelecimento de programa de desenvolvimento gerencial, 

bem como a inclusão nos planos de capacitação dos órgãos e entidades públicos 

federais de ações destinadas à habilitação de seus servidores para a ocupação de 

cargos em comissão com base no perfil profissional e nas competências desejadas e 

compatíveis com a responsabilidade e complexidade inerentes à função ou ao cargo: 

Art. 5o Ato do Poder Executivo federal definirá os critérios, perfil profissional 

e procedimentos gerais a serem observados para a ocupação das FCPE e 
dos cargos em comissão do Grupo-DAS. 

§ 1o Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão: 

I - Incluir em seus planos de capacitação ações destinadas à habilitação de 
seus servidores para o exercício das FCPE e para a ocupação de cargos em 
comissão do Grupo-DAS, com base no perfil profissional e nas competências 
desejadas e compatíveis com a responsabilidade e complexidade inerentes 
à função ou ao cargo; 

II - Estabelecer programa de desenvolvimento gerencial para os ocupantes 
das FCPE e de cargos em comissão do Grupo-DAS. 

A partir dessas considerações, o presente trabalho partiu da premissa de que 

por meio do investimento em ações de capacitação continuada, especificamente o 

ensino aplicado em administração pública, seria possível ampliar os conhecimentos 

dos servidores públicos em gerência e em administração, alinhando as competências 

individuais desenvolvidas aos objetivos estratégicos das organizações públicas. Os 
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conhecimentos teóricos em administração pública somados ao conhecimento 

empírico poderiam direcionar melhor a atuação dos capacitados no sentido de 

aperfeiçoar a sua atuação gerencial dentro do órgão. (DENHARDT, 2012).  

Nesse sentido, o aprendizado gerencial é o processo pelo qual o indivíduo 

adquire novos conhecimentos, habilidades e atitudes em relação à área 

administrativa, com o objetivo de dar suporte para aumentar a capacidade de análise 

de problemas e propostas, proporcionar uma maior visão de opções para tomar 

decisões tanto na parte técnica quanto na parte comportamental. “Ninguém pode criar 

um líder numa sala de aula. Mas gerentes podem aprimorar significativamente sua 

prática frequentando uma sala de aula que privilegia o discernimento e faz uso dessas 

experiências” (MINTZBERG, 2006, p. 15). 

A aprendizagem para ser mais efetiva deveria sair do capacitado e retornar de 

alguma forma para a instituição pública que o patrocinou, transformando o 

desenvolvimento individual em desenvolvimento organizacional, conforme leciona 

Mintzberg (2006). Espera-se esse retorno especialmente daqueles que tiveram o 

privilégio de receber uma educação formal, que deveriam usar o aprendizado 

adquirido para fazer a organização funcionar de forma mais eficaz, seja por meio da 

mudança de comportamento, de ação ou da disseminação de conhecimento no 

trabalho.  

Cabe ressaltar que as organizações públicas também têm um papel importante 

nesse processo educacional, desde o levantamento das necessidades de treinamento 

e desenvolvimento dentro do órgão até o retorno do capacitado ao trabalho, 

permitindo a adequada aplicação, bem como o compartilhamento do conhecimento 

adquirido. A formação técnica do gestor público é importante, mas será que é o 

bastante? Será que os servidores públicos capacitados transferem de alguma forma 

o aprendizado para dentro do órgão público? 

Para Gaetani e Baggio (1997), é preciso verificar se as competências, 

habilidades e atitudes (CHA) e valores transmitidos no curso foram transferidos para 

o ambiente de trabalho, no caso do serviço público, mediante iniciativas 

empreendedoras ou estratégicas implementadas pelos egressos. 

Buscando responder esses questionamentos, o presente trabalho analisou as 

percepções dos egressos de um Programa de capacitação avançada em 

Administração Pública (CIPAD) quanto à aplicação da aprendizagem no contexto 
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organizacional de um órgão público jurídico. Procurou-se também identificar algumas 

variáveis que poderiam explicar o alcance ou não dos resultados. 

Os dados foram levantados por meio da realização de entrevistas em 

profundidade e aplicação de questionários semiestruturados com os ex-alunos das 

nove turmas, contratadas in company, em períodos diferentes, entre os anos de 2011 

a 2016 (cinco anos), considerando perfis diferentes de egressos. 

A organização pesquisada foi a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), um órgão público, com sede em Brasília e jurisdição sobre todo o território 

nacional, possuindo representações regionais em cinco capitais. A PGFN resolveu 

investir em educação formal em Administração Pública a partir da implantação do seu 

planejamento estratégico, que demandava um corpo funcional qualificado, com 

competências gerenciais desenvolvidas para gerir projetos e ações estratégicas.  

Vale registrar que a referida Instituição não tem tradição em avaliação de 

impacto dos seus programas educacionais e, portanto, não há resultados de 

pesquisas anteriores que permitam comparações com dados da própria organização.  

Em sentido geral, um problema é uma questão que mostra uma situação 

necessitada de discussão, investigação, decisão ou solução. Assim, o problema da 

presente pesquisa é: como os participantes de um programa de capacitação avançada 

em gestão pública, desenvolvido como iniciativa institucional, percebem o impacto da 

aprendizagem na sua atuação gerencial dentro da organização? 

Esta dissertação foi estruturada em sete capítulos. O primeiro capítulo – a 

Introdução – justificou os motivos e a problemática da pesquisa. O segundo capítulo 

trouxe os objetivos da pesquisa. O capítulo subsequente tratou do arcabouço teórico, 

buscando identificar os desafios gerenciais no mundo contemporâneo; as mudanças 

no âmbito da gestão pública brasileira e nas políticas de desenvolvimento dos 

recursos humanos; apresentar conceitos sobre aprendizagem gerencial, 

competências gerenciais no serviço público; tipos de avaliação de ação de 

capacitação; impacto na aplicação da aprendizagem e variáveis; papel das 

organizações públicas durante o ciclo de aprendizagem. No quarto capítulo, foi 

apresentada a metodologia da pesquisa. No capítulo subsequente, informou-se os 

dados relevantes sobre o estudo de caso. No sexto capítulo, analisou-se os resultados 

da pesquisa, comparando os dados com a literatura. Por fim, realizou-se as 

considerações finais e sugestões para pesquisas futuras. 
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2.      OBJETIVOS 
 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

A presente dissertação tem por objetivo analisar as percepções dos 

participantes de nove turmas do curso de pós-graduação Lato Sensu em 

Administração Pública (CIPAD), contratado, in company, pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, em decorrência de uma iniciativa institucional envolvendo 

Procuradores da Fazenda Nacional e servidores administrativos, cujas aulas foram 

ministradas em seis cidades brasileiras, entre os anos de 2011 a 2016, buscando 

analisar a aplicação da aprendizagem por parte dos egressos no contexto 

organizacional. 

O foco deste trabalho, além de analisar a aplicação das competências aprendidas no 

ambiente de trabalho, é analisar o impacto do treinamento no comportamento do 

egresso em suas atividades funcionais, que leva a ideia de efetividade de treinamento, 

pois propõe uma avaliação mais ampla do que a simples transferência de 

aprendizagem. 

 

2.2 Objetivos Secundários 
 

a) Identificar as principais competências gerenciais desenvolvidas pelos 

participantes após o programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração 

Pública em um órgão público jurídico; 

b) Avaliar se as competências gerenciais desenvolvidas foram aplicadas 

pelos egressos no trabalho, levando em consideração a capacidade de agir, a 

mudança de comportamento no cargo e o compartilhamento de conhecimentos; e 

c) Identificar fatores restritivos e facilitadores para o uso dessas novas 

competências no trabalho, bem como as condições necessárias para aumentar o nível 

de desempenho dos participantes. 
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2.3 Relevância do Estudo 

 

Na iniciativa privada, o desenvolvimento das lideranças é tido como 

fundamental, pois tem o condão de tornar os seus empregados mais capazes de 

fornecer potencialidades para a obtenção de melhores resultados e valores dos 

negócios, e pela influência que exercem nas equipes de trabalho.  

Segundo uma pesquisa sobre o panorama do treinamento no Brasil, realizada 

em 2016, pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD)2, o 

investimento em ação de capacitação no Brasil vem crescendo ao longo dos anos. A 

média de investimento anual em Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E), 

por colaborador, teve um aumento de 24% sobre o ano de 2015. O dado evidencia a 

preocupação de algumas empresas em qualificar suas equipes em momentos 

desafiadores do mercado, melhorando o desempenho dos seus colaboradores. 

Tomando como base os indicadores sobre investimento e a eficiência na área 

de TD&E levantados na referida pesquisa, ressalta-se que a administração pública 

investe a 80% menos no desenvolvimento dos seus colaboradores do que a média 

nacional das empresas. O indicador considerou o orçamento anual destinado à 

capacitação de colaboradores da organização. Ademais, constatou que “o setor da 

administração pública é o que mais foca em ações para os não líderes (69%), 

enquanto o comércio prioriza ações para treinamento de liderança (59%)”. Esse 

resultado vai de encontro à tendência nacional de investimentos em ação de 

capacitação voltados para o desenvolvimento de lideranças. 

Outrossim, mencionada pesquisa chamou atenção para a importância de toda 

organização mapear seus projetos de capacitação, saber qual é o objetivo das ações 

de treinamento, quais indicadores que querem melhorar, gerenciar indicadores e 

finalmente aferir e apresentar o resultado das ações de desenvolvimento de pessoas. 

Essa prática não é muito comum na área de recursos humanos, apenas 13% dos 

projetos de treinamento avaliam se houve mudança de comportamento dos 

participantes; 6% dos projetos têm avaliação de resultados para verificar eventuais 

impactos sobre o negócio; e 3% dos projetos têm avaliação de retorno financeiro. 

Nesse contexto, os estudos relativos à avaliação dos programas de 

capacitação ofertados para o setor público brasileiro também são muito incipientes 

                                                             
2O Panorama do Treinamento no Brasil 2016: Fatos, Indicadores, Tendências e Análises. 
http://www.integracao.com.br/pesquisa-panorama-do-treinamento-no-brasil-2016.pdf  

http://www.integracao.com.br/pesquisa-panorama-do-treinamento-no-brasil-2016.pdf


22 

(GAETANI e BAGGIO, 1997). Os resultados dos investimentos em capacitação muitas 

vezes não são levantados, em que pese estar previsto nos incisos VII e X do art. 3o, 

como umas das finalidades no PNDE3, respectivamente: “considerar o resultado das 

ações de capacitação e a mensuração do desempenho do servidor”, bem como 

“avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação”. 

Ao se investir em capacitação é esperado o retorno do investimento realizado 

pelas organizações. Esse retorno não se restringe ao aspecto financeiro, mas também 

sob a ótica da aplicação da aprendizagem nos processos de trabalho. 

Os investimentos em treinamento, desenvolvimento e educação são 
realizados com a expectativa de que os participantes aprendam e transfiram 
os novos conhecimentos, habilidades e atitudes para o ambiente de trabalho 
e produzam os efeitos positivos sobre o desempenho posterior do egresso 
(ABBAD, et. al, 2012).  
 

Os investimentos em ações de capacitação têm pouca probabilidade de 

contribuir para aumentar e melhorar o desempenho profissional dos indivíduos se as 

competências aí adquiridas ou aprofundadas não forem transferidas para o contexto 

de trabalho em que aqueles atuam, bem como mantidas ao longo do tempo. 

A pesquisa internacional tem sido bastante consistente mostrando que mais de 

um terço dos indivíduos falha na transferência para o seu desempenho profissional 

daquilo que aprendeu nos programas de TD&E e que apenas metade dos 

investimentos nesses programas tem algum retorno para o desempenho da 

organização (ABBAD, et. al, 2012).  

Esse tipo de avaliação, caso aplicada, poderia ser uma valiosa fonte de 

informações no âmbito do setor público, pois indicaria em que medida os cursos 

ofertados poderiam contribuir para o desenvolvimento do servidor público, 

impactariam no seu desempenho no trabalho, criariam valor para o órgão e, em última 

análise, modernizariam o serviço público. 

A divulgação de experiências derivadas de programas de capacitação é 

relevante para as políticas de desenvolvimento de recursos humanos, especialmente 

para reforçar a necessidade de investimentos nessa área, pois a despeito do 

                                                             
3 Art. 3o.  São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

[...]VII - considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do desempenho do servidor 
complementares entre si; 
[...] X - avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação; 
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reconhecimento formal da importância da capacitação, o Estado não transfere 

recursos suficientes para viabilizar a promoção de capacitações adequadas. Em 

tempos de crise econômica, essa rubrica sofre recorrentes cortes de despesa. 

Segundo Gaetani e Baggio (1997), quaisquer efeitos das ações de governo, 

cujo resultado repercuta direta e visivelmente junto à população, contam com grandes 

possibilidades de serem adotadas, testadas e, uma vez avaliadas, difundidas; o que 

os autores chamam de “repercussão sobre a população”. 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também não tem como prática 

avaliar o comportamento do egresso das capacitações que proporciona para seus 

servidores públicos. Nesse sentido, a pesquisa realizada por meio do estudo de caso 

pode justificar a manutenção ou a ampliação dos orçamentos para capacitação, bem 

como para a garantia de ciclos virtuosos de desenvolvimento e mobilização de 

competências em uma perspectiva estratégica (BERGUE, 2004).  

O presente trabalho é relevante na medida em que abre espaço para uma 

discussão sobre efetividade dos resultados do investimento em educação formal 

dentro do serviço público, no contexto de uma necessidade de profissionalização dos 

servidores públicos, que carecem, em regra, de formação em gestão para atender as 

demandas atuais da sociedade. É, portanto, nessa linha que o presente estudo visa 

agregar contribuição. 

 

2.4 Escopo e Delimitação da Pesquisa 

 

O presente trabalho restringiu-se a avaliar o comportamento no cargo dos 

egressos após a ação de capacitação, chamado de impacto do treinamento no 

trabalho. Refere-se à autoavaliação dos efeitos do treinamento sobre o desempenho 

gerencial, atitudes e motivações do treinando, sob a perspectiva dos egressos. De 

modo que não se avaliou a perspectiva do chefe, pares e de eventual subordinado. 

Trata-se do terceiro nível de avaliação do modelo de Hamblin (1978), conforme 

será explicado adiante, levantando informações sobre efeitos gerais do 

desenvolvimento gerencial no comportamento dos participantes. 

Para a aplicação de uma avaliação de todos os níveis de Kirkpatrick (1976), 

que contempla as medidas de reação, aprendizagem, comportamento no cargo e 

resultados, haveria necessidade de uma estruturação maior antes da contratação do 
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curso, com a formulação e aplicação de questionários prévios. Portanto, referida 

metodologia não será objeto do presente estudo.    

Cabe esclarecer que não se objetiva avaliar a qualidade do curso, nem o 

impacto do treinamento diretamente nos resultados da instituição, com levantamentos 

quantitativos sobre custos operacionais, a qualidade do trabalho, rotatividade, dentre 

outros dados. Também não será analisado qual foi o retorno financeiro que o 

programa trouxe à organização pública. 

De qualquer forma, o impacto da aprendizagem pode ser considerado uma 

medida de qualidade do curso, pois é de se esperar que os melhores cursos sejam 

aqueles que gerem maiores impactos nos seus egressos (PAIXÃO; HASTENREITER, 

2014). 

Assim, o limite desse estudo será a avaliação dos dados da pesquisa de 

questionários e entrevistas confrontados com o referencial teórico. 

Por fim, é importante pontuar que este estudo é fixado no âmbito apenas de 

uma organização pública, de modo que estudos semelhantes podem ser 

desenvolvidos em outras organizações e alcançar resultados distintos. 
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3.      REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

“Em uma época de mudanças dramáticas, são os que 
têm capacidade para aprender que herdam o futuro. 
Quanto aos que já aprenderam, estes descobrem-se 
equiparados para viver em um mundo que já não existe 
mais”. (Eric Hoffer) 

 

O referencial teórico do presente trabalho foi estruturado da seguinte forma:  

A primeira parte oferece um panorama geral sobre os desafios gerenciais no 

mundo contemporâneo, o reflexo dessas mudanças no âmbito da gestão pública 

brasileira, em especial na gestão estratégica de pessoas4 e nas políticas de 

desenvolvimento dos recursos humanos no Brasil. 

A segunda parte tem o objetivo de elencar vários conceitos sobre 

aprendizagem gerencial e o desenvolvimento de competências gerenciais no serviço 

público, com a identificação de competências relevantes para o gestor público 

emergente e aspectos sobre desenvolvimento organizacional. 

A terceira parte traz conceitos relevantes sobre tipos de avaliação de ação de 

capacitação, impacto de aprendizagem e variáveis na aplicação de aprendizagem, 

abordando o papel das organizações públicas durante o ciclo de aprendizagem, 

principalmente após a ação de desenvolvimento organizacional. 

 

3.1 Os Desafios Gerenciais no Mundo Contemporâneo e as Reformas 

gerenciais no Brasil 

 

 

3.1.1 Gestão de pessoas na sociedade contemporânea: a importância da 

qualificação e profissionalização 
 

Nas últimas décadas, uma série de mudanças alterou o contexto do trabalho 

humano em decorrência da revolução tecnológica, sobretudo no campo da 

comunicação e da informação. Dentre outros efeitos, percebe-se a mundialização dos 

intercâmbios, sociedade em rede, crise de valores que culminaram em mudanças de 

                                                             
4 Para Fischer (1998), o termo gestão de pessoas procurava ressaltar o caráter da ação: a gestão e seu foco de 
atenção: as pessoas. O caráter estratégico dos sistemas de gestão de recursos humanos surgiu na década de 
1980, como novo critério de efetividade. 
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aspectos intangíveis como: modelos mentais, valores dominantes, normas de conduta 

(BEYNON ET. AL, 2002). 

A uniformidade, típica dos modelos tayloristas de administração na era 

industrial, deu lugar para a diversidade e flexibilidade dos produtos e serviços que 

podem ser produzidos em redes globais, surgindo novas relações, como o trabalho a 

distância. Os contratos de trabalho passaram a não ser tão estáveis como na era 

industrial, onde se trocava lealdade por segurança, há uma descentralização dessa 

responsabilidade, as pessoas encaram o trabalho cada vez mais solitário. 

As relações de trabalho mudaram, pois as empresas não oferecem mais 

estabilidade para seus empregados e sim a manutenção e o desenvolvimento 

profissional. Assim, a capacidade de adquirir novos conhecimentos e habilidades 

tornou-se um ingrediente básico para empregabilidade, o que implica nesse cenário, 

em busca por processos contínuos de aprendizagem. 

Com o advento da sociedade do conhecimento, o talento das pessoas foi 

convertido em importante ativo para as organizações, principalmente porque os 

trabalhos menos importantes começaram a ser mecanizados, restando a designação 

de atividades mais complexas para as pessoas mais qualificadas. A capacidade de 

atrair, reter e motivar o talento impõe-se como um fator diferenciador da gestão 

contemporânea dos recursos humanos (LONGO, 2007). 

A era da informação colocou o conhecimento como o recurso organizacional 
mais importante. Isso trouxe situações completamente inesperadas. Uma 
delas é a crescente importância do capital intelectual como riqueza 
organizacional (CHIAVENATO, 2006, p. 11). 

 

Nesse novo panorama, não basta a aquisição de conhecimento para as 

pessoas se destacarem profissionalmente, é preciso aliar outras qualidades ou 

competências, comportamentos, motivos, traços de caráter, conceitos de si mesmo, 

atitudes ou valores, capacidades cognitivas e de conduta. 

É indiscutível a afirmação de que em nossa época o talento das pessoas 
conta. Especialmente se não limitarmos a nossa visão do talento à mera 
posse do conhecimento. O verdadeiro homo sapiens de nossos dias é aquele 
que além de possuir conhecimento, dispõe da capacidade para contextualizá-
lo, recriá-lo, aplicá-lo, codificá-lo, difundi-lo e compartilhá-lo. O que nos leva 
a um paradoxo, mais um, num universo como o do trabalho contemporâneo, 
repleto deles: nunca o conhecimento foi tão importante como hoje, e nunca 
como hoje, por contraditório que possa parecer, os componentes 
propriamente cognitivos do talento humano precisam ser, no entanto, 
matizados e relativizados. Os conhecimentos devem estar vinculados à posse 
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de qualidades sem as quais não produzem sucesso no trabalho. (LONGO, 
2007, p. 29)  

Nas situações de trabalho atuais, a noção de qualificação se enriquece, deixa 

de se identificar com os conhecimentos técnicos especializados e se estende a um 

conjunto mais amplo de competência, onde outras características humanas, 

especialmente as que possuem uma dimensão relacional, adquirem, cada vez mais, 

um significado determinante.  

No início da década de 1970, a partir de uma série de estudos empíricos 

desenvolvidos nos Estados Unidos5, constatou-se que existe um vínculo entre o 

sucesso no trabalho e a prática reiterada de uma sucessão de comportamentos 

observáveis no contexto da prática produtiva, é a chamada gestão por competência.  

A definição clássica de gestão por competência é a de Boyatzis (1982), que 

define competência como características subjacentes a uma pessoa, causalmente 

relacionadas com uma atuação de sucesso num posto de trabalho. Para Longo 

(2007), gerenciar por competência implica dedicar uma atenção prioritária aos 

elementos qualitativos do investimento no capital humano. 

Outro ponto precisou ser considerado nas práticas de gestão de recursos 

humanos, que é como converter as qualidades e características individuais dos seus 

profissionais em vantagem competitiva para dentro da organização? O aprendizado 

organizacional precisou ser centralizado e as empresas capazes de criar 

conhecimento, transformando-se em organizações que aprendem (learning 

organizations).  

As companhias que desejam ser organizações que aprendem deverão propor 

a si mesmas e desenvolver um conjunto de políticas e práticas de gestão cujo centro 

sejam ações e relações humanas no interior da organização (SENGE, 2005), 

(NONAKA;TAKEUCHI, 2008), (LONGO, 2007). 

Passou a ser necessário saber gerenciar esse capital intelectual por meio da 

gestão do conhecimento, que vai muito além de armazenamento e da manipulação 

de dados, e de criação de ambientes favoráveis à transmissão do conhecimento.  

                                                             

5 Um artigo de McClelland, em The American Psychologist, do ano de 1973, é considerado como o momento 
funcional dessa orientação. (LONGO, 2007, p. 36) 
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Outra tendência que teve um reflexo na gestão de pessoas foi a 

descentralização do poder de decisão, substituindo o controle hierárquico pela 

autodireção, eliminando níveis de hierarquia intermediária, reforçando o chamado 

empowerment6 das organizações que preferem estruturas planas e horizontais. Nesse 

fluxo de informação ascendente, descendente e lateral circulam com maior velocidade 

e facilitam a agilidade nas respostas estratégicas das organizações às mudanças 

cada vez mais frequentes. 

Todavia, para esse protagonismo existir nas organizações, seria necessário 

que as pessoas estivessem engajadas, comprometidas, motivadas, com elevado 

senso de responsabilidade, com o espírito de “dono do negócio”. Hoje, mais do que 

nunca, exige-se do profissional atitudes mais complexas e integrais, maior capacidade 

de pensar e executar. A postura voltada ao autodesenvolvimento e à aprendizagem 

caracterizam o perfil de gestores e colaboradores do próximo milênio (LONGO, 2007). 

Nesse diapasão, a gestão do desempenho profissional precisou ser vista cada 

vez mais como uma forma de estimular as competências e a motivação dos 

empregados para a obtenção de melhoras de desempenho, não apenas como 

técnicas de medição, cuja utilidade é facilitar a aplicação de medidas administrativas 

(retribuir, promover e punir) (SPENCER E SPENCER, 1993, p. 264, e seguintes apud 

LONGO, 2007, p.43). 

No que tange ao desenvolvimento profissional, destacam-se algumas 

tendências: o aprendizado contínuo se torna imprescindível; é preciso unir o 

conhecimento teórico ao pragmatismo; a vantagem hoje está na boa aplicação do 

conhecimento; a Era da Informação é mais do que uma mudança social, é uma 

mudança na condição humana. 

Finalmente, ressalta-se a ênfase na formação dos profissionais. As empresas 

investem cada vez mais na formação do seu pessoal, embora os orçamentos 

destinados para esse propósito sejam, em muitos casos, os que sofrem os primeiros 

cortes em momentos de dificuldades financeira.  

                                                             
6 Empowerment significa o fortalecimento das equipes por meio da atribuição de maior autoridade 
responsabilidade a seus membros, comprometimento em relação ao alcance de metas e recompensas 
pelos resultados (Chiavenato, 2006) 



29 

Uma das causas pode ser imputada à rapidez das mudanças tecnológicas, que 

demandam constantes atualizações, reduzindo a utilidade de investimento interno em 

formação e estimulando a compra de habilidades externas, com contratações 

temporárias. Nesse caso, o conhecimento não fica dentro da empresa. É sobre a 

importância da formação dos profissionais que este trabalho de pesquisa foi 

idealizado. 

Todas essas e outras tendências do mundo contemporâneo que deram um 

peso maior à formação e ao desenvolvimento profissional nos ambientes corporativos, 

embora tenham produzido um impacto principal no setor privado, também tiveram 

reflexos no setor público, como será analisado adiante. “As transformações no mundo 

contemporâneo influem, de forma inquestionável, no emprego público, ainda que em 

menor grau” (LONGO, 2007, p 53). 

As organizações públicas7 também começaram a perceber que as pessoas são 

os seus melhores ativos e que era necessário aplicar as novas práticas de gestão 

impregnadas dessa atribuição de valor ativo humano.  

 

3.1.2. As transformações da gestão pública no Brasil e o impacto na 

Gestão Estratégica de Pessoas  

 

A crise fiscal, combinada com a expansão qualitativa e quantitativa de 

demandas de serviços públicos e permeada de influências do setor privado, teve 

impacto nos sistemas político-administrativos, desencadeando movimentos de 

mudança em vários países do mundo, culminando em orientações para mudanças, 

com foco na eficiência, redução de gastos públicos, ênfase na qualidade do serviço, 

visão do cidadão como cliente. 

Criar condições para que o Estado e suas instituições funcionassem melhor 

tornou-se uma das questões de primeira ordem. O descrédito do cidadão em relação 

ao Estado tem origem na sua ineficiência na prestação de serviços públicos e o 

distanciamento entre ele e a sociedade.  

                                                             
7 Habermas (2003, p. 92) explica que esfera pública não pode ser entendida como uma instituição, nem como 
uma organização, mas como “um sistema, pois mesmo que seja possível delinear seus limites internos, 
exteriormente ela se caracteriza através de horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis.” 
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No Brasil, o modelo de gestão pública precisou ser revisto diversas vezes para 

se adaptar às tendências contemporâneas descritas anteriormente, uma vez que o 

Estado se mostrou incapaz de dar soluções às novas demandas da sociedade. A 

gestão pública de recursos humanos também sofreu essas mudanças (BRESSER, 

1996). 

Em que pese a temática sobre recursos humanos no setor público tenha 

começado a ganhar mais foco depois das macros transformações iniciadas nos anos 

80, a reforma gerencial do Estado surgiu no Brasil em meados da década de 1990, 

para tentar solucionar esse problema, em razão dos estudos advindos do New Public 

Management (NPM), que pode ser traduzido por meio do Plano Diretor de Reforma 

do Aparelho do Estado.  

Esse instrumento destacou a importância da profissionalização e da 

valorização dos servidores públicos e a necessidade de implementação de uma nova 

política de recursos humanos no Brasil. 

Para o melhor entendimento sobre a necessidade de desenvolvimento dos 

servidores públicos no Brasil, é oportuno discorrer brevemente sobre as reformas na 

administração pública brasileira. 

Apenas com as transformações iniciadas nos anos 80, direcionadas para a 
reforma do aparato governamental, a problemática de recursos humanos no 
setor público começou a ser focalizada com atenção especial. Até então era 
uma não-questão, uma temática sem espaço nos processos de formulação e 
implementação de políticas públicas. Além disso, o mundo parecia caminhar 
na direção da extensão da estabilidade existente no setor público para as 
relações de trabalho do setor privado, meta do movimento sindical em escala 
internacional. (GAETANI e BAGGIO, 1997) 

A administração pública burocrática surgiu junto com o Estado liberal, na 

segunda metade do século XIX, com intuito de defender a coisa pública contra o 

patrimonialismo, onde os cargos eram considerados prebendas e o Estado funcionava 

como uma extensão do poder soberano. Essa forma de administração era pautada no 

modelo weberiano de administração pública, que tinha dois protagonistas: de um lado 

a classe política (democracia representativa) e de outro o serviço público profissional 

(mérito). Seus princípios orientadores, influenciados pela teoria da administração 

científica de Taylor, era profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, 

impessoalidade, o formalismo; em síntese, o poder racional-legal. A burocracia tem 

um aspecto importante para a manutenção da coesão interna das organizaçãoes. 
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No Brasil, o modelo de administração burocrática emergiu nos anos 30, em 

decorrência do capitalismo moderno no país e da aceleração industrial, no Governo 

de Vargas. Foi a partir da criação do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), em 1936, que surgiram as primeiras iniciativas no que diz respeito à 

adminstração de recursos humanos, pautadas nos princípios da administração 

burocática, baseadas no mérito profissional, tendo como consequência o surgimento 

das primeiras carreiras burocráticas e a adoção do concurso público, como forma de 

acesso ao serviço público, e o treinamento de servidores públicos. 

O próprio DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público) – criado 
em 1938 para ser o “braço administrativo” do governo Getulio Vargas – tinha 
na racionalização e no tratamento técnico sua grande orientação. Para 
cumprir esta tarefa, o DASP iniciou um movimento para profissionalização do 
funcionalismo público, implantando um sistema de ingresso competitivo e 
critérios de promoção por merecimento. Centralizou, ainda, as atividades 
relacionadas a pessoal, materiais, orçamento, organização e métodos. 
(KEINERT 1994, p.44) 

 

Embora tenha sido uma tentativa de fugir ao modelo patrimonialista e ao 

coronelismo, a política de recursos humanos adotada na época não respondia 

adequadamente às necessidades do Estado, pois estavam sujeitas ao clientelismo e 

ao fisiologismo (BRESSER PEREIRA, 1995). 

Essa forma de administração burocrática entrou em crise na medida em que 

o Estado assumia a responsabilidade pela defesa dos direitos socias e crescia de 

dimensão. A crise deu origem ao Estado moderno, chamado provedor social ou bem-

estar, que assumiu a prestação de serviços públicos e aumentou a sua dimensão 

gerencial e empresarial. A redefinição do papel do Estado teve como consequência o 

surgimento da chamada administração gerencial. A administração pública gerencial 

inspira-se na administração de empresas, mas não pode ser confundida, sobretudo 

porque não visa o lucro e está diretamente voltada ao interesse público. 

O papel do Estado na sociedade passou a ser mais atuante e, dessa forma, a 

gestão pública ficou em evidência. No momento de expansão estatal e social, os 

servidores públicos começaram a ser cobrados para atuar com mais eficiência e 

qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura 

gerencial nas organizações. “A necessidade de haver atores capazes de estar à frente 

desses processos, grantindo sua eficácia, não foi adequadamente satisfeita por 

nenhum dos principais atores do sistema” (LONGO, 2007, p. 8). 
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Esse novo cenário precisava de atores capazes de atender de forma eficiente 

a entrega de produtos e serviços cada vez mais complexos e diversos, aliado às crises 

fiscais e restrições de recursos à disposição dos governos. Surgiu a necessidade dos 

gestores públicos ou dirigentes, portadores de valores e dos saberes próprios da 

racionalidade econômica, que permitirá orientar a administração na produção de 

melhoras de eficiência. 

No Brasil, ocorreram várias tentativas de ajustar as inequações 

administrativas, visando alterar a rigidez burocrática: criações de comissões especiais 

de Estudos e Projetos administrativos no Governo JK, publicação do Decreto-Lei no 

200, em 1967, que visava dar mais dinamismo e racionalidade para a administração, 

com a transferência de atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista.   

O movimento rumo ao gerencialismo sofreu um retrocesso burocrático com o 

advento da Constituição de 1988 e a redemocratização, com o aumento dos controles, 

formalismo, excesso de normas e na rigidez de procedimentos, para todos os 

servidores públicos, “Como resultado do retrocesso burocrático de 1988 houve um 

encarecimento significativo do custeio da máquina administrativa, tanto no que se 

refere a gastos com pessoal como bens e serviços, e um enorme aumento da 

ineficiência dos serviços públicos” (BRESSER PEREIRA, 1995). 

Retomou-se o movimento em prol do gerencialismo com o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo Ministério da Administração Federal 

e da Reforma do Estado (MARE), aprovado em 1995, sob administração do ministro 

Bresser Pereira.  

Aludido Plano estabelecia diretrizes para a reforma da administração pública 

brasileira e procurava reconstruir a administração pública em bases modernas, mais 

eficientes e voltadas para a cidadania, implementando o que foi chamada de 

administração pública de caráter gerencial.  

Ressaltou as mesmas tendências da gestão de pessoas contemporânea do 

item anterior, quais sejam: criar formas flexíveis de gestão, horizontalização de 

estruturas, descentralização de funções, incentivos à criatividade, menos formalismo 

e rigor técnico da burocracia tradicional, avaliação sistemática, recompensa pelo 

desempenho, capacitação permanente, orientada para o cidadão-cliente, foco no 

resultado e competição administrativa. As características desse novo modelo estão 

resumidas no quadro adiante: 
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Eficiência Tornar as organizações públicas parecidas com a iniciativa privada8. 

Downsizing e a 

descentralização 

Flexibilidade e o abandono do alto grau de padronização, o aumento na 

descentralização da responsabilidade estratégica e orçamentária, o 

aumento da terceirização e a divisão dos quadros entre um pequeno 

grupo estratégico e uma grande periferia operacional. 

Busca da 

excelência 

Ênfase ao desenvolvimento organizacional, à aprendizagem, à cultura 

organizacional, ao desempenho julgado com base nos resultados, à 

função de gestão de recursos humanos mais firme e estratégica. 

Orientação para o 

serviço público 

Representa o delineamento de um novo setor público, no qual o processo 

de gestão surge da fusão de ideias de gestão dos setores público e 

privado, buscando a revitalização dos administradores, a qualidade dos 

serviços e uma abordagem voltada para o valor, baseada na missão de 

alcançar a excelência dos serviços público 

Quadro 1: Modelos de gestão pública, representando as tendências observadas na organização 
e gestão dos serviços públicos nos anos 1980.  

Fonte: Própria, inspirada em Souza, 2002. 

 

Bresser Pereira (1996) defendia uma política de educação continuada para 

servidores, com vista a alcançar a profissionalização e a modernização do serviço 

público, para que ocorressem avanços consideráveis no País, era necessário ocorrer 

uma mudança na cultura administrativa, para ele, “sem a mudança cultural da 

administração pública burocrática para a gerencial será impossível implementar as 

reformas institucionais-legais”. 

 

3.1.3. Políticas de capacitação e de desenvolvimento de pessoas no 

Brasil e suas deficiências. 

 

 
A Reforma do Estado colocou a Administração Pública na agenda decisória 
nacional. Cabe aproveitar a "janela de oportunidade" para impulsionar sua 
modernização. O custo de oportunidade de deixar escapar esta chance 
certamente será muito alto. Neste sentido, a capacitação de recursos 
humanos pode desempenhar um papel crucial na inflexão da trajetória da 
administração pública do país. (GAETANI; BAGGIO,1997, p.1) 

                                                             
8 Minztberg (2006, p. 151) faz uma crítica severa sobre a aplicação de métodos típicos da administração 

privada no âmbito da administração pública, pois entende que existem velhos valores corporativos na 
“nova administração pública”, sobretudo quando supõe que o governo deva tratar o povo como cliente. 
“O governo não é negócio; tratando-o como tal, ele se desqualifica”. 
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O objetivo das políticas e práticas de gestão do desenvolvimento é estimular o 

crescimento profissional das pessoas, de acordo com seu potencial, fomentando o 

aprendizado necessário e definindo itinerários de carreira que conjuguem as 

necessidades organizacionais com os diversos perfis, expectativas e preferências 

individuais (LONGO, 2007, p.120). 

Mencionada tentativa de reforma gerencial não conseguiu alcançar todos os 

fins propostos. Para o Estado, ter capacidade para atender as demandas da maioria 

da população, e não apenas um grupo de interesse, não dependia apenas de reforma 

das estruturas socioeconômicas e administrativas, mas, também,de investimento real 

em capacitação e desenvolvimento gerencial. 

Nenhum processo de reforma, nenhum sistema gerencial, pode prosperar 
sem o desenvolvimento de pessoas, por meio da formação de alta qualidade. 
Idealmente, para que se institucionalize um programa de formação de 
gestores para o Estado é necessário ter claro e resolvido o tipo de sociedade 
e Estado que se quer, o modelo de gestão que melhor atenda a esta 
sociedade, a construção de um ethos do serviço público que possibilite a 
permanência e a competência de seus servidores e, consequentemente, o 
perfil desse gestor (SOUZA, 2002, p. 87) 

Gaetani e Baggio (1997) explicam que, mesmo com as reformas advindas do 

Plano Diretor, as pressões de natureza econômico-fiscal, privatistas, regulacionistas 

e liberais apontavam insistentemente para a redução dos gastos públicos com pessoal 

como essencial para a consolidação do ajuste macroeconômico e a liberação de 

recursos de investimentos produtivos ou na esfera social.  

Em meio ao cenário de crise, o gasto com pessoal passou a ser o grande vilão 

das despesas excessivas do governo. O emprego público passou a sofrer ameaça na 

medida em que aumentavam as críticas contra a estabilidade do funcionalismo público 

estatutário e crescia a ideia das privatizações.  

Ademais, a relevância do papel das capacitações de recursos humanos como 

condição essencial à regeneração do aparato do Estado não ganhou força suficiente 

no País para avançar da forma ideal e caminhou de forma refratária se comparada 

aos investimentos aplicados nesse âmbito da iniciativa privada, que focava cada vez 

mais em ganhos de produtividade, redução de custos.  

Outra dificuldade residia em avançar na discussão sobre capacitação de 

recursos humanos orientada para a reforma de Estado, sem ter clareza sobre qual 

imagem-objetivo de serviço público se pretendia perseguir, e, consequentemente, não 

se tinha um projeto de modernização que se adequasse à modelagem idealizada.  



35 

Assim, em que pese a reforma do Estado ter colocado em evidência e 

identificado gargalos na implentação dos programas e reestruturação na gestão de 

pessoas no setor público, essas pessoas dependiam, para sua superação, de 

investimentos em capacitação de recursos humanos. Para Gaetani e Baggio (1997), 

“Investir na formação do gestor público, embora não resolva todos os problemas, é 

fundamental para a reforma do Estado. Os resultados não serão imediatos, mas o 

retorno certamente virá”. 

Amaral (2006) entende, inclusive, que o não-investimento regular nos quadros 

da administração reduziu a capacidade do governo de realizar políticas públicas bem-

sucedidas, em diagnósticos equivocados, em que se atribuía ao funcionalismo público 

a causa do endividamento público e a má prestação de serviço. A autora defende que 

o Governo deve investir na capacitação permanente de servidores públicos, como 

forma de dotar os quadros de capacidade de formulação, implementação e avaliação 

de políticas públicas. 

A moderna gestão de pessoas assenta-se em um tripé estratégico: gestão 
por competências; democratização das relações de trabalho para gerar 
ambientes adequados à inovação; e qualificação intensiva das equipes de 
trabalho, incluindo o uso da tecnologia da informação. (AMARAL, 2006, 
p.554) 
 

Apenas em 2006, no âmbito federal, foi publicado o Decreto no 5.707, que 

revogou o Decreto no 2.794/1998 e instituiu a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, alinhada à nova gestão pública, pois buscou reorientar o escopo e os 

métodos da educação e formação dos servidores públicos para os desafios atuais e 

futuros da gestão pública no País. 

A visão da administração pública gerencial foi refletida na própria finalidade da 

lei, conforme se extrai do art. 1o do referido decreto:  

Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a 
ser implementada pelos órgãos e entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, com as seguintes finalidades: 
I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados 
ao cidadão; 
II - desenvolvimento permanente do servidor público; 
III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos 
das instituições, tendo como referência o plano plurianual; 
IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 
V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 
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A legislação supra introduziu conceitos e ferramentas inovadoras no campo de 

desenvolvimento de pessoas, a exemplo da necessidade de implantação da gestão 

por competência no âmbito do serviço público federal, não sendo mais justificável a 

atribuição meramente formal em um posto de trabalho. Cada órgão público deveria 

passar a identificá-la, avaliá-la, validá-la e fazê-la evoluir; com o estímulo à 

aprendizagem e à disseminação dos conhecimentos. Mencionado Decreto deu foco à 

capacitação como instrumento necessário para a melhoria da eficiência e da eficácia 

do serviço público.  

Amaral (2006) chama atenção para a relevância que assumiu a capacitação 

gerencial. A nova política conferiu grande importância à capacitação gerencial e à 

qualificação para a ocupação dos cargos de Direção e Assessoriamente Superiores. 

Trata-se, desta forma, de uma política claramente orientada para a profissionalização 

do serviço público federal.  

Para tanto, no âmbito das organizações públicas, impõe-se investimentos em 

ações de capacitações planejadas e alinhadas com os objetivos estratégicos de cada 

instituição; devidamente documentadas na forma de plano de gestão; precedidadas 

de mapeamento, diagnóstico das necessidades e definição das prioridades em 

relação às demandas de treinamento e desenvolvimento, sob pena de comprometer 

os resultados desejados. 

Evidencia-se traço de ineficiência dos programas de treinamento que tenham 
como público alvo pessoas que não implementarão os conhecimentos 
difundidos. Note-se que apesar de aparentemente absurdas, essas práticas 
não estão afastadas em algumas organizações do setor público. A ocorrência 
desse fenômeno disfuncional pode estar associada a diversos fatores: 
deficiências de planejamento, ausência de uma política que firme diretrizes 
de investimento nessa área; interesses específicos de pessoas ou grupos na 
consecução de determinada atividade em detrimento da opção mais 
adequada sob a perspectiva institucional. (BERGUE, 2010, p. 480, grifo 
nosso) 

  

Todavia, em quase uma década de publicação do PNDP, é crescente a 

exigência de investimento em treinamentos de servidores públicos. Os resultados da 

PNDP, contudo, não foram tão exitosos quanto se previa na época. A enormidade de 

atores e arenas envolvidos no processo de implementação de uma política de 

capacitação no Governo Federal, atrelada à baixa força de agenda do tema e 

consequente desinteresse dos grupos de poder, gerou uma dificuldade enorme de 

colocar em prática o modelo proposto (CAMÕES, 2013). 
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Verifica-se, mais uma vez, a contradição entre um discurso de apoio e 

reconhecimento das atividades de desenvolvimento de pessoas e a prática, refletida 

na ausência de condições adequadas para sua atuação mais efetiva em razão de uma 

cultura de desvalorização da atividade de capacitação.  

Observa-se que os pontos críticos, tratados como gargalos para a melhor 

aplicação de recursos financeiros nesse campo, são de natureza fundamentalmente 

gerencial e operacional, em muitos casos, reflexos de problemas estruturais da 

legislação de gestão de pessoas no setor público. Tais gargalos evidenciam a 

prevalência de uma perspectiva funcional de gestão de pessoas e, 

consequentemente, de baixa relevância atribuída ou de ausência de um tratamento 

específico para as atividades de desenvolvimento de servidores. 

As políticas na Gestão de Recursos Humanos podem ser explicitadas e estar 

formalizadas, o que sem dúvida favorece o fato de serem reconhecidas por quem 

observa e analisa o seu funcionamento em dada organização. Entretanto, deve ser 

levada em consideração a possibilidade de que existam incoerências entre a política 

adotada e proclamada formalmente e as práticas de pessoal efetivamente 

constatadas em determinadas organizações (LONGO, 2007, p. 82). 

 

3.1.4 A educação continuada em administração pública no serviço público 

brasileiro 

 

O sistema de formação acadêmico e profissional em Administração Pública no 

Brasil, conforme já dito, iniciou com o DASP, com o objetivo de profissionalizar o 

serviço público do Brasil, e buscou promover cursos de curta duração para 

funcionários públicos em diversas áreas substantivas, tais como a orçamentação e 

gestão de pessoal.  

Nessa época, a orientação dada aos programas gerenciais era fundada em 

dogmas e centralismo e o resultado era a ênfase nos estilos autoritário e tecnocrático, 

que focavam mais no conhecimento técnico do que nos aspectos comportamentais, 

com vista à implantação de métodos científicos de gestão (OLIVEIRA; SUERBRONN, 

2007). 
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Na medida em que o campo da administração Pública evoluiu, os conceitos 

como eficácia e desempenho também se alteraram e mudaram também os conceitos 

e os métodos de formação, treinamento e desenvolvimento dos servidores públicos.  

A formação apoia o desenvolvimento do aprendizado coletivo, que consolida 

avanços na capacidade organizacional para enfrentar problemas e oferecer respostas 

eficientes. 

No âmbito da administração pública brasileira, federal, estadual e municipal, 

existem pessoas formadas em várias áreas do conhecimento que exercem cargos no 

setor público ou atuam em atividades gerenciais sem uma preparação específica, pois 

a maior parte dos servidores públicos nunca passou por uma escola de administração 

(GAETANI; BAGGIO,1997). 

Esse tipo de formação não é exigido para o ingresso no serviço público 

brasileiro, também não é condição prévia para o exercício de cargo de confiança, que 

permite a atuação de pessoas sem vínculo com a administração pública. 

Por outro lado, a educação continuada é vista como um processo permanente 

que se inicia após a formação básica e tem como intuito atualizar e melhorar a 

capacidade de uma pessoa ou grupo frente à evolução técnico-científica e às 

necessidades sociais (OLIVEIRA; SUERBRONN, 2007).  

Os conceitos de educação continuada direcionam para uma educação pós-

formação, que é voltada especificamente para o trabalho. Tem como propósito formar 

profissionais; aumentar a capacidade do aluno de estabelecer correlações entre o 

referencial teórico e as situações do cotidiano; melhorar o gerenciamento dos recursos 

materiais, físicos e pessoais da máquina pública; aumentar a capacidade de liderança, 

de articulação e de ação; desenvolver habilidades para lidar com as restrições 

pessoais e organizacionais existentes no setor público (BOMENY, O’ DONNEL, 2007). 

Por isso, acredita-se que o investimento em educação continuada em 

administração pública é de vital importância para a prestação de serviço público de 

qualidade, sobretudo para mudar o estigma dos servidores públicos, ainda vistos 

como lentos, desleixados e ineficientes. 

Em países como a França, existe uma escola pública formadora de uma elite 

de funcionários públicos, é a École Nationale d’Administrarion (ENA), que encabeça 

um sistema de desdobramento regional (IRAs), internacionais (IIAP) e 

desecentralização (CNFPT). Esse modelo encontra similararidade na Espanha (INAP 

e escolas regionais), Itália ( SSPA) e Argentina (INAP).  
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Já no modelo anglo-saxão, treinamento e programas de educação continuada 

são promovidos por instituições públicas, bem como por empresas ou entidades sem 

fins lucrativos que operam em condições de mercado, reunindo condições de 

flexibilidade.  

O Brasil segue esse último modelo, pois a educação em administração pública 

para servidores públicos é fornecida em duas modalidades: por meio das Escolas de 

Governo, em todos os níveis e esferas de governo, cada uma com seu próprio foco 

de ensino e ofertas de curso; e de instituições privadas de ensino superior, com a 

oferta de programas acadêmicos de graduação e pós-graduação (AMARAL, 2006). 

Ao longo das últimas décadas, cristalizou-se a vinculação da pós-graduação 

lato sensu à formação profissionalizante dos servidores públicos, principalmente no 

campo da educação em administração pública.  

As escolas do governo proporcionam a formação profissional que se concentra 

no desenvolvimento das habilidades e dos conhecimentos dos funcionários públicos, 

com treinamentos à formação, geralmente, relacionada com o foco restrito à atuação 

das organizações públicas patrocinadoras, embora algumas escolas tenham ofertas 

mais expansivas. Ressalta-se que algumas também oferecem graus acadêmicos. 

Oliveira e Rubin (2013) explicam que o ensino superior em Administração 

Pública inexistia no Brasil na década de 1960 e começou a crescer a partir da 

conceituação e normatização dos cursos de pós-graduação. Até 2011, havia oitenta 

programas voltados para a Educação em Administração Pública no Brasil em nível de 

graduação e doze em nível de mestrado. Os programas, em sua maioria, eram 

relativamente pequenos; apenas dois atendiam a mais de 100 alunos e seis menos 

de 50 alunos. 

Diferentemente do Brasil, onde o número de programas de pós-graduação 

cresceu a taxas mais modestas (Oliveira, 2006), nos Estados Unidos os programas 

de pós-graduação predominam no ensino da administração pública. Em 2010, havia 

perto de trezentos programas de mestrado em administração pública e áreas afins e 

cento e vinte e oito instituições de graduação que ofereciam esses programas. 

Gaetani e Baggio (1997) criticam a baixa oferta de capacitação nesse campo 

do conhecimento e chamam atenção para a necessidade de formação de quadros 

nessa área.  

Administração e Gestão Pública – no Brasil há uma baixíssima tradição 
acadêmica e burocrática em relação ao campo de conhecimentos afetos à 
administração pública (a Fundação Getulio Vargas é a honrosa exceção). A 
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gravidade desta lacuna reaparece periodicamente na medida em que 
sucessivos esforços de governo deixam escapar a problemática gerencial de 
suas propostas de equacionamento dos problemas enfrentados. A introdução 
destes conteúdos nos programas de capacitação depende de formação de 
quadros (em escala mínima) especificamente nesta área. Esta formação só 
se encontra disponível em poucos centros no Brasil, mesmo assim a partir de 
uma forte contribuição de áreas como a ciência política, o direito, a sociologia, 
a economia e a administração de empresas (o que é natural até certo ponto). 
A condição das reformas, bem como a gestão da implementação das políticas 
de governo depende criticamente da superação deste déficit. (GAETANI e 
BAGGIO, 1997, p.6) 
 
 

Desde a década de 90, as organizações internacionais, como a OCDE (1995), 

têm alertado para a necessidade de o setor público desenvolver as competências de 

dirigentes e de funcionários, não só no domínio técnico, como também no 

comportamental; a descentralização das cadeias de comando excessivamente 

centralizadas; a simplificação de regras e procedimentos; e a flexibilização atitudinal 

e comportamental de todos os agentes administrativos. 

Para que a administração pública brasileira seja, de fato, um dos fatores de 

riqueza e vantagem competitiva do País é imprescindível investir em servidores 

públicos profissionalizados, defende Amaral (2006). 

Dessa forma, serão tratados adiante aspectos sobre o aprendizado gerencial, 

o desenvolvimento de competências gerenciais e o papel do novo gestor público. 

 

3.2 Desenvolvimento Gerencial no Setor Público Brasileiro 

 

 

3.2.1 Aprendizagem gerencial: conceitos importantes. 
 

“Dirigentes e funcionários necessitam ampliar conhecimentos, reforçar 
valores, desenvolver habilidades técnicas, assumir atitudes e adotar 
comportamentos congruentes com o novo desafio que se apresentam em 
gestão pública. ” (BOMENY; O`DONNEL, 2007, p.9) 

 

O “treinamento”, em sentido amplo, tem figurado como um dos temas de maior 

preocupação em relação à gestão de pessoas. No setor público, como já 

demonstrado, o governo moderno tem reconhecido a necessidade de investimento 

em ações de treinamento para melhorar a qualificação de seus serviços, mesmo que 

os investimentos ainda sejam aquém do ideal. 
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Para Chiavenato (2006), as organizações lançam mão de ampla variedade de 

meios para desenvolver as pessoas, agregar-lhes valor e torná-las cada vez mais 

capacitadas e habilitadas para o trabalho.   

O autor explica que um dos subsistemas da gestão de recursos humanos é a 

gestão do desenvolvimento, que se divide em: treinamento e desenvolvimento de 

pessoas e desenvolvimento organizacional. Os dois primeiros níveis (T&D) tratam da 

aprendizagem em nível individual, o terceiro nível (DO) trata sobre como as 

organizações aprendem e se desenvolvem.  

 

Figura 1. Conceitos Treinamento, desenvolvimento de pessoal e desenvolvimento 
organizacional. Fonte: Chiavenato, 2006, p.15. 

 

É preciso compreender quatro conceitos importantes que muitas vezes não têm 

uma limitação muito definida: a formação profissional, que prepara a pessoa para uma 

profissão; o desenvolvimento profissional, que aperfeiçoa a pessoa para a carreira; o 

treinamento, que adapta a pessoa para uma função; e a educação, que tem como 

pressuposto a formação de novos conhecimentos. 

O quadro adiante resume os conceitos dos tipos de educação profissional de acordo 

com Chiavenato (2006) e Bergue (2014): 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

TREINAMENTO

diagnóstico e programação de 
preparação e reciclagem constante 

dos recursos humanos para o 
desempenho dos cargos

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

aprimoramento a médio e longo 
prazos dos recursos humanos 

disponíveis, visando à contínua 
realização do potencial existente 

em posições mais elevadas na 
organização

DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL (DO)

aplicação de estratégias de 
mudança visando à saúde e 
excelência organizacional
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Tipo de educação 

profissional 

Escopo Objetivos Extensão 

de tempo 

Características 

Formação9 Prepara e forma a 

pessoa para o 

mercado de trabalho 

ou profissão.  

Amplos e 

imediatos 

Longo 

prazo 

Qualifica para futura 

profissão. Dada nas 

escolas e mesmo dentro 

das organizações. 

Desenvolvimento Amplia e aperfeiçoa a 

pessoa para o 

crescimento 

profissional na 

carreira e na 

organização. Voltado 

para a aquisição de 

competências de 

natureza técnica ou 

gerencial mais 

elevada. 

Menos 

amplos 

Médio 

prazo 

Proporciona 

conhecimentos e prepara 

para funções complexas. 

Dado em organizações. 

São conduzidos em geral 

na forma de cursos de 

aperfeiçoamento, de 

extensão e 

desenvolvimento de 

liderança. 

Treinamento Prepara a pessoa 

para ocupar 

determinado cargo 

na organização. 

Promove a melhoria 

contínua nos 

processos de 

trabalho. 

Restritos 

e 

imediatos 

Curto 

prazo 

Fornece o essencial para 

o cargo atual. Dado nas 

organizações ou em 

empresas especializadas. 

Por exemplo: aprender a 

usar funcionalidades de 

sistemas corporativos 

informatizados. 

Educação Desenvolve a 

capacidade de 

aprender a aprender, 

fomentar o 

desenvolvimento de 

soluções inovadoras  

Amplos Longo 

Prazo 

Cursos de graduação e 

pós-graduação 

 
Quadro 2: Formação, desenvolvimento e treinamento como formas de educação profissional.  
Fonte: Chiavenato, 2006, p. 30; e Bergue, 2014, p. 260 

 

                                                             
9 Chiavenato (2006) inclui a “formação” na categoria de educação profissional, todavia, Bergue (2014) 
trata apenas de Desenvolvimento, Treinamento e Educação. 
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As ações de TD&E orientam-se, em especial, para o desenvolvimento de 

competências e para a criação das suas condições, bem como para a sua mobilização 

orientada para a gestão de valor (BERGUE, 2014). 

Após a apresentação desses conceitos, é preciso definir o que é aprendizagem. 

Em psicologia, a aprendizagem é o nome geral dado às mudanças ou alteração 

permanentes no comportamento como resultado de formação, treinamento, 

desenvolvimento ou experiência de vida anterior, que está extremamente ligada com a 

prática, reforço, retenção e esquecimento. Chiavenato (2006), Abbad et. al (2012). 

A aprendizagem não é mera reprodução de busca da realidade, mas um 
processo associativo, de busca de regularidades, e construtivo a partir de 
conhecimentos prévio, que pode resultar em mudança em estruturas de 
conhecimento e criação de novas soluções para o problema. (ABBAD et. al. 
2012, p. 110). 

 
Os psicólogos defendem que a aprendizagem tem relação com fatores 

hereditários e ambientais que formam a personalidade humana e que existem alguns 

princípios de aprendizagem: 

 

1. A pessoa deve acompanhar os resultados do seu desempenho, para poder avaliá-lo. 

2. A pessoa aprende melhor quando está motivada para aprender. 

3. A aprendizagem é profundamente influenciada pela recompensa ou punição. 

4. A distribuição dos períodos de aprendizagem deve considerar a fadiga, a monotonia e os 

periódicos adequados para assimilação do material aprendido. 

5. O exercício e a prática são indispensáveis para a aprendizagem e retenção de habilidades. 

6. A aprendizagem eficiente depende da utilização de técnicas institucionais adequadas. Essas 

Técnicas variam conforme o tipo de material a ser aprendido, vão desde a apresentação até 

as técnicas de aquisição de atividades motoras. 

7. A aprendizagem depende da aptidão e das capacidades de cada pessoa. 

Quadro 3: Alguns princípios da aprendizagem 

Fonte:  Chiavenato, 2006, p.24 

 

Nesse contexto, define-se aprendizagem ou educação gerencial como: 

 

O processo pelo qual o indivíduo adquire novos conhecimentos, atitudes e 
valores em relação ao trabalho administrativo; fortalece a sua capacidade de 
análise de problema; toma consciência de alternativas comportamentais; 
conhece melhor o seu próprio estilo gerencial e obtém habilidades para uma 
ação mais eficiente e eficaz em determinados contextos organizacionais.  
(MOTTA, 1996, p. 28).  
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Para o autor, o aprendizado gerencial envolve quatro dimensões básicas, 

dispostas no quatro adiante: 

 
 TIPO DE HABILIDADE  
 

SIGNIFICADO OBJETIVO 

COGNITIVA Saber categorizar problemas 
administrativos e ver relações 
entre categorias. Compreender 
o particular através do 
conhecimento do geral. 

Aprender sobre administração a 
partir de estoque de 
conhecimentos existentes sobre 
a definição de objetivos e 
formulação de políticas e as 
ideias sistematizadas sobre 
estruturas, processos, técnicas 
e comportamentos 
organizacionais. 
 

ANALÍTICA Saber a utilidade e a 
potencialidade das técnicas 
administrativas e adquirir mais 
realismo, profundidade e 
criatividade na solução de 
problemas. 

Aprender a decompor 
problemas administrativos, 
identificar variáveis 
fundamentais, estabelecer 
relações entre causas e efeitos 
na busca de novas soluções, 
objetivo, prioridade e 
alternativas de ação. 

COMPORTAMENTAL Comportar-se de forma 
diferente do anteriormente 
acostumado para obter 
respostas comportamentais 
mais consistentes com 
objetivos de eficiência, eficácia, 
satisfação e segurança no 
trabalho. 
 

Aprender novas maneiras de 
interação humana dentre 
padrões alternativos conhecidos 
e validados socialmente, como 
novas formas de comunicação 
de interação grupal ou de 
exercer ou lidar com poder e 
autoridade. 

DE AÇÃO Desenvolver capacidade de 
interferir intencionalmente no 
sistema organizacional, ou 
seja, de transformar objetivos, 
valores e conhecimentos em 
formas efetivas de ação. 

Aprender sobre si próprio, sobre 
sua função e sobre os objetivos 
e condições operacionais de sua 
organização. Desenvolver 
comprometimento com a missão 
socioeconômica da instituição 
em que trabalha. 

Quadro 4: Significado e Objetivo de Habilidades Gerencias. 

Fonte: MOTTA, Gestão Contemporânea, RJ/SP, Record, 1996, p. 29. 
 

Ressalta-se que o objetivo último de todo aprendizado gerencial é fortalecer a 

capacidade de ação do dirigente. A finalidade de uma organização é agir, a do 

desenvolvimento é aprimorar a capacidade de agir (MINTZBERG, 2006, p. 315). 

“Pode-se dizer que houve aprendizagem se a pessoa age segundo aquilo que 

aprendeu” (LONGO et. al, 2014, p.53). 

Todavia, nem todo novo conhecimento leva necessariamente à ação. Essa 

capacidade de agir está muito ligada a características individuais, motivações, 

passíveis de serem reconstruídas em projetos de desenvolvimento gerencial. 
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Pode-se dizer que o objetivo último de todo aprendizado gerencial é fortalecer 
a capacidade de ação dos dirigentes. Ter o domínio cognitivo e analítico, ou 
conhecer alternativas de comportamento só faz sentido, na gerência, se esse 
domínio conduzir a uma ação mais eficaz”. No entanto, a habilidade de ação 
é aqui caracterizada como uma categoria à parte, não só para enfatizar sua 
importância na gerência, mas sobretudo para lembrar que o novo 
conhecimento ou atitude não leva necessariamente à ação. (MOTTA, 1996, 
p.30) 
 

 O aprendizado gerencial traz não só a perspectiva de novos conhecimentos, 

mas também procura levar o indivíduo a adquirir uma nova forma de pensar e agir 

administrativamente. São vários os benefícios advindos da educação gerencial. 

“Líderes surgem do contexto. Mas a educação gerencial efetiva pode ampliar o 

potencial de liderança melhorando a compreensão das pessoas em relação ao 

contexto e ampliando a sua capacidade de gerenciar” (MINTZBERG, 2006, p.313). 

Para que o dirigente seja capaz de demonstrar competência e domínio das 

técnicas gerenciais, ele deve ter capacidade de fazer uma reflexão mínima sobre seu 

papel na sociedade contemporânea e avaliar a sua própria vida ou carreira gerencial.  

A história da formação gerencial tem provado que a aquisição de novas 
habilidades cria alternativas para o indivíduo em termos de carreira e de vida 
do trabalho, além de contribuir para reforçar o poder, a liderança e o 
reconhecimento dos que já são dirigentes”. Ademais, os capacitados tornam-
se mais autoconfiantes e ajudam a criar um melhor clima organizacional. 
(MOTTA, 1996, p. 32)  

“A educação gerencial tem que ir além do eu, deve estimular os gerentes a ir 

além de si mesmo”. (MINTZBERG, 2006, p. 244). Se as pessoas capacitadas 

gerencialmente não agirem em relação a esse conhecimento, elas serão vistas como 

um mau desempenho. 

Quando pergunto as pessoas: “Como você aprende? a maioria sabe. Mas se 
pergunto”. Você age em função desse conhecimento? Poucas o fazem. 
Todavia, agir em função desse conhecimento é a chave para o desempenho, 
ou melhor, não agir em função deste conhecimento é condenar-se ao mau 
desempenho. (DRUCKER, 2000, p. 139) 

Nessa linha, faz-se necessário abordar o tema sobre desenvolvimento de 

competências gerenciais. Ensinar conceitos é relativamente simples e direto. Mas 

desenvolver as competências – treinar as habilidades – não o é” (MINTZBERG, 2006, 

p. 240). E qual seria o conceito de competência? 

O conceito de competências não é pacífico na doutrina. Recuperando a 

definição de Boyatizis (1982), competência pode ser definida como uma característica 

subjacente em uma pessoa, e que está causalmente relacionada com o êxito da sua 

atuação em determinado posto de trabalho. 
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Kanungo e Misra (1992, p. 321, apud MINTZBERG, 2006, p.240) descrevem 

competências como “exigidas para tarefas não rotineiras e não programadas”, 

referindo-se às capacidades para envolvimento em atividades cognitivas, enquanto as 

habilidades são descritas mais como uma rotina, como algo programado, 

especialmente relacionado ao contexto da tarefa. 

O conceito de competência também pode ser definido como “tomar iniciativa” e 

o “assumir responsabilidade” diante das situações profissionais com as quais a 

pessoa se depara (ZARIFIAN, 2001). Assim, o desenvolvimento das competências 

deve ser voltado para o entendimento prático do indivíduo apoiado em conhecimentos 

adquiridos, por meio da aprendizagem. 

O conceito de competência também estaria ligado à disposição para agir diante 

de uma situação específica, de modo que não estaria relacionado apenas com a 

formação educacional ou profissional do indivíduo. Le Boterf (2003, p. 51) enfatiza que 

“o agir profissional supõe uma certa vontade” para que seja transformado em ação. 

Não se pretendeu discutir no presente trabalho as diversas correntes teóricas 

e as abordagens conceituais de forma detalhada. O assunto já foi suficientemente 

tratado por Brandão (2012), Dutra (2008) e Fleury e Fleury (2001).  

No âmbito do serviço público brasileiro, as competências funcionais das 

pessoas investidas no cargo ganharam novos significados, bem como uma dimensão 

multidimensional pela interação de mais outros três conceitos: conhecimentos, 

habilidades e atitudes (BERGUE, 2010).  

O art. 2o do já citado Decreto no 5.707/2006 define gestão por competência, na 

esfera federal de governo, como sendo “a gestão da capacitação orientada para o 

desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da 

instituição”. 

Pensando no contexto da administração pública, Bergue (2010) define que: 

a) Conhecimentos são elementos conceituais ou técnicos sobre teorias 

organizacionais, tecnologia de gestão, estruturas e funcionamento da administração 

pública, ciências políticas, dentre outros. Podem ser mais facilmente 

operacionalizáveis no âmbito do trabalho, por exemplo por meio da elaboração de um 

edital de concurso público.   
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b) Habilidade diz respeito à capacidade de conversão do conhecimento em 

ação. No caso das habilidades exigidas para o gestor público seriam: capacidade 

analítica, comunicabilidade, flexibilidade, resiliência, capacidade de persuasão etc.  

c) Atitude revela-se também impulso do agente para a ação, está mais 

ligada ao atributo da personalidade e postura pessoal e profissional, como valores 

éticos, cortesia, cordialidade, transparência, respeito. 

Ressalta-se que as competências vão além de conhecimentos técnicos, 

envolvem também habilidades interpessoais, traços de personalidade e de caráter, 

chamado de soft skills, competências transversais ou competência leve. Fleury; Fleury 

(2001); Longo (2007).  

Ademais, Brandão (2012) considera que não se trata apenas de um conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes, mas inclui o desempenho apresentado pelo 

indivíduo no trabalho, resultante da aplicação destes. A aplicação sinérgica destes 

três componentes no trabalho demonstra a interdependência e complementaridade 

entre eles e resulta em desempenho profissional, trazendo valor não só ao indivíduo 

como à organização, conforme mostra a figura abaixo. Essas competências são 

reveladas quando as pessoas agem diante de situações profissionais com as quais 

se deparam (ZARIFIAN, 1999).  

 

Figura 2: Competências como fonte de valor para o indivíduo e a organização 

Fonte: Fleury; Fleury (2001) 

Fleury e Fleury (2001, p. 188) associam sete verbos que agregam valor à 

organização e ao indivíduo: saber agir, saber mobilizar recursos, assumir 

responsabilidades, saber aprender, saber comunicar-se, saber criar engajamento e 

comprometimento e possuir visão estratégica. 
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Figura 3. Competência como fonte de valor para o indivíduo. 

Fonte: Fleury e Fleury (2001) 

A partir dessas perspectivas, a aplicação de conhecimentos, habilidades e 

atitudes no trabalho resulta em desempenho profissional. O qual, por sua vez, é 

expresso pelos comportamentos que a pessoa manifesta no trabalho e pelas 

consequências desses comportamentos, em termos de realização de resultados. 

Desempenho nada mais é do que uma expressão de suas competências, ou seja, são 

comportamentos observáveis no trabalho (BRANDÃO e BABRY, 2005). 

Um dos estudos mais conhecidos sobre o tema é o de Robert L. Katz (1946), 

que se aprofunda em alguns conceitos de Fayol e demonstra que o desempenho de 

qualquer papel gerencial, em qualquer nível, depende do desenvolvimento das suas 

competências, que vão determinar o grau de sucesso ou eficácia do gerente no cargo 

e da organização.  

Estimular o desenvolvimento de competências nas linhas de maiores interesses 

das organizações faz parte da gestão estratégica de pessoas. Longo (2007) afirma 

que é possível desenvolver competências em três dimensões: 

a) Desenvolvimento em profundidade: implica em aquisição de um grau de 

domínio ou destreza superior sobre a mesma área de conhecimento ou destreza; 

b) Desenvolvimento horizontal ou em amplitude: supõe a incorporação de 

competências que permitem ampliar o leque de área, qualificando a pessoa para 

trabalhar de forma valiosa em diversas áreas; e 

c) Desenvolvimento vertical: implica na aquisição de competências que 

permitem influir no comportamento de trabalho de outras pessoas.    
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na vertical       na horizontal 

em profundidade 

 

Figura 4: Dimensões do desenvolvimento de competências 

Fonte: Ledford apud Longo (2007, p.89) 

A partir dos conceitos apresentados, as competências gerenciais foram 

consideradas para esse trabalho como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que uma pessoa necessita para ser eficaz no campo de atividades 

administrativas.  

O estudo sobre desenvolvimento de competência gerenciais tem recebido 

atenção especial no âmbito das organizações públicas. É importante destacar que “as 

competências gerenciais podem ser ensinadas e aprendidas, mesmo em 

organizações diferentes” (MOTTA, 1996, p.28).  

 

3.2.2 Competências para o gestor público emergente 

 

Como já foi tratado no primeiro capítulo, os órgãos públicos precisam dotar 

seus quadros de competências cada vez mais complexas, envolvendo capacidade de 

análise dos desafios postos para a administração pública em um contexto de 

mudanças, que coloca a necessidade de novos arranjos organizacionais, gestão 

participativa e inovação, implementação e avaliação das políticas públicas, dentre 

outras.  

Em contrapartida, espera-se que as pessoas da organização contribuam com 

a gestão e desenvolvam algumas competências para atuarem nos novos ambientes 

de trabalho. “A nova administração pública e o modelo gerencial, portanto, demandam 

capacitação administrativa, que, como já foi dito, é questão de competência e 
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inevitavelmente requer uma formação e a mudança do perfil do gestor público” 

(SOUZA, 2012, p. 85). 

“O primeiro objetivo para uma gestão mais eficiente no serviço público será 
contar com pessoas que se percebam profissionalmente como dirigentes e 
que assumam o quadro de responsabilidade derivado do exercício da 
direção. Procurar essa pessoas e desenvolvê-las, aumentando seu quadro 
de competências diretivas, nos parece, entre os grandes desafios, talvez o 
mais importante.” (LONGO, 2007, fl. 209) 

 

A visão tradicional da administração pública entendia que o gestor público 

deveria ser um decisor racional, um planejador sistemático e um coordenador e 

supervisor eficiente das atividades organizacionais. Todavia, a maioria dos 

administradores não conseguem na prática trabalhar em condições favoráveis, lidam 

com uma série de fatores internos e externos não controláveis que exigem tomada de 

decisão rápida, exigindo algumas competências gerenciais típicas, habilidades, 

atitudes e conhecimentos, que quando colocados em conjunto são capazes de 

fornecer potencialidades para a obtenção dos resultados (MOTTA, 1996).  

Torna-se um desafio para o gestor público a capacidade de reconhecer e de 

apropriar competências existentes na sua equipe de trabalho, identificar as lacunas e 

possibilidades de atendê-las (BERGUE, 2010). 

“O administrador público formado dentro do novo paradigma precisa ser um 
administrador “completo”, capaz de analisar as modalidades de 
funcionamento das instituições públicas enquanto organizações que se 
encontram em contextos regidos por lógicas diferentes daquelas de mercado. 
Para tanto, a educação em Administração Pública precisa desenvolver 
algumas habilidades específicas que distingam o administrador público 
enquanto tal e o capacitem a desenvolver tecnologias apropriadas. O 
desenvolvimento destas habilidades contribuirá para adequação do ensino à 
evolução do campo de conhecimento em Administração Pública e às 
necessidades do campo de conhecimento em Administração Pública e às 
necessidades atuais da sociedade brasileira.” (KEINERT, 1994, p.48) 

 

Ressalta-se que o conceito do que é função gerencial ou atividade gerencial é 

ambíguo na doutrina, fato que torna difícil avaliar se as pessoas já possuíam as 

competências adequadas para o exercício da função antes do aprendizado. Mintzberg 

(2006) Motta (1996) 

Destacam-se abaixo algumas competências gerenciais importantes que 

podem ser desenvolvidas no âmbito profissional: 

A. Competências pessoais 

1. Gerenciar a si mesmo, internamente (reflexão, pensamento estratégico) 
2. Gerenciar a si mesmo, externamente (tempo, informação, estresse, carreira) 
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B. Competências Interpessoais 

1. Liderar indivíduos (selecionar, ensinar/mentorear/coaching) 
2. Liderar Grupos (formar equipes, solucionar conflitos/mediar, facilitar processos, dirigir 

reuniões) 
3. Liderar a organização/unidade (organizar, fazer fusões, construir culturas, gerenciar 

mudanças) 
4. Criar ligações com a organização/unidade (construção de redes, representação, colaboração, 

promoção/lobbyng, negociar, fazer política, proteger/encontrar soluções) 
 

C. Competências Relativas à informação 

1. Comunicar-se verbalmente (ouvir, entrevistar, falar/apresentar/sintetizar, escrever, reunir 
informações, disseminar informações) 

2. Comunicar-se de forma não verbal (ver educação visual, sentir educação visceral) 
3. Analisar (processar dados, criar modelos, mensurar, avaliar) 

 

D. Competência de Ação 

1. Programar (coordenar informações, priorizar, estabelecer agendas, lidar com diversas tarefas 
simultaneamente, administrar o tempo) 

2. Administrar (alocar recursos, delegar, autorizar, sistematizar, estabelecer objetivos, avaliar 
desempenho) 

3. Conceber, projetar (planejar, praticar, ter visão de futuro) 
4. Mobilizar (apagar incêndios, gerenciar projetos) 

 

Quadro 5: Lista de competências gerenciais  
Fonte: Mintzberg (2006, p.243) 
  

No âmbito do serviço público existem alguns obstáculos diferentes da iniciativa 

privada, a exemplo do recrutamento, remuneração, retenção de funcionários, que 

podem exigir o desenvolvimento de competências específicas para seus dirigentes.  

Destaca-se que a importância social da atividade pública deve ser considerada 

para o desenvolvimento dos dirigentes e servidores públicos, com a consolidação do 

senso de serviço público (BACON, 1999). 

No setor público, a gama de atores envolvidos é muito maior; os interesses 
são difusos e muitas vezes contraditórios, tendo que ser balanceados à luz 
do interesse público – outra noção complexa e difusa; o ambiente é 
essencialmente autorizativo, o que faz com que o dirigente tenha sempre que 
construir consensos em torno de suas propostas; os sistemas e as regras são 
rígidos e uniformes; os resultados são mais difíceis de mensurar, o que torna 
difícil o monitoramento do desempenho, etc. (PACHECO, 2002, p. 16) 

 

Ademais, os gestores públicos movem-se pelo princípio de criar o máximo de 

valor público a partir dos insumos pelos quais são responsáveis, devem estar guiados 

pelo ethos da racionalidade econômica, que não se confunde com a simples lógica da 

eficiência, posto que seu cerne reside na criação de valor público, e não apenas na 

economia de meio (PACHECO, 2002). 

Nesse sentido, Keinert (1994) sintezou o que chamou de habilidades do 

administrador público emergente no quadro adiante: 
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Habilidade humana: que lhe possibilite desenvolver sua capacidade de liderança, negociação, 

administração de conflitos, enfrentar crises e lidar com mudanças descontínuas. 

Habilidade profissional: que propicie uma visão estratégica, incentive a criatividade e a inovação, 

a fim de ampliar a qualidade da gestão das organizações públicas, incluindo-se, aqui, uma 

capacitação técnica que lhe possibilite o desenvolvimento de tecnologias administrativas adequadas. 

Habilidade pública: que lhe imbua de responsabilidade social baseada em noção de ética, 

democracia e de compromisso com um projeto político nacional fundado na noção de cidadania. É 

esta habilidade que o diferenciará, sobretudo, como administrador público. 

Quadro 6: Habilidades do Administrador Público Emergente 

Fonte: Keinert (1994) 

A PricewaterhouseCoopers Endowment for the Business of Goverment 

publicou em 1999 um estudo realizado com uma amostra aleatória de altos 

funcionários públicos dos serviços públicos dos Estados Unidos que focava as 

qualidades necessárias para os futuros líderes da administração pública federal 

(BACON, 1999). 

Foram identificadas as principais competências e percentuais da amostra: 

adaptabilidade e flexibilidade (72%); responsabilidade (69%); visão e pensamento 

estratégicos (64%); orientação para o cliente (58%); compromisso com o serviço 

público (55%); gerenciamento com os recursos financeiros (44%); capacidade de criar 

alianças e redes (41%); valor atribuído à diversidade cultural (39%); gerenciamento 

das tecnologias da informação (37%) e perícia técnica (23%).    

Com base nesse estudo, o serviço de Gerenciamento de Pessoal dos Estados 

Unidos10 definiu cinco competências nucleares para o alto escalão do Serviço Público 

Federal, qualificações específicas para os postos de trabalho e qualificações gerais, 

que traduzem as competências de liderança e podem ser utilizadas como referências 

para os futuros líderes no serviço público, quais sejam: liderar mudanças; liderar 

pessoas; ser movido para os resultados; ter um senso agudo nos negócios; saber 

comunicar e saber estabelecer coalizões (BACON, 1999). 

A partir de estudos da OCDE, o Reino Unido também definiu as competências 

gerenciais relevantes para os servidores públicos: empregar a experiência e novas 

ideias para melhorar os resultados; liderar pelo exemplo; orientação para o resultado; 

                                                             
10 Office of Personal Management – OPM 
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motivar e desenvolver pessoas para obter alto desempenho; pensamento estratégico 

para atingir objetivos; criar e comunicar visão de futuro (AMARAL, 2006). 

No caso inglês, o modelo adota seis campos básicos de competências de 

direção: 1) dar propósito e direção; 2) produzir um impacto pessoal; 3) pensar 

estrategicamente; 4) conseguir o melhor das pessoas; 5) aprender e melhorar; e 6) 

centrar-se no serviço (LONGO, 2002). 

O Canadá elaborou uma classificação das competências para gestores 

públicos e dividiu em cinco categorias, desdobrando-as em campos específicos e em 

níveis de complexidade para cada um dos cinco níveis gerenciais, do supervisor ao 

vice-ministro adjunto: 1) intelectuais, que se referem à capacidade cognitiva e 

criatividade; 2) construção do futuro (visão); 3) de gestão propriamente dita, entre as 

quais se encontram gestão-ação; consciência organizacional, o trabalho em equipe e 

o desenvolvimento de parcerias; 4) relacionais, traduzidas em relações interpessoais 

e comunicação; e 5) pessoais que se subdivide em vitalidade e resistência ao stress; 

ética e valores; personalidade; flexibilidade; autoconfiança; conhecimento de 

sistemas, políticas e programas de governo (PACHECO, 2002, p.13). 

A ENAP pautou-se no exemplo do Canadá e classificou as competências em 

quatro classes, quais sejam: fundamentais e genéricas; organizacionais; gerenciais; 

pessoais e interpessoais, e vem adotando como método a capacitação para 

desenvolvimento de competências de servidores, tomando como exemplo o tema 

liderança. 

Classes Competências 

Fundamentais/genéricas Comprometimento com o serviço público 
Trabalho em equipe 
Flexibilidade 
Sensibilidade social 
Negociação 
Comunicação 

Organizacionais Conhecimento da administração pública 
Capacidade de aprender 
Comunicação 
Negociação 
Planejamento educacional 
Metodologia de ensino 
Prospecção de conhecimentos em gestão pública 
Gestão de escola de governo 
Conhecimentos de ferramentas de TI e sistemas 
governamentais 

Gerenciais Liderança inspiradora 
Senso de direção 
Comprometimento 
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Gestão integrada e estratégica de recursos 
(capacidade de planejamento) 
Visão/mente aberta 
Capacidade de análise e síntese 
Implementação equilibrada das políticas públicas 
Gestão de Pessoas 

Pessoais e interpessoais Expansão contínua das fronteiras pessoais 
Capacidade de articulação 
Resolução de problemas 
Iniciativa 
Cooperação 

Tabela 9: Desenvolvimento de competências para servidores públicos 
Fonte: Amaral (2006) 
 

Essas competências gerenciais devem ser observadas para todos os 

servidores públicos ou apenas para quem exerce alguma função de chefia no serviço 

público? 

Katz (1946) afirma que à medida que os administradores assumem postos mais 

altos na hierarquia, as habilidades requeridas se modificam, a necessidade de 

habilidades técnicas diminui, enquanto que as habilidades conceituais são mais 

exigidas. Nos níveis mais baixos predominariam as habilidades técnicas; nos níveis 

médios, as relacionadas com capacidade de relacionamento interpessoal para obter 

resultados mediante terceiros; e no nível mais alto da organização, prevalece a visão 

do todo – holístico – e das relações institucionais travadas com os agentes externos 

– visão estratégica. 

Todavia, esse modelo vem sendo superado na gestão contemporânea de 

pessoas. Conforme dito, é tendência a descentralização do poder de decisão e a 

substituição do controle hierárquico pela autodireção, com predominância de 

estruturas planas, horizontais e flexíveis.  

O reflexo dessa mudança é o maior envolvimento de todos os colaboradores 

nos negócios da organização, que exige pessoas com mais sentido de autonomia, 

poder e maior responsabilidade quanto aos resultados, independentemente do 

exercício de cargos de chefias. MOTTA (1997, p. 35) aponta algumas condições 

essenciais para que essa maior participação ocorra, a exemplo da participação no 

processo decisório estratégico envolver funcionário de nível hierárquico mais baixo, 

acesso à informação de forma ampla e irrestrita para o maior número de funcionários.  

Essa tendência da gestão de pessoas também serve para a administração 

pública. Nas organizações públicas modernas, os funcionários públicos que se 
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encontravam nas posições mais baixas assumem, cada vez mais, as habilidades 

humanas e sistêmicas necessárias para o seu melhor desempenho e o da 

organização, implicando no mesmo tipo de conhecimento gerencial, antes exigido 

apenas para dirigentes.  

Segundo Amaral (2006), a ENAP trabalha nas suas capacitações gerenciais com 

o conceito de “liderança responsiva”, que abarca não apenas cargos mais altos de 

direção, mas também assessores, equipes e outros níveis de direção das 

organizações públicas.  

Vemos o líder capaz de entender os diversos desafios que lhe são colocados: 
de inserir a administração pública nacional em um mundo globalizado; lidar 
com a crescente complexidade de cada decisão pública; de enfrentar 
desigualdades; de lidar com as diferenças de gênero; de incorporar o tema 
da diversidade; de praticar boa governança, de aumentar a capacidade de 
governo; e de contribuir para as necessárias reformas (SCHWELLA,2005 
apud AMARAL, 2006, p. 559) 

Por outro lado, a maioria das organizações públicas brasileiras ainda possuem 

aspectos da administração weberiana, com a manutenção de sistemas hierárquicos, 

inclusive com a divisão de competências desejáveis para um supervisor ou 

coordenador de equipe, daquelas esperadas para um diretor ou dirigente, bem como 

para os cargos de assessoramento, cada nível diferenciado também pelo padrão de 

remuneração. 

Destaca-se uma competência relevante para que o gestor público, que será 

capacitado, precisa previamente ter para que o aprendizado seja mais eficaz: a 

capacidade de aprender. A motivação para treinar ou motivação para aprender pode 

ser definida como direção, esforço, intensidade e persistência com que os treinandos 

se engajam nas atividades orientadas para a aprendizagem antes, durante e depois 

do treinamento. Somente por meio da capacidade individual de aprendizagem é 

possível chegar ao aprendizado organizacional (MINTZBERG, 2006). 

Espera-se que as pessoas contribuam construtivamente em tudo na 

organização, para isso precisam ter condições de utilizar um conjunto de técnicas, 

como analisar situação, questionar, pensar criticamente. O domínio pessoal vai além 

das competências e das habilidades pessoais, extrapolando a abertura espiritual e 

ensejando uma vida e trabalho criativos. 
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Por fim, segue um quadro com as competências administrativas esperadas 

para o gestor público contemporâneo, de forma mais detalhada: 

Iniciativa A capacidade de imaginação e de invenção, ação para modificar o 
existente, introduzir o novo, criar. 

Responsabilidade Aceitar e assumir a responsabilidade e, portanto, ser avaliado e julgado 
com base em seu desempenho, nos resultados de suas ações e nos 
impactos por elas causados; a responsabilidade é o contraponto da 
autonomia e da descentralização da tomada de decisão. 

Capacidade de 
apreender a situação 

Posicionar-se em relação a ela e determinar ações para enfrentá-la, 
visto que não se pode preestabelecer esse comportamento, pois o 
gestor é, intrinsecamente, parte da situação. 

Inteligência prática Voltada para a ação, que possibilita a intervenção pertinente em 
situações reais de trabalho, apoiando-se em conhecimentos adquiridos, 
transformando-os na tentativa de suplantar a diversidade e a 
complexidade situacional (Zarifian, 1999). 

Conhecimentos  Desenvolvimento de conhecimentos e aquisição de novos, buscando 
uma formação permanente, aberta a novas aprendizagens, fazendo 
com que a competência não se transforme em simples rotina; esses 
conhecimentos devem privilegiar o domínio dos procedimentos 
administrativos, tornando-se o gestor um especialista generalista, ou 
seja, alguém que compreende o particular por meio do conhecimento 
geral (Motta, 1996).  

Habilidades envolvendo 
técnicas e aptidões 
gerenciais 

Conforme Motta, habilidades têm a ver com a capacidade de decisão e 
a inovação — “capacidade de compreender processos organizacionais 
de decisão, de forma a facilitar a arte do julgamento e a ação na 
solução de problemas” (Motta, 1996). 

Atitudes e 
comportamentos 

Atitudes que possibilitem o uso do poder e da autoridade para obter 
comportamentos administrativos desejáveis; nessa dimensão pode-se, 
além de muitos outros fatores, considerar o empreendedorismo que, 
visto como a capacidade de inovação, leva ao desenvolvimento de 
atributos pessoais, tais como a criatividade, a perseverança, a 
capacidade de assumir riscos, a motivação para a realização, a 
responsabilidade pelos resultados, habilidades no relacionamento 
pessoal, liderança e visão de futuro. 

Liderança e habilidades 
interpessoais 

permitindo mobilizar os esforços dos atores institucionais em torno de 
situações do cotidiano organizacional, assumindo o domínio da co-
responsabilidade (Motta, 1996). 

Bom senso para o qual é necessário ter visão do senso comum e experiência em 
sua área de trabalho. 

Capacidade técnica Envolvendo áreas do conhecimento como estratégia, racionalidade 
administrativa, “conhecimentos de planejamento, formulação, análise e 
avaliação de políticas públicas, bem como técnicas de programação, de 
sistemas de informação, de organização e de apoio gerencial” (Motta, 
1996). 

Quadro 7. O perfil do gestor para a nova administração pública  
Fonte: SOUZA, 2002, p 84 
 

O desenvolvimento de competências no serviço público acaba por influenciar  

nos seus programas de capacitação técnica e gerencial, que deverão assumir novos 

desenhos, quais sejam: a) assumir as competências dos agentes como categoria 

central nos ativos organizacionais; b) ser de natureza continuada; c) enfatizar a 

aprendizagem e produção autônoma do conhecimento; d) assumir um perfil 
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customizado; e) valorizar diferenças e agregá-las ao contexto da organização; 

destacar a autoavaliação; e f) adotar métodos não convencionais (BERGUE, 2010). 

Para tanto, exige uma maior participação das organizações públicas, como será 

visto adiante. 

3.2.3. Do desenvolvimento gerencial ao desenvolvimento organizacional 

 

O grande desafio das organizações é estender o aprendizado para dentro da 

organização, a fim de que o desenvolvimento pessoal se transforme em 

desenvolvimento organizacional (DO). As organizações só aprendem por meio de 

indivíduos que aprendem (SENGE, 2005). 

O desenvolvimento organizacional pode ser tomado como um conceito 

gerencial emergente. Implica, sinteticamente, a verificação de transformações 

organizacionais mediante o questionamento e a mudança dos padrões de ação e 

formais de comportamentos vigentes, gerando inovações. (MOTTA; VASCONCELOS, 

2006). 

 

Figura 5 Estratos de treinamento, desenvolvimento de pessoal e desenvolvimento 
organizacional.  
Fonte: Chiavenato, 2006, p. 18 

 

Para que essa mudança aconteça de forma adequada, as organizações 

precisam expurgar as questões burocráticas que ainda tolhem o seu funcionamento e 

dar mais liberdade para as pessoas utilizarem a inteligência, talento e conhecimento 

(CHIAVENATO, 2006). 

O próprio processo de aprendizagem coletiva de conhecimento só é possível 

em um ambiente de aprendizagem que favoreça o compartilhamento de experiências 

e de informações entre os indivíduos. “A organização que aprende é aquela que 

dispõe de processos sistematizados onde esse conhecimento é compartilhado de 

maneira significativa e todos sentem responsáveis pelo seu desenvolvimento e com 

isso podem contribuir para o crescimento da organização” (LONGO, 2014, p.14). 
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Peter Senge (2005), considerado o grande especialista em aprendizado 

organizacional da atualidade, defende que o aprendizado pode ser útil, sobretudo para 

a apresentação de assunto novo, mas vai além, pois o aprendizado ocorre quando as 

pessoas estão às voltas com questões essenciais ou se veem diante de desafios, no 

dia a dia, ao longo do tempo; aprendem realmente quando há mudanças fundamentais 

na sua maneira de ver o mundo e alterações significativas de suas capacidades 

(SENGE et. al, 2005). 

Assim, para que a mudança ocorra em uma organização é preciso haver 

liderança em todos os níveis, por isso é tremendamente importante que as pessoas 

não elejam apenas um pequeno grupo como líder, porque as mudanças que envolvem 

a percepção da vida, capacidades, valores e atitudes só podem ocorrer quando as 

pessoas lideram a si mesmas. 

Para chegar a esse estágio, as organizações devem exercer cinco disciplinas, 

ou seja, programas permanentes de estudo e prática que levam ao aprendizado 

organizacional, conforme descrito no texto a seguir (SENGE, 2010): 

a) Domínio pessoal: significa aprender a expandir as capacidades pessoais 

para obter os resultados desejados e criar um ambiente que estimule todos os 

participantes da equipe a alcançar as metas escolhidas. 

b) Modelos mentais (valores internalizados): consistem em refletir, 

esclarecer continuamente e melhorar a imagem que cada um tem do mundo, a fim de 

verificar como moldar atos e decisões. 

c) Objetivo comum (visão compartilhada): é estimular o engajamento da 

equipe em relação ao futuro que se procura criar e elaborar os princípios e as diretrizes 

que permitirão que esse futuro seja alcançado. 

d) Aprendizagem em equipe (sinergia): cria condições para transformar 

aptidões individuais em inteligência corporativa coletiva, a qual deverá ser 

necessariamente maior do que a soma dos talentos individuais. A sinergia e a 

interação são insumos indispensáveis para este esforço. 

e) Pensamento ou raciocínio sistêmico: é criar uma forma de analisar e uma 

linguagem para descrever e compreender as forças e inter-relações que modelam o 

comportamento dos sistemas. Estimula a enxergar os problemas corporativos não 

como uma improvável cadeia linear de causas e efeitos, e sim como um conjunto vivo 
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e complexo de inter-relações, que devem ser compreendidas como sucessivos 

processos de mudança e não como uma sequência estanque de instantâneos. 

É um desafio maior treinar servidores públicos diante dos quadros 

heterogêneos que existem no serviço público, com diferenças culturais e geracionais, 

voltados para a inovação e capacidade de resolver problemas públicos, de modo a 

oferecer formas de aprendizado inclinadas para a reflexão e criação de valor público, 

sem perder de vista os princípios típicos da administração pública, tais como 

legalidade e impessoalidade. 

Não é tarefa simples e nem trivial formar lideranças para as distintas 
realidades da administração pública brasileira, formada de quadros 
heterogêneos, diferenças culturais e geracionais, caracterizada por um 
federalismo de conflitos e não de cooperação ou de subsidiariedade. Por 
essas razões é que as competências a serem desenvolvidas em 
complemento à literatura são a escusa ou a comunicação, a formação de 
consensos e a negociação. ” (AMARAL, 2006, p. 559) 

Bacon (1999, p. 83) sugere algumas medidas que as organizações públicas 

podem adotar para permitir o melhor desenvolvimento dos seus dirigentes, apesar das 

restrições impostas pelas estruturas do serviço público. Destacamos o compromisso 

do mais alto escalão da organização pública com o desenvolvimento dos seus futuros 

líderes. 

É preciso que os altos responsáveis reconheçam a necessidade de dedicarem 

mais tempo e atenção ao desenvolvimento das capacidades gerenciais e de liderança. 

Esse compromisso deve ultrapassar ao simples investimento em cursos de 

capacitação, implica em:  

a) Incentivar a rotatividade de funções dentro e fora do órgão; pois mediante uma 

maior mobilidade dentro do órgão os servidores podem ampliar a compreensão dos 

diversos trabalhos em razão da diversidade de tarefas e disseminar conhecimentos; 

b) Selecionar as pessoas capacitadas para participar de projetos especiais, 

aproveitando inclusive as pesquisas científicas realizadas no curso, com vista a 

proporcionarem oportunidade de contribuir para soluções de problemas enfrentados 

pela organização; e 

c) Estabelecer uma política de atribuições rotativas de funções-gerenciais-chave 

aos dirigentes, com vista a testar a capacidade de adaptação às novas atividades. “Os 

servidores progridem quando precisam sair de sua competência habitual” (BACON, 

1999, p.85). 
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O desafio a ser enfrentado pelo setor público é o desafio de desenvolver e 
cultivar líderes, apesar das limitações específicas com quem tem que lidar no 
gerenciamento dos seus recursos humanos. Essas incluem os limites 
estreitos que se situam a remuneração dos executivos e dos gerentes e o 
recrutamento dos servidores e seus planos de carreira, assim como restrições 
que os políticos podem impor aos servidores na seleção e na preparação dos 

futuros candidatos a líderes. (BACON, 1999, p. 81) 

Outra preocupação que a organização deve ter é esclarecer a visão estratégica 

e missão com a equipe, para que todos possam trabalhar de forma alinhada e 

buscando gerar comprometimento dos colaboradores. “O comprometimento dos 

colaboradores com a organização só existe quando as metas que visam obter se 

encontram alinhadas com os objetivos e as expectativas dos gestores” (LONGO, et. 

al, 2014, p. 23). 

A transferência do aprendizado individual para a organização é medida pelo 

chamado impacto de aprendizagem, o que Mintzberg (2006) chama de “IMPacto” e 

será melhor abordado adiante. 

 

3.3 Avaliação de Ações de Capacitação 
 

3.3.1 Tipos de avaliação de treinamento, desenvolvimento e educação 

 

De modo geral, o processo de produção de ações de educação é pautado em 

quatro estágios: o diagnóstico das necessidades de capacitação; o planejamento das 

ações de capacitação; a execução das ações de capacitação; e a avaliação das ações 

de capacitação (BERGUE, 2010). 

O modelo de treinamento deve funcionar como um sistema aberto. 

A etapa final do processo de treinamento e desenvolvimento, portanto, é a 

avaliação dos resultados obtidos e pode considerar dois aspectos: até que ponto o 

treinamento realmente produziu modificações desejadas no comportamento dos 

empregados; e verificar se os resultados do treinamento apresentaram relação com a 

consecução de metas da empresa (CHIAVENATO, 2006, p.85). Esse mesmo conceito 

serve para o serviço público.  

De nada vale milhões despendidos em programas, se os resultados não 
percebidos pela empresa, seja em dados ou fatos, mesmo que não 
mensuráveis, mas possíveis de serem identificados, com mudanças de 
atitudes e, principalmente, com a agregação de valores. (FICHER, DUTRA e 
AMORIM, 2010. p.87) 
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Acumular conhecimentos sobre administração pode ser importante, mas por si 

só não conduz à ação desejada (MOTTA, 1996). Assim, a fase de avaliação das ações 

de educação tem a finalidade de analisar os efeitos gerados com a capacitação com 

vistas ao aperfeiçoamento do sistema. 

É possível estabelecer várias formas de avaliação das ações de capacitações, 

que podem ocorrer: a) no nível organizacional, em que o treinamento é um dos meios 

para aumentar a eficácia da organização; b) no nível de recursos humanos, medido 

por meio do aumento de habilidades das pessoas, elevação dos conhecimentos; 

mudanças de comportamento e atitudes; e c) no nível das tarefas e operações, medido 

por meio do aumento de produtividade, da melhoria da qualidade de produtos e 

serviços, da redução no fluxo da produção; da redução do tempo de treinamento; da 

redução dos índices de acidentes. 

É possível também classificar a avaliação de treinamento em modelos de 

medição e níveis de mensuração. Quanto aos modelos de medição, Chiavenato 

(2006) define os tipos e conceitos: (a) modelo baseado no aprendiz: captura dados 

dos participantes do treinamento, podendo ocorrer logo após o treinamento, medindo 

a satisfação e a eficácia do aprendizado ou conduzida logo após o participante 

retornar ao trabalho. Pode ser facilmente implementado; b) modelo baseado no 

gerente: o gerente do participante é utilizado para avaliar o aprendizado do egresso. 

O custo e o tempo para medir são mais altos; e c) modelo baseado no analista: esta 

abordagem utiliza pesquisas mais amplas e compreensivas feitas por analista de 

treinamento após o programa. É mais estratégico e tem um orçamento mais custoso 

e demorado. 

Para que o treinamento e desenvolvimento seja considerado eficiente deve 

atender a três critérios (Chiavenato, 2006): a) a relevância do treinamento que deve 

considerar os tópicos mais importantes na instituição; b) a transferibilidade, ou seja, o 

grau em que a habilidade e o comportamento adquiridos em situações de 

aprendizagem podem ser aplicados em situação do trabalho; e c) o alinhamento 

sistêmico, ou seja, o grau em que medidos os comportamentos aprendidos e 

aplicados em alguma área da organização podem também ser aplicados a outras 

áreas dos sistemas. 



62 

É importante destacar que existe um campo de estudo chamado Treinamento, 

Desenvolvimento e Educação (TD&E), mais ligado à psicologia social, que não será 

objeto mais específico desse estudo, mas a utilização de alguns conceitos extraídos 

do subsistema de avaliação foi importante para a definição do escopo do trabalho e 

delimitação da pesquisa. 

Nesse campo, para a avaliação de treinamento e desenvolvimento supõem-se 

as seguintes relações de causalidade demonstradas na figura abaixo.  

 

 

Assim, um treinamento eficaz causa: a) aprendizagem, ou seja, aquisição de 

novos conhecimentos, habilidades e atitudes e constitui a primeira fase da 

aprendizagem (seta 1); b) retenção, que envolve a memorização, isto é, o 

armazenamento dos CHA’s na memória de curto prazo e posteriormente sua 

transferência para a memória de longo prazo e também envolve a generalização, que 

é a resposta a estímulos semelhantes, mas não iguais àqueles apresentados ao 

indivíduo no trabalho (seta 3); c) transferência positiva para o trabalho, que seria a 

aplicação dos CHA’s adquiridos no trabalho (seta 5); melhoria do desempenho do 

egresso no cargo ou trabalho ou influência indireta exercida pela ação de capacitação 

sobre o desempenho global, comportamento e as motivações do egresso (seta 7). 

Sob a perspectiva acima, após a realização de um programa de treinamento, 

podem ser avaliados dois níveis de resultados de Kirkpatrick (1976) e Hamblin (1978): 

Nível 1: Reação e/ou satisfação e ação planejada: É o primeiro nível de 

avaliação de resultados, também chamado “teste do sorriso” (CHIAVENATO, 2006). 

Figura 6. Representação esquemática das relações entre treinamento e resultados, 
adaptada de Taylor e O´Driscoll (1998).  
Fonte: Abbad, et. Al, 2012, p. 146 
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Diz respeito a opinião dos participantes em relação ao grau de utilidade e dificuldade 

do curso, bem como a relação de satisfação com o participante. Pode medir o nível 

de satisfação das pessoas em diferentes aspectos da ação levada a efeito, tais como: 

docente, ambiente, metodologia, duração. Trata-se de uma esfera de análise 

relativamente simples e singela de operacionalização. (CHIAVENATO, 2006); 

(BERGUE, 2010). 

Nível 2: Aprendizagem: o foco é nos participantes e mecanismos para 

aprender. Procura-se avaliar o programa de treinamento ao nível de aprendizagem, a 

apreensão do conteúdo desenvolvido e a consecução dos objetivos propostos para a 

ação, com o objetivo de identificar o quanto as competências de fato foram 

apropriadas. Em outras palavras, diz respeito ao processo psicológico básico de 

aquisição de conhecimento, habilidades e atitudes, desenvolvidos durante o evento 

de capacitação, que constitui a primeira etapa do processo de aprendizagem. (ABBAD 

et. al, 2012)  

É possível também mensurar a efetividade das ações de capacitações mais a 

longo prazo em dois ou três níveis:  

Nível 3: Esse nível tem várias denominações na doutrina: “aplicação no 

trabalho das habilidades aprendidas” (CHIAVENATO, 2006); “avaliação de 

comportamento no cargo” (BERGUE, 2010); “transferência de treinamento” (ABBAD 

et. al., 2012) ou “impacto de aprendizagem no trabalho” (MINTZBERG, 2006).  

Esse nível consiste na generalização de novas aprendizagens para o trabalho 

e é definido, para fins de mensuração, como aplicação eficaz, no contexto do trabalho, 

dos “CHAs” adquiridos durante ações instrucionais (ABBAD, 1999; FORD e 

KRAIGER, 1995; BALDWIN e FORD, 1988). A avaliação comportamental alcança 

aspectos indicadores de mudança de comportamento em decorrência da ação de 

educação. A relação de causalidade da figura é útil para explicar esse fenômeno. 

Para Pilati e Abbad (2005), esse nível pode ser medido sob dois aspectos: a) a 

transferência de treinamento está relacionada à noção teórica de impacto em 

“profundidade”, descrita por Hamblin (1974); b) já o impacto do treinamento no 

trabalho seria o efeito em “amplitude” no comportamento do egresso em suas 

atividades funcionais. Essas definições vão ao encontro dos conceitos sobre 

desenvolvimento de competências já tratados neste trabalho. Esse nível será melhor 

detalhado adiante. 
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No Brasil, o impacto do treinamento no trabalho foi definido e medido como: 

utilização frequente dos conhecimentos adquiridos no curso; melhoria da qualidade 

do desempenho em aspectos relacionados ao curso e diminuição do número de erros 

cometidos no trabalho em atividades ligadas ao curso (LIMA, BORGES-ANDRADE E 

VIEIRA, 1989; PAULA, 1992; LEITÃO, 1994). 

Nível 4: Impacto nos resultados do negócio Chiavenato (2006) ou avaliação de 

resultado Bergue (2010). Busca-se medir o impacto do treinamento diretamente nos 

resultados do negócio. O treinamento pode reduzir custos operacionais, aumentar 

lucros, melhorar a qualidade do trabalho, diminuir a rotatividade ou acelerar o tempo 

de ciclo que tem um propósito. Busca identificar o impacto da ação no que diz respeito 

à transformação das condições de oferta de determinado bem ou serviço. 

Abbad et. al (2012) chama esse nível de mudança organizacional, que seriam 

os efeitos processuais, ou seja, as mudanças que a ação de capacitação possa ter 

provocado na organização. Para se falar em impacto a nível de mudança 

organizacional sempre seria necessário realizar comparações com mensurações 

antes e depois da realização das ações de capacitação. 

Medir o nível de mudança organizacional (efeitos processuais) é extremamente 

complexo, a principal dificuldade, segundo Borges-Andrade (2002), seria isolar 

variáveis para garantir que o efeito da mudança na organização fosse decorrente 

exclusivamente da ação de capacitação. Envolveria criar indicadores que precisariam 

estar relacionados aos objetivos do curso de pós-graduação em Administração 

Pública e aos objetivos organizacionais da PGFN, sendo necessário que houvesse 

um alinhamento entre eles. 

Nível 5: Retorno sobre o Investimento (ROI): busca-se medir o impacto 

monetário do treinamento nos negócios da empresa, ou seja, qual foi o retorno 

financeiro que o programa de treinamento trouxe à empresa.  

Outro nível que se pode medir é o valor final (nível do valor final): o quanto 

contribuiu para o cumprimento da missão institucional e de seus objetivos 

estratégicos.  

Os estudos relativos à avaliação dos programas de capacitação ofertados para 

o setor público são ainda muito incipientes no Brasil, mesmo no plano do ensino 

superior, apenas os programas de mestrado e doutorado são institucionalmente 

avaliados pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Pesquisa. “Nos 

casos em que a administração pública promova investimento na área de 
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desenvolvimento, é de suma importância que os resultados da participação do agente, 

ou de subprodutos de sua participação no programa apresentem resultados evidentes 

para a administração”. (BERGUE, 2010, p. 483) 

Segundo Gaetani e Baggio (1997), a avaliação sobre a qualidade dos cursos 

destinados à formação dos quadros pertencentes à máquina pública é realizada de 

forma indireta, levando em consideração: o nível de demanda, que pode ser uma 

mistura entre qualidade e preço do curso; a força da marca da instituição de ensino; 

sustentabilidade e continuidade de alguns cursos que se repetem; vinculação com o 

sistema de carreira, como uma etapa do concurso ou habilitação de promoções; o 

perfil e trajetória do aluno. 

Com relação ao impacto dos programas de capacitação sobre as instituições 

contratantes e sobre a ação dos egressos em termos de gestão pública, respostas 

dos indicadores, Gaetano e Baggio (1997) defendem que há duas evidências: 

respostas dos indicadores, como o procafis e o pmmg, e a ocorrência de iniciativas 

inovadoras, empreendedoras e/ou estratégicas. 

No primeiro caso, há uma repercussão sobre o desempenho da instituição 

contratante. A resposta repercute nos indicadores quantitativos, por exemplo o 

aumento sustentado é um sinal de mudança de patamar da arrecadação, mantidas 

todas as outras condições constantes) e qualitativos (ex.: satisfação dos egressos e 

de seus clientes, fornecedores, chefias etc. com a melhora no ambiente de trabalho e 

na qualidade dos serviços prestados). 

No segundo, trata-se de identificar um determinado padrão de iniciativas 

empreendedoras ou estratégicas implementadas por servidores públicos capacitados, 

em geral atípicas da área pública, medido por meio da verificação de um conjunto de 

habilidades e valores identificados como conferidos ao profissional do serviço público 

naquela instância da capacitação. 

3.3.2 Impacto de Aprendizagem no Trabalho 

 

Mintzberg (2006) analisa o que chama de impacto de aprendizagem no trabalho 

verificando os custos da capacitação, pois as empresas que investem em seus 

funcionários gostariam de enxergar um retorno. Os patrocinadores dos cursos 

perguntam sempre: O Programa vale a pena? O que oferece de benefício?  
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Dessa forma, o autor analisa o impacto direto da aprendizagem e a avaliação 

dos benefícios envolvidos, sob a justificativa de que é preciso fortalecer as 

organizações no processo de desenvolver melhor os gerentes, na medida em que os 

participantes levam o aprendizado para suas empresas.  

A educação gerencial tem de se estender pela organização, usando o 
trabalho e causando impacto. A sala de aula é o lugar para se afastar e refletir, 
enquanto a organização é o lugar para ligar o que foi aprendido à prática 
atual. Isso significa duas coisas: (1) que a experiência educacional tem de se 
estender ao lugar de trabalho, e (2) que ela precisa ter, lá, um impacto direto 
e constante. (MINTZBERG, 2006, p.40) 
 

“Essa perspectiva de retorno é uma necessidade de legitimação dos 

investimentos em ações de educação que no contexto da administração pública 

encontra especial apelo, considerando ainda as especificidades do setor público” 

(BERGUE, 2010, p. 283). 

Para Mintzberg (2006, p. 315;316), a educação gerencial deveria funcionar 

como um ciclo entre sala de aula e trabalho, permitindo transformar os custos em 

benefícios. Assim, segundo o autor, o impacto de aprendizagem poderia tomar duas 

formas: a) impacto da ação, que ocorre quando há aperfeiçoamento de alguns 

aspectos da organização após a ação de capacitação, decorrente do aprimoramento 

da capacidade de agir dos egressos; e b) Impacto de ensino: refere-se à transmissão 

do aprendizado para outros dentro da organização, pois espera-se que o egresso 

ajude a desenvolver a sua própria equipe e seus colegas por meio do 

compartilhamento de aprendizagem. 

O impacto ocorre quando o participante volta de um módulo e compartilha 
uma leitura com um colega; quando ele muda um procedimento baseado em 
alguma leitura; também quando um grupo anfitrião é sacudido por uma 
pergunta de uma convidado, em um Intercâmbio Gerencial; e quando esse 
grupo fica tão impressionado que escolhe e faz um intercâmbio por si próprio. 
Outros impactos resultam mais diretamente das viagens de Estudo, do Novos 
Empreendimentos e dos Trabalhos Finais. (MINTZBERG, 2006 p. 316.) 

De acordo com esse entendimento, o Impacto é observado quando se 

estende o aprendizado para dentro da organização para que o desenvolvimento 

gerencial se torne desenvolvimento organizacional. Os impactos variam dos simples 

e diretos para os mais cuidadosamente gerenciados e elaborados. “Um participante 

pôde fazer um uso especial de um conceito em um projeto que esteva liderando, outro 

pôde experimentar uma mudança em seu estilo gerencial como resultado de uma 

discussão em classe”. (MINZTBERG; GOSLING, 2003) 
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Para apreciar essas possibilidades, o autor mapeia os Impactos em três 

dimensões: a fonte de impacto “O que”, que poderá ser qualquer atividade que se 

originou a partir do curso (reflexão, paper, novo processo de trabalho). A segunda 

dimensão avalia o receptor do impacto – onde (unidade do participante, outras 

unidades). A terceira dimensão é processo de produzir impacto – o como.  Nessa 

última dimensão é possível produzir impactos na organização, das seguintes formas: 

compartilhando materiais de aprendizagem; aplicando novos métodos; modificando 

comportamento; estimulando novos conceitos e perspectivas, novas molduras.  

O compartilhamento de competências deve ser obrigatoriamente observado 

pelos gerentes que tiveram o privilégio de vivenciar a educação formal, sendo uma 

forma de praticar o ensino. Assim, a mudança do comportamento por meio do 

treinamento pode ocorrer mediante a transmissão da informação; desenvolvimento de 

habilidades; desenvolvimento ou modificação de atitudes; desenvolvimento de 

conceitos (CHIAVENATO, 2006). 

Foi visto que o impacto é observado quando a pessoa capacitada aplica as 

competências (CHAS’) aprendidas no trabalho e quando essa aplicação gera 

melhorias na sua vida profissional e, até mesmo, na vida pessoal. Esse levantamento 

foi realizado no presente trabalho. 

 Assim, o “Impacto” é o resultado positivo da transferência de aprendizagem 

para o contexto organizacional. Cabe ressaltar que pode haver transferência com 

pouco ou muito impacto no trabalho, dependendo de algumas variáveis internas e 

externas, como será melhor detalhado adiante. 

3.3.3. Variáveis na aplicação da aprendizagem 
 

O comportamento humano é uma variável essencial para o alcance dos 

resultados da organização, assim o grau de vinculação causal entre as condutas dos 

empregados e os resultados pode variar em função da ocorrência de certos fatores, 

como o tipo de produto ou serviço, a tecnologia utilizada, o grau de qualificação do 

trabalho, a autonomia de sua execução, dentre outros (LONGO, 2007, p. 85). 

Duas grandes variáveis fundamentais do comportamento humano no trabalho 

são as competências, já analisadas, e a vontade das pessoas. A vontade da pessoa 

influi diretamente sobre a conduta humana. “Pessoas dotadas de competências 
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similares podem desenvolver comportamentos diferentes e até antagônicos, como 

consequência de padrões volitivos diferentes” (LONGO, 2007, p.89). 

A motivação é o nível de esforço que as pessoas estão dispostas a dedicar a 

seu trabalho Longo (2007). Não é objeto deste trabalho explorar os conceitos e 

aspectos da motivação, mesmo porque existem muitas teorias sobre o assunto. 

Destaca-se que a estrutura dos postos de trabalho pode incorporar, em determinados 

casos, orientação de enriquecimento de tarefas ou empowerment, maximizando os 

fatores motivacionais intrínsecos.  

Alguns elementos de contexto dentro da organização são importantes e 

determinantes para os resultados de treinamentos, entre eles, o grau de estabilidade 

na organização, estruturas sociológicas dos quadros de pessoal, remuneração, 

características do trabalho, modelos culturais, apoio organizacional, grau de prestígio 

social na função desempenhada. Os diferentes tratamentos de perspectivas podem 

ativar ou desativar a vontade de esforço das pessoas. Destacam-se a estrutura e a 

cultura organizacional. 

A estrutura é conjunto das formas que se divide o trabalho nas diferentes 

tarefas, para poder depois coordená-las, pode ser estrutura de postos, sistema de 

decisão, dentre outros. A cultura organizacional é também um fator importante para 

definir modelos mentais e valores dentro das organizações.  

“Mudar a cultura obriga a desaprender, o que priva as pessoas de elementos 
que lhes conferiram identidade e certeza durante anos e mesmo décadas, e 
isso ocorre antes que possam substituí-los por novas convicções e certezas. 
A mudança cultural produz nas pessoas um sofrimento que precisa ser 
mitigado” (LONGO, 2007, p.93) 

A Figura abaixo apresenta um esquema gráfico, proposto pelos autores Abbad 

et. al (2012), que aponta limites e relações nessa cadeia de efeitos: 

 

Figura 6: Versão reduzida do Modelo Integrado de Avaliação do Impacto de treinamento no 
Trabalho proposto por Abbad. Fonte: Abbad et. al (2012, p. 28) 
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O IMPACT é um modelo de avaliação de impacto criado por Abbad (1999), 

cujos componentes são: percepção do suporte organizacional, características do 

treinamento, características da clientela, reação, aprendizagem, suporte à 

transferência e impacto do treinamento no trabalho. 

O contexto ou suporte organizacional abrange políticas organizacionais, 

qualidade dos locais de trabalho e outros fatores que podem influenciar os resultados 

dos sistemas de treinamento; a segunda vertente é a característica do treinamento, 

ou seja, objetivo principal do curso, conteúdo, material didático, os meios instrucionais, 

dentre outros; a terceira vertente refere-se às características da clientela: conjunto de 

informações demográficas, funcionais, motivacionais e atitudinais dos participantes; a 

quarta vertente é reação, isto é, a opinião dos participantes sobre programação, 

aplicabilidade e utilidade do treinamento, resultados, desempenho do instrutor, dentre 

outros; a quinta vertente é a aprendizagem, que se refere ao grau de assimilação e 

retenção do que foi ensinado ao longo do curso; a última vertente é o suporte à 

transferência, que significa a opinião dos treinados sobre o suporte ambiental no uso 

das habilidades adquiridas.  Envolve as condições necessárias para a transferência 

positiva da aprendizagem. 

 

3.3.4. O papel da organização após a ação de desenvolvimento gerencial 

e a gestão do conhecimento 
 

É extremamente importante no processo de mudança de cultura o envolvimento 

da organização no aprendizado em atividades como: selecionar participantes, 

preparar para o programa, estimular a reentrada depois de cada módulo; estimular 

impactos de todas as atividades do programa e administrar a reentrada final, bem 

como o subsequente desenvolvimento na carreira. As organizações variam muito a 

forma como administram esse processo. 

O retorno do egresso ao trabalho tem que ser a preocupação de todas as 

organizações públicas ou privadas que mandam seus colaboradores para qualquer 

programa de treinamento, sobretudo quando envolve desenvolvimento gerencial. “A 

maioria das empresas está feliz em receber de volta gerentes mais bem 

desenvolvidos, mas, ao parar nesse ponto, os alunos são desligados do contexto de 
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seu aprendizado, e são desperdiçadas oportunidades maravilhosas” (MINTZBERG 

2006, p.39). 

Uma pesquisa realizada com 2.907 participantes de 226 (duzentos e vinte seis) 

cursos oferecidos por uma organização pública teve como conclusão que o 

treinamento sozinho parece não ser capaz de produzir efeitos duradouros sobre o 

comportamento do participante, porque a transferência de aprendizagem para o 

trabalho depende do contexto pós-treinamento (ABBAD et.al., 2012). 

Diversos estudos de TD&E realizados no Brasil têm indicado as variáveis 

contextuais, dentre as quais se destaca o suporte à transferência de treinamento, 

como as principais preditoras de impacto Abbad et. al. (2012), significa que a 

organização patrocinadora da capacitação precisa dar suporte para a transferência do 

treinamento dentro do órgão. O suporte psicossocial de gerentes e pares é um forte 

preditor de transferência de treinamento.  

 O suporte de pré-treinamento refere-se à opinião do participante do treinamento 

a respeito do empenho demonstrado pelas chefias para viabilizar a sua participação 

em eventos instrucionais. Refere-se ao nível de apoio recebido pelo treinando para 

participar efetivamente de todas as sessões de treinamento. 

O Suporte à transferência pós-treinamento compreende o suporte material e 

psicossocial, que representam fatores situacionais de apoio e consequências 

associadas à aplicação no trabalho de novas habilidades, inclusive o apoio da chefia 

imediata e dos colegas. 

Para Salas & Cannon-Bowers (2001), há resultados empíricos consistentes 

obtidos nos últimos vinte anos, revelando que variáveis do contexto organizacional 

exercem poderoso impacto sobre a aplicação de novas habilidades no trabalho. 

Muitas pesquisas brasileiras confirmam esses resultados, entre as quais: Borges-

Andrade, Azevedo, Pereira, Rocha & Puente (1999), Borges-Andrade, Gama & 

Oliveira-Simões (1999), Martins, Pantoja (1999), Pilati, Borges-Andrade & Azevedo 

(1999), Rodrigues (2000) e Sallorenzo (2000). 

“Os gerentes, normalmente, afastam-se, sozinhos, para fazer determinado 
programa e quando voltam sentem-se isolados. Eles aprendem coisas novas 
e desejam fazer mudanças. Mas ninguém parece se preocupar com isso. 
Então eles se frustam. Esse é um problema por demais conhecido, abordado 
em programas e literaturas impressas. Mas raramente na prática. 
(MINTZBERG, 2006, P. 246) 
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Bergue (2010, p. 480) entende que o sucesso de eventos de treinamento e 

desenvolvimento no âmbito do serviço público depende de alguns fatores 

organizacionais: a) levantamento de áreas ou processos críticos de gestão a serem 

desenvolvidos, que resultem em maior impacto social para a organização; b) 

identificação de áreas e processos mais onerosos para a administração, a fim de 

elevar o correspondente nível de produtividade geral, contribuindo para a redução do 

custo unitário de manuntenção dos recursos de produção disponível; e c) escolha de 

um contigente dentro da organização para ser treinado, que detenha maior potencial 

individual de desenvolvimento, notadamente em termos de capacidade e interesse em 

aprender. 

Destacam-se como fatores inibidores para a concretização de uma política 

sólida de qualificação de pessoas dentro das organizações públicas, quais sejam: a 

“inexistência de uma diretriz estratégica de treinamento e desenvolvimento de 

pessoas e o senso de que as ações de qualificação profissionais representam 

investimentos de retorno incerto” (BERGUE, 2010, p.482). 

Nesse sentido, torna-se importante que as organizações do setor público 

mobilizem os conhecimentos adquiridos como elemento dinamizador da produção de 

valor por meio de centros de conhecimento encarregados de produção, disseminação 

e articulação de saberes para o suprimento de lacunas de competência. 

A gestão do conhecimento possui intensa interface com a aprendizagem 

organizacional. (BERGUE, 2010, p.275). Podem ser constituídos organismos de 

educação corporativa que promovam a centralização e articulação dessas atividades. 

Podem surgir a partir daí as universidades corporativas e as Escolas de Governo. 

Nonaka e Takeuchi (1997) entendem que gestão do conhecimento é a 

capacidade que uma organização tem de criar conhecimento, disseminá-lo na 

organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. Cabe ressaltar que esse 

tema não foi aprofundado, porque não é objeto do estudo. 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA  
 

 

Este capítulo descreve a estratégia metodológica adotada no presente estudo, 

objetivando encontrar possibilidades de respostas para o problema apresentado. 

Nele, esclarecemos o tipo de pesquisa adotada, além de especificar a forma em que 

os dados foram coletados e as limitações do método. 

 

4.1   Tipo de Pesquisa 
 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxinomia apresentada 

por Vergara (2011), que qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto 

aos meios. 

a) quanto aos fins, a pesquisa é exploratória, porque embora FGV/EBAPE seja 

uma instituição com tradição e alvo de pesquisa em diversas áreas de investigação, 

não se verificou a existência de outros estudos que abordem a influência da educação 

formal em administração pública na atuação gerencial dos egressos dentro do serviço 

público com o ponto de vista pelo qual a pesquisa tem a intenção de abordá-lo. 

Também é descritiva, porque a pesquisa pretendeu descrever conceitos sobre 

aprendizagem, competências gerenciais esperadas para um gestor público, avaliação 

de treinamento, buscando definir assuntos ligados ao desenvolvimento de servidores 

públicos.  

b) quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, documental, de campo e de 

estudo de caso. Os levantamentos dos dados assim foram realizados por meio da:  

b.1) pesquisa bibliográfica em livros, periódicos, revistas especializadas, 

jornais, dicionários, teses e dissertações sobre o assunto pertinentes ao tema de 

estudo; 

b.2) pesquisa documental a partir de documentos internos da PGFN acerca das 

turmas do CIPAD/FGV, em especial aqueles documentos referentes ao planejamento 

estratégico, conteúdo dos programas de treinamento, plano anual de capacitação, 

processo administrativo de contratação do curso; 
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b.3) pesquisa de campo porque coletou dados primários dos egressos no local 

onde ocorreram os fenômenos estudados, por meio de entrevistas e aplicação de 

questionários abertos com os ex-alunos do CIPAD de diversas unidades 

descentralizadas e do órgão central da PGFN.  

A pesquisa levou em consideração observações diretas, subjetivas e objetivas 

sobre aplicação de aprendizagem no trabalho, pois o pesquisador também é egresso 

do curso estudado, fato que auxiliou na preparação dos instrumentos, coleta de dados 

e a confirmação das informações levantadas. 

O estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa, cujo objeto é uma 

unidade que se analisa profundamente, e visa ao exame detalhado de um ambiente, 

de um simples sujeito ou de uma situação particular. O estudo de caso está 

circunscrito ao âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.   

O estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida quando os 

pesquisadores procuram responder às questões “como” e “por que” certos fenômenos 

ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e 

quando o foco de interesse é sobre os fenômenos atuais, que só poderão ser 

analisados dentro de algum contexto da vida real (GODOY, 1995, pp. 25 e 26). 

A presente pesquisa também pode ser classificada como qualitativa, pois está 

mais relacionada ao levantamento de dados sobre as percepções dos egressos, isto 

é, em compreender e interpretar determinados comportamentos, a opinião e as 

expectativas dos ex-alunos. A abordagem qualitativa para os estudos das relações 

sociais é de vital relevância, pois esta contempla a pluralização das diversas esferas 

da vida que vão além de informações quantificáveis (FLICK, 2009). 

Para a pesquisa qualitativa foram utilizadas entrevistas individuais, presenciais 

e pela internet (Skype e Facetime), não aleatórias, semiestruturadas, em profundidade 

e aplicação de questionário aberto, com o fito de captar a perspectiva dos participantes 

da pesquisa, bem como levantar a maior quantidade de informações sobre a 

contribuição do CIPAD no ambiente de trabalho. O pesquisador não está 

predeterminando sua perspectiva mediante uma seleção prévia de categorias de 

questões, como no caso de quem utiliza um método quantitativo (ROESCH,1999).   
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Godoy (1995) ressalta o uso da imaginação e criatividade da pesquisa 

qualitativa “considerando que a abordagem qualitativa, enquanto exercício de 

pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite 

que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que 

explorem novos enfoques. ” 

Ademais, a presente pesquisa não tem o intuito de obter números como 

resultados, mas insights – muitas vezes imprevisíveis – que possam nos indicar o 

caminho para tomada de decisão correta sobre a questão-problema. As descrições 

do fenômeno estudado permitem que o pesquisador perceba e interprete as opiniões 

dos entrevistados ao vivenciar o fenômeno em questão, auxiliando na compreensão 

dos significados que as pessoas atribuem ao determinado fenômeno. 

O objetivo da pesquisa foi compreender determinado fenômeno, uma vez que 

seu foco está voltado para a compreensão da aplicação da aprendizagem ou 

comportamentos dos egressos do CIPAD no ambiente de trabalho. A pesquisa de 

campo iniciou-se em agosto de 2016. 

4.2 A Coleta e o Tratamento dos Dados 

 

Para este trabalho foi utilizada a conceituação de Bardin (2004) para a coleta e 

análise de dados, com a utilização da análise de conteúdo. Para Flick (2009), a análise 

de conteúdo, além de realizar a interpretação após a coleta dos dados, desenvolve-

se por meio de técnicas mais ou menos refinadas. Dessa forma, a análise de conteúdo 

vem se mostrando como uma das técnicas de análise de dados mais utilizada no 

campo da administração no Brasil, especialmente nas pesquisas qualitativas.  

Godoy (1995, p.23) explica que a análise de conteúdo, segundo a perspectiva 

de Bardin (2004), tem sido uma das técnicas mais utilizadas para esse fim. Consiste 

em um instrumento metodológico que se pode aplicar discursos diversos e a todas as 

formas de comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte. 

Assim, a coleta de dados seguiu as três etapas de pré-análise: (1) fase em que 

se organiza o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo operacional, 

sistematizando as ideias iniciais; (2) exploração do material constitui a segunda fase, 

que consiste na exploração do material com a definição de categorias (sistemas de 

codificação); e (3) a terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência 

e interpretação, ocorre nela a condensação e o destaque das informações para 
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análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da 

análise reflexiva e crítica. Essas fases serão detalhadas adiante. 

Fase em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo 

operacional, sistematizando as ideias iniciais.  

Essa fase teve início com a construção do referencial teórico, e teve como 

objetivo averiguar o que a literatura compreende sobre tendências no campo de 

gestão de recursos humanos, reforma administrativa gerencial, capacitação e 

desenvolvimento de pessoal no setor público, competências gerenciais exigidas para 

os servidores públicos, avaliação de treinamentos, desenvolvimento e educação 

formal no Brasil. 

Depois foi realizado um levantamento manual de todos os alunos que cursaram 

o CIPAD, tendo concluído ou não o curso. Para tanto, foi coletado junto à instituição 

de ensino os nomes dos alunos, as turmas, o início e fim do curso, a situação do aluno 

(concluído, reprovado, desistente, pendente), título do trabalho de conclusão de curso, 

dentre outros dados curriculares. 

Na sequência, os nomes dos alunos identificados e separados por turma. 

Requereu-se à Coordenação de Gestão de Pessoas da Procuradoria-Geral da 

Fazenda (COGEP) os dados profissionais dos alunos cadastrados no SIAFI, com a 

indicação de cargo, situação na PGFN (ativo, cedido ou excluído), função em cargo 

comissionado, tipo de DAS, data de ingresso no DAS, data de dispensa do DAS, e-

mail institucional.11 

Finalmente foi montado, por meio de uma tabela, a base de dados de todos os 

egressos do curso, composta com informações pessoais, profissionais e acadêmicas, 

que poderia subsidiar as informações iniciais para a pesquisa. Por intermédio dessa 

tabela, levantou-se quais eram os egressos que poderiam efetivamente contribuir para 

a gestão da instituição mediante a aplicação dos seus aprendizados, conforme será 

detalhado adiante. 

Com base nesses dados, a ideia inicial era fazer uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa com aplicação de questionário estruturado. Todavia, as primeiras 

entrevistas-teste revelaram que a aplicação de um questionário fechado poderia 

limitar as respostas dos participantes e muitos dados importantes poderiam ser 

                                                             
11 Os dados cadastrais foram levantados em agosto de 2016. 
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perdidos. Assim, a pesquisa qualitativa em profundidade foi definida como mais 

adequada para os fins propostos no projeto. 

Ademais, também se percebeu nas entrevistas-teste que a coleta de dados 

poderia agregar diferentes perspectivas com a escolha de egressos com perfis 

diferentes de atuação dentro do órgão, fato que impactou diretamente na quantidade 

de entrevistas realizadas.  

Partiu-se para a fase de definição dos grupos dos participantes da pesquisa. 

Para conferir maior representatividade à pesquisa, permitindo a comparação de 

perspectivas diferentes, selecionou-se os egressos de maneira intencional e não 

aleatória, seguindo critérios de tipicidade e acessibilidade (VERGARA, 2005), 

considerando os perfis abaixo: 

 Egressos das 9 (nove) turmas do CIPAD, contratadas pela PGFN, cujas aulas 

ocorreram em seis cidades diferentes, quais sejam: Rio de Janeiro, São Paulo, 

Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife.  

 Egressos ocupantes de cargos diferentes no órgão, classificados como 

procuradores da Fazenda Nacional e servidores administrativos. 

 Egressos que exerciam ou não função de chefia na época da pesquisa. 

Fase de exploração do material com a definição de categorias (sistemas de 

codificação) 

Por meio de entrevistas e aplicação dos questionários abertos foram 

pesquisadas as opiniões de vinte e seis egressos do curso de Pós-Graduação em 

Administração Pública lato sensu CIPAD. 

Segundo Thiery-Cherques (2009, p.20), a saturação é o instrumento 

epistemológico que determina quando as observações deixam de ser necessárias, 

pois nenhum novo elemento permite ampliar o número de propriedades do objeto 

investigado. O autor estimou um mínimo de oito observações ou entrevistas e o 

máximo de quinze para se chegar ao ponto de saturação da pesquisa qualitativa. 

Dessa forma, para cada perfil de egresso foram realizadas de oito a nove pesquisas. 

Foi utilizada como ferramenta inicial de pesquisa a realização de entrevista 

semiestruturada. Segundo May (2004), as entrevistas são ferramentas que 

possibilitam o enriquecimento e aprofundamento de uma pesquisa por meio de 
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depoimentos, atitudes e emoções dos entrevistados. Gill et al. (2008) acrescentam 

que entrevistas semiestruturadas possibilitam ao pesquisador averiguar novas 

vertentes sobre a temática em questão que não haviam sido pensadas no momento 

da elaboração do questionário. 

No total, foram realizadas 17 (dezessete) entrevistas em profundidade, com 

cerca de 6 horas e 50 minutos de gravação. Todavia, percebeu-se que a utilização de 

questionários com perguntas abertas seria a ferramenta mais apropriada para aplicar 

a pesquisa com os egressos lotados nas unidades descentralizadas da PGFN, em 

razão da dificuldade de agendamento das videoconferências nas primeiras 

entrevistas. Dessa forma, foram aplicados 9 (nove) questionários abertos com as 

mesmas perguntas elaboradas para o roteiro de entrevista. 

Entretanto, é válido pontuar que a utilização da coleta de dados por meio da 

entrevista pareceu mais eficaz do que a aplicação dos questionários, pois trouxe mais 

elementos para a pesquisa, em razão do tempo para explicação das perguntas por 

parte do entrevistador e da elaboração das respostas por parte dos participantes. O 

ponto crítico que pode ensejar mediante a utilização dessa ferramenta de pesquisa é 

a presença do entrevistador de algum modo inibir conscientemente ou não a opinião 

sincera dos entrevistados.  

Nos questionários abertos, as respostas apresentadas pelos participantes 

foram mais objetivas e resumidas, serviram para complementar os dados levantados 

nas entrevistas. Por outro lado, a impessoalidade advinda do questionário, posto que 

foi encaminhado via e-mail aos participantes das turmas de fora de Brasília, 

selecionados apenas de acordo com o perfil, pode servir para refutar o ponto crítico 

da entrevista levantado anteriormente. 

Vale acrescentar que, com o objetivo de incentivar a espontaneidade das 

respostas, permitindo uma maior compreensão do fenômeno estudado, foi garantido 

o anonimato dos pesquisados, conforme protocolo de ética elaborado pela autora 

(vide Anexo B). Sendo assim, no caso de transcrição direta de depoimentos e das 

respostas dos questionários, os pesquisados foram identificados como C1, P1, S1 e 

assim sucessivamente até o C9, P9 e S9. Essa identificação será melhor explanada 

adiante. 
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O roteiro de entrevista e do questionário foram elaborados com o objetivo de 

levantar a maior quantidade de informações sobre as percepções dos egressos 

quanto à aplicação da ação de aprendizagem no contexto organizacional da PGFN, 

para tanto as perguntas foram divididas em três partes, considerando variáveis 

motivacionais, variáveis de ação e variáveis de suporte de aplicação de 

aprendizagem, que permitissem: identificar as principais competências gerenciais 

desenvolvidas após o CIPAD; analisar se as competências gerenciais desenvolvidas 

foram aplicadas pelos egressos no trabalho e identificar os fatores de suporte 

existentes do serviço público para aplicação das competências. 

1. Variáveis motivacionais: objetivava identificar as perspectivas dos egressos 

acerca do grau de conhecimento em gestão pública antes da realização do curso; 

suas motivações para participar do curso; as atividades desenvolvidas dentro da 

instituição na época do curso, a compreensão sobre a importância do investimento 

em educação gerencial; a compreensão sobre o papel de todos os servidores na 

gestão do órgão. 

2. Variáveis de ação: objetivava identificar as percepções dos egressos acerca 

do domínio das competências apresentadas pelos egressos após o curso 

(aprendizagem) e aplicação do aprendizado proposto no programa instrucional em 

situações de trabalho (impacto de profundidade); os efeitos da aprendizagem sobre o 

próprio desempenho ou comportamento no trabalho desde a conclusão do curso até 

o fornecimento das respostas à pesquisa (impacto de amplitude). 

3. Variáveis de suporte de aplicação da aprendizagem: objetivava identificar 

as perspectivas dos egressos acerca do suporte material e psicossocial prestado pela 

PGFN, apoio recebido da chefia imediata; dos colegas à aplicação das novas 

aprendizagens ao trabalho. 

Esse levantamento de variáveis leva em consideração a terceira dimensão 

identificada por Mintzberg (2006, p.316), que visa identificar o processo de produzir 

impacto no trabalho após a capacitação – o como.  Nessa última dimensão é possível 

produzir impactos na organização, das seguintes formas: compartilhando materiais de 

aprendizagem; aplicando novos métodos; modificando comportamento; estimulando 

novos conceitos e perspectivas, novas molduras.   
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Seguem adiante as perguntas realizadas aos egressos e os respectivos objetivos. 

Nesse momento era importante levantar a maior quantidade de informações possíveis 

para depois categorizar ou codificar as respostas: 

Pergunta Objetivo 
 

 

1) Qual é a sua formação?  

2) Quais foram os motivos que te levaram a fazer 
o CIPAD? 

3) Você já detinha conhecimento em 
administração pública antes do CIPAD? 

4) Qual é a sua opinião sobre a PGFN ter 
custeado o CIPAD? 

5) Na sua opinião, de que forma o 
servidor/procurador pode contribuir para a gestão no 
âmbito PGFN?  

Analisar as características pessoais dos 
participantes (clientela) para identificar a 
motivação para aprender.  
Foram levantados a formação e o grau de 
conhecimento em gestão Pública antes da 
realização do curso; as motivações para 
participar do curso; as atividades 
desenvolvidas dentro da instituição na 
época do curso; a compreensão sobre a 
importância do investimento em educação 
gerencial; a compressão sobre o papel de 
todos os servidores na gestão do órgão. 

6) Quais são as competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) que você desenvolveu no 

CIPAD?  

7) Você aplica no seu trabalho as competências 

ensinadas no CIPAD? De que forma? 

7.1) avalie qual é frequência que você aplica 

essas competências no trabalho. 

8) pense no efeito (contribuições) do CIPAD para o seu 

desempenho na PGFN, desde a conclusão até o 

momento atual. 

 

8.1) Você acha que as qualidades das suas 

atividades gerenciais aumentaram? E a 

qualidade de outras atividades? 

8.2) Você se sentiu mais autoconfiante ou 

motivado para realizar atividades gerenciais? 

Por quê?  

 
9) Depois do CIPAD, você sugeriu alguma mudança 
nas rotinas de trabalho, participou de algum grupo de 
trabalho ou contribuiu com alguma ideia inovadora? 
Como? 
 
10) Você elaborou a sua pesquisa científica voltada 
para as necessidades específicas da organização? 
Em caso positivo, conseguiu aplicá-la? 
 
11) Você compartilhou os conhecimentos ensinados 
no CIPAD com outros colegas? Por quê? 

Avaliar o impacto de treinamento ou 
comportamento no cargo, consiste na 
generalização de novas aprendizagens 
para o trabalho e é definida, para fins de 
mensuração, como aplicação eficaz, no 
contexto do trabalho, dos CHAs adquiridos 
durante ações instrucionais 
Levantamento de dados sobre o 
aprendizado: avalia a percepção e o 
domínio das competências apresentadas 
pelos egressos no curso. 
Levantamento da percepção dos egressos 
participantes da pesquisa quanto à 
aplicação do aprendizado ao longo do 
CIPAD em situações de trabalho. 
Levantamento de dados sobre os efeitos 
(contribuições) do CIPAD sobre o próprio 
desempenho no trabalho desde a 
conclusão do curso até o fornecimento de 
respostas à pesquisa. 
 

12) Houve apoio da PGFN, seja da sua chefia 
imediata, de recursos materiais ou apoio dos colegas 
para à aplicação das novas aprendizagens no 
trabalho? 

 
12.1 O que falta para uma aplicação mais 
efetiva dos seus aprendizados no seu 
trabalho? 

Refere-se ao apoio recebido pelo treinando 
para a aplicação das novas aprendizagens 
ao trabalho. 
Compreende também o suporte material e 
psicossocial, fatores situacionais de apoio e 
consequências associadas ao uso das 
novas competências.  

Quadro 8: Roteiro de entrevista e perguntas dos questionários. 
Fonte: elaboração própria 



80 

4.3.  Limitações do método 

O método escolhido para o estudo apresenta certas limitações. Elas serão 

apresentadas a seguir. 

O método foi limitado pela seleção dos atores para as entrevistas, tendo em 

vista a impossibilidade ou até mesmo desnecessidade de serem entrevistados todos 

os egressos do curso para uma pesquisa qualitativa. 

Não se aplicou ao estudo as medidas quantitativas de efetividade validadas de 

impacto e de suporte elaborado pela literatura de TD&E.  

O estudo não levou em consideração o universo dos não participantes do CIPAD para 

identificar se a percepção dos participantes acerca da sua atuação gerencial da 

organização é decorrente apenas da educação continuada em Administração Pública. 
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5 ESTUDO DE CASO: A INSTITUIÇÃO E O PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO 
 

 

5.1 A Organização Pública Estudada: a PGFN 
 

A PGFN é um órgão da Administração Pública Federal Direta, vinculada à 

estrutura administrativa do Ministério da Fazenda e subordinada técnica e 

juridicamente à Advocacia Pública da União (AGU). Nos termos do art. 131, § 3o, da 

Constituição Federal12, dos artigos 12 e 13 da Lei Complementar no 73, de 10 de 

fevereiro de 1993, bem como do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, e do 

Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - RIPGFN, compete à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese, realizar o controle jurídico e de 

legalidade da União no que diz respeito aos assuntos fiscais, bem como representar 

o Estado Brasileiro em matéria fiscal, o que acaba por incluir a cobrança judicial e 

extrajudicial de sua Dívida Ativa. É conhecida pela forte atuação no combate à 

corrupção e na repressão à lavagem de dinheiro, ao truste, à evasão de divisas e à 

sonegação fiscal. 

Existem ainda cinco unidades descentralizadas nas cidades-sedes de Tribunal 

Regional Federal, chamadas de Procuradorias-Regionais da Fazenda Nacional 

(PRFN), nas capitais dos estados onde não existe Tribunal Regional Federal, tem 

ainda vinte e duas Procuradorias da Fazenda Nacional (PFN) e em algumas cidades 

sede da Justiça Federal, existem as Procuradorias-Seccionais da Fazenda Nacional 

(PSFN). 

A PGFN é composta quase integralmente por servidores com formação jurídica, 

pois é condição obrigatória para ingressar na carreira de Procurador da Fazenda 

Nacional. O apoio administrativo do órgão é difuso, composto por servidores de 

carreira vinculados ao Ministério da Fazenda, terceirizados, anistiados, cedidos de 

outros órgãos, com diversas formações.  

                                                             
12 Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, 
representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que 
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo. 
§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Fazenda_(Brasil)


82 

Cabe esclarecer que a atividade de administrar ou gerir o órgão por muitos anos 

era realizada na prática pelos procuradores da Fazenda Nacional e servidores 

administrativos da PGFN, que não possuíam conhecimento teórico em gestão pública, 

fato que indicava um déficit de competências gerenciais na organização. Assim, as 

atividades de direção, chefia e assessoramento no órgão, na maioria dos casos, eram 

ocupadas por pessoas sem formação gerencial. Poucos Procuradores da Fazenda 

Nacional se interessavam em assumir cargos eminentemente administrativos, de 

modo que algumas vezes era preciso recorrer a pessoas fora do quadro de pessoal 

efetivo do órgão. 

A PGFN precisava engajar seus servidores e Procuradores da Fazenda 

Nacional no modelo gerencial de administração pública que estava em pleno 

crescimento no serviço público brasileiro e demandava pessoas qualificadas que 

necessitavam possuir competências específicas para gerenciar os projetos e as ações 

estratégicas da organização pública. 

Essa deficiência foi sentida principalmente, com a implantação do planejamento 

estratégico no órgão e a consequente necessidade de ter pessoas capacitadas para 

gerir programas e ações que envolviam os níveis estratégicos, táticos e operacionais 

da PGFN. Essa foi a justificativa técnica extraída do processo de contratação do curso 

e relato dos entrevistados.  

 

Figura 6: Mapa estratégico da PGFN de 2013 a 2016: 
Fonte: Intranet da PGFN   
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Nesse contexto, para que os esforços dispensados à execução do 

Planejamento Estratégico fossem otimizados, o desenvolvimento dos conhecimentos 

dos Procuradores da Fazenda Nacional e servidores administrativos em matérias 

relativas à Administração Pública, Gestão do Conhecimento, Contabilidade Pública, 

Orçamento, Gestão de Projetos, Balanced Score Card (BSC) e Governança 

Corporativa, mostrava-se imperiosa.  

Era preciso a garantir que todas as áreas de atuação e unidades 

descentralizadas pudessem contribuir de modo efetivo para o fortalecimento de uma 

gestão democrática, participativa, responsável dentro do órgão, orientados por sua 

missão institucional e visão de futuro, em última análise, em torno de uma direção 

estratégica comum.   

Ademais, como havia resistência de muitos Procuradores da Fazenda Nacional 

em realizar atividades gerenciais, diferentes da sua formação original, a educação 

formal em Administração pública poderia sensibilizá-los para que conseguissem 

compreender as interfaces e interdependências das suas ações no contexto do 

trabalho, e soubessem identificar suas implicações para o alcance dos objetivos 

organizacionais da PGFN, previamente elencados no planejamento estratégico, sem 

que houvesse a execução automática e descomprometida de tarefas. 

Em meados de 2011, fundamentados nos motivos acima e nas diretrizes do 

Plano Anual de Capacitação da organização, que previa a formação, o 

desenvolvimento e a educação formal dos Procuradores da Fazenda Nacional e 

servidores administrativos em matérias relativas à Gestão Pública, a Diretora de 

Gestão Corporativa à época e os demais dirigentes do órgão resolveram investir 

recursos financeiros na contratação de turmas in company de Pós-Graduação em 

Administração Pública lato sensu, com ênfase em Gestão Corporativa, promovida pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), com carga horária de 432 (quatrocentos e trinta e 

duas) horas de capacitação. 

Buscava-se, enfim, garantir uma visão integrada de políticas públicas com a 

administração pública; alinhar a teoria com a pratica da administração pública 

contemporânea; formar lideranças; e permitir o crescimento individual e profissional 

dos servidores do órgão. 

Para tanto, definiu-se o público alvo da ação de capacitação que o curso era 

destinado a profissionais em efetivo exercício no órgão, que exerciam ou pretendiam 
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exercer funções executivas e de assessoramento no âmbito da PGFN e que possuíam 

diploma superior, ou seja, formação plena.  

Todavia, cabe ressaltar que não há registros de estudo prévio com o 

levantamento de quais servidores ou procuradores da Fazenda precisariam mais 

desenvolver as competências propostas no programa de capacitação, apenas a 

previsão contratual de que o processo de seleção levaria em consideração o currículo, 

entrevistas e avaliação de conhecimentos e todos os participantes seriam indicados 

pela PGFN.  

Conforme o termo de compromisso assinado pelos alunos, aqueles estudades 

que morassem fora de Brasília teriam que arcar com o pagamento de diária e 

hospedagem, pois a PGFN concederia apenas a bolsa de estudo, as passagens e 

autorização para que os servidores ficassem afastados das suas funções nos dias das 

aulas presenciais do evento. 

Primeiramente, a PGFN contratou-se cinco turmas do CIPAD, no entanto, após 

o início da vigência contratual, verificou-se um grande número de Procuradores da 

Fazenda Nacional e servidores administrativos interessados em realizar o curso de 

pós-graduação na cidade de Brasília/DF. Dessa forma, outras quatro turmas foram 

contratadas, para ocorrer sobretudo em Brasília, com vista a atender as demandas 

daqueles que assumiam atividades gerenciais e se interessavam em aprender 

Administração Pública.  

Em 2017, com a publicação do seu novo planejamento estratégico, a PGFN 

definiu os comportamentos esperados dos ocupantes de cargos de chefia, pautada 

pelos valores organizacionais, constantes do planejamento estratégico, que possam 

ser observados e que expressem as expectativas da organização acerca dos 

desempenhos desses profissionais. 

Os comportamentos desejáveis estão ligados aos seguintes eixos temáticos: 

liderança, gestão de pessoas, inteligência emocional, resiliência, comunicação, 

negociação, tomada de decisão, visão sistêmica, capacidade de inovação e 

proatividade. Esses eixos serão analisados no presente estudo de caso. 

 



85 

5.2 O Curso Intensivo de Pós-Graduação em Administração Pública 

 

Ao longo das últimas décadas cristalizou-se a vinculação da pós-graduação 

lato sensu à formação profissionalizante, principalmente no caso da administração 

pública.   

Nesse campo, destaca-se a Escola Brasileira de Administração Pública 

(Ebape) que foi criada em 1952, tendo sido pioneira no seu curso de graduação.  

“Modernizar a gestão pública e qualificar recursos humanos com vistas ao 

desempenho de funções na burocracia estatal sempre foi o objetivo da Fundação 

Getulio Vargas, desde a sua criação em 1944 até os dias atuais” BOMENY (2007). 

O curso intensivo de Pós-Graduação em Administração Pública (CIPAD) foi o 

pioneiro em Pós-Graduação lato sensu, de caráter profissional na área da 

Administração no Brasil. O curso tem a proposta de atender as demandas de 

conhecimentos em gestão pública, pautado em valores democráticos do interesse 

público, da eficiência, da inovação e da excelência técnico-acadêmico. 

Desde a inauguração do CIPAD em Brasília, em 1977, o universo dos cursos 
de especialização no Brasil ganhou dimensão e relevância significativas, 
tanto no âmbito do setor público como na esfera do setor privado. Hoje, só 
mencionando a FGV, líder absoluta nessa área, operando em curso de 
especialização, o chamados MBA, em mais de 90 das principais cidades do 
Brasil.  (BOMENY; O´DONNEL, 2007, p. 7) 

O curso é notoriamente conhecido no cenário da educação continuada em 

Administração Pública por interferir na melhoria e qualificação do setor público:  

atender a técnico e gerentes do setor público, que a despeito de suas 
formações, necessitam desenvolver conhecimentos sólidos de gerencia e 
administração para a direção e assessoramento de empresas e órgãos 
públicos: atender às necessidades de formação de Recursos Humanos dos 
três níveis do governo, cobrindo as áreas adjetivas (administração meio) e 
substantivas (programas públicos), no âmbito da administração pública direta 
e indireta (autarquias, empresas governamentais e fundações); compatibilizar 
as necessidades de formação e desenvolvimento técnico gerencial com as 
restrições organizacionais e pessoais impostas pelos fatores tempo, 
deslocamento físico e afastamento do trabalho; desenvolver a formação  
profissional em administração a nível de pós-graduação. (BOMENY, 
O´DONNEL, 2007, p.16;17) 

Os objetivos do curso extraídos do contrato firmado com a PGFN eram: 

possibilitar aos participantes uma visão estratégica de gestão no âmbito 

organizacional, estimulando o desenvolvimento de sua capacidade de reflexão e 

crítica; contribuir para ampliação de conhecimentos, competências técnicas e 

disseminação de valores no campo da gestão organizacional no setor público. 
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Os objetivos explícitos do CIPAD, apresentados nas entrevistas para os futuros 

alunos, era buscar que os técnicos e gerentes da administração pública, ao concluir o 

curso, fossem capazes de: (a) entender a natureza e os processos da administração 

pública brasileira e de suas organizações; (b) exercer liderança efetiva na gerência de 

programas e projetos; (c) desenvolver competência metodológica e analítica no trato 

adequado de problemas e na tomada de decisões; e (d) projetar e reformular sistemas 

administrativos e programas de prestações de serviços. 

O curso tinha carga horária de 432 (quatrocentos e trinta e duas) horas-aula 

para cada turma, correspondentes a 19 (dezenove) disciplinas para cada turma. 

Disciplinas Horas-aulas 

Estado, Governo e Gestão pública  16h 

Sistema político Brasileiro 24h 

Estratégias de Flexibilização da Ação do Estado 24h 

Política Fiscal e Gestão Pública 24h 

Formulação e análise de Políticas Públicas 24h 

Ética e Cultura Organizacional 24h 

Processo Decisório 24h 

Administração de Pessoas no Serviço Público 24h 

Gestão Estratégica 24h 

Processos de Mudanças e Modelagem Organizacional 24h 

Mensuração do Desempenho e Controle na Administração Pública      24h 

Elaboração de Projetos 24h 

Empreendedorismo e capacidade inovadora no setor público 24h 

Introdução ao Trabalho Científico 24h 

Negociação e Influência 24h 

Engenharia do Conhecimento Jurídico 24h 

Gestão da tecnologia e Informação 24h 

Marketing Integrado 24h 

Carga horária total 432h 

Quadro 9: Estrutura do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração Pública. 
Fonte: Contrato de prestação de serviço FGV IN COMPANY para a PGFN 

 

De acordo com os conceitos do referencial teórico, o CIPAD pode ser 

considerado desenvolvimento profissional, pois tinha como objetivo fornecer aos 

servidores públicos conhecimentos que transcendiam ao cargo que ocupavam, 

preparando-os para assumir funções mais complexas, como as gerenciais. 
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6 APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS/DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
 

 

Este capítulo relata os resultados da pesquisa realizada com os egressos do 

curso de Pós-Graduação Lato sensu em Administração Pública, no âmbito da PGFN. 

A forma escolhida para organizar os resultados tem por objetivo estruturar as 

informações coletadas para que se possa posteriormente dialogar com a teoria 

apresentada. Portanto, a primeira parte trata dos dados gerais sobre o perfil dos 

egressos do curso e a segunda parte refere-se às percepções dos sujeitos da 

pesquisa frente à temática questionada acerca da aplicação da aprendizagem no 

contexto organizacional. 

6.1. Dados gerais sobre os egressos das nove turmas do CIPAD 

 

Considerando a base de dados (vide capítulo) composta com informações 

pessoais, profissionais e acadêmicas de todos os egressos das nove turmas do 

CIPAD, levantou-se que foram inscritos no curso 341 (trezentos e quarenta e um) 

Procuradores da Fazenda Nacional e servidores administrativos. Desse montante, 11 

(onze) alunos foram cedidos ou excluídos da PGFN e 9 (nove) foram reprovados ou 

desistiram do curso.  

Por isso, consideramos o total de 321 (trezentos e vinte e um) egressos que 

poderiam contribuir para a gestão do órgão. 

 

Figura 7: Egresso com capacidade de contribuir para a gestão do órgão 

Fonte: Tabela com os dados dos egressos (elaboração própria) 
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Do número total de egressos, 264 (duzentos e sessenta e quatro) eram 

Procuradores da Fazenda Nacional e 57 (cinquenta e sete) servidores administrativos 

(anistiados, agentes administrativos, técnico administrativo, dentre outros) 

 

 

Ademais, verificou-se que 65% do total de egressos já tinham exercido alguma 

função formal de direção, chefia ou assessoramento superior dentro do órgão. Desse 

montante, cento e três egressos, ou seja, 32% dos egressos estavam no exercício 

dessas funções no tempo do levantamento dos dados da pesquisa 

Cabe esclarecer que as atribuições de direção, chefia e assessoramento na 

PGFN, como órgão integrante da administração pública federal, podem ser exercidas 

formalmente por meio de cargos em comissão ou funções de confiança. Os cargos 

 

Figura 7: Percentual de egressos procuradores e servidores. 

Fonte: Tabela com os dados dos egressos (elaboração própria) 

65%

35% já foi nomeado formalmente para
função de chefia

não foi nomeado formalmente
para função de chefia

 
Figura 8: Percentual de egressos que já assumiu alguma função de chefia na instituição 
X quem não assumiu formalmente DAS.  
Fonte: Tabela com os dados dos egressos (elaboração própria) 
 



89 

em comissão eram denominados “DAS” - Direção de Assessoramento Superior.13 

Esses cargos tinham uma graduação de 1 a 6, aumentando de acordo com a 

responsabilidade e o valor da remuneração.  

Todavia, o Decreto no 8.785/2016 e a Medida Provisória no 731/2016, 

convertida na Lei no 13.346, de 10 de outubro de 2016, determinaram a substituição 

gradual do DAS pelas funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE)14, que 

somente poderão ser designados servidores ocupantes de cargos efetivos oriundos 

de órgão ou entidade de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Buscando evitar qualquer tipo de problemas nas denominações acima, para 

este trabalho chamaremos de “função de chefia” qualquer tipo de designação para o 

exercício de atividades de direção, chefia e assessoramento dentro do órgão. 

Percebeu-se que a distribuição de egressos em todas as turmas era equânime, 

conforme se demonstra no gráfico abaixo: 

 

Figura 9:  Distribuição de egressos por turma. Fonte: Tabela com os dados dos egressos 
Fonte: (elaboração própria) 

                                                             
13 Cabe esclarecer que tanto o cargo em comissão como a função de confiança no âmbito do serviço 
público brasileiro se destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento na administração 
pública federal e são respectivamente preenchidos ou exercidos mediante livre nomeação pela 
autoridade competente. Todavia o inciso V do art. 37 da Constituição Federal da República evidencia 
a diferença fundamental entre cargo em comissão (chamado popularmente de cargo de confiança) e 
funções de confiança. Os cargos em comissão são passíveis de serem ocupados tanto por indivíduos 
que não detêm vínculo laboral anterior e permanente com o ente ou órgão, como por servidores 
efetivos. As funções de confiança, por seu turno, constituem um agregado de atribuições, adicionadas 
à pessoa designada, já investida em cargo ou provimento efetivo. 

14 Art.2o Na medida em que forem extintos os cargos de que trata o art. 1o, fica o Poder Executivo 
autorizado a substituí-los, na mesma proporção, por funções de confiança denominadas Funções 
Comissionadas do Poder Executivo - FCPE, privativas de servidores efetivos, criadas por esta Lei na 
forma, nos quantitativos máximos e nos níveis previstos no Anexo I. 

10%

11%

10%

11%

12%
10%

12%

12%

12%

Turma 1 - Rio de Janeiro

Turma 2 - São Paulo

Turma 3 - Brasília

Turma 4 -Porto Alegre

Turma 5 - Brasilia

Turma 6 - Recife

Turma 7 - BH

Turma 8 - Brasília

Turma 9 - Brasilia
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6.1.1 Perfil dos participantes da pesquisa 

 

Conforme explicado na metodologia de pesquisa, os pesquisados foram 

divididos e identificados da seguinte forma: “C” é o Procurador da Fazenda, que 

exercia formalmente função de chefia na época da pesquisa15; “P” é o Procurador da 

Fazenda Nacional sem função de chefia na época da pesquisa; “S” é servidor 

administrativo com ou sem função de chefia. Cada uma dessas letras foi seguida por 

um número de 1 a 9, com o intuito de identificar a turma cursada pelo egresso. 

O quadro abaixo correlaciona os três perfis de pesquisados com as respectivas 

turmas, as cidades onde foram ministradas as aulas e o início do curso. 

Turma  Local Início do 
curso 

Chefe Procurador Servidor 

Turma 1 
 

Rio de 
Janeiro 

08/2011 Chefe 
(C1) 

Procurador  
(P1) 

Servidor  
(S1) 

Turma 2 
 

São Paulo 09/2011 Chefe 
(C2) 

Procurador  
(P2) 

----- 16 

Turma 3 
 

Brasília 10/2011 Chefe  
(C3) 

Procurador  
(P3) 

Servidor  
(S3) 

Turma 4 
 

Porto 
Alegre 

03/2012 Chefe 
(C4) 

Procurador  
(P4) 

Servidor  
(S4) 

Turma 5 
 

Brasília 05/2012 Chefe  
(C5) 

Procurador  
(P5) 

Servidor  
(S5) 

Turma 6 
 

Recife 05/2012 Chefe  
(C6) 

Procurador  
(P6) 

Servidor  
(S6) 

Turma 7 
 

Belo 
Horizonte 

11/2012 Chefe  
(C7) 

Procurador  
(P7) 

Servidor  
(S7) 

Turma 8 
 

Brasília 02/2014 Chefe  
(C8) 

Procurador  
(P8) 

Servidor  
(S8) 

Turma 9 
 

Brasília 08/2014 Chefe  
(C9) 

Procurador  
(P9) 

Servidor  
(S9) 

Quadro 10:  Perfil dos pesquisados 

Fonte: Elaboração própria 

 

O quadro adiante apresenta informações mais detalhadas sobre os 26 (vinte e 

seis) pesquisados, no que tange ao sexo, ingresso na carreira, função de chefia 

desempenhada na época da pesquisa, experiência em chefia (considerando também 

encargo de substituto), graduação. 

                                                             
15 As pesquisas foram realizadas em março de 2017. 
16 A Turma 2 de São Paulo não tinha amostra de servidores. 
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 Sexo  Ingresso 

na PGFN 

Função de chefia 

em exercício 

Experiência  

em chefia  

Graduação 

C1 F 11/2008 

 

Chefe Regional 

(DAS 3) 

Chefe seccional  

(DAS 2) 

Direito 

P1 F 10/2005 

 

Procurador Regional 

(Sem DAS) 

Coordenador Geral 

(DAS 4) 

Direito 

S1 F 04/2014 

 

Chefe de Serviço 

(DAS 1)  

Chefe de Serviço 

(DAS 1) 

Fonoaudiologia 

C2 M 09/2008 

 

Chefe de Divisão  

(DAS 2) 

Chefe de Divisão  

(DAS 2) 

Direito 

P2 M  10/2006 

 

Procurador Regional 

(Sem DAS) 

Coordenador  

(DAS 3) 

Direito 

C3 F 10/2006 

 

Diretor 

(DAS 5) 

Coordenador Geral 

(DAS 4) 

Direito 

P3 F  05/2007 

 

Procurador Regional 

(Sem DAS) 

Encargo de 

substituição 

(Sem DAS) 

Direito 

S3 F  05/1995 

 

Chefe de serviço  

(DAS1) 

Chefe de Serviço 

(DAS1) 

Pedagogia e 

Administração 

C4 M 12/2003 

 

Procurador Estadual 

(DAS 3) 

Procurador Estadual 

(DAS 3) 

Direito 

P4 F 11/2000 

 

Procuradora Estadual 

(Sem DAS) 

Procuradora- 

Estadual  

(DAS 3) 

Direito 

S4 M 04/2009 

 

Anistiado Mapa 

(Sem DAS) 

_________ Matemática  

C5 F  09/2008 

  

Procurador Chefe  

(DAS 2) 

Diretor de Estudos 

(DAS 2) 

Direito 

P5 F 04/2009 

 

Procurador Regional 

(Sem DAS) 

Encargo de 

Substituição 

(Sem DAS) 

Direito 

S5 F 02/1984 

 

Chefe de serviço 

(DAS 1) 

Chefe de serviço 

(DAS 1) 

Direito 

C6 M 06/2007 

 

Coordenador-Geral 

(DAS 4) 

Chefe de unidade 

(DAS 3) 

Direito e 

Contabilidade 

P6 F 05/2007 

 

Procurador estadual 

(Sem DAS) 

Coordenador 

(DAS 3) 

Direito 

S6 F  07/2001 Chefe de Serviço 

(DAS 1) 

Chefe de Serviço 

(DAS 1) 

Comunicação Visual 
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C7 M  09/2008 

  

Chefe de Divisão 

(DAS2) 

Chefe de Divisão 

(DAS2) 

Direito 

P7 F  07/1993 

 

Procurador estadual 

(Sem DAS) 

Subprocurador 

chefe  

(DAS 2) 

Direito e 

contabilidade 

S7 F 08/2011 

 

Chefe de serviço 

(DAS 1) 

Chefe de serviço 

(DAS 1) 

Biblioteconomia 

C8 F 06/2010 

 

Coordenador 

(DAS 3) 

Chefe de unidade  

(DAS 3) 

Direito 

P8 M 05/2007 

 

Procurador Regional 

(Sem DAS) 

Chefe de divisão  

(DAS 2) 

Direito 

S8 F 01/2013 

 

Analista de 

Administração 

(Sem DAS) 

__________ Letras 

C9 F 07/05/2007 

 

Coordenador 

(DAS 3) 

Chefe de Divisão 

 (DAS 2) 

Direito 

P9 M 08/07/2013 

 

Procurador central 

(Sem DAS) 

Foi substituto  

(Sem DAS) 

Direito 

S9 F 03/09/1996 

 

Chefe de serviço  

(DAS 1) 

Chefe de serviço  

(DAS 1) 

Letras 

Quadro 11: Dados dos egressos pesquisados 

Fonte: Elaboração própria 
 
 
 

Em relação à composição dos pesquisados, 31% eram homens e 69% 

mulheres. 

No que tange ao perfil dos entrevistados, em relação ao tempo de carreira, 

observou-se que os Procuradores da Fazenda Nacional entrevistados possuíam cerca 

de dez anos de atuação no órgão, sem considerar os extremos, pois o Procurador 

mais novo (P9) possuía quatro anos na carreira e a procuradora mais antiga (P7) 

possuía vinte quatro anos de tempo de serviço no órgão.  

Por outro lado, o perfil dos servidores administrativos entrevistados ou era de 

muito tempo de atuação na PGFN, mais de vinte anos (S3), (S5) e (S9), ou de menos 

de dez anos (S1), (S4), (S7) e (S8). 

Em relação à graduação, todos os Procuradores da Fazenda Nacional 

entrevistados possuem a formação apenas em direto, com exceção dos entrevistados 
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(C6) e (P7), que possuem também graduação em contabilidade. No grupo dos 

servidores administrativos entrevistados apenas uma servidora (S5) possui graduação 

em direito e os demais possuem graduações diversas, quais sejam: letras, pedagogia, 

biblioteconomia, matemática, fonoaudiologia. 

Quanto à ocupação em função de chefia formal (DAS) ou substituição, quase 

todos os entrevistados relataram que já foram nomeados para funções de chefia, ou 

exerceram o encargo de substituição de chefia, sem DAS, com exceção dos 

servidores (S4) e (S8), que nunca foram nomeados para qualquer cargo de chefia ou 

tiveram encargo de substituição. Todavia, mesmo esses dois entrevistados 

informaram que possuíam experiência em gestão no órgão, seja na coordenação de 

projetos, seja na atuação em atividades gerenciais. A servidora (S8) relatou que desde 

que ingressou na PGFN está lotada numa coordenação de assessoria administrativa, 

exercendo também atividade gerencial. 

“Estou numa coordenação administrativa que trabalha muito com gestão, 
apesar de ter um lado mais operacional.” (S8) 

Quanto ao conhecimento teórico em gestão pública, quase todos os 

entrevistados informaram que não possuíam conhecimentos teóricos em gestão 

pública antes do CIPAD, apenas experiência prática dentro do órgão.  

“Conhecimento teórico não, mas atuava de forma prática na gestão. O 
primeiro contato teórico com gestão foi no curso do CIPAD”. (C1) 

“Não tinha conhecimento de teoria, mas já tinha da prática”. (P3) 

“Não tinha qualquer conhecimento” (S9) 

“Já desempenhava funções que me proporcionavam conhecimentos 
empíricos esparsos, mas sem a sistematização teórica adquirida durante o 
CIPAD”. (P4) 

Poucos entrevistados informaram possuir algum conhecimento em matérias 

específicas da administração pública, administração de empresas ou nas matérias 

referentes à administração pública, conhecimentos que são ministrados na graduação 

em Direito. 

“Sim, antes do CIPAD, mas era a introdução do direito público e privado. Em 
1980 eu colei grau, então tinha ocorrido muita modificação” (S3). 

“Só cursos específicos na parte de gestão do tempo, gestão de pessoas, um 
pouco da parte de gestão por competência, mas nada que fosse tão 
aprofundado como o CIPAD” (C5). 

“Eu até comecei um curso de administração, mas não terminei. Não era em 
administração pública” (P5). 
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“Dentro do Direito nós temos algum conhecimento de administração que 
engloba de forma muito superficial a administração pública também, mas na 
parte jurídica. Eu já ocupei vários cargos de administração também dentro da 
administração pública. Isso te dá uma experiência e um certo conhecimento” 
(C8). 

A doutrina advoga no sentido de que é importante ensinar gestão para pessoas 

que possuam experiência prática. “Tentar ensinar gestão a pessoas que nunca 

praticaram é mais grave do que um desperdício de tempo – é desmerecer a própria 

gestão”. (MINTZBERG, 2006, p.20). Estudantes inexperientes não conseguem 

compreender a prática da gestão, por isso, acredita-se que o fato de a PGFN ter 

selecionado pessoas com experiência em gestão para participar das turmas 

certamente auxiliou no aprendizado em sala de aula. 

 

6.2 Tratamento das Respostas da Pesquisa 
 

De acordo com Flick (2009), o conteúdo das entrevistas foi agrupado e 

organizado em três categorias e subdividido em itens, contando ainda com um ponto 

adicional sobre avaliação do suporte ou apoio concedido pela organização. Tais 

categorias foram planejadas para ir ao encontro do referencial teórico. Portanto, cada 

bloco se refere à percepção dos sujeitos da pesquisa (egressos da Pós-Graduação 

em Administração Pública) frente à temática questionada: aprendizagem, 

desenvolvimento de competências, aplicação da aprendizagem no trabalho. 

A maioria dos estudos sobre impacto de curso de pós-graduação usa medidas 

da autoavaliação dos graduados, realizadas por meio da própria percepção do seu 

desempenho (PAIXÃO; HANSTENREITER, 2014). Baruch e Peiperl (2000 apud 

PAIXÃO; HANSTENREITER, 2014) defendem a validade da autoavaliação ao 

afirmarem que o valor da crença de que é melhor desempenhando uma tarefa 

geralmente leva a um melhor desempenho de fato. “As coisas dependem de nossa 

percepção para existirem. Quando percebemos e observamos, transformamos coisas 

em fatos” (LONGO, 2014, P.56).  

Portanto, seguem adiante as percepções dos egressos coletadas também 

contrastadas com o referencial teórico apresentado no Capítulo 3. 
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6.2.1 Aprendizagem 

 

Seguem algumas percepções dos egressos sobre o aprendizado gerencial, no 

que tange a relevância da capacitação, interesse em aprender, consciência sobre o 

seu papel na gestão do órgão. 

 

- Percepção sobre a relevância da capacitação  

Em todos os comentários realizados, foi unânime a opinião dos pesquisados 

acerca da relevância do investimento realizado pela PGFN em proporcionar o curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu para seus procuradores e servidores, principalmente 

porque faltava na instituição o conhecimento em gestão pública, tendo em vista que a 

instituição é formada em grande parte por juristas.  

“Achei uma ação inovadora de aprimoramento de gestão do órgão. A carreira 
é formada, precipuamente, por juristas, sem conhecimento de gestão. O 
custo, na verdade, traduziu-se em investimento” (C2). 

“Espetacular e indispensável, porque não temos formação acadêmica em 
administração pública, inobstante tenhamos que exercer esse tipo de 
atividade cotidianamente” (C2). 

“Considero uma ótima iniciativa, já que dentro do órgão todos os cargos de 
gestão são exercidos por procuradores que, em regra, não possuem 
formação em administração pública” (C7). 

“A PGFN é formada por uma carreira de procurador pela qual se exige 
conhecimento jurídico. Então a instituição carecia desses conhecimentos em 
gestão pública para melhorar as suas atividades e torná-las ainda mais 
eficientes” (P9). 

 

Essa carência de conhecimentos gerenciais na instituição já foi tratada 

anteriormente. Chiavenato (2006) entende que para que o treinamento e 

desenvolvimento seja considerado eficiente deve observar a relevância, ou seja, o 

treinamento deve considerar os tópicos mais importantes na instituição. 

“Treinamentos deveriam ser baseados em diagnósticos confiáveis das necessidades 

do órgão” (LONGO, 2007, p.54). 

Bergue (2010) também imputa que o levantamento de áreas ou processos 

críticos de gestão a serem desenvolidos, que resultem em maior impacto social para 

organização, também é um fator de sucesso do treinamento e desenvolvimento no 

âmbito do serviço público.  
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Destacamos abaixo algumas opiniões dos chefes, procuradores e servidores 

administrativos quanto à importância da ação de capacitação: 

“Acho fenomenal, foi revolucionário e oportuno, pois a PGFN precisava se 
assenhorar das suas competências gerenciais e precisava treinar as pessoas 
de dentro da instituição para fazer isso, sob risco de ter que contratar pessoas 
de fora para gerenciar sua própria instituição. ” (C3) 

“De zero a 10 é 10. Apesar do custeio ter sido parcial foi um grande avanço”. 
(C6) 

“Eu acho que é uma iniciativa fantástica que deveria ser replicada e 
continuada. O órgão ao investir em seus próprios recursos humanos está 
investindo no desenvolvimento do próprio órgão, porque o órgão é feito das 
pessoas e a experiência foi fantástica. ” (C9) 

“O custeio foi fundamental para estimular uma participação significativa, 
propiciando um avanço inestimável no que se refere ao envolvimento e ao 
comprometimento dos Procuradores e Servidores com a gestão da 
instituição. ” (P4) 

As rotinas árduas e repetitivas existentes no trabalho muitas vezes impedem o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento das pessoas, deixar o desenvolvimento individual 

por conta exclusivamente do profissional pode representar um ônus muito alto 

(MOTTA, 1996). 

Nesse sentido, extraiu-se da percepção dos procuradores e principalmente dos 

servidores administrativos, que possuem menos autonomia e menor remuneração no 

órgão, que a ação de capacitação representou uma oportunidade excelente para o 

desenvolvimento gerencial, pois possivelmente muitos não teriam como arcar com os 

custos do curso para se dedicarem aos estudos. 

“Eu acho que foi uma experiência muito válida e interessante, porque 
dificilmente os colegas iriam arcar com seus próprios recursos e buscar esse 
conhecimento em gestão, até porque é pouco valorizada na área de direito. 
Acho que é muito importante ter uma noção nessa área, principalmente para 
quem ocupa posição de liderança ou gestão”. (P6) 

“Foi excelente, para mim foi ótimo. A PGFN deu uma grande oportunidade 
para os servidores com o curso”. (S9) 

“Foi muito bom ter estendido para os servidores, porque na realidade PGFN 
é só procuradoria. Nós somos do quadro do ministério, prestando serviços na 
procuradoria. Foi uma bênção muito grande para os servidores. ” (S3) 

“Sempre tive vontade de fazer uma pós-graduação e não tinha condições de 
pagar, principalmente para adquirir mais conhecimentos”. (S5) 

 

 - Percepção acerca do interesse em aprender  

Cabe esclarecer que a Pós-Graduação Lato Sensu durou 2 (dois) anos. Os 

egressos relataram que acumulavam os estudos com o exercício do cargo e funções 
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de chefia. Aqueles que moravam fora das cidades-sede onde eram ministradas as 

turmas pagavam por conta própria a hospedagem, pois o órgão custeava apenas 

passagem. Quais foram as razões que levaram essas pessoas a investir tempo e 

dinheiro no aprendizado gerencial? 

Sistematizamos os motivos informados pelos entrevistados que os levaram a 

realizar o curso. Resultou em quatro grupos de respostas:  

(a) Promoção na carreira;  

“Crescimento profissional e progressão na carreira”. (C7) 
 

(b) Sugestão da chefia imediata; 

“A Dra. (Chefe) na época me convidou. (S8) 

“O chefe ofereceu a vaga e falou que preferencialmente os chefes ocupariam 

as vagas, porque era uma pós-graduação em gestão. E eu concordei em 

fazer”. (P1) 

“ A minha chefe imediata sugeriu a realização do curso” (P3) 

(c) Interesse em passar para outro concurso;  

“Eu escolhi fazer porque foi uma oportunidade de ingressar num curso de 
nível superior, poderia ajudar bastante no trabalho e em outros concursos que 
vier a fazer. Eu pretendo fazer outros concursos e se você tem uma pós-
graduação você tem uma classificação melhor na prova de título. ” (S9) 
 

(d) Obtenção de conhecimentos em gestão. 

 Destacamos esse item que representa a obtenção de conhecimentos em 

gestão, dentre as motivações apresentadas, pois representou a resposta da maioria 

dos entrevistados, independentemente dos perfis: 

“Sentia falta de entender os mecanismos gerenciais da administração e como 
poderia aplicar dentro de casa. ” (C3) 

“Eu parti da compreensão que a gestão é importante em qualquer área de 
trabalho, só o conhecimento técnico não é suficiente para que você consiga 
desenvolver projetos e habilidades e realmente fazer com que a instituição 
tome um rumo que precisa tomar. É preciso entender de gestão, de 
planejamento, de pessoas, de competência e realmente só o conhecimento 
técnico e especializado de qualquer negócio não é suficiente. ” (C6) 

“Eu quis fazer o CIPAD para ter outra visão que não só jurídica. Acho que 
todo mundo administra e por isso imaginei que fosse interessante fazer o 
curso em Administração Pública independente da atividade que eu estivesse 
desempenhando” (P5) 

“Obter conhecimentos em gestão e administração, visando ao melhor 
desempenho de minhas atribuições e ao desenvolvimento de competências 
relevantes para a evolução da PGFN”. (P4) 

“A necessidade de ter maiores conhecimentos técnicos para desempenhar 
minhas atribuições”. (P2) 
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“Foi a necessidade de capacitação, renovação de conhecimentos” (S3) 

“Interesse em ter mais conhecimentos em Administração Pública”. (S7) 

“Interesse de adquirir conhecimentos na área de administração pública e 
valorizar a oportunidade recebida”. (S6) 

De acordo com o referencial teórico apresentado no trabalho, a nova sociedade 

do conhecimento exige que as pessoas se esforcem, se dediquem, tenham 

responsabilidade pelo seu futuro dentro da organização. Por isso, a disponibilidade 

para aprender continuamente é considerada uma competência importante para os 

gestores públicos contemporâneos. “A liderança requer humildade suficiente para se 

aprender, permanentemente, a lidar com indivíduos e grupos, de forma a mobilizá-los 

para uma causa, no caso atreladas às escolhas” (VERGARA, 2006, p. 84).  

Bergue (2010) considera que uma das razões para o sucesso de eventos de 

treinamento e desenvolvimento no âmbito do serviço público é a escolha de um 

contigente dentro da organização para ser treinado, que detenha maior potencial 

individual de desenvolvimento, notadamente em termos de capacidade e interesse em 

aprender. 

O gestor para a nova administração pública deve ter a capacidade para 

desenvolver novos conhecimentos, buscando uma formação permanente, aberta a 

novas aprendizagens, fazendo com que a competência não se transforme em simples 

rotina. Esses conhecimentos devem privilegiar o domínio dos procedimentos 

administrativos, tornando-se o gestor um especialista generalista, ou seja, alguém que 

compreende o particular por meio do conhecimento geral (MOTTA, 1996); (SOUZA, 

2002). 

O desenvolvimento profissional com vista a alcançar promoção ou impulsionar 

a carreira também deve ser valorizado, pois dentro do mundo competitivo as pessoas 

são incentivadas a conquistar seus espaços em busca de reconhecimento, sucesso e 

crescimento profissional. As competências desenvolvidadas na capacitação podem 

dar uma vantagem competitiva em processos de nomeação para cargos de chefia ou 

promoção, ou seja, o servidor público mais capacitado pode adquirir visibilidade na 

diferenciação em relação aos demais17 (PAIXÃO; HASTENREITER, 2014). 

                                                             
17 No âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional institui-se um processo seletivo para cargos 
comissionados (PSS) que prever uma pontuação para procuradores que realizarem curso de gestão 
como critério objetivos iniciais para escolher os melhores qualificados no processo. 
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Ademais, o efeito da reputação da identidade social pode fazer com que os 

profissionais que cursaram cursos como o CIPAD/FGV, oferecidos por uma instituição 

notoriamente de qualidade no Brasil, sejam vistos com outros olhos e 

consequentemente mais bem avaliados e recompensados em comparação com quem 

não tem a mesma formação. Paixão; Hastenreiter (2014) citam teorias 

comportamentais e estudos sobre a importância da comparação social e identidade 

social na carreira. 

Também a influência ou sugestão da chefia para que sua equipe seja 

capacitada representa o compromisso com o desenvolvimento de futuros líderes, 

preocupação tão necessária dentro do novo cenário da gestão pública (BACON, 

1999). 

- Percepção acerca do papel na gestão do órgão 

Foi possível extrair que, na percepção dos entrevistados, cabem a todos dentro 

da organização contribuir para a gestão do órgão. Dessa forma, não seria uma 

atividade exclusiva da chefia, posto que competiria a todos indistintamente participar 

de atividades gerenciais da organização, por meio da utilização de conhecimentos, 

técnicas, levando experiências pessoais, habilidades individuais, sugestões de 

melhoria.  

“Todos podem contribuir para a gestão, pois aplicamos gestão em todas as 
atividades da instituição, independente do cargo que você assume. A 
diferença entre quem tem uma chefia e quem não tem chefia é amplitude da 
atuação em gestão”. (C1) 

“É indispensável que todos participem como forma de engrandecimento da 
instituição e melhor realização da atividade fim. ” (P2) 

“Parar de pensar que os problemas são exclusivamente de responsabilidade 
da chefia. Que ele, seja servidor ou procurador, pode e deve colaborar, no 
que for possível para a identificação e/ou resolução de uma questão. ” (S7) 

“Acho que todo mundo pode contribuir, que é uma construção. Óbvio que nem 
sempre quem está na chefia tem boas ideias, boas práticas e que outras 
pessoas podem trazer experiências de outros lugares que já trabalharam, de 
outros colegas, por exemplo quem é professor traz a experiência de dar 
aulas. ” 

“Quem participou dos cursos da FGV tem ainda mais responsabilidade de 
realizar isso, na medida em que tem esse conhecimento deve aplicar o que 
aprendeu no seu dia a dia e disseminar o conhecimento de que obteve. 
Independente de cargo de chefia, porque as funções gerenciais não são 
exercidas apenas por quem desempenha cargo de chefia, até mesmo o 
procurador que atua em processo judicial pode começar a aplicar ferramenta 
de gerenciamento de processos de trabalho, que torne a sua função mais 
relevante e eficiente” (P9). 
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É importante destacar que não existe um conceito pacífico sobre o que é função 

gerencial, por isso fica difícil de avaliá-la corretamente, de acordo com Motta (1996). 

“Não é um trabalho definível, mas ambíguo” (MINTZBERG, 2006). O mais importante 

desses dados é o reconhecimento por parte dos egressos do papel ativo de todos na 

gestão do órgão, também apontado como tendência na gestão pública moderna. 

Para Motta (1996); Vergara (2011), Longo (2007) há uma tendência de as 

fronteiras organizacionais serem rompidas, ocasionando uma diminuição da 

supremacia do modelo vertical de gestão em prol de um modelo horizontal.  

Observou-se por parte dos egressos que há uma consciência por um modelo 

mais participativo de gestão, no qual o gestor faria parte do time ao invés de ser 

apenas o chefe. Conforme constata Drucker (1999, p.25), “a organização moderna 

não poder ser uma organização de chefe e subordinado. Ela deve ser organizada 

como equipe”. 

Essa visão de protagonista e agente da mudança também é relevante para o 

processo de aprendizado. Vasquez e Ruas (2012) enfatizam a importância do 

comprometimento do estudante no cumprimento do seu papel de protagonista no 

processo de aprendizagem. Ele deve estar aberto a novas interpretações, ser capaz 

de pensar além das demandas rotineiras, ouvir diferentes opiniões, refletir sobre suas 

práticas. 

  6.2.2 Competências desenvolvidas 
 

- Percepção sobre as competências desenvolvidas na capacitação 

gerencial 

Essa parte da pesquisa procurou identificar as percepções dos egressos acerca 

das competências que foram desenvolvidas após o CIPAD. Com base no que já foi 

abordado sobre competências no referencial teórico e o perfil do gestor público para 

a nova administração pública, levantamos os conhecimentos, habilidades e atitudes 

desenvolvidos no curso.  

É importante pontuar que o termo “competência” não ficou muito claro para os 

participantes e foi traduzido, na perspectiva dos egressos, como conhecimentos e 

habilidades que são adquiridos após uma ação de capacitação gerencial. As 
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competências desenvolvidas foram listadas de acordo com a quantidade de 

referências indicadas na perspectiva dos egressos. 

A “capacidade de planejamento, de gerenciamento de projetos e de processos” 

foram as competências mais apontadas durante a pesquisa. Na perspectiva dos 

egressos, o curso deixou mais clara a necessidade de planejamento para a realização 

de atividades; utilização da metodologia de gestão de projetos; entender processos, 

fluxos e modelagem de processos de trabalho.  

“Aprendi a ter mais clareza nos meus planejamentos, entender aonde eu 
queria chegar e como eu faria para chegar até lá. As competências 
necessárias para chegar até lá, o conhecimento necessário para chegar até 
lá. Me deu muita clareza na área de gestão propriamente dita em 
planejamento e execução de projetos. Esse foi o maior ganho”. (C6) 

“Aprendi a tentar me planejar mais para as atividades que exerço 
individualmente”. (P3) 

“Na parte de organização do trabalho, aprendi a pensar mais à frente, de que 
tudo tem que ser planejado, você tem que ter um propósito, um projeto, de 
que tudo não pode ser “aí eu vou fazer” e fica na cabeça. Você tem que botar 
em prática, visualizar aquilo, fazer um projeto, estabelecer metas, estabelecer 
prazos. Quem é do direito pensa assim: “eu vou fazer e vai fazendo”. Esse 
conhecimento adquirido lá foi muito importante. ” (C5) 

“Às vezes a gente toma as decisões de forma muito automática, sem refletir 
sobre o que está nos levando a essas decisões e habilidade para desenvolver 
projetos e planejamento de forma mais sistemática. Planejar a suas 
atividades, o que você precisa para desenvolver e não sair fazendo as coisas 
de qualquer jeito e ter que parar mais na frente porque você não viu se tinha 
recursos humanos e materiais suficientes. ” (P6) 

“Eu acho principalmente a competência de vislumbrar determinadas 
situações como pensar em planejamento melhor, não sei se tem um nome 
mais específico, pensar que as coisas não são só “chegou um problema e 
vou resolver”, tem que ter um planejamento por trás de cada solução para se 
antecipar ao problema”. (C8) 

“Eu tenho mais noção de gestão de processo e de projetos também. Eu tento 
fazer o fluxo das coisas mais organizadas”. (P5) 

Essa capacidade envolve áreas do conhecimento como estratégia, 

racionalidade administrativa, conhecimento de planejamento, técnicas de 

programação, de sistemas de informação, de organização e de apoio organizacional 

(MOTTA, 1996); (SOUZA, 2002). 

Nesse contexto, percebe-se que aumentou a consciência dos participantes 

acerca da importância do planejamento estratégico do seu órgão público, inclusive 

com maior sensibilização acerca das metas estratégicas. “A clarificação e divulgação 

da visão estratégica pelos membros da organização possibilita que a equipe possa 

trabalhar de forma alinhada para a busca do sucesso” (LONGO, et. al, 2014, p. 23). 
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“Outra coisa que não fazia nenhum sentido hoje e agora faz é o planejamento 
estratégico e a partir daí escritório de projetos, tratar os assuntos como 
projetos e não mais como: vai ali e faz isso aqui” (C1). 

“Conhecer planejamento estratégico, o que é um planejamento estratégico, 
qual é a importância disso. A partir desses conhecimentos que eu adquiri eu 
passei a ter outra visão sobre a aplicação dessas ferramentas de gestão e 
entendi que elas são essenciais para o funcionamento da procuradoria, sem 
elas a gente não progride com a rapidez esperada” (P9). 

Destaca-se também o desenvolvimento da “visão gerencial” da administração 

pública a partir do conhecimento dos conceitos, ferramentas e técnicas de gestão 

pública, aumentando a consciência do papel dos participantes dentro da instituição e 

do País. 

“O CIPAD me deu uma amplitude de conhecimento na área de administração 
pública” (C8) 

“Pensamento gerencial, no sentido de buscar os objetivos estratégicos do 
órgão”. (C7) 

“Eu acho que foi conhecer essa parte da administração pública, de gestão 
pública, de entender o espaço que você está, que vai desde o País que é 
macro até micro que é a sua instituição. Esse conhecimento vai muito além 
de resuminho ou princípios básicos de direito administrativo. Noções sobre 
planejamento, foi fundamental” (C9) 

“Eu não sabia que existia avaliação 360°, o que significava a nova 
administração pública, a administração gerencial”. (S3) 

“Eu acho que foi conhecer essa parte da administração pública, de gestão 
pública, de entender o espaço que você está, que vai desde o País que é 
macro até micro que é a sua instituição. ” (C9) 

“A partir desses conhecimentos que eu adquiri eu passei a ter outra visão 
sobre a aplicação dessas ferramentas de gestão e entendi que elas são 
essenciais para o funcionamento da procuradoria, sem elas a gente não 
progride com a rapidez esperada” (P9). 

“Como foi o meu primeiro contato na área de gestão pública eu destacaria o 
aprendizado desses conhecimentos teóricos e técnicos”. (P8) 

“Considero que o curso contribuiu para interdisciplinaridade característica 
que auxilia para enfrentar a diversidade de questões tratadas no âmbito da 
PGFN. ” (P4) 

“O corpo funcional (procuradores e servidores) deve estar alinhado e 
integrado numa estratégia que vise o constante aprimoramento dos projetos 
de trabalho e a valorização do clima organizacional. ” (S6) 

Liderar a partir de futuro emergente exige gestores com habilidade de 

observação mais atenta, aberta, generosa e precisa dos cenários (Longo, et. al, 2014). 

As habilidades envolvendo técnicas e aptidões gerenciais têm a ver com a capacidade 

de decisão e a inovação, pois envolve a capacidade de compreender processos 

organizacionais de decisão, de forma a facilitar a arte do julgamento e a ação na 

solução de problemas (MOTTA, 1996); (SOUZA, 2002). 
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Destaca-se que a base científica para a boa gestão está fundamentada no 

conhecimento sistematizado sobre direção e liderança. Esse aprendizado fornece às 

pessoas um melhor entendimento sobre os problemas organizacionais, favorecendo 

o lado mais racional, técnico e analítico na busca de soluções (MOTTA, 1996). 

“Liderança, em um dado contexto, é a influência pessoal exercida a partir de uma 

intenção que direciona os processos de decisão e comunicação naquele contexto”. 

(OLIVEIRA NETO, 2012, p. 62) 

Também se observou o desenvolvimento da “capacidade para gerenciar 

pessoas e ser gerenciado”. Os participantes internalizaram vários conhecimentos no 

campo de gestão de pessoas e de equipe. De acordo com o referencial teórico, a 

cooperação também é uma característica esperada para os gestores públicos 

emergentes, sobretudo diante do alto individualismo competitivo típico do mundo 

moderno que minimiza o coletivo e o comunitário.  

“Conhecimento principalmente na gestão de pessoas e convívio. Achei muito 
ricas as matérias que abordavam relações humanas. Tem muita coisa que 
aprendi lá que eu trouxe para a vida. ” (S5) 
 
“Acho que a parte de gestão de pessoas foi muito bom para mim, perceber 
que aqui sempre é uma construção em equipe. ” (C5) 
 

“Fazer as organizações operarem com eficiência e eficácia exige 

conhecimentos e habilidades no trato das questões sociais e técnicas”. (MOTTA, 

1996). 

Os participantes aprenderam a identificar melhor os perfis diferentes de 

competências dentro do trabalho, reconheceram a importância da avaliação de 

desempenho, da necessidade do gerenciamento horizontal, do relacionamento de 

parceria entre pares e chefes, da valorização de um bom clima organizacional. 

“Acredito que através do mapeamento de competências você consegue 
identificar melhor as qualidades das pessoas, as habilidades, diferenciar 
cenários, aprender a pensar fora do óbvio e lidar melhor com as pessoas e 
negociar”. (P2) 

“Aprendi a gerenciar a administração de forma mais horizontal, que é ouvir os 

vários atores que fazem parte do processo de trabalho”. 

“Chegar para o servidor e explicar o que significava avaliação de 
desempenho, qual o alvo, que seria uma maneira de premiar aqueles que 
trabalham e de estimular aqueles que não trabalham. ” (S3) 

“Conhecimento principalmente na gestão de pessoas e convívio. Achei muito 
ricas as matérias que abordavam relações humanas”. (S5) 
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“Entender que o chefe pode ser parceiro”. (P1) 
 
“Algumas formações te dão uma visão mais ampla que faz você ser menos 
autoritário e mais parceiro, de forma a construir uma parceria com os colegas 
de trabalho. ” (C8) 

A “liderança e as habilidades interpessoais” também são competências 

esperadas de um gestor público para a nova administração púbica, permitindo 

mobilizar os esforços dos atores institucionais em torno de situações do cotidiano 

organizacional, assumindo o domínio da corresponsabilidade (MOTTA, 1996). 

Também foi relatado melhorias na “capacidade de comunicação” interna dentro 

do órgão. O curso no formato in company, ou seja, turmas fechadas, com participantes 

oriundos de diversas unidades e cidades permitiu que os egressos tivessem uma 

aproximação maior dentro da organização, fato que facilitou a comunicação interna. 

“Eu gostei de poder conhecer outros colegas das unidades e ter mais 
facilidade de conversar com eles institucionalmente, pois o curso era 
presencial. Eu vou falar com o chefe do Marabá, eu sei quem é o chefe. Esse 
para mim foi um dos grandes ganhos do curso foi saber com quem estou 
falando e melhorar minha comunicação na PGFN”. (P5) 

Outrossim, houve um ganho na “capacidade para tomar de decisões racionais” 

e “viabilizar soluções inovadoras” diante dos desafios da instituição, aproveitando as 

oportunidades identificadas. 

“A minha forma de tomar decisão hoje veio muito do que eu aprendi no 
CIPAD, de identificar quais são os elementos que você tem que colocar na 
sua análise para dali sair a sua decisão. ” (C1) 

“Eu acho que muito da questão de tentar motivar e entender melhor como se 
dá o processo decisório, as vezes a gente toma as decisões de forma muito 
automática, sem refletir sobre o que está nos levando a essas decisões”. (P6) 

“Aprender a pensar fora do óbvio”. (P2) 

Outras competências citadas pelos egressos podem ser traduzidas como: 
“aptidão para negociação”, “pensamento inovador”, “gestão do conhecimento”, “foco 
no resultado”, “gestão de risco”, todavia não foram especialmente detalhadas como 
as demais. 

“Aptidão para negociação, empatia com as demais pessoas que participam 
das rotinas no dia a dia, ações pragmáticas e focadas no resultado, além de 
pensamento inovador”. (C2) 

“Posso afirmar com segurança o ganho no conhecimento das técnicas de 
negociação”. (P7) 

“Tem a questão da gestão de risco”. (S8) 

Segue no quadro adiante um resumo das principais competências gerenciais 

desenvolvidas após o curso, de acordo com a perspectiva dos participantes: 
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Competências desenvolvidas Referência dos Participantes  

A capacidade de planejamento, de gerenciamento de 

projetos e de processos 

C1, P1, C2, C3, P3, C4, C5, C6, C7, 

P7, S8, P9 

Visão gerencial e sistêmica (conhecimentos teóricos e 

técnicos da administração pública) 

S1, P2, P4, S4, P5, C6, C7, P7, S7, 

C8, P8, S8, C9, P9. 

Capacidade para gerenciar pessoas e ser gerenciado 

Liderança, avaliação de desempenho, trabalho em 

equipe, integração 

C3, S3, C4, C5, S5, S6, P7, S7, C8, 

P8 

Habilidades interpessoais, empatia C1, C2, P2, S5 

Capacidade de comunicação S1, P5, S9 

Capacidade para tomar decisões racionais C1, P6, C3, C4, P6 

Foco no resultado C2, P7 

Aptidão para negociação C2, C4, P4, C7, P7 

Pensamento inovador, pensar fora do óbvio C2, P2, P4 

Gestão do conhecimento P7, P8 

Gestão de Riscos S8, P9 

Quadro 12. Competências desenvolvidas com a aprendizagem do CIPAD 

Fonte: Elaboração própria com base no referencial teórico Motta (1996); Mintzberg (2006); 
Souza (2002); Longo (2007); Keinert (1994); Amaral (2006) 

 

Percebe-se que as competências desenvolvidas, na perspectiva dos egressos, 

estão intrinsecamente ligadas aos dois objetivos institucionais apresentados no curso 

do CIPAD, quais sejam: entender a natureza e os processos da administração pública 

brasileira e de suas organizações; e desenvolver competência metodológica e 

analítica no trato adequado de problemas e na tomada de decisões. 

 

6.2.3 Aplicação da Aprendizagem no Trabalho 
 

- Percepção gerais sobre a aplicação do aprendizado no trabalho 

Trata-se de mensurar a percepção dos entrevistados quanto à aplicação do 

aprendizado ao longo do CIPAD em situações de trabalho, bem como a frequência de 

aplicação do aprendizado. Essa avaliação consiste na generalização de novas 

aprendizagens para o trabalho e é definida, para fins de mensuração, como aplicação 

eficaz, no contexto do trabalho, das competências adquiridas durante ações 

instrucionais de forma direta ou indireta no comportamento no cargo. 
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Como se falou no referencial teórico, o comportamento humano é uma variável 

essencial para o alcance dos resultados da organização, assim, o grau de vinculação 

causal entre as condutas dos empregados e os resultados pode variar em função da 

ocorrência de certos fatores, competência ou a motivação, que é o nível de esforço 

que as pessoas estão dispostas a dedicar a seu trabalho (LONGO, 2007). 

O conhecimento, a visão e a sabedoria prática constituem os elementos 

fundamentais da ação efetiva de um líder. A maneira de combinar esses fatores retrata 

a singularidade de cada líder na sua motivação para conquistar, fazer algo diferente e 

contribuir para o progresso (MOTTA, 1996). 

Em geral, os egressos entenderam que aplicaram a aprendizagem transmitida 

no CIPAD no âmbito do trabalho, com exceção da (C8) e (P1), que não souberam 

mensurar a relação direta entre o aprendizado do CIPAD e o trabalho. 

“Eu não estabeleço uma correlação direta entre aprendizado do CIPAD e o 
trabalho. Os conhecimentos do CIPAD somados a outros valores que eu 
tenho como ser humano agregaram e construíram a minha formação, por isso 
eu não sei te precisar se alguma atividade que faço diariamente tem relação 
direta com o CIPAD”. (C8) 

Constatou-se uma maior frequência da aplicação dessas competências na 

percepção daqueles que ocupam funções de chefia ou exercem atividades 

tipicamente gerenciais, confirmando que a estrutura organizacional tem influência nos 

resultados da ação de capacitação. Estrutura organizacional é o conjunto de formas 

que a organização adota para dividir e organizar o trabalho e se relaciona com a 

localização do poder de decisão e o jogo de centralização e descentralização 

(LONGO, 2007).  

“A aplicação é constante”. (C2) 

“Eu já aplicava, mas agora aplico mais, pois estou novamente na área de 
gestão propriamente dita da organização”. (C5) 

“Aplico todos os dias todos os projetos que desenvolvemos na coordenação 
aplicamos conhecimentos do CIPAD”. (C6) 

“Aplico todos os dias o aprendizado do CIPAD”. (C9) 

“Entendo que sim, principalmente porque eu trabalho com isso”. (S9) 

Os pesquisados que não exercem mais função de chefia ou não estão lotados 

em divisões gerenciais entendem que aplicam com menos frequência o aprendizado 

do CIPAD. 
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“Hoje, no meu dia a dia, não uso muito esse conhecimento, porque não estou 
mais na chefia. ” (P1) 

“Creio que aplico no ambiente micro, porque basicamente apenas atuo dentro 

do setor que trabalho”. (P7) 

“De certa forma sim, mas não completamente ou da forma como eu gostaria 
de aplicar, não sei se por conta da função, porque eu não estou em função 
de chefia”. (S8) 

 Por outro lado, mesmo fora do exercício da função de chefia e divisões 

gerenciais, os pesquisados utilizam os conhecimentos para atuação das suas 

atividades jurídicas mais eficiente, demonstrando que houve desenvolvimento 

horizontal ou em amplitude (LONGO, 2007), ampliando e qualificando a pessoa para 

trabalhar de forma valiosa em diversas áreas do órgão. 

“Sim, principalmente quando atuava na função de chefia, mas hoje também 
aplico”. (P6) 

“Hoje, mesmo trabalhando com processo judicial virtual (Teletrabalho), eu 
tento não perder esse olhar gerencial, de como eu posso administrar melhor 
o meu trabalho. ” (P5) 

Com base nas respostas e na doutrina de Mintzberg (2006) sobre “Impacto da 

aprendizagem”, levantamos as seguintes percepções observando a capacidade de 

agir, o desempenho ou comportamento no cargo e a capacidade de ensino.  

Impacto é a intenção do indivíduo capacitado de ir além do desenvolvimento 

gerencial para chegar ao desenvolvimento da organização que o prepara 

(MINTZBERG, 2006, p. 245). 

 

- Percepção sobre a capacidade de agir 

A “capacidade de agir”, a partir da perspectiva dos egressos, restou 

evidenciada por meio da “aplicação de conceitos, métodos, ferramentas e técnicas de 

gestão pública”. Percebe-se que os egressos aplicaram dentro do órgão o 

aprendizado adquirido mediante a elaboração de projetos estratégicos, elaboração de 

cronograma e utilização de ferramentas tecnológicas. 

“Apliquei muitos conhecimentos adquiridos no CIPAD, principalmente 
aqueles ensinados na cadeira relacionada à gestão de projetos. ” (C1) 

“Todos os projetos que desenvolvemos na coordenação aplicamos 
conhecimentos do CIPAD. Projeto de produção de informações estratégicas, 
projeto de classificação dos créditos, projeto de construção de um ambiente 
de inteligência, tudo isso são temas de área de negócios que sem o 
conhecimento de gestão não seriam concretizados”. (C6) 
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“A gente tem que fazer cronograma, as entregas, os custos do Planejamento 
Estratégico, o CIPAD me ajudou nesse trabalho. O que eu faria com base no 
empirismo, no que já havia sido feito, baseado em modelos, com o CIPAD eu 
percebia a base daquilo, o fundamento teórico daquilo e como essas 
ferramentas de gestão se aplicam e como posso me servir dela da melhor 
forma possível. ” (P9) 

“Pude aplicar na prática diversas técnicas gerenciais (como o manuseio do 
programa Bizagi para organizar melhor os processos de trabalho), o que 
fatalmente incrementaram minha atuação”. (S1) 

A aplicação do conhecimento também ficou evidente a partir da “alteração das 

rotinas e fluxos de trabalho”, com realocação de pessoas, redução de custos, 

mapeamento de processos, busca pela eficiência, efetividade e eficácia.  

“Aqui na coordenação a gente fez uma restruturação no apoio da 
coordenação, mexeu em feridas, mexer com pessoas, tirar gratificações aqui 
e colocar ali, porque o critério de gratificação e distribuição não estava justo 
e tudo isso tem um custo muito grande, um custo emocional de relações 
interpessoais que era necessário e que tinha que ser enfrentado”. (C9) 

“Foi possível iniciar o mapeamento dos processos de trabalho, incluindo o 
relacionado ao de comunicação com a RFB; foram fixadas rotinas por portaria 
e essa prática se consolidou na unidade; houve um estreitamento no 
relacionamento com os órgãos de justiça para fins de implantação de fluxos 
de trabalho para grandes volumes e para grandes devedores”. (P4) 

“A gente fez algumas mudanças nos fluxos de processos da coordenação, 
principalmente no apoio, que assumiu um papel mais protagonista”. (P9) 

“Na identificação de retrabalhos com o objetivo de cortar rotinas 
desnecessárias e maximizar os recursos da unidade”. (C2) 

“A própria profissionalização do fluxo de trabalho da procuradoria do estado 
veio junto com o CIPAD, pois eu melhorei o fluxo de trabalho, buscando 
adequar o perfil do servidor ao local que ele trabalhava, aplicando a gestão 
por competência, isso também foi uma visão do CIPAD”. (C8) 

A inteligência prática voltada para a ação possibilita a intervenção pertinente 

em situações reais de trabalho, apoiando-se em conhecimentos adquiridos, 

transformando-os na tentativa de suplantar a diversidade e a complexidade situacional 

(ZARIFIAN, 1999). 

Outra verificação da concretização da transferência da aprendizagem para o 

órgão se deu por meio da “implantação de ações inovadoras”, no âmbito geral da 

instituição, ou de forma setorizada, foram citadas várias implantações de atividades 

pioneiras e criação de estruturas internas, cuja ideia surgiu em decorrência do curso. 

“Implantação do processo digital no âmbito da PGFN”. (C1) 

“O regime diferenciado de cobranças de crédito, que faz parte de um programa 
chamado novo modelo de cobrança da dívida e que reúne vários projetos, 
nasceu a partir dos conhecimentos adquiridos no CIPAD. Tudo isso existia de 
forma muito incipiente no dia a dia de trabalho na área de negócio, mas com o 
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CIPAD eu tive clareza de como entender o que a procuradoria precisava e 
conseguir definir projetos e estratégicas para executar isso”. (C6) 

“A Coordenação Técnica por exemplo não existia, foi uma inovação, pois foi a 
gente que implantou e foi a primeira de todas as DIAES do Brasil. Ali eu apliquei 
muito conhecimento gerencial, eu ligava para todos os chefes, fizemos boletins. 
” (P5) 

“Criamos alguns núcleos que vieram facilitar a qualidade do trabalho e o 
desempenho dos colegas e um diálogo mais eficiente com outros setores, o 
apoio administrativo. Acredito que nesse período de dois anos houve muita 
colaboração dos colegas e servidores”. (P8) 

“Estamos tentando trabalhar junto à justiça eleitoral para que a aplicação das 
multas seja mais profícua e eficiente, pois quase todas as multas eleitorais 
desse tipo estão com exigibilidade suspensa. A ideia está ligada ao CIPAD pela 
certeza de que você precisa tratar a cobrança da dívida ativa de acordo com o 
débito e contribuinte de forma mais efetiva”. (P2) 

“Sugeri diversas mudanças de procedimentos relativos à dívida ativa, de forma 
a criar rotinas que permitam ao mesmo tempo cumprir os objetivos do órgão e 
dar segurança nas atividades. Também criei um núcleo formado por duas 
procuradoras que trabalham somente com demandas gerencias, que são 
extraídas de forma proativa por mim através de sistemas gerenciais”. (C7) 

A “capacidade de iniciativa” é uma competência esperada para o gestor público 

para a nova administração pública, que seria a capacidade de imaginação e de 

invenção, ação para modificar o existente, introduzir o novo, criar (SOUZA, 2002). 

“Treinamentos auxiliam efetivamente os processos de inovação e mudança cultural” 

(LONGO, 2007, p.54). 

Portanto, a capacidade de ação dos egressos no sentido de interferir intencionalmente 

no sistema organizacional da instituição, transformar objetivos, valores e 

conhecimentos em formas efetivas de ação Motta (1996) foi aplicada dentro do 

trabalho. 

 

- Percepção sobre o desempenho ou comportamento no cargo 

Todos os participantes, com exceção da P1, afirmaram que as qualidades de 

suas atividades gerenciais dentro do órgão melhoraram depois da ação de 

capacitação.  

 
“Não afirmaria que as qualidades das minhas atividades melhoraram por 
causa do CIPAD”. (P1) 
 
“Acho que minhas habilidades gerenciais foram muito impactadas e 
melhoraram sensivelmente”. (C3) 
 
“De uma maneira generalizada melhorei a forma de gerenciar todas as 
atividades de trabalho”. (S6) 
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“Acredito que a qualidade das atividades desempenhadas aumentou sim”. 
(C8) 
 
“Sim, acho que tanto a minha atividade gerencial como chefe, como o 
gerenciamento de minhas atividades rotineiras melhoraram”. (C7) 
 

Em relação ao detalhamento das informações prestadas pelos egressos que 

perceberam uma melhora na qualidade das suas atividades, percebeu-se que as 

ferramentas oferecidas na educação formal em Administração Pública melhoraram o 

“desempenho dos participantes” nas atividades gerenciais. Os egressos se sentiram 

“mais motivados, autoconfiantes e seguros” com os novos conhecimentos adquiridos 

na análise de problemas, na busca de solução, gerando um maior envolvimento nas 

atividades de gestão no trabalho, conforme se extrai dos relatos abaixo:     

“Eu poderia destacar que a maior contribuição do curso para seus 
colaboradores é a motivação para empregar mais profissionalismo na gestão 
do órgão”. (P8) 

“Eu sempre me senti confiante para atividades gerenciais, mas eu acho que 
depois do CIPAD eu tinha um resguardo, já não era “eu faço isso porque eu 
acho”. Era "eu faço isso porque eu sei", porque eu estudei, porque eu fiz uma 
pós-graduação, eu sou certificada, em uma instituição reconhecida. Eu acho 
que dá uma segurança”. (C3) 

“Eu saí confiante e querendo revolucionar a instituição, querendo fazer as 
coisas de uma forma diferente, com vontade de fazer mais e melhor”. (P2) 

“O conhecimento teórico em gestão traz a confiança necessária para saber 
que minhas ações como gestor são fundamentadas e possuem um objetivo 
concreto”. (C2) 

“Sim, porque o conhecimento produz maior segurança quanto às técnicas a 
serem empregadas na atividade a ser desenvolvida, bem como fornece um 
referencial dos possíveis problemas na execução e deixa clara a necessidade 
de ter estratégia de contorno. ” (P7) 

“Eu me senti mais segura para a prática das atividades, porque detinha o 
conhecimento. ” (S5) 

“Eu era muito tímida nas reuniões, não falava e muitas vezes nem ia e me 
tornei mais participativa. Foi depois do CIPAD, com os debates em sala de 
aula, que eu me desenvolvi e melhorei nesse aspecto”. (S9) 

 

Essas percepções vão ao encontro do referencial teórico (Motta, 1996, p.32) 

no sentido de que “pessoas com mais conhecimento e habilidades tornam-se mais 

autoconfiantes e ajudam a criar um clima organizacional de maior segurança e crença 

no futuro”. Vasquez; Ruas (2012) entendem que a capacitação profissional é vista 

como um processo de autodesenvolvimento, onde o profissional adquire confiança, 

autoestima e autossuficiência, que são consideradas importantes para um bom 

desempenho e sucesso na carreira.  
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Cabe destacar que por conta da segurança e autoconfiança proporcionadas 

pela ação de capacitação, alguns participantes “aceitaram assumir mais 

responsabilidades” e novos desafios dentro da organização: 

“Sim, essa atividade que realizei da coordenação técnica que foi a mais 
gerencial que participei, aceitei porque eu fiz o CIPAD que topei fazer. Eu 
tenho mais disposição para ajudar mais na área administrativa. Eu penso que 
entendi melhor a minha importância como Procuradora”. (P5) 

“Eu assumi a chefia da Coordenação-Geral depois do CIPAD, antes eu 
ocupava um DAS menor. Acho que o CIPAD ajudou assumir a Coordenação-
Geral. ” (C9) 

“O CIPAD permite que a gente assuma desafios. Eu não teria condições de 
assumir um cargo de Coordenação-Geral sem conhecimentos em gestão. Eu 
te afirmo com 100% de certeza que se eu não tivesse feito o CIPAD, eu não 
assumiria cargo de Coordenação-Geral. ” (C6) 

“Sim, pois na hora de mudar de setor eu aceitei o desafio quando fui 
convidada, porque estava mais segura. Se fosse antigamente não mudaria” 
(S9) 

A responsabilidade é o contraponto da autonomia e da descentralização da 

tomada de decisão. Aceitar assumir responsabilidades e, portanto, ser avaliado e 

julgado com base em seu desempenho, nos resultados de suas ações e nos impactos 

por elas causados, é uma competência esperada para o gestor público emergente 

(SOUZA, 2002).  

Os participantes “conseguiram gerir melhor as pessoas”, aplicando um conjunto 

integrado de ações, com o objetivo de estimular o sentimento de pertencimento 

organizacional e motivação da equipe, desenvolvendo uma visão sistêmica da 

organização, propiciando maior envolvimento da equipe e satisfação no desempenho 

das tarefas a elas cometidas. 

“Com certeza eu mudei a minha visão de administração antiga, eu voltei da 
FGV como líder, eu não mando mais realizar tarefas, eu faço a tarefa junto 
com eles, eu animo eles, eu pergunto o que está faltando? Essa postura é 
nova, eu era da velha guarda, ou seja, hierarquia vertical. Agora mesmo o 
servidor me disse que a senha estava bloqueada, eu fui ao computador e 
verifiquei que não era a senha que estava bloqueada, e sim o computador 
que não estava funcionando. Eu mostrei para ele como fazer. Se fosse 
antigamente eu já abriria um chamado para o Serpro e os processos iriam 
demorar a chegar para os procuradores, pois não tinha como usar o 
computador e todos perderiam tempo e produtividade. Isso tudo eu aprendi 
na FGV. Me considero uma chefe que participa, a um ser líder, que dá o 
feedback positivo e o negativo com muita sabedoria”. (S3) 

“A visão mais ampla a respeito das questões que envolvem governança e 
governabilidade também me permite compreender posições dos gestores 
superiores e prestar auxílio quando sou instada a fazê-lo”. (P4) 
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“Sim, tentando manter a equipe motivada. A PFN não tem nenhum programa 
motivacional para os servidores, apenas cobrança cada dia maior. Manter 
uma equipe motivada, nesse cenário é algo muito difícil”. (S7) 

É esperado dos gestores públicos atitudes que possibilitem o uso do poder e 

da autoridade para obter comportamentos administrativos desejáveis; nessa 

dimensão pode-se, além de muitos outros fatores, considerar o empreendedorismo 

que, visto como a capacidade de inovação, leva ao desenvolvimento de atributos 

pessoais, tais como a criatividade, a perseverança, a capacidade de assumir riscos, a 

motivação para a realização, a responsabilidade pelos resultados, habilidades no 

relacionamento pessoal, liderança e visão de futuro (SOUZA, 2002); (MOTTA, 1996). 

Desenvolveu-se a “empatia em relação às necessidades de cada pessoa”, 

enxergando o ponto de vista do outro, entendendo as diferenças e aumentando o nível 

de compreensão. 

“Tentando se pôr no lugar do outro, através do exercício maior de empatia, 
uma visão de buscar soluções, trabalhar de uma forma mais profissional”. 
(P5) 

“Saber ouvir as outras pessoas e enxergar o ponto de vista de cada uma. Isso 
é muito interessante. ” (S5) 

“Entender as motivações e dificuldades com mudança que é mais ou menos 
inerente a todo ser humano, isso foi abordado no curso, não achar que é uma 
resistência a você ou a sua chefia”. 

“Aprendi, de maneira técnica, a enxergar as necessidades do outro. Houve 
um ganho no nível de alteridade”. (C2) 

“Entender as necessidades dos servidores e no dia a dia, entender melhor 
como você vai trabalhar em equipe, como você vai atuar de forma 
interdisciplinar”. (P6) 

“Sabendo diferenciar na gestão de pessoas o perfil de cada um e entendendo 
as técnicas de negociação e resolvendo alguns problemas de forma menos 
custosa, menos laboriosa”. (P2) 

Para o gestor agir face a complexidade que envolve as decisões 

organizacionais é preciso aceitar a diversidade de métodos de trabalho, entendendo 

que as pessoas são diferentes, agem de maneiras diferentes e que isso pode ser 

encarado como uma vantagem e não um obstáculo à produtividade (MOTTA, 1996). 

Percebeu-se mais cooperação por parte dos egressos, “participação em grupos 

de trabalho dentro do órgão” e “integração entre as equipes”. 

“Após o curso, foi um privilégio integrar o grupo dedicado ao novo 
planejamento estratégico da PGFN”. (C4) 

“Logo depois do CIPAD eu fui ajudar implantar uma nova estrutura na DIAES 
(visão de acompanhamento especial), fui fazer a coordenação técnica da 
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divisão e tínhamos que criar novos fluxos de trabalho e mapear como seria 
realizada cada atividade e como o processo iria fluir, pegando o que a gente 
aprendeu”. (P5) 

“Participei de grupos de trabalho relacionados ao planejamento estratégia ao 
do índice de demanda”. (P4) 

“Dei algumas sugestões sobre a rotina de trabalho que poderia ser 
aprimorada, formas de encarar o tratamento com colegas, relacionamento 
com servidores”. (P2) 

 

 A participação compreende todas as formas e meios pelos quais os membros 

de uma organização, como indivíduos ou coletividade, podem influenciar os destinos 

dessa organização (MOTTA, 1996). A maior participação e cooperação dos servidores 

públicos para alcançar o bem comum da organização pública é uma prática que tem 

a vantagem de contribuir para a construção de decisões integradas, democráticas e 

legítimas. 

A organização acaba por ser extremamente importante na vida das pessoas, 

pois deve ser um espaço para socialização, realizações pessoais, orgulho e respeito. 

O sentimento de pertencimento é importante porque levam os servidores a se 

reconhecerem como membros da organização, aumentando a sua satisfação e 

gratidão com o trabalho (VERGARA, 2011). Ademais, alguns participantes se sentiram 

mais valorizados dentro do órgão: 

“Eu me senti valorizada. Eu nem queria fazer o curso porque eu deixaria de 
aposentar, mas meu chefe imediato me incentivou e não tive como dizer não. 
Mas na hora que você aumenta seus conhecimentos, você se sente 
valorizada. ”  (S3) 

“Eu me senti mais parte da procuradoria é como se eu tivesse que retribuir. 
Eu me sinto mais responsável com meu trabalho e mais compreensão sobre 
a importância da Procuradoria” (P5). 

 

- Percepção sobre a capacidade de ensino 

 

A maioria dos egressos reconheceu que o “conhecimento também foi 

compartilhado”, não de uma forma sistematizada, mas sim de forma indireta, por meio 

da explicação de conceitos, emissão de opiniões, participação em reuniões de 

trabalho, conversas com colegas, ou mediante o compartilhamento de matérias do 

curso. Pode ser entendido como estímulo a novos conceitos e perspectivas dentro do 

órgão (MINTZBERG, 2006). 
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“Sim, mas não de uma forma sistemática e metódica. O compartilhamento 
ocorre no dia a dia. Não ocorre um repasse formal, apenas uma troca de 
experiência”. (P2) 

“Diariamente, em conversas com os colegas a gente vai passando o que 
consegue. Também nos grupos de trabalhos que são a área eminentemente 
jurídica a gente muitas vezes tem que ficar batendo no ponto dos benefícios 
da gestão, porque muitas vezes eles acham chata a área gerencial e a gente 
tenta mostrar os benefícios e passar aos poucos os conhecimentos”. (C4) 

“Compartilhei com o pessoal do meu setor quando eu chegava. Isso 
melhorou até o relacionamento da gente do nosso setor. As matérias de 
relações humanas o que eu aprendi lá eu trazia para o setor e aplicava no 
desenvolvimento das atividades do trabalho”. (S5) 

“Sim, nas reuniões de chefia de uma forma geral, quem tinha feito o CIPAD 
acabava apresentando alguns conceitos. Os colegas que não participaram 
do CIPAD tinham dificuldades até com conceitos teóricos quando eram 
demandados pela geral, a gente precisou compartilhar esses 
conhecimentos, inclusive compartilhar o material”. (P6) 

 

 O aprendizado gerencial é uma troca social. “Compartilhar suas competências 

aumenta a consciência do gerente sobre a sua prática” (MINTZBERG, 2006, p.239). 

O próprio conceito sobre liderança dispõe sobre a capacidade de influenciar os outros 

em busca de um bem comum Motta (1996), fato que justifica a possibilidade dos 

egressos terem se tornado formadores de opiniões dentro do órgão.  

“Compartilho no dia a dia, por exemplo, nas reuniões estratégicas, em 
determinado momento alguém perguntou “Vão fazer planejamento 
estratégico de novo? Por quê? Foi a minha voz que explicou que é através 
do planejamento estratégico que você traça o seu caminho, o rumo da 
instituição. De forma estruturada não, mas no dia a dia acho que consigo 
influenciar as pessoas”. (C3) 

Foi relatada apenas uma ação isolada de gestão sistematizada de 

compartilhamento de conhecimento: 

“Promovi uma pequena gestão do conhecimento no setor. São vários 
servidores em atividades diferentes. Procurei fazer com que todos 
entendessem o trabalho do outro e o quanto o serviço bem feito por um 
colabora para o sucesso de todos”. (S7)  

 Gestores mais eficazes promovem reuniões de compartilhamento de dados, 

permitindo a construção de um raciocínio coletivo que lhes permitem fazer e aplicar 

escolhas mais adequadas (MOTTA, 1996). 

Esse compartilhamento também foi realizado por meio da disponibilização da 

pesquisa científica realizada para o trabalho de final de curso. Na percepção da 

maioria dos egressos, os estudos foram voltados para as necessidades específicas 
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do órgão. Todavia, nem todos os participantes conseguiram aplicar a pesquisa na 

instituição. 

“Consegui aplicar dentro do trabalho, mostrando para os gestores o que 

manteve esses servidores na carreira. Eu disponibilizei para a direção da 

PGFN, para a procuradora geral na época”. (S3) 

“O meu trabalho foi utilizado como base para a regulamentação do 

teletrabalho na PGFN, tanto é que na nota que justifica a utilização do 

teletrabalho na procuradoria, citam o trabalho que fiz no CIPAD”. (C5) 

“Essa pesquisa é mais ligada aos órgãos correcionais. Nem na PFN de 

Rondônia, nem na COGEP, coordenação de pessoas, onde estou, utilizo 

diretamente. Ficou mais um material disponível para a administração que 

pode ser utilizado em atividades correcionais”. (C8) 

Esses resultados vão ao encontro dos estudos que demonstram que programas 

de capacitação profissional desenvolvidos para uma organização específica 

contribuem para a formação de profissionais mais eficazes, que conhecem mais a 

organização e são mais comprometidos com ela, ao estudar e desenvolver projetos e 

disseminação voltados para as necessidades específicas da organização em que 

trabalham (PAIXÃO e HASTERNREITER, 2014). 

O quadro adiante apresenta um resumo da aplicação dos aprendizados e o 

detalhamento do alcance desse impacto (como), extraído da perspectiva dos 

egressos.  

APLICAÇÃO DA APRENDIZAGEM DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Aumentando a capacidade de agir 
 

Aplicação de conceitos, métodos, ferramentas e 
técnicas de gestão pública. 

Alteração das rotinas, fluxos de trabalho e 
procedimentos estabelecidos. 

Implantação de ações inovadoras e introdução de 
novas molduras. 

 
Modificando o comportamento no cargo  
 
 

Maior sensação de motivação, autoconfiança 
segurança, empatia, cooperação e valorização. 

Melhoria do desempenho das atividades gerenciais. 
 

Maior responsabilidade com assunção de novos 
cargos. 

Compartilhando conhecimento e estimulando 
novos conceitos e perspectivas e novas 
molduras  

Explicação de conceitos para a equipe. 

Emissão de opiniões em reuniões estratégicas, 
grupo de trabalho, em conversas com colegas. 

Compartilhamento de matérias do curso.  

Disponibilização da pesquisa científica 

Quadro 13: Aplicação do aprendizado na PGFN 
 Fonte: elaboração própria  
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Percebe-se que a aplicação do aprendizado no órgão, reflexo da capacidade 

de ação e de ensino, na perspectiva dos egressos, está intrinsecamente ligada aos 

outros dois objetivos institucionais apresentados no curso do CIPAD, quais sejam: 

projetar e reformular sistemas administrativos e programas de prestações de serviços; 

e exercer liderança efetiva na gerência de programas e projetos. 

 

             6.2.4 Suporte à Aprendizagem 
 

Os egressos foram questionados acerca do suporte de transferência para 

aplicação mais efetiva das competências no trabalho. Trata-se da opinião dos 

participantes sobre o suporte ambiental ao uso das competências adquiridas.  Envolve 

as condições necessárias para a transferência positiva da aprendizagem (ABBAD, et. 

al, 2012).  

Com base na percepção dos egressos, concluiu-se que de um modo geral as 

chefias imediatas deram apoio para a aplicação do conhecimento, seja incentivando 

ou não impedindo a aplicação de projetos dentro do órgão: 

 

“Os gestores mostraram-se dispostos a apoiar a aplicação dos novos 
conhecimentos”. (C2) 
 
“De forma formalizada não, o apoio era tácito, não existia um incentivo maior. 
Mas olhando pelo lado contrário, nunca fui tolhido quanto a aplicação dos 
meus conhecimentos”. (P2) 
 
“Enquanto chefe eu tento dar o apoio que os colegas precisam, que querem 
fazer, transformar tudo em projeto, querem muitas vezes até abraçar o 
mundo. Eu tento dar apoio para eles e enquanto apoio institucional eu recebo 
apoio também, não muito em recursos humanos, mas respaldo para tomar 
decisões e seguir determinado caminho, com certeza. ” (C3) 
 
“Recursos materiais eu não tive, mas meu chefe sempre me deixou muito à 
vontade em relação à gestão. Toda mudança que quis fazer eu fiquei muito à 
vontade”. (S3) 
 
“Acho que sim, pois estou na chefia hoje e paro de receber processos apenas 
para tocar as atividades gerenciais daqui da coordenação”. (C5) 
 
“100% de apoio institucional em fazer as pessoas acreditarem no projeto e 
apoiarem”. (C6) 
 
“Sim, principalmente da chefia. Eu tinha uma chefia que tinha feito CIPAD e 
tinha gostado muito do curso, meu ex-chefe era um entusiasta e era muito 
interessante essa interação, eu sentia o suporte. ” (C9) 
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Mintzberg (2006) fala da síndrome do estudante solitário, que se manifesta 

quando do retorno do trabalho: “Eu voltei mudado e ninguém ligou”, “Desço a escada 

rolante, encontro meus colegas, e eles estão nos mesmos lugares onde eu os havia 

deixado”. Não se deve mandar uma pessoa ‘mudada’ de volta para um ambiente 

inalterado (RAELIN, 2000:21 apud MINTZBERG, 2006). 

Outra variável percebida foi a influência da “segmentação hierárquica” dentro 

da instituição entre Procuradores da Fazenda Nacional e servidores administrativos, 

percebida pelos egressos como um problema na aplicação mais efetiva da 

aprendizagem gerencial no órgão, indo de encontro à tendência moderna da 

administração gerencial que prega estruturas mais horizontais em detrimento a 

estruturas verticais (MOTTA, 1996) e (LONGO, 2007). 

“A PFN não tem nenhum programa motivacional para os servidores, apenas 
cobrança cada dia mais. Manter uma equipe motivada, nesse cenário, é algo 
muito difícil. Tento aplicar o conhecimento adquirido nas aulas de liderança, 

ou seja, dentro da pouca flexibilidade que tenho”. (S7) 

“Vou ser bem sincera, não aplico da forma como gostaria até por ser servidora 
e não procuradora, porque a gente sabe que no órgão existe uma certa 
distinção. Talvez a minha opinião, não que vale menos, mas que é preterida 
em determinada situação. Você chega a dar alguma solução, mas talvez não 
tenha espaço para ser ouvida ou espaço para a opinião do servidor, porque 
a maioria ou 99% dos cargos de chefia hoje são ocupados por procuradores. 
Essa é uma crítica que fica em relação a tudo isso”. (S8) 

Quanto ao apoio dos colegas, alguns egressos relataram que tiveram apoio dos 

colegas que fizeram CIPAD, mas também relataram resistências de alguns servidores 

para aplicação dos conhecimentos em razão da idade, desmotivação de alguns 

servidores e dificuldade de alguns pares em entender os conhecimentos em gestão. 

“Acho que sim, principalmente onde trabalho existem vários colegas que 
fizeram o CIPAD, inclusive os detentores de cargo de chefia, é um ambiente 
muito propício à aplicação das técnicas de gestão que a gente aprendeu no 
CIPAD”. (P9) 
 
“Na minha unidade tem muitos servidores antigos e desmotivados. Nesse 
sentido, enquanto chefe, eu senti dificuldade de aplicar os conceitos”. (C1) 
 
“Os colegas que não fizeram o curso têm muita dificuldade de entender o 
planejamento estratégico. Você tem que parar e explicar porque é importante 
sempre, qual é a importância prática daquilo, porque eles acham tudo muito 
etéreo. Pelo menos é a impressão que eu tenho da maioria dos colegas”. (P1) 
 
“Em relação aos colegas tive uma certa resistência, não sei se pelo nível de 
instrução, de idade ou falta de perspectiva. ” (S3) 
 
Por trabalharem em um órgão público, muitas vezes as pessoas querem 
apenas fazer aquele serviço que já estão acostumadas e se incomodam com 
novidades. (C7) 
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Dentre os problemas relatados pelos egressos que impactam na efetividade 

da aplicação da aprendizagem no órgão, foram relatados a necessidade de mudanças 

estruturais no órgão e de realocação de postos de trabalho; e maiores investimentos 

em recursos humanos, tecnológicos e financeiros: 

 

“Todas os outros conceitos apresentados no curso que dependiam de 
mudanças estruturais eu não consegui aplicar”. (C1) 

“A falta de recursos ou pessoas para executar determinadas ações”. (S1) 

“Acho que precisa de uma mudança estrutural da PGFN, uma evolução 
estrutural e dos próprios colegas. Não temos uma multidisciplinariedade e 
não temos autogerenciamento”.  
 
“Creio que seria muito importante um investimento em relação à estrutura de 
gestão e de funções estratégicas de unidades estaduais de grande porte”. 
(P6) 

“O que falta é a questão orçamentária, todo projeto envolve um custo, às 
vezes a gente não consegue o apoio integral de todos os custos”. (C6) 

“Faltam recursos tecnológicos no órgão, fiz uso de software livre do Aris, por 
exemplo. (P4) 

 

Outrossim, destaca-se o problema que foi relatado com maior frequência pelos 

egressos, que é a falta de uma política institucional para melhor gerir a aplicação do 

conhecimento no órgão, com a utilização de meios para disseminar o conhecimento 

internamente. 

“Falta uma diretriz institucional sobre a aplicação desses conhecimentos”. 
(P6) 

“Creio que o conhecimento é muito subutilizado, faltam 
oportunidades/eventos nos quais esses conhecimentos possam ser 
partilhados/avaliados/customizados de forma a contribuírem de forma mais 
efetivas para o todo”. (P7) 

“De forma institucional acredito que não havia uma política voltada para 
aplicação desses conhecimentos de gestão púbica de forma a capilarizar.” 
(P8) 

“A procuradoria deixa esse conhecimento de uma forma um pouco solta, 
poderia ter algum fórum ou alguma instância que juntasse essas pessoas e 
esses conhecimentos. A gente não tem nem divulgação adequada das 
monografias. A gente tem monografias importantíssimas que falam de 
competência, processo de trabalho, algumas mais técnicas”. (C9) 

“Eu imputo a maior dificuldade para aplicação do conhecimento à 
comunicação. Eu não sei o que os setores fazem”. (S5) 
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Segundo Mintzberg (2006), as organizações tendem a dar especial atenção à 

seleção e à preparação de candidatos no início do curso e estão menos preparadas a 

colaborar quanto à reentrada após a ação de capacitação. 

Por fim, outros problemas na perspectiva dos egressos dependiam da iniciativa 

do próprio egresso em manter o conhecimento ativo, por meio de uma reciclagem da 

aprendizagem e, por parte da PGFN, com a manutenção do investimento na educação 

formal gerencial para as demais pessoas da organização que não foram capacitadas. 

“Talvez falte uma reciclagem dos aprendizados do CIPAD para que os 
conceitos e ferramentas apareçam sempre como a alternativa mais adequada 
no dia a dia”. (C3) 

“Eu sinto que tenho que estudar mais e ter mais conhecimentos para poder 
aplicar mais no trabalho”. (S9) 

 
“Falta disciplina própria para realizar uma atualização, para continuar 
estudando. Acho que mais pessoas dentro da Procuradoria poderiam ter o 
mesmo tipo de conhecimento dos instrumentos que existem e o mesmo 
anseio para tentar aplicar”. (P5) 

 

 Segue adiante um quadro com a compilação dos principais problemas 

relatados pelos egressos que impediram a aplicação da aprendizagem de forma mais 

efetiva no órgão: 

Segmentação hierárquica entre Procuradores da Fazenda Nacional e servidores administrativos. 
 

Resistência à mudança por parte de alguns Procuradores da Fazenda Nacional e servidores 
administrativos, em razão da idade, desmotivação e dificuldade de compreensão acerca dos novos 
conceitos gerenciais. 
 

Necessidade de mudanças estruturais para melhor alocar e gerir recursos humanos, tecnológicos 
e financeiros que permitam a execução de ações inovadoras. 
 

Falta de uma política institucional para melhor gerir a aplicação do conhecimento no órgão. 
 

Necessidade de reciclagem do conhecimento e manutenção do programa de capacitação gerencial 
para as demais pessoas da organização que não foram capacitadas. 
 

   Quadro 14. Pontos críticos de suporte à aprendizagem mais efetiva na PGFN 
 Fonte Elaboração própria 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

 

Notou-se que a transferência da aprendizagem é efetiva quando a pessoa 

capacitada aplica as novas competências (CHAS’) desenvolvidas no trabalho e 

quando essa aplicação gera melhorias na sua vida profissional e, até mesmo, na vida 

pessoal. 

 A análise dos resultados, pautada na percepção dos participantes do curso, 

permite concluir que o Programa de Capacitação gerencial refletiu positivamente na 

atuação gerencial dos egressos, levando em consideração aspectos como: 

efetividade da aprendizagem, o desenvolvimento de competências gerenciais, a 

aplicação da aprendizagem no trabalho, a alteração do comportamento no cargo, 

compartilhamento de ensino. 

A aprendizagem foi considerada efetiva em razão dos aspectos levantados por 

meio da visão dos egressos, quais sejam: a relevância do programa de educação 

formal em Administração Pública, posto que na época da contratação do curso havia 

uma carência de competências gerenciais no órgão jurídico, e as características dos 

participantes do curso. Notadamente, verificou-se nos relatos dos egressos a 

capacidade e interesse em aprender, a experiência prática em gestão e, 

principalmente, a consciência do seu papel na atuação gerencial do órgão. Tratam-se 

de preditoras relevantes para o impacto de aprendizagem (ABBAD, et. al, 2012). 

 Foi possível identificar as principais competências gerenciais desenvolvidas 

após a ação de capacitação, quais sejam: a capacidade de planejamento, de 

gerenciamento de projetos e de processos; visão gerencial; capacidade para 

gerenciar pessoas e ser gerenciado; liderança e as habilidades interpessoais; 

capacidade de comunicação; capacidade para tomar decisões racionais; aptidão para 

negociação; pensamento inovador; gestão de conhecimento e gestão de riscos. 

 De acordo com o referencial teórico estudado, essas competências 

identificadas estão de acordo com o perfil esperado para o gestor público 

contemporâneo. Motta (1996); Souza (2002); Zarifian (1999), Pacheco (2009); Longo 

(2007); Keinert (1994); Amaral (2006) 
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 A maioria dos egressos reconheceu a aplicação da aprendizagem no ambiente 

de trabalho, sofrendo uma variação apenas no que tange a frequência de utilização 

das competências, pois os egressos que não ocupavam mais função de chefia ou não 

exerciam atividades gerenciais entenderam que aplicavam menos o aprendizado em 

relação àqueles que ocupavam funções de chefia ou exerciam atividades tipicamente 

gerenciais no seu dia a dia. Todavia, mesmo fora do exercício da função de chefia e 

divisões gerenciais, os pesquisados demonstraram utilizar os conhecimentos para 

atuação mais eficiente das suas atividades jurídicas, sinalizando que houve 

desenvolvimento horizontal ou em amplitude. 

A efetiva aplicação da aprendizagem foi percebida levando em consideração três 

aspectos (MINTZBERG, 2006):  

 Aumentando a capacidade de agir, por meio da aplicação de conceitos, 

métodos, ferramentas e técnicas de gestão pública; alteração das rotinas e fluxos de 

trabalho, implantação de ações inovadoras no ambiente de trabalho.  

 Modificando o comportamento ou desempenho no cargo, verificados por 

meio da tradução de sentimento como motivação, autoconfiança, segurança, empatia, 

cooperação, valorização, aumentando a qualidade das atividades gerenciais, gerando 

maior responsabilidade com assunção de novos cargos e desafios no órgão. 

 Compartilhamento de conhecimentos ou estímulo de novos conceitos e 

perspectivas, verificados por intermédio da explicação dos novos conceitos para 

equipe, emissão de opiniões em reuniões estratégicas, grupo de trabalho, em 

conversas com colegas, compartilhamento de matérias do curso, disponibilização da 

pesquisa científica. 

Em que pese, na percepção da maioria dos egressos, ter existido apoio dos 

chefes imediatos e dos colegas, principalmente aqueles que também fizeram o curso, 

para a aplicação das novas aprendizagens no trabalho, apontando para uma mudança 

da cultura gerencial dentro do órgão, também foram sinalizados problemas estruturais 

de suporte de aprendizagem que podem impedir a aplicação mais efetiva da 

aprendizagem na organização pública. Dentre os problemas citados, destaca-se a 

falta de uma política institucional para gerir melhor o conhecimento organizacional 

produzido depois da ação de capacitação.  

Concluímos, ainda, com base nos achados, que o investimento em educação 

formal continuada em Administração Pública se tornou de fundamental importância 



122 

para o desenvolvimento organizacional da organização patrocinadora, pois impactou 

diretamente na atuação gerencial dos egressos, na medida em que desenvolveu 

profissionais capazes de liderar, articular, gerir, pensar de forma estratégica e 

inovadora e, sobretudo, capazes de agir e disseminar conhecimentos, considerando 

os desafios e as perspectivas da Administração Pública moderna. 

Por fim, diante da complexidade do tema, esta pesquisa sugere as 

seguintes propostas de trabalhos futuros: 

 Propor a construção de indicadores que permitam avaliar 

quantitativamente os efeitos da ação de capacitação no âmbito na instituição pública 

estudada, levando em consideração também a percepção de pares e chefes; 

 Subsidiar estudos sobre gerenciamento do conhecimento no serviço 

público com o propósito de permitir que a organização pública implemente uma 

política interna que aproveite mais o conhecimento adquirido com as ações de 

capacitações; 

 Propor estudos sobre como motivar o aprendizado dentro do serviço 

público diante do cenário de estabilidade dos cargos públicos no Brasil; e 

 Incentivar uma sistematização de casos de sucesso de aprendizagem 

gerencial no serviço público, com o objetivo de gerar maior investimento nessa área. 
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 ANEXOS 
 

 

ANEXO A – Roteiro da Entrevista e do Questionário 

 
 

NOME DO ENTREVISTADO:  

TURMA DO CIPAD:  

CARGO:  

FUNÇÃO COMISSIONADA: 

 
1) Qual é a sua formação? 

 
2) Quais foram os motivos que te levaram a fazer o CIPAD? 

 
3) Você já detinha conhecimento em administração pública antes do CIPAD? Explique. 

 
4) Qual era a atividade que você realizava dentro da PGFN antes do CIPAD? 

 
5) Qual é a sua opinião sobre a PGFN ter custeado o CIPAD para seus 

servidores/procuradores? 
 

6) Na sua opinião, de que forma o servidor/procurador pode contribuir para a gestão no 
âmbito PGFN? 
 

7) Quais são as competências (conhecimentos, habilidades, atitudes) que você 
desenvolveu no CIPAD? 
 

8) Você aplica no seu trabalho as competências ensinadas no CIPAD? Como? Avalie 
qual a frequência que você aplica essas competências no seu trabalho. 
 

9) Pense no efeito (contribuições) do CIPAD para o seu desempenho na PGFN, desde a 
conclusão até o momento atual. 
 
9.1. Você acha que as qualidades das suas atividades gerenciais aumentaram? E 

a qualidade de outras atividades aumentaram? 
 

9.2. Você se sentiu mais autoconfiante ou motivado para realizar atividades 
gerenciais? Por quê? 

 
10) Depois do CIPAD você sugeriu alguma mudança nas rotinas de trabalho, participou 

de algum grupo de trabalho ou contribuiu com alguma ideia inovadora? Explique. 
 

11) Você elaborou a sua pesquisa científica voltada para as necessidades específicas da 
organização? Em caso positivo, conseguiu aplicá-la? 
 

12) Você compartilhou os conhecimentos ensinados no CIPAD com outros colegas? 
Como? 
 

13) Houve apoio da PGFN, seja chefia imediata, de recursos materiais ou apoio dos 
colegas para a aplicação das novas aprendizagens no trabalho?  
 

14) O que falta para uma aplicação mais efetiva dos ensinamentos do CIPAD no seu 
trabalho? 



132 

 

ANEXO B – Protocolo de Ética para a entrevista 

 
Oi, meu nome é Mariana Cruz Montenegro, sou mestranda em Administração Pública 

e Política Pública pela EBAPE/FGV, e Procuradora da Fazenda Nacional. Estou 

realizando uma pesquisa que tem por objetivo analisar qual foi a contribuição do curso 

de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública (CIPAD) para a prática das suas 

atividades gerenciais dentro da PGFN. 

 

Agradeço a sua boa vontade em participar da nossa pesquisa. Sua participação é 

muito importante. Antes de começar as perguntas, gostaria de assegurar que como 

participante neste projeto você tem alguns direitos. Gostaria que você indicasse a sua 

compreensão a cada um dos tópicos que falarei simplesmente dizendo: compreendo.  

 

Sua participação é voluntária. (você compreende?)  

Você pode se recusar a responder qualquer pergunta. (você compreende?)  

Você é livre para pedir para não mais participar a qualquer momento. (você 

compreende?)  

 

Esta entrevista tem caráter estritamente confidencial, e só será disponibilizada para 

fins acadêmicos. (você compreende?)  

 

Extratos / pedaços desta entrevista, na forma como foram falados, poderão fazer parte 

do relatório final, mas sob nenhuma circunstância, seu nome ou características suas 

que a possam identificar serão incluídas no relatório. (você compreende?)  

 

Permito que a entrevista seja gravada em gravador de áudio.  

 
 
 

Assinatura: 
 
 

_____________________________________________________________ 


