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RESUMO
Face aos desafios atuais, cada vez mais complexos e com alcance global, é
necessário que os gestores públicos assumam o compromisso ético e a
responsabilidade pelas consequências de suas ações e decisões, não apenas no
aspecto econômico, mas também social e ambiental. Neste sentido, este estudo
teve como objetivo propor um curso para o desenvolvimento de competências
associadas ao exercício da liderança sustentável na administração pública do
município de Fazenda Rio Grande/PR. Para o alcance deste objetivo, a pesquisa
buscou elaborar uma revisão bibliográfica acerca da evolução histórica do conceito
de competências e a sua aplicação no setor público; identificar as competências
associadas ao exercício da Liderança Sustentável; fazer o levantamento do perfil de
competências dos gestores públicos municipais; elaborar uma proposta de curso
para o desenvolvimento das competências necessárias para o exercício da
Liderança Sustentável na administração pública municipal. De natureza qualitativa e
caráter exploratório, a pesquisa foi realizada por intermédio de análise documental e
de entrevistas semiestruturadas aplicadas aos gestores que atuam na função de
Chefe de Divisão. O estudo revelou que as competências essenciais para o
exercício da Liderança Sustentável na Administração Pública Municipal são:
gerenciamento de recursos públicos; planejamento estratégico; foco no cidadão;
gestão de pessoas; orientação para a sustentabilidade ambiental; e, consciência
ambiental. Corroborada pela pesquisa documental, os entrevistados destacaram que
todas as competências elencadas devem ser desenvolvidas ou aprimoradas e,
segundo estes gestores, as ações de capacitação podem auxiliar neste processo.
Com base na literatura e nos resultados obtidos, foi elaborada uma proposta de
Curso de Formação Profissional para o desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades e atitudes de gestores públicos de modo a promover a sustentabilidade
a nível local. O tema carece de investigações empíricas, sobretudo, no setor público.
Contudo, a pesquisa traz contribuições para a área e indica caminhos a serem
percorridos em busca de uma administração pública eficiente, eficaz e sustentável.
Palavras-Chave: Competências. Liderança Sustentável. Administração Pública
Municipal. Fazenda Rio Grande/PR. Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 16 –
Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

ABSTRACT
Facing current challenges, more and more complex and worldwide, it’s necessary
that public administrators take on the ethical commitment and the responsibility for
the consequences of their actions and decisions, not only on the financial aspect, but
also on the social and environmental ones. In this regard, this study has had as its
objective proposing a course for the development of competencies associated to the
exercising of sustainable leadership in the public administration of the Fazenda Rio
Grande township in the state of Paraná. To achieve this goal, the present search has
sought to elaborate a bibliographical review about the historical evolution of the
concept of competencies and its applications in the public sector; identify the
competencies associated to the exercise of sustainable leadership; survey the
competency profiles of the municipal public administrators; elaborate a course
proposal for the development of the necessary competencies for the exercise of
Sustainable Leadership in municipal public administration. Of qualitative nature and
exploratory disposition, the research was performed through documental analysis
and semi-structured interviews done with administrators who operate in a position of
Head of Division. The study has revealed that the essential competencies for the
exercise of Sustainable Leadership in Municipal Public Administration are: public
resources management; strategic planning; citizen-focused approach; people
management; efforts towards environmental sustainability; and, environmental
awareness. Verified by documental analysis, the interviewees pointed out that all the
competencies listed must be developed and improved upon and, according to these
administrators, efforts towards professional qualification may assist in this process.
Based upon the bibliography and the results obtained, a proposal for a Vocational
Training Course for the development of public administrators’ knowledge, skills and
actions was elaborated, in order to promote sustainability to a local degree. The
subject lacks empirical investigation, mainly in the public sector. Nevertheless, the
present research brings contributions to the field and evinces paths to be followed in
search of an efficient, effective and sustainable public administration.
Keywords: Competencies. Sustainable Leadership. Public Municipal Administration.
Fazenda Rio Grande/PR. Sustainable Development Goals 16 – Peace, Justice and
Strong Institutions.
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1 INTRODUÇÃO
Diante das constantes transformações sociais, econômicas e tecnológicas
que ocorrem em um ritmo cada vez mais acelerado a exigência de maior fluidez,
flexibilidade e adaptabilidade dos processos e das relações de trabalho torna-se
indispensável. Esse novo e complexo cenário de mudanças podem impactar o setor
público, que se vê diante da necessidade de implementar novas ferramentas
tecnológicas e novos métodos, entre eles, o desenvolvimento permanente de seu
quadro de pessoal face à melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados
aos cidadãos.
Não obstante, à medida que o indivíduo se torna mais consciente do seu
papel de cidadão, reivindica sua participação política e social, buscando maior
transparência e democratização dos processos de definição e implantação de
políticas públicas, além de exigir maior qualificação e o desempenho mais eficiente e
eficaz dos agentes públicos.
Em função desse ambiente de gestão complexo e em constante mudança, a
profissionalização do serviço público torna-se imperativa. Destarte, os processos de
capacitação se configuram como facilitadores, mas devem estar alinhados com os
objetivos e metas institucionais, pois ao mesmo tempo em que almeja a resolução
de problemas de gestão e comportamento organizacional, a qualificação profissional
também deve propiciar uma visão sistêmica e voltada para o futuro.
Ao partir do pressuposto de que o referencial acerca das competências é
uma alternativa para enfrentar as transformações que impactam o mundo do
trabalho, observa-se que as competências individuais e organizacionais também
sofrerão mudanças ao longo do tempo. Desse modo, as lideranças no setor público
são cada vez mais necessárias para criar organizações flexíveis e adaptáveis, que
tenham a capacidade de serem inovadoras, transformadoras e que visem o
progresso econômico sem deixar à revelia aspectos relacionados à saúde, à
educação, à segurança e bem-estar da população e à proteção do meio ambiente.
Assim, torna-se relevante o desenvolvimento de lideranças sustentáveis na
administração pública. A liderança sustentável no âmbito público pode ser
compreendida como o “exercício global de uma liderança ética e baseada em
valores, na busca do progresso econômico e social do desenvolvimento sustentável”

15

(EUROPEAN FUNDATION DEVELPMENT MANAGMENT, 2005, p.2) visando a
qualidade de vida e o bem-estar integral da sociedade.
Contudo, no Brasil este tema ainda é incipiente, principalmente, no setor
público. Para que se reconheça a relação entre os aspectos econômicos, ambientais
e sociais, e os integrem em políticas públicas em todos os níveis, é necessário
identificar as lacunas e desenvolver as competências necessárias para que os
gestores públicos incluam em suas ações e decisões os aspectos e princípios da
sustentabilidade. É o que se busca com esta pesquisa ao propor um curso para o
desenvolvimento de líderes sustentáveis na administração pública no âmbito do
poder executivo municipal de Fazenda Rio Grande/PR.
O município de Fazenda Rio Grande/PR tornou-se signatário do Pacto
Global da Organização das Nações Unidas (ONU), em 27 de março de 2019,
assumindo o compromisso de contribuir para o alcance da agenda global de
sustentabilidade, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, composta por
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Assim, entende-se que o desenvolvimento de competências necessárias
para o exercício da liderança sustentável pode contribuir para a melhoria da
qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos e a promoção do desenvolvimento
territorial sustentável no município.
1.1 Problemática
A presente pesquisa está pautada na perspectiva de que as ações de
formação profissional inicial e continuada, planejadas e executadas no ambiente de
trabalho, propiciam o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades e atitudes indispensáveis para o exercício da liderança sustentável na
administração pública municipal.
Diante disso, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: Quais as
competências necessárias para a consolidação da liderança sustentável na
administração pública do município de Fazenda Rio Grande/PR?
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
Propor um curso para gestores da administração pública do município de
Fazenda Rio Grande/PR, com base no diagnóstico das competências necessárias
para o exercício da Liderança Sustentável a nível local.
1.2.2 Objetivos específicos
•

Elaborar uma revisão bibliográfica acerca da evolução histórica do

conceito de competências e a sua aplicação no setor público.
•

Identificar as competências associadas ao exercício da Liderança

Sustentável na administração pública municipal de Fazendo Rio Grande/PR;
•

Fazer o levantamento do perfil de competências dos gestores públicos

municipais de Fazenda Rio Grande, visando identificar lacunas de
competências para o exercício da liderança sustentável a nível local;
•

Elaborar uma proposta de curso para o desenvolvimento das

competências necessárias para o exercício da Liderança Sustentável pelos
gestores públicos da administração pública do município de Fazenda Rio
Grande/PR.
1.3 Justificativa
Este estudo teve por objetivo propor um curso para o desenvolvimento de
competências associadas ao exercício da Liderança Sustentável na administração
pública municipal. Embora esse modelo de liderança tenha ganhado relevância no
contexto acadêmico e profissional, as pesquisas acerca do tema no setor público
ainda são incipientes. A possibilidade de contribuir para o preenchimento desta
lacuna foi um dos principais motivadores no qual se assenta o presente trabalho.
A profissionalização dos agentes públicos é uma demanda antiga e está
baseada na necessidade de desenvolver uma função pública eficiente e eficaz.
Ressalta-se, ainda, que o Brasil enfrenta uma considerável perda de confiança no
seu sistema político, nas instituições públicas e nos agentes públicos. Quanto menos
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o cidadão acredita que o agente público possui o perfil e os conhecimentos e
habilidades necessárias para desempenhar suas funções, menos confiança será
depositada na instituição pública e em suas respectivas atividades.
A administração pública enfrenta desafios cada vez mais complexos e deve
estar capacitada para responder de forma efetiva às demandas na área da
educação, saúde, segurança e meio ambiente, por exemplo. As decisões e
atividades dos dirigentes e demais agentes públicos, seja no nível federal, estadual
ou municipal, alcançam e impactam uma quantidade significativa de pessoas. Por
isso, se constituem como um dos principais responsáveis por fomentar o
pensamento e as ações que promovem a sustentabilidade, a começar, pelos
gestores que formulam e implementam políticas públicas.
Nesta perspectiva, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), destaca a necessidade de desenvolver as competências e
capacidades dos agentes públicos, em todos os níveis, por intermédio da
implementação de uma cultura de aprendizagem e de um ambiente de
aperfeiçoamento permanente e contínuo (ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, 2018).
O relatório The Future We Want, da Organização das Nações Unidas (2012),
reconhece e destaca a importância do papel da liderança no desenvolvimento de
políticas e estratégias, de maneira inclusiva, transparente e cooperativa, que
integrem os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Não obstante, este modelo
de liderança pode ser desenvolvido por ações de formação ou qualificação
profissional, orientadas para preencher lacunas de competências visando à
promoção e o alcance dos objetivos e metas do desenvolvimento sustentável em
diversos níveis, contextos e organizações.
Desta forma, identificar, adotar e desenvolver as competências associadas
ao exercício da liderança sustentável em gestores públicos da Prefeitura do
Município

de

Fazenda

Rio

Grande

(PMFRG)

propicia

não

somente

o

desenvolvimento de indivíduos engajados com a sustentabilidade, integrando em
seu bojo de atuação os aspectos econômicos, sociais e ambientais, mas também
uma administração pública eficiente e eficaz, com uma visão global e focada em
atender as demandas locais com responsabilidade, qualidade e efetividade.
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1.4 Estrutura da Dissertação
Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos e seus
respectivos subcapítulos. O primeiro corresponde à introdução, que faz uma breve
conceitualização do tema, evidenciando a atualidade e relevância do assunto. Neste
capítulo, também é formulada a pergunta de pesquisa e apresentado os objetivos
almejados com esta investigação.
O segundo capítulo é destinado ao referencial teórico em que se dará a
delimitação do tema de pesquisa por intermédio da formulação e operacionalização
dos conceitos e definições disponíveis em diversas fontes de consulta, como livros,
periódicos especializados e monografias, por exemplo. O arcabouço teórico
apresentado neste capítulo também oferece suporte para a análise e interpretação
dos dados coletados.
Já o terceiro capítulo abarca a metodologia, que contempla a caracterização
da pesquisa, a descrição da fase de exploração de campo, as etapas a serem
cumpridas, as técnicas e os instrumentos utilizados e os procedimentos de análise.
Em suma, a metodologia é a organização do pensamento científico que indica os
caminhos que devem ser percorridos para o alcance dos objetivos propostos.
No quarto capítulo serão apresentados os resultados obtidos por intermédio
dos métodos e técnicas dispostos na seção de metodologia, bem como, a análise e
interpretação destes resultados com base na fundamentação teórica que oferece
sustentação para este estudo, visando responder ao problema de pesquisa.
O quinto capítulo é dedicado à descrição da proposta do Curso de Formação
Profissional, delineada de acordo com as competências indicadas pelos gestores
como indispensáveis para o exercício da Liderança Sustentável na administração
pública municipal de Fazenda Rio Grande/PR.
Por fim, são apresentadas as considerações finais, na qual é realizada uma
síntese dos elementos que compõem a presente pesquisa, seguida das
recomendações para futuras investigações, das referências bibliográficas e
documentos utilizados para complementar este estudo.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste tópico, será apresentado o referencial teórico do presente estudo.
Goode e Hatt (1977) asseveram que a teoria possibilita a restrição da amplitude dos
fatos que serão estudados, o que propicia a conceitualização e classificação dos
fenômenos mais importantes para determinada pesquisa.
Outro papel importante da teoria, para estes mesmos autores, é o de
sumariar, de maneira clara, aquilo que já se sabe sobre o objeto de estudo, o que
permite indicar lacunas no conhecimento ou áreas que ainda não foram exploradas
(GOODE; HATT, 1977).
Depreende-se, portanto, que este tópico tem a principal função de nortear o
estudo por intermédio de pesquisas e conceitos que possuem correlação com o
tema e com o problema de pesquisa.
O presente referencial teórico compreende os seguintes eixos temáticos:
Administração Pública; O Desenvolvimento de Competências na Administração
Pública; Treinamento, Desenvolvimento e Educação Profissional com foco na
Administração Pública; e Liderança Sustentável.
2.1 A Administração Pública
A seguir, serão abordados os cenários, histórico, princípios e atividades da
Administração Pública no Brasil, bem como, a correlação entre a eficácia no serviço
público e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
2.1.1 Administração Pública no Brasil: cenários e histórico
Considera-se pertinente abordar, inicialmente, sobre a diferença entre os
conceitos de Estado, Governo e Administração Pública, termos que podem ser
facilmente confundidos.
O entendimento contemporâneo de Estado afirma que este só pode ser
concebido por uma Constituição que rege e regula o poder estatal e a partir da qual
se originam todas as demais leis. Desta maneira, Canotilho (2003) assevera que o
Estado se vale de duas qualidades importantes: Estado de direito e Estado
democrático.
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O Estado de direito se baseia na regra de que ao mesmo tempo em que o
Estado cria o direito, também deve sujeitar-se a ele (CARVALHO FILHO, 2011). Por
outro lado, o conceito de Estado democrático reconhece que este tem como uma de
suas principais prerrogativas:
“[...] assegurar aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos
direitos civis e políticos, mas também e, sobretudo, dos direitos econômicos,
sociais e culturais, sem os quais de nada valeria a solene proclamação
daqueles direitos” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2010, p. 139).

O Estado é composto por Poderes, segmentos estruturais em que se divide
o poder geral e abstrato decorrente de sua soberania, estruturas independentes e
harmônicas entre si. A cada um destes Poderes de Estado foi atribuída uma
determinada função. Assim, cabe ao Poder Legislativo a função normativa ou
legislativa; ao Poder Executivo a função administrativa; e, ao Poder Judiciário, a
função jurisdicional (CARVALHO FILHO, 2011).
O Estado, enquanto estrutural social, não possui vontade própria, mas se
manifesta por intermédio de seus órgãos. Conforme destaca Silva (2006), estes
órgãos são de duas ordens: os constitucionais, aos quais cabe o exercício do poder
político, ou seja, o Governo; e os administrativos, que se preocupam com os atos
executivos propriamente ditos, ou seja, a Administração Pública.
No tocante ao conceito de Governo, Mazza (2012, p.201) afirma que:
Governo é um conceito que sofreu importante alteração de conteúdo. A
concepção clássica considerava que governo era sinônimo de Estado, isto
é, a somatória dos três Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.
Atualmente, porém, governo, em sentido subjetivo, é a cúpula diretiva do
Estado, responsável pela condução dos altos interesses estatais e pelo
poder político, e cuja composição pode ser modificada mediante eleições.
Nesse sentido, pode-se falar em “governo FHC”, “governo Lula”. Na
acepção objetiva ou material, governo é a atividade diretiva do Estado
(MAZZA, 2012, p201).

Para Bresser-Pereira (2011), o Estado pode ser compreendido como um
sistema constitucional-legal, constituído por leis e pela Administração Pública,
organização esta que define e garante esse sistema e que é formada e dirigida por
oficiais públicos eleitos, responsáveis pela definição legislativa e das políticas
públicas, e também por oficiais públicos não-eleitos, responsáveis por formular e
executar as políticas públicas.
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De acordo com Frederico Lustosa da Costa, a Administração Pública
brasileira enquanto “instituição (estrutura), burocracia (corpo de funcionários) e
processo (ação gerencial), contempla um vasto conjunto de órgãos e atividades que
se ocupam dos mais variados aspectos da vida social” (COSTA, 2018, p.36).
Corroborando esta afirmação, Di Pietro (2012) destaca que a Administração Pública
“é uma atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico
total ou parcialmente público, para a consecução dos interesses coletivos” (DI
PIETRO, 2012, p.57). Neste sentido, é possível dizer que a Administração Pública é
o Estado em ação.
A constituição histórica da Administração Pública no Brasil acontece em três
grandes fases: o modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo
gerencialista. Estes, servem como orientação normativa e auxiliam na compreensão
da construção histórica da organização pública brasileira.
Desde a descoberta do Brasil até a Revolução de 1930, o Estado brasileiro
era controlado e espoliado por uma elite patrimonialista. Neste modelo de
Administração Pública Patrimonialista, o Estado era caracterizado como o grande
garantidor dos privilégios sociais e econômicos de uma elite, padrão que persistiu
por séculos e que tem resistido, em intensidade variável, até os dias atuais
(CARVALHO FILHO, 2011). O patrimônio público e os bens privados eram
confundidos (BRESSER-PEREIRA, 1996).
Na tentativa de desenvolver um modelo “que partisse não apenas da
distinção entre o público e o privado, mas também da separação entre o político e o
administrador público” (BRESSER-PEREIRA, 1996, pp.4-5), surge o modelo de
Administração Pública Burocrática. No Brasil, este modelo teve início na década de
1930, por intermédio da “mão de ferro” da primeira ditadura do presidente Getúlio
Vargas, que promoveu um rearranjo político do Estado. Neste contexto, um Estado
mais racional, impessoal e eficiente seria “fundamental para o êxito do
intervencionismo estatal que visava garantir o desenvolvimento econômico e a
incorporação político-social da burguesia nacional e de setores operários urbanos”
PASCARELLI FILHO, 2011, p.28).
Embora fosse uma alterativa superior à administração patrimonialista, a
adoção do modelo de administração burocrática não demonstrou ser eficiente, mas
lenta, cara, autorreferida, pouco ou nada orientada para o atendimento das
demandas dos cidadãos. Não obstante, no momento em que o Estado assumiu um
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número crescente de serviços sociais e de papéis econômicos e precisava
responder às pressões da sociedade e também às estratégias de crescimento da
própria burocracia, a eficiência tornou-se um problema essencial e a estratégia
vigente demonstrou ser inadequada (BRESSER-PEREIRA, 1996). Assim, era
indispensável a adoção de um novo modelo que pudesse ser efetivo não apenas em
evitar a corrupção e o nepotismo, mas também em prover bens e serviços que
cabiam exclusivamente ao Estado produzir.
Embora as ideias de descentralização e flexibilização administrativa
passassem a ganhar cada vez mais espaço, é em consequência do início da crise
do Estado a partir dos anos 70 que se inicia uma grande revolução em direção a
uma Administração Pública Gerencial nos anos 80, inspirada nos avanços realizados
pela administração de empresas (BRESSER-PEREIRA, 1998).
As novas estratégias deste novo modelo passam a delimitar os contornos da
administração pública, tais como a descentralização administrativa; a delegação de
autoridade e responsabilidade aos gestores públicos em diversos níveis políticos
regionais e locais; o rígido controle sobre o desempenho, aferidos por indicadores
pré-estabelecidos; pressupostos da confiança limitada e não na desconfiança total;
administração voltada para o atendimento das demandas do cidadão, ao invés de
autorreferida (PASCARELLI FILHO, 2011; BRESSER-PEREIRA, 1996).
Contudo, conforme destaca o autor Mario Pascarelli Filho (2011), as
mudanças na relação entre a administração pública e os cidadãos e as frequentes
transformações

políticas,

econômicas,

sociais

e

ambientais,

requer

profissionalização e quebra de paradigmas de maneira contínua e permanente, a fim
de garantir um modelo de gestão que ofereça serviços públicos eficientes. Ou seja, o
modelo gerencial não pode ser visto como um modelo rígido, inflexível e imutável.
2.1.2 Princípios e atividades da Administração Pública
Conforme abordado no tópico anterior, a Administração Pública é o
aparelhamento técnico responsável pela execução de ações de interesse público.
Todavia, a expressão pode ser empregada em dois sentidos diferentes: em seu
sentido subjetivo ou orgânico, no qual Administração Pública é caracterizada pelo
conjunto de órgãos, entidades e agentes públicos aos quais a lei incube a função
administrativa; e no sentido objetivo, material ou funcional, no qual a Administração
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Pública é caracterizada pela atividade estatal, exercida pelos entes descritos
anteriormente, e que consiste em defender concretamente o interesse público
(MAZZA, 2012; DI PIETRO, 2012).
A atividade administrativa exercida pelos entes públicos é o âmago da
relação entre a Administração Pública e a sociedade. De acordo com Bandeira de
Mello (2007), são caracterizadas como atividades administrativas: Serviços Públicos;
Intervenção do Estado no domínio econômico e social; Poder de Polícia; Imposição
de sanções previstas para infrações administrativas; Sacrifícios de Direitos; e,
Gestão de Bens Públicos.
É considerado serviço público toda atividade atribuída por lei ao Estado, seja
para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados, visando satisfazer
concretamente às necessidades coletivas. Já a intervenção do Estado na ordem
econômica ocorre apenas por meio do Poder de Polícia – como agente normativo e
regulador –, pela atuação no domínio econômico – em caráter excepcional –, e
mediante incentivos à iniciativa privada – para estimular ou desenvolver a ordem
econômica, como por exemplo, por meio de financiamentos ou incentivos fiscais. A
interferência na ordem social refere-se à prestação de serviços públicos de natureza
social – saúde, educação, previdência e assistência social – diretamente ou através
de fomento à iniciativa privada, mediante repasse de recursos a serem utilizados
para aqueles fins (MELLO, 2007).
Do ponto de vista amplo, o Poder de Polícia refere-se às medidas do Estado
que limitam e tutelam a liberdade e a propriedade dos cidadãos. Do ponto de vista
estrito, refere-se às intervenções do Poder Executivo destinadas a prevenir e impedir
o desenvolvimento de atividades particulares que se contraponham ao interesse
público. De forma resumida, o Poder de Polícia, em seu sentido estrito, propõe a
salvaguarda de: segurança pública, ordem pública, tranquilidade pública, higiene e
saúde públicas, estáticos e artísticos, históricos e paisagísticos, riquezas naturais,
moralidade pública e economia popular (MELLO, 2007).
De acordo com Bandeira de Mello (2007), o descumprimento voluntário de
uma norma administrativa é considerado infração administrativa. As sanções
previstas são decididas por uma autoridade no exercício de sua função
administrativa e tem por finalidade desestimular a prática de condutas censuradas e
induzir os administrados a atuarem na conformidade da regra.
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Os Sacrifícios de direito, por sua vez, dizem respeito às providências
tomadas pela administração contra direitos administrativos, de modo a restringi-los
ou eliminá-los, excetuando-se, sempre, a necessidade de indenização pelo agravo
sofrido. E, por fim, a gestão dos bens públicos trata-se do regime jurídico de
administração dos bens públicos (MELLO, 2007).
Entende-se como bens públicos todos aqueles pertencentes à União, aos
Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, suas respectivas autarquias e
fundações, bem como, aqueles bens que, embora não pertençam a quaisquer
destes, estejam relacionados à prestação de serviços públicos. São caracterizados
por: bens de uso comum, que podem ser utilizados livremente pelos cidadãos –
ruas, avenidas, mares, rios; bens de uso especial, que são aqueles onde estão
instalados as repartições públicas e seu uso está relacionado ao serviço prestado no
local; e os bens dominicais, que são aqueles que pertencem ao Estado e são
utilizados por particulares – locação, comodato, permissão de uso, concessão de
direito real de uso, concessão de uso especial e autorização de uso (MELLO, 2007).
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 37, os princípios
administrativos que devem nortear o modo de agir da Administração Pública. Estes
princípios podem ser qualificados como expressos, exatamente pela menção
constitucional, ou como reconhecidos, que mesmo não mencionados são aceitos
pelo Direito Administrativo (CARVALHO FILHO, 2011).
Em suma, os princípios administrativos expressos são: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (QUADRO 1).
Quadro 1 – Princípios expressos da Administração Pública
Princípio

Descrição

Legalidade

O administrador público deve obedecer estritamente às normas jurídicas, sob
pena de praticar ato inválido e se expor à responsabilidade disciplinar, civil e
criminal, conforme o caso (MEIRELLES, 2005);

Impessoalidade

A Administração deverá voltar seus atos a servir o interesse público e não o
particular, ou seja, deve-se atender às demandas dos cidadãos com isonomia,
sem distinção de classe social, condição socioeconômica ou cultural, etnia,
orientação sexual ou religiosa (GALVÃO; GIL; JUNIOR, 2016, p.26);
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Princípio

Descrição

Moralidade

Impõe que o administrador público não deve desprezar o elemento ético, a
probidade e a boa-fé de sua conduta. “Assim, não terá que decidir somente entre
o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno
e o inoportuno, mas também sobre o honesto e o desonesto” (MEIRELLES,
1990, pp.79-80);

Publicidade

Indica que os atos da Administração Pública devem ser amplamente divulgados,
e isso porque constitui como fundamento deste princípio a possibilidade de
controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos (CARVALHO
FILHO, 2011);

Eficiência

Este princípio está diretamente ligado aos processos, ou seja, ao fazer. Neste
sentido, o princípio da eficiência tem por objetivo “fazer com que o gestor
consiga estruturar seus processos de forma a otimizar a relação Custo X
Benefício” (GALVÃO; GIL; JUNIOR, 2016, p.26). Todavia, não se deve confundir
a eficiência com eficácia ou efetividade. Enquanto a eficiência diz respeito ao
modo pelo qual se processo o desempenho ou atividade administrativa, a
eficácia possui relação com os meios e instrumentos utilizados, enquanto a
efetividade é voltada ao alcance dos resultados obtidos por intermédio das ações
administrativas (CARVALHO FILHO, 2011);

Fonte: Adaptado de Meirelles, 2005; Galvão; Gil; Junior, 2016; Carvalho Filho, 2011.

Conforme apontado anteriormente, além dos princípios expressos no texto
constitucional, a Administração Pública também é orientada por outras diretrizes, de
mesma relevância. O autor Carvalho Filho (2011, p.43), assevera que:
[...] a doutrina e a jurisprudência usualmente a elas se referem, o que revela
a sua aceitação geral como regras de proceder da Administração. É por
esse motivo que a denominamos de princípios reconhecidos, para acentuar
exatamente essa aceitação. (CARVALHO FILHO, 2011, p.43).

Os princípios reconhecidos são: Supremacia do Interesse Público;
Autotutela; Indisponibilidade; Continuidade dos Serviços Públicos; Segurança
Jurídica; Precaução; Razoabilidade e Proporcionalidade; e, Contraditório e Ampla
Defesa (QUADRO 2).
Quadro 2 – Princípios reconhecidos da Administração Pública
Princípio

Descrição

Supremacia do
Interesse Público

Se as atividades administrativas são desenvolvidas em benefício da
coletividade, então não é o indivíduo em si o destinatário, mas sim o grupo
social como um todo. Isto porque o fim último da atuação do Estado deve ser
o interesse público.
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Princípio

Descrição

Autotutela

Ao constatar equívocos no exercício de suas atividades, a Administração
Pública pode rever os seus atos para restaurar a situação de regularidade.
Mais do que uma faculdade, este princípio é um dever, pois não se pode
admitir a inércia e o desinteresse diante de possíveis irregularidades.

Indisponibilidade

Os bens e interesses públicos não pertencem nem à Administração nem aos
agentes públicos, cabendo a estes, apenas geri-los, conservá-los e por eles
velar em prol da coletividade.

Continuidade dos
Serviços Públicos

Os serviços públicos não podem ser interrompidos, mas ter normal
continuidade, pois os serviços públicos devem atender as demandas dos
cidadãos e, muitas destas demandas, constituem necessidades prementes e
inadiáveis da sociedade.

Segurança Jurídica

Objetiva assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas,
impedindo, por exemplo, a aplicação de novas interpretações de dispositivos
legais e normas administrativas de forma retroativa. O desenvolvimento deste
princípio denota que a confiança é um dos fatores mais relevantes do regime
democrático.

Precaução

Partindo da ideia de que é necessário evitar intempéries, este princípio
postula a importância de adotar medidas preventivas de imediato, ainda que
não haja certeza científica, fator este que não pode justificar eventual
procrastinação de medidas protetivas.

Razoabilidade e
proporcionalidade

Visa a adequação entre meios e fins, sendo proibida a imposição de
obrigações, restrições ou sanções em medida superior a aquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público.

Contraditório e
Ampla Defesa

Refere-se à garantia dos direitos de comunicação, apresentação de
alegações finais, produção de provas, interposição de recursos e de se
contrapor às alegações da parte contrária nos autos.

Fonte: Adaptado de Carvalho Filho, 2011; Mazza, 2012.

Os princípios elencados anteriormente devem nortear todas as atividades da
Administração Pública, em todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Enquanto principal meio de relação com os cidadãos, as
funções administrativas devem ser desempenhadas com eficiência, não bastando
apenas o cumprimento da lei, mas também o fazendo com presteza e eficácia,
buscando alcançar resultados que atendam ao interesse público.
Destaca-se ainda que, os Municípios se configuram como principal executor
de políticas públicas em nível local e, tendo em vista sua maior proximidade com o
cidadão do que os demais entes federativos, estão sob as exigências de uma
sociedade cada vez mais consciente da importância de sua participação civil e
política, demandando maior eficiência e eficácia da gestão de serviços públicos.
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2.1.3 Correlações entre a eficácia no serviço público e os ODS
Ressalta-se, inicialmente, que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS), sucederam os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), conforme é
possível visualizar na Figura 1, os quais foram adotados no ano de 2000 e
orientaram ações de desenvolvimento dos 15 anos subsequentes.
Figura 1 – Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM)

Fonte: Plataforma Agenda 2030, 2015.

Os oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) emergiram de uma
série de cúpulas multilaterais realizadas na década de 1990 e esteve focado,
principalmente, na redução da extrema pobreza. A adoção destes objetivos
impulsionou os países a enfrentarem os principais desafios sociais no início do
século XXI. Os ODM obtiveram progresso significativo como a diminuição da
pobreza global e da mortalidade infantil, maior acesso de crianças à escola primária
e as metas de investimento para combater a malária, a AIDS e a tuberculose,
salvando milhões de pessoas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).
Nesse contexto, e a partir da necessidade de ampliar e implementar novas
metas, os Estados Membros das Nações Unidas reunidos na Conferência de
Desenvolvimento Sustentável (RIO+20), realizada na cidade do Rio de Janeiro em
junho de 2012, decidiram lançar um processo para a definição, de forma conjunta,
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 2015).
Em setembro de 2015, os 193 países-membros das Nações Unidas
reuniram-se em Nova York e adotaram oficialmente a Agenda 2030, que propõe
uma ação global para alcançar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável –
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ODS (FIGURA 2), visando erradicar a pobreza e promover vida digna para todos,
dentro dos limites do planeta. Os 17 objetivos que compõem a agenda são:
Figura 2 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Fonte: Organização das Nações Unidas, 2015.

Os ODS são compostos por 169 metas integradas e indivisíveis, e que
equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e
ambiental. Estes objetivos e metas são pautados por cinco pilares (FIGURA 3),
denominados os 5’Ps do desenvolvimento sustentável, a saber: Pessoas; Planeta;
Prosperidade; Paz; e, Parceria.
Figura 3 – Os cinco pilares do Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Plataforma Agenda 2030, 2015.
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Busca-se contribuir, por intermédio da presente pesquisa, com o ODS 16 –
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis – e, mais especificamente, com as
seguintes metas:
● 16.6: Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em
todos os níveis;
● 16.7: Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e
representativa em todos os níveis.
Desse modo, depreende-se que o desenvolvimento e aprimoramento das
competências e dos atributos necessários para o exercício de lideranças
sustentáveis no setor público, conforme propõe o presente estudo, possibilita uma
administração pública municipal eficaz, responsável e transparente, conforme
preconiza a meta 16.6 dos Objetivos dos Desenvolvimento Sustentável.
De acordo com a International Federation of Accountants (IFAC, 2001), as
organizações públicas e as pessoas que as compõem são responsáveis pelas
decisões e ações de interesse coletivo, incluindo a administração de bens e recursos
públicos e os aspectos relativos ao desempenho de seus agentes. Assim, a
administração pública deve assumir a responsabilidade e prestar contas de suas
ações e decisões à sociedade.
Já a transparência no setor público pode ser entendida como o processo que
visa assegurar que a sociedade, tenha confiança no processo de tomada de
decisões e nas ações das diversas entidades que compõe este setor, bem como,
confie

nos

processos

de

gestão

e

nas

pessoas

que

nelas

trabalham

(INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, 2001).
A eficácia no serviço público, por sua vez, possui relação direta com o
resultado das ações e decisões de interesse público. Estes resultados, no entanto,
muitas vezes estão relacionados apenas ao atendimento de exigências legais e dos
órgãos de fiscalização e controle. Por esse motivo, é imprescindível estabelecer
indicadores e métricas que demonstrem as atividades dos agentes públicos em
relação aos programas validados nas urnas e às políticas públicas que atendam as
demandas dos cidadãos (GALVÃO; GIL; JUNIOR, 2016), não apenas com relação à
aspectos quantitativos (econômico e financeiro), mas também aspectos qualitativos
como

inovação,

adaptação

às

mudanças

e

aprendizagem

organizacional
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(METCALFE; RICHARDS, 1992), de forma que possa garantir o progresso
econômico e promover o bem-estar social, dentro dos limites do planeta.
Conforme descrito na meta 16.7, a tomada de decisão deve ser: responsiva,
termo que se refere à capacidade de responder, de forma rápida e adequada, às
solicitações e circunstâncias diversas; inclusiva, ou seja, que a tomada de decisão
leve em conta todos os grupos sociais e interesses envolvidos no processo, sem que
haja a priorização de determinados grupos ou interesses em detrimento dos demais;
e, participativa, expressão relativa à imprescindibilidade da existência de canais
formais para que os diversos grupos sociais interajam com o Estado no processo de
tomada de decisão, de forma que a igualdade de participação entre os diversos
grupos seja garantida, reduzindo potenciais desigualdades e possíveis assimetrias
de poder (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, 2018).
As metas e objetivos aqui elencados devem permear as decisões e ações da
Administração Pública. Isto porque, conforme assevera a ONU (2017), os objetivos
possibilitam analisar problemas globais com uma visão holística. Mas para que os
ODS sejam incluídos nas agendas públicas é preciso que os diversos atores estejam
engajados no tema, o que se torna relevante a necessidade de conscientização,
principalmente, dos gestores públicos na urgência de resolver problemas internos e
locais, o que reflete na remoção de obstáculos nos níveis nacional e global
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017).
Isto propicia ao governo local atrair a atenção de outros atores para a
importância de ações compartilhadas e colaborativas que visem o progresso em
diversas áreas, como cultura, ciência, produção agrícola e industrial, comércio,
prevenção de impactos climáticos, promoção dos direitos humanos e a própria
conservação do planeta.
2.2 Desenvolvimento de Competências na Administração Pública
Neste tópico, será abordada a evolução histórica do conceito de
competência, os principais fatos e proposições jurídicas da gestão por competências
e sua respectiva aplicação na Administração Pública.
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2.2.1 Competências: evolução histórica do conceito e sua aplicação no setor público
Quando um indivíduo está qualificado para realizar uma tarefa ou atividade,
comumente este é designado como uma pessoa competente. Ao contrário, quando
este não é capaz de realizar uma tarefa ou atividade, é chamado de incompetente
(antônimo), cuja expressão também possui conotação pejorativa e depreciativa.
Todavia, o contexto organizacional se apropria deste termo de maneira diferente.
Para trazer este tema a discussão, primeiramente convém abordar sobre a evolução
histórica deste conceito.
Visando o resgate teórico a respeito da noção de competência, Fleury e
Fleury (2001) estabeleceram um diálogo entre a literatura americana e europeia.
Para estes autores, o debate sobre competência nos Estados Unidos se inicia entre
os psicólogos e administradores a partir da publicação do artigo Testing for
Competence rather than Intelligence, por Mc Clelland em 1973. Neste documento,
os autores destacaram que o teste de inteligência, do tipo acadêmico, apresentava
falhas ao demonstrar o desempenho, especialmente, de executivos que ocupavam
cargos de alto nível nas instituições e, portanto, deveria ser substituído por uma
avaliação de competências.
Já na década de 80, a reanálise de dados de estudos de Richard Boyatzis
(1982) identificou um conjunto de características e traços que definem um
desempenho profissional superior. Sob esta ótica, o conceito de competência é
compreendido como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que
justificam um alto desempenho. Salienta-se, no entanto, que as competências ainda
estavam relacionadas estritamente às necessidades estabelecidas por um cargo ou
função específicos na organização (FLEURY e FLEURY, 2001).
Na escola europeia, por sua vez, o questionamento do conceito de
qualificação e do processo de formação profissional, principalmente de natureza
técnica, emergiu nos anos 70, no intuito de aproximar o ensino das necessidades
empresariais. Porém, a percepção de que o trabalho não era apenas o conjunto de
tarefas de um cargo, mas o resultado das competências que o indivíduo mobiliza
diante de situações profissionais cada vez mais complexas, surgiu apenas nos anos
90 (FLEURY e FLEURY, 2001).
Outra importante contribuição para o entendimento da evolução histórica do
conceito de competência é apresentada por Dutra (2007). O autor aborda as fases
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que constitui esta jornada de desenvolvimento conceitual, classificando a
abrangência e o respectivo impacto na gestão de pessoas (QUADRO 3).
Nota-se que, na medida em que foi incorporado na realidade das empresas,
o conceito passou a assumir diferentes conotações. No entanto, observa-se que
estas mudanças revelam a necessidade constante de alcançar um modelo eficaz
para o desenvolvimento superior de pessoas e organizações. Assim, o conceito de
competência passa a construir uma correlação com a qualidade do desempenho ou
dos resultados no exercício de uma tarefa ou função.
Quando há esta correlação entre desempenho e competência, é possível
mensurar com maior eficácia os resultados alcançados de cada pessoa em
consonância com os objetivos e metas da instituição.
Quadro 3 – Desenvolvimento do conceito de Competência
Fase

Abrangência e impacto na gestão de pessoas

Primeira fase: Competências como base para
a seleção e o desenvolvimento de pessoas.

Conceito centrado na concepção de McClelland
(1973) e Boyatzis (1982) e elaborado a partir das
competências diferenciadoras que conduziram
pessoas ao sucesso profissional e que servem de
orientação aos processos de seleção, escolha,
avaliação para o desenvolvimento e orientação do
processo de capacitação. A mesma caracterização
da competência era aplicada a todas as pessoas.

Segunda fase: Competência diferenciada por
nível de complexidade.

Ao incorporarem os conceitos de competências, as
empresas passaram a elaborar escalas de
diferenciação por níveis de complexidade. Essas
escalas de complexidade apresentavam-se como
diferentes níveis de entrega da competência
(BOULTER, 1992). Todavia, as competências não
estavam relacionadas aos objetivos estratégicos das
empresas, mas a trajetórias de sucessos anteriores.

Terceira fase: Competência como conceito
integrador da gestão de pessoas e destas
com os objetivos estratégicos da empresa.

Buscou-se não apenas integrar as competências aos
objetivos estratégicos da empresa, mas também a
integração da gestão de pessoas em si. O conceito
de competência passou a ser utilizado como entrega
e agregação de valor.

Quarta fase: Apropriação pelas pessoas dos
conceitos de competência.

A apropriação por parte das pessoas, dos conceitos
competências
é
fundamental
para
o
de
aprimoramento contínuo, pois quando não os
compreende e não os utilizam para pensar no seu
próprio desenvolvimento, reduzem os instrumentos e
processos derivados desses conceitos a rituais
burocráticos.

Fonte: Adaptado de Dutra, 2007.
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Sob esta ótica, Zarifian (2001) define competência como a capacidade do
indivíduo para assumir responsabilidades e de desenvolver uma atitude reflexiva, de
maneira que possa lidar com eventos cada vez mais complexos. Para Fleury e
Fleury a competência é um “saber agir responsável e reconhecido, que implica
mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem
valor econômico à organização e valor social ao indivíduo” (2001, p.188). Já para
Carbone et al. (2009), a competência pode ser compreendida como o desempenho
expresso em determinado contexto, em termos de mobilização e aplicação de
conhecimentos, habilidades e atitudes no ambiente de trabalho.
Dutra (2007), por sua vez, assevera que competência é a capacidade do
indivíduo de mobilizar recursos internos para gerar resultados dentro dos objetivos
estratégicos da instituição. Para este autor:
As pessoas atuam como agentes de transformação de conhecimentos,
habilidades e atitudes em competência entregue para a organização. A
competência entregue pode ser caracterizada como agregação de valor ao
patrimônio de conhecimentos da organização. Cabe destacar o
entendimento de agregação de valor como algo que a pessoa entrega
para a organização de forma efetiva, ou seja, que permanece mesmo
quando a pessoa sai da organização. Assim, a agregação de valor não é
atingir metas de faturamento ou de produção, mas melhorar processos e
introduzir tecnologias. (DUTRA, 2007, p. 31).

Em meio à diversidade de definições, é possível constatar que as
competências

dizem

respeito,

na

maioria

dos

casos,

à

mobilização

de

conhecimentos, habilidades e atitudes expressos em comportamentos observáveis
por intermédio da ação ou desempenho profissional do indivíduo.
No que diz respeito à estas dimensões da competência, Parry (1996) afirma
que o conhecimento abrange o ‘saber’ e está relacionado ao conjunto de
informações e conceitos assimilados e estruturados ao longo da vida. Já a
habilidade, abrange o ‘saber fazer’ ou ‘poder fazer’ e refere-se à capacidade de
apropriação e aplicação dos conhecimentos adquiridos, de maneira produtiva e
efetiva, cujo aprimoramento é desenvolvido com o tempo e experiência prática. A
atitude, por sua vez, abrange o ‘saber ser ou ‘querer fazer’ e diz respeito à decisão
consciente e emocional do modo de agir e reagir no cotidiano em relação aos fatos e
às outras pessoas.

34

No entanto, Zarifian (2001) destaca que não é correto desconsiderar a
perspectiva grupal no processo produtivo e afirma que um conjunto de competências
podem constituir um aspecto inerente a uma determinada equipe de trabalho.
Destarte, cada grupo manifesta um conjunto de competências coletivas, que
representam mais do que a soma de competências individuais. Dessa forma, cabe
destacar outra classificação das competências, categorizadas em dois níveis de
análise: individuais e organizacionais.
As competências individuais dizem respeito às competências humanas ou
profissionais necessárias para que um indivíduo ou pequenas equipes de trabalho
desenvolva suas atribuições e responsabilidades. As competências organizacionais,
por outro lado, estão relacionadas à organização ou às suas unidades produtivas e
representam os atributos que a tornam eficaz (CARBONE et al., 2009; DUTRA,
2007). De acordo com Prahalad e Hamel (1990), as competências a nível
organizacional referem-se ao conjunto de conhecimentos, habilidades, valores,
sistemas físicos e gerenciais que se constituem em diferenciais competitivos da
organização.
Dutra (2007) destaca que existe uma relação intrínseca entre as
competências individuais e organizacionais. O autor aponta que:
Ao colocarmos a organização e as pessoas lado a lado, podemos verificar o
processo contínuo de troca de competências. A organização transfere seu
patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e preparando-as para
enfrentar novas situações profissionais e pessoais, na organização ou fora
dela. As pessoas, ao desenvolverem sua capacidade individual, transferem
para a organização seu aprendizado, capacitando-a a enfrentar novos
desafios. (DUTRA, 2007, p.24).

Sob a compreensão de que a expressão das competências é fortemente
impactada pelas interações sociais e pelo contexto no qual o indivíduo está inserido,
depreende-se que a competência no trabalho se refere à mobilização de recursos
internos do indivíduo visando o alcance de metas e objetivos institucionais.
Diante disso, entende-se que o mapeamento das competências deve ser
precedido pela formulação da estratégia organizacional, oportunidade em que são
definidos a missão, a visão de futuro e os objetivos estratégicos da instituição.
Somente a partir disso, torna-se possível identificar o gap ou lacuna de
competências, ou seja, o contraste existente entre as competências internas, já
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existentes na organização, e as competências necessárias para alcançar os
objetivos e metas institucionais (CARBONE et al., 2009).
Conforme destacam Brandão e Bahry (2005, p.189):
Uma vez realizado o mapeamento da lacuna de competências, pode-se
então planejar e realizar a captação e/ou o desenvolvimento de
competências profissionais, visando minimizar essa lacuna, bem como
retribuir os profissionais que manifestam, de forma exemplar, as
competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais.
(BRANDÃO E BAHRY, 2005, p.189).

Neste sentido, é correto dizer que a competência está relacionada a um
sistemático processo de aprendizagem, que envolve tanto o processo de
descobrimento/inovação quanto à capacitação ou desenvolvimento de recursos
humanos visando um objetivo específico. Assim, “é por meio de processos de
aprendizagem que a organização desenvolve as competências essenciais à
realização de suas estratégias de negócios” (FLEURY; FLEURY, 2001, p.193).
A conjugação de situações de aprendizagem, conforme descritos no Quadro
4, propiciam a transformação do conhecimento em competência. No entanto, esta
transformação “só acontece no contexto profissional específico, pois a realização da
competência deverá não apenas agregar valor ao indivíduo, mas também à
organização” (FLEURY; FLEURY, 2001, p.192).
Quadro 4 – Processo de desenvolvimento de competências nas organizações
Tipo

Função

Como desenvolver

Conhecimento teórico.

Entendimento, interpretação.

Educação formal e continuada.

Conhecimento sobre os
procedimentos.

Saber como proceder.

Educação formal e experiência
profissional.

Conhecimento empírico.

Saber como fazer.

Experiência profissional.

Conhecimento social.

Saber como comportar-se

Experiência social e profissional.

Conhecimento cognitivo.

Saber como lidar com a
informação, saber como aprender.

Educação formal e continuada, e
experiência social e profissional.

Fonte: Le Boterf, 1995, apud Fleury e Fleury, 2001, p.192.
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Ainda conforme destacam Fleury e Fleury (2001), o processo de
aprendizagem organizacional ocorre em três níveis: no nível individual, por meio de
caminhos diversos e carregado de emoções; do grupo, a partir da compreensão de
como um grupo aprende e combina conhecimentos e crenças individuais,
integrando-as em esquemas coletivos partilhados e que podem constituir em
orientações para ações; da organização, quando os dois níveis anteriores se torna
institucionalizado e expresso em diversos artefatos organizacionais: na estrutura, no
conjunto de regras e procedimentos e elementos simbólicos, por exemplo.
Sob a ótica de que a organização pode ser entendida como “unidade social
conscientemente coordenada, composta de duas ou mais pessoas, que funciona de
maneira relativamente contínua, com o intuito de atingir um objetivo comum”
(ROBBINS, 2004, p.4) e, para que isso ocorra, deverá organizar seus ativos
tangíveis e intangíveis “sob uma lógica estratégica de realização de resultados, por
meio de uso de vários processos gerenciais, incluindo a alavancagem e a
construção de novas competências” (CARBONE, et al., 2009, p. 35), compreende-se
que o conceito de competência embora tenha se mostrado adequado para a
realidade de muitas organizações, não pode ser considerado um fim em si mesmo,
mas um conceito em constante evolução.
Apesar das transformações e do seu uso cada vez mais recorrente, a gestão
por competências no serviço público, conforme apontado em outros estudos, não
está consolidada. Isto se deve a fatores diversos como a descontinuidade da gestão,
a percepção ou ausência de sensibilização do quadro de pessoal referente aos
conhecimentos e habilidades requeridos para desenvolver uma tarefa ou função,
falta de apoio da alta liderança, cultura e clima organizacional, legislação rígida e
apego a formas tradicionais de gestão (SILVA; MELLO, 2011; GIUDICE, 2012;
CARMO, et al., 2017; KRIIGER, et al., 2018).
Denota-se, porém, que a implantação deste modelo de gestão ocorre de
maneira gradativa no setor púbico à medida em que os gestores reconhecem seus
benefícios. Neste sentido, Amaral (2006) destaca que a aplicação do modelo de
gestão por competências no setor público tem potencial em todo o ciclo de ações de
gestão de pessoas, propiciando a inovação e aprimorando a capacidade de
mobilização de talentos.
Com o objetivo de descrever a percepção dos servidores quanto ao
processo de implantação da gestão por competências em uma organização pública
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federal, os autores identificaram os possíveis ganhos com a adoção deste modelo
no setor público, como o alinhamento estratégico, melhoria de alocação de pessoal,
melhoria do clima organizacional e melhoria do desempenho tanto individual quanto
institucional (MONTEZANO et al., 2019).
Desse modo, compreende-se que o setor público tem procurado
acompanhar e aderir esse movimento gradativamente, adotando a gestão por
competências como uma alternativa de gestão flexível e empreendedora
(GUIMARÃES, 2000), impulsionado pela crescente preocupação com a eficiência e
eficácia da gestão pública e pela demanda por processos e serviços públicos
inovadores e de maior qualidade.
No presente estudo, a competência é compreendida como a combinação
sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressos pelo desempenho em
determinado contexto profissional ou estratégia organizacional, orientada para os
resultados e que agregam valor à organização e às pessoas.
2.2.2 Principais fatos e proposições jurídicas da Gestão por Competências na
Administração Pública
Neste item, será apresentado um breve histórico que marca a evolução da
Gestão por Competências na Administração Pública. Optou-se por abordar os fatos
e proposições jurídicas a partir do ente Federal, pois são estas referências que
fornecem

subsídios

aos

demais

entes

da

Administração

Pública

para

implementarem a gestão da capacitação por competências em seus respectivos
órgãos e unidades.
A trajetória da gestão por competências no Brasil tem início na década de
30, a partir de duas diretrizes. A primeira, foi a Lei n.º 284, de 28 de outubro de
1936, que institui o Conselho Federal do Serviço Público Civil, responsável pelo
estudo e organização dos serviços públicos e propor ao Governo medidas
necessárias ao seu aperfeiçoamento (BRASIL, 1936). A segunda, foi a publicação
do Decreto-Lei n.º 579, de 30 de julho de 1938, que dispõe sobre a criação do
Departamento Administrativo do Serviço Público, responsável pelo estudo,
organização e inspeção de novas diretrizes para a seleção e o aperfeiçoamento
profissional e estruturação de quadros de pessoal, pautados na economia e
eficiência (BRASIL, 1938).
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A década de 60 foi marcada por um importante movimento de reforma
Administrativa. Com a publicação do Decreto-Lei n.º 200, de 25 de fevereiro de
1967, o Poder Executivo promove a revisão legislativa e das normas relativas ao
quadro de pessoal pautando-se, entre outros princípios, na profissionalização e no
aperfeiçoamento de servidores públicos e do quadro de dirigentes (BRASIL, 1967).
A criação da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em 1986,
foi um dos resultados das macrotransformações que ocorreram no setor público na
década de 80. A ENAP foi instituída com o objetivo de planejar, promover, coordenar
e avaliar as atividades de formação, aperfeiçoamento e profissionalização dos
servidores civis da administração pública federal.
Entretanto, é a partir da segunda metade da década de 90 que novos
esforços são dispensados para normatizar a participação de servidores públicos
federais em eventos de capacitação e treinamento, o que resultou na edição do
Decreto n.º 2.029, de 11 de outubro de 1996, revogado dois anos mais tarde pelo
Decreto n.º 2.794, de 01 de outubro de 1998, que instituiu a Política Nacional de
Capacitação dos Servidores da Administração Pública Federal (BRASIL, 1998).
Com base na necessidade de modernização administrativa e no alinhamento
e articulação das normas jurídicas, o Poder Executivo Federal redigiu o Decreto n.º
5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a Política e as Diretrizes para o
Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal. No entanto, esta
norma foi revogada pelo Decreto n.º 9.991, de 06 de setembro de 2019, que dispõe
sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas e regulamenta
dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e
afastamentos para ações de desenvolvimento (BRASIL, 2019).
No âmbito municipal, a trajetória se inicia a partir da publicação do Decreto
Municipal n.º 3.343, de 04 de março de 2013, que estabelece a estrutura
administrativa do Poder Executivo. Nesta norma, constava a criação da Divisão de
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, órgão vinculado à Divisão de Recursos
Humanos (FAZENDA RIO GRANDE, 2013).
No entanto, a norma que marca a evolução da gestão por competências na
Administração Pública Municipal foi a Lei Complementar n.º 92, de 29 de abril de
2014. Além do objetivo de reorganizar a estrutura de cargos, carreiras e
remuneração, visando aprimorar a eficácia e a qualidade dos serviços públicos, a
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norma prevê a criação de uma Escola de Administração Pública (FAZENDA RIO
GRANDE, 2014), implementada somente quatro anos depois.
Instituída pelo Decreto Municipal n.º 4.844, de 03 de dezembro de 2018, a
Escola de Administração Pública Municipal (EAPM), coordenada pela Divisão de
Treinamento e Desenvolvimento, tem por finalidade institucional promover o
aprimoramento contínuo e permanente das competências dos servidores públicos
municipais, com foco em resultados, visando a prestação de serviços públicos de
excelência (FAZENDA RIO GRANDE, 2018).
Este movimento de implementação de escolas de governo enfrenta um
grande desafio: articular a gestão da educação no trabalho com o referencial de
competência no setor público, em um ambiente muitas vezes enraizado pelo modelo
altamente burocrático ou da baixa expectativa da sociedade em relação a qualidade
dos serviços públicos. Ainda assim, depreende-se que a instauração de escolas de
governo, também denominadas de escolas de gestão ou de administração pública,
revela a crescente preocupação com a profissionalização dos agentes públicos face
à necessidade de modernização e eficiência da administração pública.
2.3

Treinamento,

Desenvolvimento

e

Educação

Profissional:

conceitos

e

aplicabilidade na Administração Pública
É correto dizer que os processos de aprendizagem estão cada vez mais
presentes e valorizados no ambiente organizacional, seja no âmbito privado ou
público.

As

constantes

transformações,

principalmente

tecnológicas

e

de

informação, exigem que as pessoas estejam abertas e flexíveis para questionar e
modificar não apenas o ambiente em que vivem e trabalham, mas também para
maximizar a sua capacidade de adaptação às mudanças (VERGARA, 2009).
Por esta razão e, conforme asseveram Carbone et al. (2009) o
desenvolvimento das competências se dá por intermédio da aprendizagem, que
envolve simultaneamente a assimilação de conhecimentos e a aquisição ou
aperfeiçoamento de habilidades intelectuais (domínio cognitivo), o desenvolvimento
de habilidades manipulativas (domínio psicomotor) e a internalização de atitudes
(domínio afetivo).
Nesse sentido, as ações de treinamento, desenvolvimento e educação
profissional surgem como facilitadoras do processo de aprendizagem nas
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organizações,

propiciando

o

aperfeiçoamento

ou

desenvolvimento

de

conhecimentos e habilidades que agreguem valor ao indivíduo e à instituição.
No ambiente organizacional, a aprendizagem pode ser compreendida como
o processo de aquisição de conhecimentos, habilidades e comportamentos, ou seja,
a aquisição de saberes e experiências que influenciam o pensamento e os hábitos
dos colaboradores (RIBEIRO, 2018) por intermédio de ações de treinamento e
desenvolvimento dos profissionais.
Com relação aos conceitos de treinamento e desenvolvimento, Noe (2015,
p.06) destaca que:
O treinamento é o esforço planejado de uma empresa para facilitar o
aprendizado
de
competências,
conhecimentos,
habilidades
e
comportamentos relacionados ao trabalho. Seu objetivo é que os
funcionários tenham domínio de conhecimentos, habilidades e
comportamentos e possam aplica-los às atividades do dia a dia. O
desenvolvimento é semelhante ao treinamento, porém mais focado no
futuro. Ele engloba tanto treinamento quanto educação formal, experiência
de trabalho, contatos e avaliações de personalidade, habilidades e talentos
que ajudem o funcionário a se preparar para futuros empregos ou funções.
(NOE, 2015, p.06. Grifos do autor).

Portanto, depreende-se que o treinamento é um processo de curto e médio
prazo, com foco em questões mais específicas do cargo ou função atuais. Já o
desenvolvimento é uma construção em longo prazo e que agrega conhecimentos e
experiências e prepara o colaborador para cargos e funções mais complexas.
A

educação

profissional,

por

sua

vez,

refere-se

à

aquisição

de

conhecimentos e atributos técnicos e comportamentais necessários para o exercício
próprio de funções ou cargos de uma determinada profissão. Conforme dispõe a Lei
de Diretrizes e Bases da educação nacional e o Decreto n.º 5154, de 23 de julho de
2004, a educação profissional é classificada em três níveis: a formação inicial e
continuada de trabalhadores; a educação profissional técnica de nível médio; e a
educação profissional tecnológica, equivalente aos níveis de graduação e pósgraduação (BRASIL, 2004).
Os cursos de educação profissional técnica e tecnológica, de nível médio e
superior, respectivamente, devem ser desenvolvidos em instituições credenciadas
pelo Ministério da Educação (MEC) para que possam emitir diplomas oficiais e
reconhecidos em todo o território nacional (FREIRE, 2014).
A formação, inicial ou continuada, pode ser compreendida como uma
atividade formal de aprendizagem, na qual a pessoa receberá conhecimentos ou

41

desenvolverá habilidades por intermédio de ações estruturadas previamente. Esta
modalidade de educação profissional é indicada para pessoas que necessitam
“adquirir um repertório sobre um tema ou sobre um trabalho que não conhece ou
para o qual está pouco amadurecido” (DUTRA et al., 2019, p.106).
Neste sentido, Freire (2014) assevera que a educação profissional abrange
não somente os cursos formais, legalmente instituídos e regulamentados, mas
também os cursos de qualificação de curta ou média duração que visam a aquisição
ou o aperfeiçoamento de habilidades e competências para o exercício das atividades
e tarefas de uma determinada profissão. Estas qualificações profissionais podem ser
realizadas em instituições educacionais especializadas ou promovidas no ambiente
de trabalho com o objetivo de desenvolver colaboradores e líderes da instituição.
Existem

diversas

modalidades

que

podem

ser

utilizadas

para

o

desenvolvimento de pessoas nas organizações e a escolha deve ser baseada nos
objetivos educacionais almejados (QUADRO 5). Destaca-se, também, o uso da
tecnologia como um facilitador e impulsionador na oferta de cursos e treinamentos
na modalidade à distância.
De acordo com Kanaane e Ortigoso (2018), a Educação à Distância
possibilita democratizar o acesso à educação; otimizar o processo de ensinoaprendizagem; propiciar uma aprendizagem autônoma e ligada à experiência;
promover um ensino inovador e de qualidade; incentivar a educação permanente;
transferir o aprendizado para o desempenho profissional; e reduzir custos.
Quadro 5 – Principais modalidades de treinamento e desenvolvimento
Modalidade

Definição

Conferência

Visa um público específico, que demonstra familiaridade com o assunto
abordado. Um ou mais palestrantes fazem sua apresentação. Não são
permitidas a interação durante as palestras, apenas perguntas ao final da
exposição.

Congresso

Caracteriza-se pela reunião de especialistas em determinada área do
conhecimento para apresentação de pesquisas, teses e estudos científicos feitos
pelos palestrantes. As apresentações devem ser aprovadas previamente pela
comissão organizadora do evento.

Curso

Podem ser caracterizados como “cursos livres” por sua natureza de não
obrigatoriedade de padronização da grade curricular e da carga horária. Tem por
objetivo formar, aperfeiçoar ou desenvolver pessoas. A abordagem pode ser
teórica ou prática, dependendo dos objetivos do programa.
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Modalidade

Definição

Fórum

Reunião que busca a participação efetiva de um grande número de pessoas. A
meta é sensibilizar e motivar os participantes sobre determinado assunto.

Mesa-redonda

Reunião conduzida por um coordenador/moderador, que dirige os trabalhos,
orientando a discussão para que ela não fuja do tema proposto. Cada
participante apresenta suas ideias, com tempo limitado, seguido pelos debates.
A participação da plateia se limita em ouvir os expositores.

Palestra

Tem como objetivo apresentar algum assunto de forma abreviada. O público
participante deve ser selecionado de acordo com a afinidade com o tema
abordado para maior eficiência. Em palestras, não são avaliados os resultados
obtidos.

Seminário

O objetivo é suscitar o debate sobre determinados temas, até então pouco
estudados. Caracteriza-se pela exposição de um especialista em determinado
tema, seguida de debate com o auditório. A dinâmica do seminário se divide em
três fases: exposição, discussão e conclusão.

Simpósio

É um tipo de reunião para discussão de um tema. Não são apresentadas
conclusões e sim impressões sobre determinado assunto que é colocado em
debate durante o evento. Vários oradores se pronunciam sobre o tema, sem
discussão entre os participantes. É aberto espaço para o público se pronunciar
sem, no entanto, que haja o debate entre os expositores.

Workshop

É uma atividade que pretende aprofundar a discussão de determinados temas
específicos. Por conta disso, está voltado mais para profissionais de nível
técnico ou superior. Nesta modalidade, a ideia é que haja uma intensa
participação de todos, e que a discussão e abordagem do tema e assuntos
sejam de ordem prática.

Fonte: Adaptado de Kanaane e Ortigoso, 2018.

Conteúdos diferentes exigem estratégias de aprendizagem que se adaptem
ao assunto, contexto e público-alvo. Neste sentido, as estratégias também devem
ser escolhidas conforme as situações de aprendizagem. No Quadro 6, estão
descritas as estratégias frequentemente utilizadas, seja na modalidade presencial ou
a distância, em ações de treinamento, desenvolvimento e educação no ambiente de
trabalho (RAMAL, 2012).
Quadro 6 – Estratégias de aprendizagem na modalidade presencial ou à distância
Estratégia

Definição

Benefícios

Estudo de
caso

No estudo de caso, são descritas situações
cujas características são exploradas para
que sejam levantadas possíveis soluções.
Os
participantes
analisam
uma
determinada situação e aprende com os
erros e acertos cometidos, propiciando a
construção de critérios e de perspectivas
de avaliação.

Esta estratégia possibilita a ampliação
da visão sobre a organização e seus
processos; auxilia no entendimento
dos fatores e da complexidade de
eventos e processos; valoriza as
ações
dos
profissionais
da
organização.
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Estratégia

Definição

Benefícios

Caracteriza-se pela apresentação de
situações reais e desafiadoras aos grupos,
solicitando que atuem de maneira criativa.

Na solução de problemas, o grupo
amplia a visão sobre os processos
organizacionais; apresenta ideias e
soluções
inovadoras;
realiza
o
intercâmbio interno com os diversos
níveis da organização.

Uso de vídeo

Utilização
de
trechos
de
filmes,
propagandas e similares, que podem ser
combinadas com outras estratégias de
modo a manter a atenção do grupo e
estimular a discussão.

O uso de vídeos propicia a ilustração
e sensibilização dos participantes a
determinado assunto; motiva os
aprendizes a discutir o tema;
possibilita
a
simulação
de
experiencias e situações que, se
fossem reais, exigiriam muito tempo
ou recursos para acontecer.

Simulação

Caracteriza-se pela reprodução de uma
situação real, com nível de risco controlado.
Requer muita habilidade e preparação por
parte do facilitador, responsável pela
condução e feedback imediato aos
participantes.

A simulação propicia a formação de
multiplicadores do conhecimento, bem
como,
o
aperfeiçoamento
de
habilidades.

Exposição
dialogada

Estratégia que parte de uma apresentação
conduzida por um especialista no assunto
com intuito de transmitir informações,
teorias ou princípios. O diálogo deve ser
estimulado durante a apresentação,
incluindo o envolvimento dos participantes
por intermédio de perguntas e discussões.

A exposição dialogada possibilita a
introdução de um novo assunto; a
apresentação de uma visão de geral
ou de uma síntese de determinado
tópico; a transmissão de fatos, dados
ou estatísticas (DE AQUINO, 2008,
apud RAMAL, 2012).

Jogos
educacionais

Os jogos geralmente envolvem elementos
de desafio, competição ou cooperação. Por
intermédio deste recurso, os participantes
podem praticar ações como negociação,
persuasão, cooperação e análise das
partes para formar o todo para fundamentar
a tomada de decisões.

Esta estratégia possibilita a fixação de
conceitos técnicos de forma lúdica;
atrai e mantém o interesse e
entusiasmo;
possibilita
a
aprendizagem também a partir dos
erros.

Nesta estratégia, dois ou mais participantes
desempenham papéis em um cenário
relacionado a um tópico em estudo. Pode
ser uma situação de tomada de decisão no
ambiente de trabalho ou de atendimento ao
cliente, por exemplo.

A
dramatização
oferece
a
oportunidade de os aprendizes
aprimorarem suas habilidades e
aperfeiçoarem também o seu lado
emocional, assumindo papéis que não
são desempenhados por eles no
ambiente de trabalho. Isso auxilia na
compreensão de um problema sob um
ponto de vista diferente.

Solução de
problemas

Dramatização
(role-play)

Fonte: Adaptado de Ramal, 2012.
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Comumente utilizadas na modalidade presencial, alguns métodos e
estratégias para desenvolvimento de pessoas nas organizações podem ser
adaptados na modalidade online, quando realizados a partir de um Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA). Este recurso possibilita a consulta, dinamização dos
conteúdos, reflexão e análise dos processos e resultados a partir da disponibilização
de textos, imagens e animações, de forma dinâmica e interativa, que propiciem a
aprendizagem dos participantes (RAMAL, 2012).
De acordo com Noe (2015), quando elaborados corretamente, as ações
educacionais que utilizam tecnologias na modalidade online possibilitam que os
participantes ditem o seu próprio ritmo, recebam feedback de suas atividades,
acessem os conteúdos a qualquer hora e lugar, além da possibilidade de
armazenamento de informações que podem subsidiar decisões gerenciais. Para
este autor, a escolha deste método também pode ser influenciada pela
disponibilização de verbas para desenvolvimento de pessoas, distribuição geográfica
dos funcionários, dificuldade de comparecer ao treinamento e se as novas
tecnologias fazem parte da estratégia organizacional.
Cabe mencionar que, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade
de ensino à distância as avaliações possuem um importante papel na consolidação
da aprendizagem. As avaliações formativas e somativas são comumente aplicadas
durante ou ao final de uma ação educacional. A avaliação formativa ocorre durante o
desenvolvimento das atividades educacionais “a partir da observação, por parte do
facilitador, sobre o desempenho e sobre a interação dos aprendizes tanto com os
demais participantes quanto com os objetos de aprendizagem” (RAMAL, 2012,
p.153). Já a avaliação somativa permite conhecer o nível de aprendizagem
alcançado pelos participantes e, portanto, é realizada ao final de uma unidade de
ensino ou de um curso (RAMAL, 2012).
Entretanto, no contexto organizacional a avaliação dos programas de
treinamento, desenvolvimento e educação profissional possui suas peculiaridades.
Este tema tem como um dos principais expoentes Donald Kirkpatrick, que propôs a
mensuração em quatro níveis de avaliação (QUADRO 7). Cada nível de avaliação
fornece informações que devem ser compostas para a análise da eficácia e
efetividade

da

ação

educacional,

em

consonância

com

os

objetivos

de

aprendizagem e as demandas da instituição pela capacitação e formação de seus
colaboradores.
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Quadro 7 – Níveis de avaliação das ações de treinamento e desenvolvimento
Nível

Nomenclatura

Definição

Nível 1

Reação

Também denominado de medida de satisfação, este nível avalia
as percepções dos participantes com relação ao conteúdo,
instrutor, recursos instrucionais, local de aplicação, entre outros
aspectos cujas informações podem auxiliar na promoção de
melhorias dos programas de treinamento e desenvolvimento.

Nível 2

Aprendizagem

Este nível de avaliação corresponde à contribuição da ação
educacional para a aquisição ou aperfeiçoamento dos
conhecimentos, habilidades e atitudes dos participantes.

Comportamento

Implica na identificação da transferência e aplicação do que foi
assimilado na ação educacional, por parte dos participantes, para
o comportamento no ambiente de trabalho e suas respectivas
atividades.

Resultados

Este nível de avaliação consiste em determinar o impacto das
ações de treinamento e desenvolvimento nos resultados dos
negócios ou se contribui efetivamente para os objetivos e metas
da organização.

Nível 3

Nível 4

Fonte: Adaptado de Kirkpatrick e Kirkpatrick, 2010.

Independentemente do método ou estratégia de aprendizagem escolhido, é
correto dizer que a educação profissional no ambiente de trabalho se constitui como
um dos mecanismos essenciais para o desenvolvimento ou aprimoramento de
competências, visando à melhora do desempenho efetivo nas tarefas e atividades
em consonância com um ambiente de gestão complexo e em constates
transformações, sejam elas sociais, econômicas, políticas ou tecnológicas.
No setor público brasileiro, a necessidade de capacitação profissional de
seus agentes viera “no bojo dos processos de reforma dos aparatos estatais”
(SOUZA, 2002). Conforme destaca a autora:
Eficiência, democratização, responsabilidade, resultados efetivamente
produzidos e gestores voltados para interesse público e para o cidadão são
componentes fundamentais para a construção do Estado para o século XXI,
suficientemente capacitado para garantir os direitos sociais de um cenário
mundializado. (SOUZA, 2002, p.87).

Desse modo, entende-se que não é possível falar em processos e sistemas
bem-sucedidos sem o desenvolvimento de pessoas por intermédio de um processo
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de formação de qualidade. No âmbito público, isso se traduz em ações educacionais
efetivas e eficazes, voltadas ao aprimoramento dos conhecimentos, habilidades e
atitudes dos agentes públicos.
A partir de dados coletados por intermédio de pesquisa documental,
observação e entrevistas, Teixeira Filho et al. (2017) identificaram uma melhora do
nível de educação formal obtidos pelos programas de capacitação dos servidores de
uma instituição pública federal. Já os resultados do estudo de Dias e Guimarães
(2016), destacam que os treinamentos promovidos no âmbito da Prefeitura de
Manaus promoveram a valorização do aperfeiçoamento profissional pelos agentes e
a redução de erros cometidos pelos servidores, contribuindo para a melhora na
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.
Depreende-se, portanto, que as ações de educação profissional aplicados
ao setor público propiciam o desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos
e habilidades dos servidores, diminuindo a distância entre o desempenho atual e os
objetivos e metas institucionais, melhorando a eficiência, eficácia e efetividade na
prestação de serviços públicos e, consequentemente, promovendo a qualidade de
vida e bem-estar dos cidadãos.
Sob esta perspectiva, Cosby (2014) afirma que os profissionais de recursos
humanos desempenham um papel estratégico na elaboração e desenvolvimento de
programas que preparam e impulsionam os colaboradores em iniciativas voltadas
para a sustentabilidade nas organizações. Do mesmo modo, este estudo parte da
concepção de que, enquanto subsistemas de gestão de pessoas, as ações e
programas educacionais realizados no ambiente de trabalho podem auxiliar na
formação de líderes que incluam o tema da sustentabilidade em suas ações,
decisões e atividades.
2.4 De Gestor a Líder Sustentável
A temática da liderança tem sido objeto de estudos e pesquisas em diversas
áreas do conhecimento e sob diferentes enfoques e contextos. Mas como
caracterizá-la no setor público? Qual a diferença entre gestor e líder?
De acordo com o dicionário Aurélio, o gestor é aquele que possui a
capacidade para administrar negócios alheios. O Líder, por sua vez, é aquele com
capacidade para tomar decisões e influenciar ideias e ações de outras pessoas
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(FERREIRA, 2010). No entanto, esta diferença é pouco instrumentalizada,
principalmente, diante da peculiaridade que se constituem os serviços públicos.
Neste sentido, Dutra et al. (2019), destacam alguns aspectos da realidade
do serviço público que podem dificultar a consolidação dos profissionais que atuam
na condição de líderes, tais como: a descontinuidade dos cargos gerenciais em
decorrência das mudanças de governo; a escolha e nomeação de profissionais mais
sob uma perspectiva política do que técnica; falta de experiência em posições
gerenciais ou em funções no serviço público; e a instabilidade da posição.
Desse modo, convém abordar sobre a diferença conceitual e prática entre
gestor e líder, considerando os fatores elencados no parágrafo imediatamente
anterior, bem como, o ambiente de gestão no qual o líder no serviço público precisa
desenvolver suas atividades.
Dutra et al. (2019) sugerem que a principal diferença entre gestor e líder, é
que o primeiro é responsável por gerenciar recursos, ou seja, atua em uma arena
política na organização, seja no nível tático – caracterizado por ser um espaço de
disputa de recursos, como orçamento, investimentos, espaço físico, etc. – ou em
nível estratégico – espaço de discussões sobre o futuro da organização, parcerias
estratégicas, relacionamento com os stakeholders, influência no contexto onde a
organização se situa.
Por outro lado, pesquisa realizada a partir do levantamento empírico de
dados por meio de uma entrevista semiestruturada com gestores públicos em
posições estratégicas dos governos estaduais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro,
identificou que o perfil do líder no setor público caracteriza-se, principalmente, por
competências vinculadas às habilidades de relacionamento e atitudes gerenciais do
que conhecimentos técnicos, estes, em maior grau, competências requeridas aos
gestores (OLIVEIRA; SANT’ANNA; VAZ, 2010).
Além disso, a etimologia da palavra gerir está muito mais relacionada à
capacidade de administrar do que influenciar pessoas e tomar decisões. O termo
“gerir” tem origem no latim e significa carregar – algo ou uma responsabilidade –,
produzir ou organizar alguma coisa (CUNHA, 2010).
O termo “líder”, por sua vez, tem origem no vocábulo em inglês “leader”, de
“to lead”, que significa conduzir, liderar (CUNHA, 2010). Sob esta perspectiva,
Robbins (2005) define a liderança como:
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[...] a capacidade de influenciar um grupo para alcançar metas. A origem
dessa influência pode ser formal, como a que é conferida por um alto grau
na organização. A liderança não sancionada - aquela com capacidade de
influenciar os outros que emerge fora da estrutura formal, ou até mais. Em
outras palavras, os líderes podem surgir naturalmente de dentro de um
grupo ou por indicação formal (ROBBINS, 2005, p. 258).

Desse modo, entende-se que, no setor público, a atuação do gestor está
mais voltada para o nível tático ou operacional, requerendo, em maior grau,
conhecimentos e habilidades técnicas do que comportamentais e gerenciais,
atributos essenciais requeridos à função do líder, que atua em nível estratégico na
organização e possui a capacidade de influenciar e conduzir as pessoas.
Além da atuação baseada nos princípios da Administração Pública e,
embora outras competências sejam requeridas na contemporaneidade, como
pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, liderança e constância de
propósitos, comprometimento com as pessoas, foco no cidadão, responsabilidade
social, controle social e gestão participativa (ALTOUNIAN; SOUZA; LAPA, 2018), o
gestor público precisa ir além.
Na medida em que os desafios de gestão e liderança se tornam ainda mais
presentes, mais expectativas são colocadas sobre os agentes públicos. Liderar em
um ambiente de elevada incerteza e de constantes mudanças exige que os desafios
sejam compreendidos, abordados e gerenciados de maneira eficiente e eficaz, o que
requer modelos alternativos e efetivos de gestão e liderança (HIND; WILSON;
LENSSEN, 2009).
Ao abordar sobre os desafios na capacitação de lideranças no setor público,
Smith (2003) assevera que:
Existem muitas pessoas sendo deixadas para trás. Há muitas pessoas que
se sentem excluídas. Mais pessoas precisam ser beneficiadas. O meio
ambiente precisa ser protegido. Assuntos de paz e segurança precisam ser
priorizados nas agendas (SMITH, 2003, p.105).

E ainda, conforme destaca Smith (2003), os mercados não podem, sozinhos,

prover bens públicos globais como a proteção do meio ambiente, a inclusão social e
a garantia de segurança. Corroborando esta afirmação, Dias e Borges (2015)
destacam que as organizações públicas poderão transpor os desafios sociais
mediante uma liderança que promova a inovação e a sustentabilidade. E é por
intermédio do desenvolvimento de lideranças que as organizações poderão
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incorporar o tema da sustentabilidade em seus programas de desenvolvimento de
gestão (PLESS; MAAK; STAHL, 2012).
Sob este enfoque, D’Amato et al. (2010) afirmam que é necessária a
adaptação contínua e a recontextualização das práticas que promovem a
sustentabilidade, o que será possível a partir da consolidação de uma cultura de
liderança que apoie e assuma este propósito.
O termo sustentabilidade origina do latim, a partir dos verbos sustentare
(manter) e sustinere (não deixar cair). No entanto, sua utilização implica em uma
polissemia de sentidos (MALVEZZI, 2013). O uso da expressão no presente estudo,
parte da premissa de que a sustentabilidade é a inter-relação de três pilares
essenciais: social, econômico e ambiental.
O economista John Elkington, no livro intitulado “Sustentabilidade – canibais
com garfo e faca”, publicado pela primeira vez em 1997, traduz estas dimensões
para o âmbito dos negócios e sugere a expressão Triple Bottom Line – profit, people,
planet –, também conhecido como Tripé da Sustentabilidade, o qual reflete os
pilares do capital humano, do planeta ou capital natural e o pilar econômico. Estes
pilares devem relacionar-se para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado.
Corroborando a importância deste conceito, Elkington assinala que “recusar o
desafio imposto pelos três pilares é correr o risco de extinção” (2011, p. 33).
Assim, a partir da necessidade de aplicar a ética baseada em valores e
equilibrar o desenvolvimento econômico, com justiça social e respeito e proteção ao
meio ambiente, de forma eficiente e eficaz e em longo prazo, a liderança sustentável
torna-se uma alternativa para a mudança de paradigmas.
A partir do conceito de liderança globalmente responsável desenvolvido pela
European Foudation for Management Development (EFMD), com o apoio do UN
Global Compact, destaca-se que:
A liderança que é necessária agora e no futuro pode ser descrita como uma
liderança globalmente responsável. Isso significa o exercício global de uma
liderança ética e baseada em valores, na busca do progresso econômico e
social do desenvolvimento sustentável. Ela é baseada na compreensão
fundamental da interconexão do mundo e do reconhecimento da
necessidade de avanços econômicos, sociais e ambientais. Ela também
requer a visão e a coragem de colocar a tomada de decisão e a prática
gerencial dentro de um contexto global (EUROPEAN FOUDATION FOR
MANAGEMENT DEVELOPMENT, 2005, p.2).
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Todavia, as lideranças globalmente responsáveis, em todos os níveis,
enfrentam quatro desafios fundamentais: pensar e agir em um contexto global;
ampliar seu propósito institucional para que reflita sua prestação de contas para a
sociedade; colocar a ética no centro de seus pensamentos, palavras e ações; as
lideranças e as escolas e centros de educação para a liderança devem dar à
responsabilidade

corporativa

global

a

devida

centralidade

(EUROPEAN

FOUDATION FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 2005).
Entretanto, esses desafios podem ser transpostos com o modelo de
competências para o exercício da liderança sustentável. Isto porque este modelo
reconhece as mudanças disruptivas e transformadoras que ocorrem no contexto dos
negócios e na sociedade e implica em uma nova direção e condição necessária para
a transformação e desenvolvimento sustentáveis. A partir disso, destaca-se que os
futuros líderes precisarão assumir práticas pelas quais possam descobrir e ajustar
novas mentalidades, crenças e atitudes e desenvolver as habilidades relevantes
para a sustentabilidade (TIDEMAN; ARTS; ZANDEE, 2013).
Outra característica importante deste tipo de liderança é a gestão
responsável e o compromisso com todos os recursos da organização – humanos,
materiais, ambientais e financeiros. Neste sentido, a liderança sustentável não é
apenas sobre o que o líder faz, mas como outras pessoas são afetadas pelas ações
desse líder (ULRICH; SMALLWOOD, 2013), o qual ainda deve adotar um agir ético
e de acordo com as normas morais e legais e se responsabilizar pelas
consequências de suas ações (WALDMAN; GALVIN, 2008).
Contudo, se o gestor público estiver comprometido com a sustentabilidade
suas ações resultarão em melhor desempenho organizacional (WANG; VAN WART;
LEBREDO, 2014) e os próprios cidadãos serão engajados para um movimento de
efetiva colaboração contra a crise global (ROGERS; GUMUCHDIJAN, 2016). Desse
modo, torna-se indispensável à adoção e o alinhamento de estratégias voltadas para
a sustentabilidade devidamente articuladas com a elaboração e execução de
políticas públicas, o que será possível a partir do desenvolvimento de lideranças
sustentáveis no setor público que incluam conceitos e ações relacionadas ao
desenvolvimento local sustentável em seu bojo de atuações.
Assim, ressalta-se que instituições bem-sucedidas e que mais crescem no
futuro podem ser aquelas que incluem seus stakeholders para ajudar a melhorar a
qualidade, a efetividade e, consequentemente, a sustentabilidade dos processos e
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serviços (MANZ, 2015) e incluem, em todas as suas ações, a perspectiva ética –
normas, valores e princípios (PLESS, 2007).
Denota-se, na literatura, uma variação do uso dos termos liderança
sustentável e liderança globalmente responsável. Neste estudo, estes termos são
compreendidos

como

sinônimos,

optando-se

pela

expressão

“Liderança

Sustentável”, pois a palavra “responsável”, no setor público, já é amplamente
utilizada para fazer referência à responsabilidade dos gestores na utilização de
recursos públicos, como é o caso da Lei Federal n.º 101/2000.
A Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, também conhecida
como a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas para o controle das
finanças públicas, com planejamento e transparência, visando o cumprimento das
metas orçamentárias (GALVÃO; GIL; JÚNIOR, 2016).
Desse modo, na presente pesquisa a liderança sustentável no setor público
pode ser entendida como o conjunto de características e competências essenciais
para integração dos aspectos econômicos, sociais e ambientais no planejamento e
operacionalização de políticas públicas e estratégias de interesse público visando o
bem-estar da sociedade, respeitando os limites do planeta.
2.5 Estado da Arte
Conforme já destacado por Sant’Anna et al. (2017), as pesquisas que
abordam a relação entre os temas liderança e sustentabilidade estão subdivididas
em duas perspectivas: a primeira, refere-se ao conjunto de práticas e estratégias
organizacionais visando à promoção da sustentabilidade nas organizações; e a
segunda, refere-se às competências, comportamentos e características individuais
relacionadas à pessoa do líder e que contribuem para a consolidação da
sustentabilidade na organização. Esta última, se configura o foco deste estudo.
O trabalho de Hargreaves e Fink (2006) pode ser considerado um dos
pioneiros na busca de um modelo de liderança sustentável. Ao trazer à discussão o
conceito de liderança sustentável para a educação, os autores propuseram sete
princípios que compõem a estratégia para a formação desses líderes (QUADRO 8).
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Quadro 8 – Os Sete Princípios para a formação de Líderes Sustentáveis
Princípio

Conceito

Profundidade

Propiciar aprendizagem significativa a que todos têm direito.

Durabilidade

Desenvolver uma liderança que perdura ao longo do tempo,
preservando a missão, os objetivos e os valores institucionais.

Amplitude

Sustentar a ideia de uma liderança distribuída – na sala de aula, na
escola e no sistema educativo.

Justiça

Desenvolver um estilo de liderança socialmente justa e responsável
pelo bem público.

Diversidade

Promover a diversidade no ensino e na aprendizagem,
considerando-a como elemento coeso na aquisição de saberes e
de competências para todos os alunos.

Disponibilidade de recursos

Reconhecer os líderes pelo seu talento e saber esperar pelos
resultados concretizados nas metas que definiu, sem propor
mudanças consideradas irrealistas.

Conservação

Respeitar e aprender com as teorias e práticas do passado,
possibilitando a construção de um futuro melhor.

Fonte: Adaptado de Hargreaves e Fink, 2006.

Nesta perspectiva, Wiek, Withycombe e Redman (2011) sugeriram cinco
competências-chave para a promoção da sustentabilidade nas organizações,
consideradas pelos autores como essenciais na resolução de problemas complexos
quando aplicadas de maneira integrada (QUADRO 9).
Quadro 9 – Competências-chave para a promoção da sustentabilidade nas organizações
Competência

Descrição

Pensamento sistêmico

Capacidade para analisar coletivamente sistemas complexos em
diferentes domínios (sociedade, meio ambiente, economia, etc.) e
em diferentes escalas (do nível local ao global), considerando-se
as diversas características relacionadas às questões de
sustentabilidade e maneiras para resolução de problemas, de
forma sistêmica.

Competência antecipatória

Capacidade de analisar, avaliar e antecipar cenários futuros sobre
questões relacionadas à sustentabilidade e criar métodos para de
resolução de possíveis problemas. A capacidade de analisar inclui
a compreensão e articulação da sua estrutura, principais
componentes e sua dinâmica; a capacidade de avaliar se refere às
habilidades comparativas que se relacionam com o 'estado da arte';
e a capacidade de criar integra habilidades criativas e construtivas.
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Competência normativa

Capacidade de mapear, especificar, aplicar, conciliar e negociar
coletivamente valores, princípios, objetivos e metas. Esta
capacidade permite, em primeiro lugar, avaliar coletivamente a
(in)sustentabilidade dos atuais e/ou futuros estados de sistemas
organizacionais e socioecológicos. E segundo, criar coletivamente
uma perspectiva sustentável para estes sistemas. Essa capacidade
é baseada no conhecimento normativo adquirido pela
compreensão dos conceitos de justiça, equidade, integridade
social-ecológica e ética.

Competência estratégica

Capacidade de projetar coletivamente e implementar intervenções,
transições e estratégias de governança de transformação em
direção à sustentabilidade. Requer uma compreensão aprofundada
de conceitos estratégicos, conhecimentos sobre a viabilidade,
eficácia, eficiência de intervenções sistêmicas, bem como o
potencial de consequências não intencionais, etc.

Competência interpessoal

Capacidade para motivar, possibilitar e facilitar a colaboração e a
pesquisa sobre a sustentabilidade e a resolução de problemas, de
maneira colaborativa e participativa. Inclui habilidades avançadas
de comunicação, tomada de decisão, negociação, colaboração,
liderança, pensamento-cultural e pluralista e empatia. Todas estas
habilidades são importantes para a colaboração bem-sucedida das
partes interessadas e configura uma necessidade para a maioria
das competências anteriores. A capacidade de compreensão,
aceitação e promoção das diversidades, das diferentes culturas,
grupos sociais, comunidades e indivíduos é o principal componente
desta competência.

Fonte: Adaptado de Wiek, Withycombe e Redman, 2011.

Destaca-se, também, o estudo de Tideman; Arts e Zandee (2013), que
sugeriram um modelo denominado 6Cs de liderança sustentável, o qual indica que a
mentalidade de contexto, consciência e continuidade, quando combinados com as
habilidades de liderança conectada e criativa, permitem o surgimento de lideranças
coletivas necessárias para a transformação sustentável da cadeia de valor e o
impacto social sustentável em larga escala.
Ainda sob este ângulo, a pesquisa de Armani (2017) analisou os atributos
que caracterizam as lideranças sustentáveis nas organizações. Por meio de uma
entrevista realizada com 14 gestores de quatro empresas, a autora analisou a
relevância destas características para os gestores e apontou sete atributos mais
importantes, os quais podem estar relacionados aos aspectos pessoais do gestor ou
à cultura organizacional. São eles: liderança, habilidade interpessoal, foco em
sustentabilidade, orientação para a mudança, alinhamento com a cultura
organizacional, valores e princípios morais e visão de negócio.
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Com o objetivo de explorar a relação entre gestão por competências e ações
organizacionais voltadas para a sustentabilidade, Munck; Souza e Zagui (2012)
realizaram uma pesquisa, de natureza qualitativa e por intermédio de entrevistas em
profundidade, com gestores do departamento de Recursos Humanos de três
empresas localizadas no norte do estado do Paraná. O estudo revelou que a gestão
por competências exercia forte influência nas ações voltadas para a sustentabilidade
nestas empresas.
Já na esfera pública, destaca-se o trabalho de Filippim e Moslinger (2017)
que analisou a ocorrência de elementos de liderança sustentável na visão e na
prática de agentes públicos. A pesquisa, de abordagem qualitativa, utilizou o método
do estudo de caso por intermédio da técnica de história de vida de dois líderes em
sustentabilidade da região da Associação Metropolitana do Meio Oeste de Santa
Catarina. Os autores apontam que os participantes apresentaram características
comuns e que se relacionam com a sustentabilidade, como o comprometimento para
o crescimento dos seus liderados e a procura constante de parcerias com
instituições externas com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento sustentável
daquela região.
Os trabalhos descritos sumariamente neste tópico tratam de assunto similar
ou correlato ao presente estudo. Denota-se que as pesquisas referentes às
características e/ou competências de líderes sustentáveis no setor público ainda são
incipientes. Acredita-se, porém, que a crescente preocupação com as questões
sustentáveis que permeiam os diversos setores propiciará futuras pesquisas acerca
deste tema, assim como propõe o presente estudo.
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3 METODOLOGIA
Neste tópico será abordada a metodologia utilizada para o desenvolvimento
deste estudo, ou seja, os caminhos percorridos para o alcance dos propósitos desta
pesquisa. A metodologia aqui apresentada é coerente com o problema formulado,
com os objetivos geral e específicos e com o referencial teórico apresentado.
3.1 Delineamento da Pesquisa
Esta pesquisa pode ser classificada quanto à sua natureza e tomando como
base os objetivos almejados e os procedimentos técnicos utilizados. Quanto à sua
natureza, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Nas palavras de Maria Cecília de
Souza Minayo, a pesquisa qualitativa:
[...] trabalha com o universo de significados, dos motivos, das aspirações,
das crenças dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser
humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que fazer e
por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada
com seus semelhantes. O universo da produção humana que pode ser
resumido no mundo das relações, das representações e da intencionalidade
e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em
números e indicadores quantitativos (MINAYO, 2015, p.21).

Desse modo, entende-se que a pesquisa qualitativa não se preocupa
necessariamente com a representatividade numérica, mas com o aprofundamento
da compreensão de um determinado grupo social ou organização, por exemplo. O
investigador que utiliza o método qualitativo busca explicar o porquê das coisas e
acaba se tornando, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto de sua pesquisa
(GOLDENBERG, 1997).
Portanto, pode-se afirmar que a pesquisa qualitativa volta sua atenção para
os aspectos da realidade que não podem ser quantificados, visando compreender e
explicar a dinâmica das relações sociais. Isto porque, conforme destacam Denzin e
Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa busca assegurar uma compreensão em
profundidade de um fenômeno. E ainda, para estes autores, a realidade objetiva só
pode ser conhecida apenas por intermédio de suas representações, da natureza
socialmente construída de determinada realidade.
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Com base nos objetivos, a presente pesquisa pode ser classificada como
exploratória. Esta categoria de pesquisa busca propiciar maior familiaridade em
relação a um fato, fenômeno ou processo, visando torná-lo mais explícito, pelo
aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições (GIL, 2002; SANTOS, 2015).
Corroborando este pensamento, Minayo (2015) assevera que a pesquisa
exploratória auxilia o investigador a propor um novo discurso interpretativo para
determinada questão.
Conforme destaca Gil (2002, p.43), “para analisar os fatos do ponto de vista
empírico, para confrontar a visão teórica com os dados da realizada, torna-se
necessário traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa”. Sob este enfoque,
também é possível caracterizar o presente trabalho como um estudo de campo.
No estudo de campo, a pesquisa é desenvolvida por intermédio da
observação direta e de entrevistas com informantes visando obter explicações e
interpretações do que acontece em uma comunidade, não necessariamente
geográfica, mas de trabalho, estudo ou de qualquer outra atividade humana. Estes
procedimentos de coletas de dados podem ser conjugados com outros, tais como
análise de documentos, questionários, filmagens e fotografias (GIL, 2002).
O presente estudo fez uso da entrevista, que se constitui em um importante
instrumento para a coleta de dados. A entrevista pode ser caracterizada como uma
conversa entre dois (ou mais) interlocutores e tem como principal objetivo construir
informações pertinentes para um determinado objeto de pesquisa. As entrevistas
são caracterizadas pela forma de organização (MINAYO, 2015). Na presente
pesquisa, foi utilizada a entrevista semiestruturada que “combina perguntas
fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o
tema em questão sem se prender à indagação formulada” (MINAYO, 2015, p. 64).
A utilização de um roteiro de entrevistas com prioridade para as perguntas
abertas se deve ao fato de que estas possibilitam respostas amplas e abrangentes,
propiciando aos participantes amplas oportunidades de respostas, bem como, a
possibilidade de ampliar e aprofundar o campo perceptivo tanto dos participantes
quanto do próprio investigador (BENJAMIN, 2008).
A pesquisa documental também foi utilizada no presente estudo, por
intermédio da análise de leis, decretos e outros documentos oficiais disponíveis no
Diário Oficial do Município. Este método “vale-se de materiais que não receberam
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ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com
os objetivos da pesquisa” (GIL, 2002, p.51).
3.2 Caracterização do Local de Pesquisa
A pesquisa foi realizada no âmbito da Prefeitura do Município de Fazenda
Rio Grande, Estado do Paraná. A escolha do local da pesquisa e, consecutivamente,
do público-alvo se deu por constituir o espaço de trabalho do pesquisador, cujo
curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Governança e Sustentabilidade fomentou
o levantamento de problematizações relacionadas às rotinas de trabalho,
especificamente, na necessidade de desenvolvimento profissional dos gestores
públicos e aperfeiçoamento da administração pública municipal.
Destaca-se que a autoridade competente declarou ciência e autorizou
expressamente a realização da pesquisa no local. Além disso, é do entendimento do
pesquisador que a organização e os participantes se aproximam dos conteúdos e
procedimentos conduzidos neste estudo.
3.3 Caracterização dos Participantes de Pesquisa
Foram convidados a participar desta pesquisa agentes públicos que atuam
na função de Chefia de Divisão da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.
Estes agentes públicos atuam em nível estratégico na organização, possuem
competência decisória e estão nomeados na respectiva função por ato próprio do
Chefe do Poder Executivo Municipal.
A participação na pesquisa se deu após explicação e assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os participantes obtiveram a garantia
do anonimato e da confidencialidade de suas respostas.
Critérios de inclusão:
•

Agentes públicos da Administração Municipal Direta que atuam na função
de Chefia de Divisão;

•

Agentes públicos municipais que concordaram em participar da pesquisa;

•

Agentes públicos municipais que assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE).
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Critérios de exclusão:
•

Agentes públicos municipais de outras esferas ou entes federativos;

•

Agentes públicos municipais que não atuam na função de Chefia de
Divisão na Administração Pública Municipal Direta;

•

Chefias de Divisão que se encontravam em período de férias, licença ou
afastamento na fase da coleta de dados;

•

Chefias de Divisão que foram cedidos para atuar em outros órgãos ou
esferas do Poder Público;

•

Chefias de Divisão que não concordaram em participar da pesquisa;

•

Chefias de Divisão que não assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE).

3.4 Instrumento de Coleta de Dados
A pesquisa realizada com as Chefias de Divisão se deu por intermédio de
uma entrevista semiestruturada contendo perguntas abertas e fechadas. As
perguntas fechadas tiveram como objetivo principal o levantamento do perfil dos
entrevistados. Já as perguntas abertas tiveram como objetivo a identificação das
competências associadas ao exercício da Liderança Sustentável na administração
pública de Fazenda Rio Grande/PR, de acordo com a compreensão e percepção
dos próprios gestores.
O instrumento foi aplicado aos gestores públicos municipais que se
enquadraram nos critérios pré-estabelecidos e descritos anteriormente, durante o
mês de dezembro de 2020, após aprovação do Comitê de Ética do Hospital IPO.
A escolha de entrevistas semiestruturadas se traduziu como a mais
adequada para a coleta de dados, uma vez que permitiu aos entrevistados se
manifestarem de forma espontânea em relação aos temas abordados, os quais
seguiram o roteiro disposto no Apêndice A deste documento.
3.5 Coleta de Dados
Com relação à pesquisa documental, foram analisados leis, decretos e
outras normas publicadas no Diário Oficial do Município, cujo acesso é gratuito e
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disponível a toda população e demais interessados. As publicações são realizadas
na página oficial da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande/PR.
A coleta de dados por intermédio das entrevistas precedeu de convite
realizado por contato telefônico, no qual foram repassadas todas as informações da
pesquisa (objetivos do estudo, método utilizado, tempo estimado da participação,
instrumento de pesquisa, público-alvo). A ligação foi efetuada no telefone
institucional, cujo número encontra-se disponível no site oficial da prefeitura.
As entrevistas individuais foram realizadas em dia e horário previamente
agendados. O local da entrevista foi escolhido pelo participante, garantindo
privacidade à entrevista. Esta, por sua vez, precedeu a leitura e assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), composto por esclarecimentos da
pesquisa, além do comprometimento com o anonimato e a confidencialidade dos
dados, bem como, aos demais aspectos éticos delineados neste estudo.
As informações obtidas a partir das entrevistas e da pesquisa documental
foram e serão utilizadas unicamente para fins acadêmicos. As transcrições das
entrevistas, anotações com os resultados dos instrumentos de pesquisa e demais
documentos e planilhas eletrônicas eventualmente gerados em decorrência desses
dados somente serão utilizados para fins relacionados à investigação, respeitando a
confidencialidade dos dados e o anonimato dos participantes.
3.6 Análise dos Dados Coletados
De acordo com Minayo (2015), é possível afirmar que o principal foco da
pesquisa qualitativa é explorar o conjunto de opiniões e representações sociais
sobre o tema que se deseja investigar. Desse modo, a autora propõe uma análise de
conteúdo temática, composta por três etapas não excludentes nem sequenciais e
que podem se interpenetrar. Este procedimento metodológico para análise dos
dados foi utilizado no presente estudo.
A primeira etapa proposta pela autora corresponde a uma leitura exaustiva e
compreensiva do conteúdo selecionado. Busca-se, nessa etapa, obter uma visão do
conjunto, apreender as particularidades do material, elaborar pressupostos iniciais,
escolher formas de classificação inicial e determinar os conceitos teóricos que
sustentarão a análise posteriormente (MINAYO, 2015).
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Na segunda etapa desta trajetória analítico-interpretativa, ocorre a análise
propriamente dita. De acordo com Minayo (2015), é de fundamental importância que
o investigador, ao explorar o material, caminhe em direção do conteúdo explícito
(fatos e falas) para o conteúdo implícito. Para tanto, o pesquisador deve identificar e
problematizar as ideias implícitas e explícitas do texto, buscar representações e
sentidos mais amplos atribuídos às ideias e manter o diálogo entre as ideias e o
referencial teórico que norteia o estudo.
A última etapa, por sua vez, corresponde à síntese interpretativa do material
analisado. Para que o pesquisador obtenha êxito nessa fase, é necessário elaborar
uma redação que faça uma articulação entre os objetivos do estudo, o referencial
teórico adotado e os pressupostos da pesquisa (MINAYO, 2015).
Salienta-se que a categorização das competências foi estabelecida, de
maneira progressiva, no decorrer da interpretação e codificação dos dados
coletados. As respostas obtidas nas entrevistas foram agrupadas por semelhança
temática, de modo a transformar cada grupo em uma categoria de competência.
Dessa forma, a apresentação dos resultados abarca a transcrição dos trechos das
entrevistas, a codificação dos conteúdos e interpretação dos seus significados por
intermédio da descrição dos conhecimentos, habilidades e atitudes, seguida da
respectiva categorização da competência.
3.7 Aspectos Éticos
O presente trabalho preza pelo cumprimento do disposto na Resolução n.º
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, referente aos fundamentos éticos e
científicos em pesquisas envolvendo seres humanos. Salienta-se que foram
atendidas todas as exigências no que tange ao respeito, linguagem clara, anonimato
e autonomia dos participantes em contribuir e permanecer (ou não) na pesquisa.
Por se tratar de pesquisa com seres humanos, o projeto de pesquisa foi
enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital IPO para
análise e aprovação da investigação proposta pelo pesquisador e obteve
autorização por intermédio do parecer n.º 4.422.845, obtendo o número do
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 39903020.3.0000.5529,
conforme Apêndice B deste trabalho.
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Sob o enfoque de que o respeito devido à dignidade humana exige que a
pesquisa se processe com o consentimento livre e esclarecido dos participantes, a
coleta de dados foi realizada somente após a autorização, de forma autônoma, livre
e esclarecida de cada participante através da assinatura do TCLE.
Riscos: Os eventuais riscos desta pesquisa, mesmo que de forma implícita,
podem estar relacionadas com o dispêndio de tempo para responder as perguntas,
algum desconforto ou constrangimento em relatar as atividades no exercício da
respectiva função. Contudo, estes riscos foram minimizados ao deixar claro para o
participante da pesquisa que as respostas serão confidenciais e que, caso não
houvesse disponibilidade de tempo ou se sentisse desconfortável em responder às
perguntas, poderia se recusar a participar ou permanecer na pesquisa, ou ainda,
retirar o consentimento, sem nenhum prejuízo.
Benefícios: A pesquisa realizada apresenta alguns benefícios, tais como
contribuir para o aprofundamento teórico no tema, possibilitar a compreensão das
competências necessárias para o desenvolvimento de lideranças sustentáveis na
administração pública municipal e, com isso, a possibilidade de fomentar futuras
pesquisas. Além disso, a pesquisa pode propiciar aos próprios agentes públicos que
participaram do estudo uma reflexão acerca de sua prática, o que, por si só, poderá
impactar positivamente no aperfeiçoamento de suas competências e condutas
relativas ao exercício de sua função. Destaca-se que as pesquisas são importantes
para o desenvolvimento e aprimoramento de procedimentos, materiais e técnicas e
que é através delas é possível a expansão do conhecimento tecnológico e científico;
ou ainda, os dados coletados podem contribuir para parâmetros de políticas públicas
com cunho de transformação social.
3.8 Definição Constitutiva das Categorias Analíticas
Administração Pública Municipal: conjunto harmônico de princípios e normas
jurídicas que regem órgãos, atividades e agentes do Estado, com o objetivo de
atender as necessidades dos cidadãos (MEIRELLES, 2005) do Município de
Fazenda Rio Grande/PR. De forma sucinta, pode-se dizer que é a gestão de
interesses coletivos por intermédio da prestação de serviços públicos.
Capacitação:
profissional,

visando

processo
contribuir

permanente
para

a

e

deliberado

eficiência,

de

eficácia

aprendizagem
e

efetividade
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organizacional, por intermédio do desenvolvimento das competências individuais dos
servidores (FAZENDA RIO GRANDE, 2018).
Competências: combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e
atitudes expressos por meio do desempenho profissional em determinado contexto
ou estratégia organizacional, com foco em resultados e que agreguem valor ao
indivíduo e à organização e seus stakeholders (CARBONE et al., 2005; DUTRA et
al. 2019; ZARAFIAN, 2001).
Formação inicial e continuada ou Qualificação profissional: atividades de
capacitação, aperfeiçoamento e atualização profissional de trabalhadores, em todos
os níveis, organizadas para preparar para a vida produtiva e social. Abrange cursos
de livre oferta, que possuem características diversificadas, sem carga horária
específica e não havendo necessidade de regulamentação prévia para sua oferta
(BRASIL, 1996; BRASIL, 2004).
Liderança sustentável: o exercício global de uma liderança baseada em
valores éticos, visando o desenvolvimento econômico, a justiça social e a proteção
ambiental, nos diversos níveis e atividades da organização (EUROPEAN
FOUDATION FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 2005).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos por intermédio da
pesquisa documental e da entrevista com os agentes públicos que atuam na função
de Chefia de Divisão do Poder Executivo Municipal.
4.1 Análise dos Documentos Oficiais
A pesquisa documental teve como objetivo avaliar o perfil atual dos gestores
públicos municipais visando fazer inferências sobre as competências relevantes à
consecução dos atuais objetivos organizacionais e que tivessem correlação às
competências necessárias para o exercício da Liderança Sustentável na
administração pública municipal.
Foram analisados leis, decretos e demais documentos publicados no Diário
Oficial do Município e que apresentassem correlação com as competências atuais
dos servidores públicos municipais que atuam na função de Chefe de Divisão.
Ressalta-se que estes agentes públicos municipais estão submetidos ao
Estatuto do Servidor, norma que estabelece o regime jurídico dos servidores
públicos civis, isto é, daqueles que foram legalmente investidos em cargo público da
Administração Pública Direta.
Neste sentido, e conforme disposto na Lei Municipal n.º 168/2003 – Estatuto
do Servidor Público de Fazenda Rio Grande, são deveres do servidor:
I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II – ser leal às instituições a que servir;
III – observar as normas legais e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V – atender com presteza [...];
VI – levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que
tiver ciência em razão do cargo;
VII – zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio
público;
VIII – guardar sigilo sobre assuntos da repartição;
IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X – ser assíduo e pontual ao serviço;
XI – tratar com urbanidade as pessoas;
XII – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder (FAZENDA
RIO GRANDE, 2003).
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Já a Lei Complementar n.º 47/2011, alterada pela Lei Complementar n.º
158/2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de Fazenda Rio
Grande, em seu artigo 9.º, parágrafo 4.º, estabelece que:
Somente poderão ser nomeados servidores para ocupar funções de Chefia
de Divisão nos casos em que a estrutura administrativa comporte a
existência de hierarquia com outros servidores subordinados aos Chefes,
assim como deve o Chefe ser dotado de competência decisória e estar em
nível estratégico da Secretaria (FAZENDA RIO GRANDE, 2011).

Assim, depreende-se que a função de Chefia de Divisão está condicionada a
alguns critérios definidos previamente na legislação vigente. A condição de que a
estrutura administrativa comporte a existência de hierarquia com outros servidores
demonstra que estes agentes são líderes formalmente reconhecidos por intermédio
do ato de nomeação para a respectiva função, exercendo a liderança direta na
relação com os seus pares e subordinados e também com as pessoas que necessita
se relacionar para executar os trabalhos e alcançar os objetivos e metas.
Conforme dispõe a legislação municipal, a competência decisória e atuação
em nível estratégico também são exigências impostas ao Chefe de Divisão. De
acordo com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, na década de 1990,
a estratégia no setor público está voltada:
(1) para a definição precisa dos objetivos que o administrador público
deverá atingir em sua unidade, (2) para a garantia de autonomia do
administrador na gestão de recursos humanos, materiais e financeiros que
lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos
contratados e, (3) para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados
(BRASIL, 1995, p.22).

Com exceção da competência decisória, não foram encontrados leis,
decretos e normas relativas à descrição de competências requeridas para o gestor
público ou voltadas para a promoção da sustentabilidade, o que é possível inferir
que sejam dois temas incipientes na administração pública municipal.
4.2 Análise das Entrevistas
Neste tópico, serão apresentados os resultados e a análise das informações
obtidas nas entrevistas. Participaram da coleta de dados, 11 servidores que atuam
na função de Chefe de Divisão do Poder Executivo Municipal.
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4.2.1 Perfil dos participantes
O perfil dos participantes da pesquisa está representado na Tabela 1.
Denota-se que a maioria dos entrevistados possui nível de escolaridade de pósgraduação lato sensu – especialização ou MBA – completa. Nenhum dos
participantes possui nível de escolaridade de Mestrado ou Doutorado.
Percebe-se, ainda, que nove dos onze participantes, possuem cinco anos ou
mais de atuação no serviço público municipal e que todos os entrevistados estão há
mais de um ano nomeados na função de Chefia de Divisão.
Tabela 1 – Perfil dos participantes da pesquisa
Participante

Escolaridade

P1

Graduação completa

P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

Pós-Graduação lato
sensu
Pós-Graduação lato
sensu
Pós-Graduação lato
sensu

Tempo no serviço
público
05 anos ou mais
05 anos ou mais
05 anos ou mais
05 anos ou mais

Tempo na função
Mais de 01 e menos
de 03 anos
Mais de 03 e menos
de 05 anos
05 anos ou mais
Mais de 01 e menos
de 03 anos

Pós-Graduação lato

Mais de 03 e menos de 05

Mais de 01 e menos

sensu

anos

de 03 anos

Graduação completa

05 anos ou mais

05 anos ou mais

05 anos ou mais

05 anos ou mais

05 anos ou mais

05 anos ou mais

Pós-Graduação lato
sensu
Pós-Graduação lato
sensu
Pós-Graduação lato
sensu

05 anos ou mais

Mais de 01 e menos
de 03 anos

Ensino Médio

Mais de 03 e menos de 05

Mais de 01 e menos

completo

anos

de 03 anos

Graduação completa

05 anos ou mais

05 anos ou mais

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.

66

Ressalta-se que, atendendo aos aspectos éticos delineados no tópico 3.7 e,
em respeito ao sigilo das respostas e ao anonimato dos participantes, os
respondentes serão apresentados neste estudo por meio de um código (P1, P2, P3,
e assim sucessivamente).
Também foram devidamente respeitados os princípios éticos na realização
das entrevistas, bem como, foram atendidos os critérios de inclusão e exclusão.
Salienta-se que a seleção dos participantes possibilitou abranger a totalidade do
problema de pesquisa. Todavia, conforme assevera Minayo (2015), além da questão
da disponibilidade dos gestores para participar e responderem às perguntas, a
inclusão de novos entrevistados foi interrompida pelo critério de saturação, ou seja,
a partir da regularidade das concepções e explicações sobre o tema da pesquisa.
4.2.2 Competências relacionadas à sustentabilidade econômica
Sob a perspectiva de que os órgãos, serviços e agentes do Estado devem
buscar satisfazer as necessidades dos cidadãos, com justiça e equidade, mas em
harmonia com o desenvolvimento econômico e a proteção e cuidado com o meio
ambiente, o instrumento de pesquisa foi elaborado de acordo com o conceito do
tripé da sustentabilidade, sugerido por Elkington (2011), considerado apropriado
para o tema e o contexto em que se deu a investigação.
Desta forma, as perguntas foram divididas nas três dimensões – econômica,
social e ambiental – de modo a facilitar a compreensão dos entrevistados sobre a
respectiva pergunta. Assim, os resultados e a discussão seguirão o roteiro das
entrevistas e serão apresentados conforme as três dimensões da sustentabilidade.
A apresentação dos resultados obtidos por intermédio das entrevistas estará
sintetizada nos quadros, permitindo a organização e melhor visualização do
conteúdo, o qual é constituído pelos trechos das entrevistas que possuam relação
com o tema e os objetivos de pesquisa e da respectiva pergunta, interpretação dos
conhecimentos, habilidades e atitudes apontados pelos gestores como necessários
para a consolidação da liderança sustentável na administração pública municipal e a
respectiva categorização da competência.
Com relação à sustentabilidade econômica, os entrevistados disseram que o
líder deve ter conhecimento sobre os aspectos econômicos e orçamentários do setor
público, saber utilizar indicadores na aplicação de recursos financeiros de maneira
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eficiente e sustentável e tomar a inciativa para incorporar boas práticas que
assegurem a sustentabilidade econômica na instituição. O conhecimento sobre
planejamento e habilidade para tomada de decisões também foram atributos
comentados nas entrevistas (QUADRO 10).
Quadro 10 – Competências relacionadas à sustentabilidade econômica
Trechos das Entrevistas

Descrição dos conhecimentos
(C), habilidades (H) e atitudes (A)

Categorização da
Competência

“É preciso compreensão do princípio da
eficiência” (P1);
“O líder deve viabilizar a incorporação de
boas
práticas
que
garantam
a
sustentabilidade
econômica
na
instituição” (P2);
“Também é preciso ter iniciativa [...] (P3);
“Acredito
que
é
preciso
ter
conhecimentos
contábeis,
de
administração financeira e orçamentária
no setor público[...] deve ter facilidade em
utilizar ferramentas e indicadores para
controle orçamentário e financeiro” (P5);

Entender os aspectos econômicos
e orçamentários do setor público
(C);
Utilizar indicadores e ferramentas
que visem à aplicação de recursos
públicos de maneira eficiente e
sustentável (H);

Gerenciamento de
recursos públicos.

Ter iniciativa na adoção de práticas
economicamente sustentáveis (A).

“[...] desenvolver métodos de aplicação
de recursos mais eficientes [...]” (P8);
“[...] e tomar boas decisões” (P3);
“Conhecer métodos de planejamento
também” (P7);
“[...] incentivar os liderados a aplicarem
corretamente os recursos” (P8);
“[...] planejar ações e tomar decisões
para melhorar cada vez mais o
desempenho [...]” (P11);

Conhecer
os
planejamento,
controle (C);

processos
organização

de
e

Identificar riscos e oportunidades e
propor soluções (H);

Planejamento
Estratégico.

Incentivar e monitorar servidores
quanto ao cumprimento dos
objetivos e metas (A).

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.

De acordo com Alencastro (2012), o pilar econômico diz respeito ao
resultado econômico positivo de uma organização, sem deixar à revelia os aspectos
sociais e ambientais. Para Barbieri e Cajazeira (2009), este pilar refere-se à
distribuição e gestão eficiente de recursos produtivos, bem como, o fluxo regular de
investimentos. Este conceito é similar ao proposto por Sachs (1993) de que a
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sustentabilidade econômica está relacionada à manutenção de fluxos regulares de
investimentos, públicos ou privados, e ao gerenciamento eficiente de recursos
produtivos, avaliada mais sob critérios macrossociais.
A partir das respostas dos participantes, ficou evidente a preocupação
destes com a eficiência na utilização dos recursos públicos. Sob este enfoque, é
correto dizer que o princípio da eficiência “tem por objetivo fazer com que o gestor
consiga estruturar seus processos de forma a otimizar a relação Custo x Benefícios”
(GALVÃO; GIL; JUNIOR, 2016, p.26).
O atendimento deste princípio, de acordo com Pascarelli Filho (2011),
possibilita a melhora do desempenho da administração pública no alcance de
resultados na prestação de serviços, promovendo a economicidade e o crescimento
econômico. No entanto, conforme destaca Barbieri (2020), embora a divulgação da
oportunidade de crescimento econômico traga votos e popularidade para os
governantes e políticos e esperança de emprego e renda para a população, quando
é “considerado apenas em seu aspecto quantitativo pode disfarçar a má gestão, a
irresponsabilidade e malversação de recursos nas empresas e órgãos públicos”
(BARBIERI, 2020, p.41).
Isto ocorre porque o aumento quantitativo não significa, necessariamente, a
melhoria qualitativa e continuidade ou realização de potencialidades da instituição
em longo prazo. Por este motivo, torna-se relevante o debate sobre a
sustentabilidade econômica, a qual considera o crescimento importante, mas como
parte de um processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas, com respeito e
cuidado ao meio ambiente.
A necessidade de desenvolver um modelo de orçamento público sustentável
foi sinalizada por Pereira (2008), no que o autor chamou de “orçamento para o
desenvolvimento sustentável” ou “orçamento-sustentável”, caracterizado pela busca
de resultados sociais de políticas, projetos e atividades do setor público, mas sem
prejudicar os recursos naturais que oferecem sustentação ao homem.
Embora as discussões sobre a sustentabilidade econômica tenham ganhado
espaço, a práxis ainda é insólita. A título de exemplo, estudo realizado por Silva
(2019), demonstrou um baixo nível de comprometimento com a sustentabilidade no
orçamento público do estado do Rio de Janeiro no período de 2014 a 2017.
A capacidade de planejamento e tomada de decisões também foram citadas
pelos respondentes quando estes foram questionados sobre as competências
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necessárias para promoção da sustentabilidade econômica. De acordo com
Pascarelli Filho (2011), o planejamento possibilita a coordenação de projetos, ações
e pessoas, viabilizando o uso racional de recursos, o aumento da responsividade
para lidar com as mudanças, bem como, possibilita dirimir tensões e conflitos, dar
coerência aos processos e buscar a otimização da equação custo-efetividade,
contribuindo para a tomada de decisão de maneira assertiva.
Portanto, para otimizar os resultados almejados e o seu desempenho a
administração pública demanda decisões eficazes nos vários níveis e setores por
intermédio do planejamento, organização, controle e alocação de recursos visando o
bem-estar da população e de modo a reduzir ou eliminar os danos ambientais.
Este enfoque vai ao encontro da perspectiva dos entrevistados de que a
sustentabilidade econômica pode ser implementada por líderes que disponham de
conhecimentos e habilidades para gerenciar recursos públicos, com eficácia e de
maneira sustentável, e capacidade de planejamento estratégico.
4.2.3 Competências relacionadas à sustentabilidade social
No que diz respeito à sustentabilidade social, os participantes relataram que
o líder na administração pública deve ter ampla compreensão sobre os direitos e
deveres dos servidores e capacidade para gerir e influenciar pessoas. Para estes
gestores, também é necessária ampla compreensão sobre a sua área de atuação,
bem como, conhecer a comunidade na qual está inserido e as principais demandas
dos cidadãos.
Para os respondentes, os cidadãos devem ser incluídos nas decisões, as
quais devem estar voltadas para a melhora da qualidade de vida e para a
manutenção do bem-estar da população. No aspecto atitudinal, o líder deve ter
habilidade de comunicação e de resolução de conflitos, assumir a responsabilidade
pelas consequências de suas ações e decisões e atender às demandas sociais com
comprometimento (QUADRO 11).
O pilar social está comprometido com as necessidades e expectativas
emergentes nas questões voltadas para as condições de igualdade social, justiça
ambiental, ética empresarial, direitos humanos e a participação das partes
interessadas

(ELKINGTON,

2011).

Para

Barbieri

e

Cajazeira

(2009),

a

sustentabilidade social diz respeito à equidade na distribuição de bens e renda para

70

melhorar os direitos e condições da população. Alencastro (2012), por sua vez,
destaca que este pilar se refere ao capital humano de uma instituição ou sociedade,
envolvendo aspectos como salário justo, adequação à legislação trabalhista,
ambiente de trabalho saudável e bom relacionamento com a sociedade.
Quadro 11 – Competências relacionadas à sustentabilidade social
Trechos das Entrevistas

Descrição dos conhecimentos
(C), habilidades (H) e atitudes (A)

Categorização da
Competência

“[...] incluir a população nas decisões,
pois eles conhecem as principais
necessidades” (P2);
“[...] conhecer bem a sua área de
atuação e a comunidade” (P3);
“Conhecimento acerca da comunidade e
da necessidade dos cidadãos” (P4);

Conhecer a comunidade e as
principais demandas sociais (C);

“[...] corresponder às demandas sociais
com responsabilidade e
comprometimento” (P5);

Analisar e medir os resultados das
atividades visando o bem-estar dos
cidadãos (H);

“[...] visando o bem-estar da população”.
(P7);

Assumir a responsabilidade do
impacto de suas ações (A).

Foco no cidadão.

“[...] focando no bem-estar da
população” (P9);
“[...] observar e estar atento às
demandas sociais” (P10).

“Acredito que o líder deve ter ampla
compreensão dos direitos e deveres dos
servidores” (P1);
“Manter-se atualizado na legislação,
como o Estatuto do Servidor [...]” (P2);
“[...] inteligência emocional, empatia,
resolução de conflitos” (P4);
“[...] reunir equipes e repassar atitudes
que poderão fazer a diferença” (P11).

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.

Compreender os princípios e
práticas da gestão de pessoas no
setor público (C);
Ter habilidade de comunicação e
de resolução de conflitos (H);
Envolver e estimular a equipe na
adoção de práticas voltadas para o
bem-estar da população (A).

Gestão de
Pessoas.
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Denota-se que as respostas se dividem em aspectos internos e externos à
instituição. O aspecto externo, diz respeito aos impactos das atividades e ações
institucionais na comunidade e o foco no atendimento das necessidades dos
cidadãos. Já o aspecto interno refere-se às práticas disciplinares e à mobilização e
compartilhamento das práticas de sustentabilidade social com a equipe.
Neste sentido, Capolongo et al. (2016) ressaltam que o ambiente de trabalho
voltado para a qualidade e bem-estar dos funcionários deve ser priorizado, o que
contribui diretamente para os avanços sociais das organizações.
Não obstante, a sustentabilidade social pode ser validada por intermédio da
participação das partes interessadas nas escolhas e processos de tomada de
decisão, já que são os clientes – ou os cidadãos, no caso do setor público – que
impactam no crescimento e na sustentabilidade das organizações (SIERDOVSKI;
STEFANO; ANDRADE, 2020).
Desse modo, conforme destacam Stubbs e Cocklin (2007), o sucesso das
organizações também possui relação estreita com a capacidade de criação de valor
para a comunidade e demais partes interessadas. Isto porque, embora a
sustentabilidade seja comumente desenvolvida nos ambientes internos das
organizações, o sucesso depende da contribuição destas para o desenvolvimento
sustentável, a partir de políticas e práticas éticas que levem em consideração não
apenas o aspecto econômico, mas também o planeta e as pessoas (MUNCK;
BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012).
Para os participantes, o líder também deve ter habilidade de comunicação e
de resolução de conflitos. Neste sentido, a European Foudation for Management
Development (EFMD, 2006) destaca que os líderes devem ter a capacidade de
estabelecer um diálogo com as demais partes interessadas, facilitar a comunicação
e interação e a habilidade de ouvir e compreender os diferentes pontos de vista.
Para tanto, é importante que os gestores sejam capazes de resolver conflitos,
negociar prioridades e desenvolver competências relacionais.
Outro aspecto destacado pelos participantes é de que o líder deve assumir a
responsabilidade pelo impacto de suas ações. Esta pesquisa concorda com
Waldman e Galvin (2008) de que, embora o termo responsabilidade possua
significados diversos, a expressão está relacionada ao controle do comportamento
por intermédio de mecanismos internos. E ainda, apesar de a responsabilidade se
basear em normas morais e/ou legais, sua aplicação está fundamentada na
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preocupação com o outro, na obrigação de agir de acordo com as normas e de ser
responsável pelas consequências de suas ações.
A partir das respostas dos servidores públicos municipais, é possível
compreender que existe a preocupação de atender às necessidades e melhorar os
as condições de vida da população, sem deixar à revelia o bem-estar dos próprios
servidores. Neste sentido, denota-se um entendimento de que as políticas e ações
devem estar focadas no bem-estar da população e que as decisões destes gestores
podem impactar a comunidade em médio e longo prazo.
No entanto, para alcançar a sustentabilidade social, os gestores precisam
desenvolver tanto competências técnicas quanto comportamentais, para estabelecer
um diálogo “com” e “a favor” dos cidadãos, melhorando a habilidade de
relacionamento e promovendo o engajamento destes.
4.2.4 Competências relacionadas à sustentabilidade ambiental
Com relação à sustentabilidade ambiental, os participantes relataram a
importância de o líder na administração pública municipal conhecer os principais
fundamentos relacionados à sustentabilidade e à legislação de preservação
ambiental. Além disso, deve ter a capacidade de implementar e promover ações e
políticas públicas que preservem o meio ambiente e também de buscar o
engajamento das demais partes interessadas.
Para estes gestores, o líder deve ser o exemplo a ser seguido pela equipe e,
portanto, deve ter a habilidade para sensibilizar e mobilizar a equipe na adoção de
práticas ambientalmente sustentáveis (QUADRO 12).
Alencastro (2012) destaca que o pilar ambiental se refere ao capital natural
de uma organização ou sociedade, que deve pensar em formas de diminuir e
compensar seus impactos ambientais. Para Barbieri e Cajazeira (2009), este pilar
divide-se em sustentabilidade ecológica, que busca aumentar a capacidade de carga
do planeta e evitar danos ao meio ambiente, principalmente àqueles causados pelos
processos de crescimento econômico; e a sustentabilidade espacial, que diz respeito
ao equilíbrio do assentamento humano rural/urbano.
De acordo com Sachs (1993), a sustentabilidade ecológica ou ambiental
está relacionada às ações que visam à redução do consumo de recursos e da

73

produção de resíduos causados pelo processo de desenvolvimento, bem como, às
demais atividades e medidas de proteção ambiental.
Quadro 12 – Competências relacionadas à sustentabilidade ambiental
Trechos das Entrevistas

Descrição dos conhecimentos
(C), habilidades (H) e atitudes (A)

“Conhecimentos sobre os próprios
conceitos de sustentabilidade [...]” (P1);

Entender os fundamentos
relacionados à sustentabilidade e
ao meio ambiente (C);

“Conhecimento sobre as práticas
sustentáveis [...]” (P5);

Incorporar a sustentabilidade
ambiental na estratégia e
atividades da instituição (H);

“[...] implementar regulamentos, projetos
e ações sustentáveis” (P8);
“[...] buscar alternativas e parcerias [...]”
(P9);

“[...] manter-se atualizado em relação à
legislação ambiental [...] ser exemplo e
viabilizar a adoção de políticas de boas
práticas ambientais” (P2);
“[...] consciência coletiva, para saber que
a minha ação pode prejudicar o outro”
(P3);
“[...] promover ações de preservação ao
meio ambiente” (P5);
“[...] qualificação em assuntos
ambientais, como meio ambiente e
legislação de preservação ambiental”
(P9);

Categorização da
Competência

Orientação para a
sustentabilidade
ambiental

Articular-se com as demais partes
interessadas para a disseminação
e implementação de ações que
alavanquem a sustentabilidade
ambiental no município (A).

Conhecer os recursos naturais do
município e as leis de preservação
ambiental (C);
Fundamentar as ações e decisões
no respeito ao meio ambiente (H);

Consciência
ambiental

Incentivar a equipe na adoção de
práticas ambientais sustentáveis,
com coerência e comprometimento
(A).

“O líder deve sempre dar o exemplo para
os subordinados [...]” (P11).
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.

No tocante aos relatos dos participantes denota-se uma considerável
frequência de repostas relacionadas à necessidade de conhecer as leis de
preservação ambiental, evidenciando a consolidação do princípio da legalidade na
administração pública, que dispõe sobre a atividade administrativa plenamente
vinculada, ou seja, que o gestor deve agir somente de acordo com o que preconizam
as normas legais.
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Em concordância com Barbieri (2020), as ações do poder público para evitar
a ocorrência de problemas ambientais são, em geral, de ordem reativa, corretiva e
punitiva. Todavia, a estrita observância da legalidade sem levar em conta os demais
princípios e também os instrumentos de ação governamental para a preservação do
meio ambiente e melhoria dos sistemas produtivos, pode tornar a administração
pública em uma gestão legalista e altamente burocrática.
À medida que os problemas ambientais aumentam em quantidade e
complexidade e ultrapassam a dimensão local, a administração pública deve contar
com líderes que dirijam seus esforços para o desenvolvimento, mas levando em
conta as prioridades e a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente,
fatores fundamentais para o desenvolvimento econômico e a promoção do bemestar das pessoas. Sob este enfoque, ressalta-se que é dever do Estado promover a
defesa e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente para a
presente e futuras gerações. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988,
em seu artigo 225:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL, 1988).

Além disso, o desenvolvimento e o meio ambiente saudável também são
considerados direitos humanos e devem ser tratados em conjunto. Neste sentido, o
primeiro princípio disposto na Declaração de Estocolmo, estabelece que o ser
humano tem o direito fundamental ao bem-estar, com liberdade e igualdade, em um
meio ambiente de qualidade. Para tanto, é preciso proteger e melhorar o meio
ambiente que oferece sustentação ao homem (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 1972).
É possível perceber, também, que existe uma preocupação destes
servidores no que diz respeito ao compartilhamento dos conhecimentos e sobre a
adoção e incentivo destas práticas na equipe. Esta preocupação com o bem-estar
social em harmonia com o ambiente biofísico é discutida, principalmente, após a
Carta de Belgrado, a qual estabelece uma estrutura global para a educação
ambiental, abrangendo tanto o setor de educação formal quanto o setor de
educação não-formal.
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De acordo com a Carta de Belgrado (UNITED NATIONS ENVIRONMENT
PROGRAMME, 1975), a Educação Ambiental tem como meta a conscientização e
formação de uma população mundial preocupada com o meio ambiente com as
questões a ele associados. Para isso, é necessária a aquisição de conhecimentos, o
desenvolvimento de aptidões e a consolidação do compromisso para prevenir
problemas futuros e buscar soluções para aqueles já existentes.
Neste sentido, é possível afirmar que as estratégias voltadas para as
práticas ambientalmente sustentáveis poderão ser criadas e implementadas a partir
da formação de pessoas que ocupam cargos públicos, em especial, dos gestores
pela capacidade de tomada de decisão e de influenciar equipes a partir do exemplo.
Este ponto de vista dos participantes de que o líder precisa ser um exemplo
e incentivar a equipe a adotar práticas ambientalmente sustentáveis também possui
correspondência com a perspectiva de Almeida (2012) de que o líder que atua na
promoção de mudanças voltadas para a sustentabilidade deve exercer três funções:
a de orientador, para motivar a equipe e manter o foco nos objetivos almejados; a de
tradutor, ao compartilhar os conceitos de sustentabilidade e auxiliar a equipe a
compreender o contexto e a complexidade dos problemas; e, finalmente, a de
gestor, que antecipa os passos e prevê as demandas futuras.
Desse modo, é possível afirmar que os líderes no setor público possuem o
papel fundamental na mobilização e engajamento da equipe e da população na
adoção de práticas sustentáveis por intermédio de políticas e atividades que
contribuem para a mudança e manutenção de hábitos ambientalmente sustentáveis,
a começar, pela própria equipe, servindo de exemplo para os integrantes do grupo.
Para isso, é necessária uma mudança interna, do próprio líder, ao desenvolver uma
consciência ambiental por intermédio da reflexão e da formação continuada.
4.2.5 Percepção dos gestores sobre as ações de Treinamento, Desenvolvimento e
Educação Profissional na formação de Líderes Sustentáveis na administração
pública municipal
No que diz respeito à percepção dos entrevistados sobre a eficácia das
ações de treinamento, desenvolvimento e educação profissional na formação de
líderes sustentáveis, a resposta foi unânime: os participantes consideraram que
estas ações podem auxiliar no desenvolvimento ou no aprimoramento das
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competências necessárias para o exercício da Liderança Sustentável na
administração pública municipal, conforme a transcrição das respostas disponíveis
no Quadro 13.
Quadro 13 – Percepção dos gestores sobre as ações de Treinamento, Desenvolvimento e Educação
Participante

Resposta

P1

Sim, esclarecendo os princípios da sustentabilidade; trazendo provocações para
reflexão que leva a novos hábitos.

P2

Sim, mas é essencial a manutenção de programas de capacitação a fim de
acompanhar a evolução e tendências no que diz respeito às práticas sustentáveis.

P3

Sim, pode ajudar muito. Como diz o ditado “o futuro começa hoje”.

P4

Sim, partindo do princípio que todos precisamos evoluir, toda a parte de capacitação
e treinamento são bem-vindas no desenvolvimento dos líderes da administração
municipal.

P5

Sim, o conhecimento e a conscientização dos temas servem como direcionamento na
correta aplicação dos mesmos na administração pública.

P6

Com certeza. Toda capacitação agrega ao servidor conhecimentos para serem
usados em prol do município e suas benfeitorias.

P7

Com certeza. Todo aprimoramento de uma gestão pública se inicia com a
capacitação das lideranças, as quais deverão servir e executar os objetivos e metas.

P8

Sim. A capacitação tem a função de quebrar paradigmas e mostrar que é possível
fazer diferente e melhor, estimular os indivíduos a colaborarem nesse sentido.

P9

Sim, todo o conhecimento é um benefício para o administrador público.

P10
P11

Sim, devemos fazer o máximo hoje em programas alternativos e capacitação visando
o futuro sustentável do nosso município. Lembrando que só conseguiremos ter um
município sustentável no futuro se as ações começarem hoje.
Sim, pode auxiliar muito. Quanto mais capacitação o líder tiver, melhor será o
desenvolvimento das ações com os subordinados e seus pares podendo assim
também compartilhar essas experiencias aos demais munícipes.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.

De acordo com Noe (2012), o pressuposto da investigação desta percepção
reside na motivação das pessoas para se capacitarem e a crença sobre os
resultados das ações de treinamento, desenvolvimento e educação profissional em
seus desempenhos. Assim, ao identificar essas percepções é possível desenvolver
estratégias para que as organizações alcancem os resultados esperados por
intermédio das ações e atividades de capacitação.
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Portanto, compreender a percepção e aceitação destes participantes no que
tange às ações de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) e Educação Profissional
para a formação ou aprimoramento de competências necessárias para o exercício
da Liderança Sustentável é um ponto de partida para o planejamento e proposta de
uma atividade que supra as necessidades de capacitação destes gestores, a partir
da aceitação e motivação destes para o aprimoramento ou formação de novas
competências.
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5 PROPOSTA DE CURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
ASSOCIADAS

AO

EXERCÍCIO

DA

LIDERANÇA

SUSTENTÁVEL

NA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
A proposta de curso para o desenvolvimento de competências associadas
ao exercício da Liderança Sustentável na administração pública municipal está
baseada no levantamento do perfil de competências dos gestores públicos
municipais, realizado por intermédio da análise de leis e normas e das respostas
obtidas nas entrevistas.
A análise documental corrobora a narrativa dos gestores de que a
administração municipal não possui uma gestão por competências que contribui
efetivamente para a sustentabilidade a nível local. Ao serem questionados sobre
quais competências elencadas os gestores precisam desenvolver ou aprimorar, os
participantes foram unânimes ao responder que todos os conhecimentos,
habilidades e atitudes carecem de desenvolvimento ou aprimoramento.
Com relação às políticas ou ações da administração municipal voltadas para
a promoção da sustentabilidade, alguns participantes citaram o Programa Troca
Verde. Conforme dispõe a Lei Municipal n.º 857/2011, de 25 de novembro de 2011,
o Programa Troca Verde refere-se à conscientização

e divulgação dos

procedimentos e locais para troca de lixo reciclável por alimentos hortifruti fornecidos
por intermédio de parcerias entre a Prefeitura e agricultores familiares (FAZENDA
RIO GRANDE, 2011).
Ao fazer referência a apenas um programa relacionado à dimensão
ambiental, não mencionando os aspectos econômicos e sociais, a entrevista vai ao
encontro da perspectiva de Almeida (2012) de que os atores nas diferentes esferas
de governo apresentam dificuldades em entender a integração e transversalidade da
sustentabilidade na gestão do Estado e que são raros os que tentam aplicar este
conceito nas políticas e práticas da administração pública.
Para corroborar esta afirmação, estudo realizado em uma autarquia
municipal – com o objetivo de avaliar a percepção e os conhecimentos de gestores
públicos com relação à adoção de medidas voltadas para a sustentabilidade –
apontou que a maioria dos gestores públicos desconhece a importância do tema
como um aliado do desenvolvimento local (CRUZ et al., 2018).
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Ao considerar a premissa de que todas as competências devem ser
abordadas na proposta da atividade de capacitação e, em atendimento aos critérios
referentes à Produção Técnica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) para programas de pós-graduação stricto sensu/Mestrado
Profissional, foi elaborado um plano que atendesse ao objetivo geral da pesquisa de
propor um curso para o desenvolvimento de competências necessárias para o
exercício da Liderança Sustentável na Administração Pública Municipal. Desse
modo, o produto técnico proposto é caracterizado como “Curso de Formação
Profissional”, subtipo atividade de capacitação criada, em diferentes níveis,
configurando-se em uma atividade de curta ou média duração formulada.
Conforme dispõe a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a educação profissional
também abrange cursos de qualificação profissional, desenvolvidos por diferentes
estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no próprio
ambiente de trabalho (BRASIL, 1996).
Neste sentido, a proposta de curso apresentada neste estudo não se
caracteriza em qualificação profissional técnica de nível médio ou tecnológica de
nível superior. Por se tratar de uma formação profissional continuada, modalidade de
educação não-formal destinada a desenvolver competências que permitam a
atualização e qualificação dentro de um contexto de trabalho, a atividade pode ser
caracterizada como um curso livre.
Ressalta-se que os cursos especiais de livre oferta se caracterizam pela
ausência de atos normativos e, portanto, não dependem de autorização da CAPES
ou do Ministério da Educação (MEC), nem possuem exigência de nível de
escolaridade ou de carga horária mínima, uma vez que têm características
diversificadas em termos de sua elaboração. Todavia, a proposta apresentada no
Apêndice D deste estudo está organizada de acordo com as demandas do contexto
local e suas características, e segue as orientações da CAPES para produtos
técnicos. As principais informações e recomendações para a implantação do curso
estão descritas nos tópicos a seguir.
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5.1 Tema
O curso de formação profissional terá como tema: Competências para o
Exercício da Liderança Sustentável na Administração Pública Municipal de Fazenda
Rio Grande/PR.
5.2 Objetivo
O curso terá como objetivo desenvolver um conjunto de competências de
modo a auxiliar os gestores públicos municipais na fixação dos conceitos
relacionados à sustentabilidade, bem como, na sensibilização e mobilização destes
na adoção de práticas e políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento
econômico, social e ambiental em nível local.
5.3 Público-alvo
O público-alvo do curso será composto por servidores que atuam na função
de Chefe de Divisão do Poder Executivo Municipal por constituírem em lideranças
nomeadas por ato próprio, com capacidade para influenciar e gerir pessoas, tomar
decisões e atuar em nível estratégico na administração pública do Município de
Fazenda Rio Grande/PR.
5.4 Modalidade educacional
Ao partir do pressuposto de que o desenvolvimento ou aprimoramento de
competências para lidar com questões complexas e abrangentes requer uma
abordagem multifacetada por intermédio de soluções que incorporem tanto a
aquisição de conhecimentos quanto a aprendizagem experiencial e entre os pares,
sugere-se o modelo semipresencial, que conta com conteúdo online disponibilizado
em plataforma de Learning Management System (LMS), comumente chamada de
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, e também com encontros presenciais ou,
na impossibilidade destes, a utilização de tecnologia de informação e comunicação
para a realização de evento em tempo real, que propiciem o diálogo e o debate entre
os participantes.
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Salienta-se que a aprendizagem na modalidade online permitirá a
disponibilização de conteúdos no AVA de modo a reproduzir um ambiente facilitador
para aquisição de conhecimentos tácitos. Além disso, esta modalidade permite a
oferta do curso a todos os participantes com maior agilidade, a eliminação de custos
relacionados à gestão do curso (inscrição, apostilas, avaliação) e o acesso em
qualquer hora, lugar e dispositivo, sem prejuízos ao andamento das atividades
profissionais dos participantes e aos seus respectivos departamentos.
5.5 Sobre o conteúdo programático e demais abordagens
O conteúdo programático do curso foi pensado no desenvolvimento e
aprimoramento

de

conhecimentos,

habilidades

e

atitudes

indicados

pelos

respondentes como necessários para o exercício da liderança sustentável na
administração pública municipal, abrangendo as seguintes categorizações das
competências: gerenciamento de recursos públicos, planejamento estratégico, foco
no cidadão, gestão de pessoas, orientação para a sustentabilidade ambiental e
consciência ambiental.
De acordo com Almeida (2012), embora haja inúmeras formas de começar o
processo de sustentabilidade nas organizações, todas demandam de uma liderança
com conhecimento técnico e compromisso com os resultados nas dimensões
econômicas, ambientais e sociais. Sob esta perspectiva, o conteúdo programático
dos sete primeiros módulos será ofertado na modalidade online e visa desenvolver e
ampliar os conceitos sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes indicados pelos
gestores como atributos necessários ao exercício da liderança sustentável no
município.
No entanto, também é correto dizer que um dos maiores equívocos do líder
é tratar exclusivamente como técnicos os desafios de ordem adaptativa e
comportamental que estão embutidos na questão da sustentabilidade. Isto porque,
para enfrentar os desafios impostos pela busca desenfreada do crescimento
econômico e que não leva em consideração as pessoas e o ambiente que os
sustenta, é imprescindível começar pela mudança de hábitos e comportamentos do
próprio líder (ALMEIDA, 2012), seguindo de exemplo e propiciando a sensibilização
e mobilização de seus liderados.

82

Neste sentido, o curso também contará com dois momentos presenciais ou
que utilizem tecnologias de informação e comunicação que permitam a interação, o
debate e o diálogo entre esses gestores possibilitando a consolidação da
aprendizagem de conceitos por intermédio de uma abordagem interdisciplinar e por
meio de métodos experimentais e contextos dinâmicos de aprendizado. Sob este
enfoque, o relatório Globally Responsible Leadership – A Call for Engagement
(EUROPEAN FOUDATION FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 2005) destaca a
necessidade de integrar à aquisição cognitiva do conhecimento os métodos
experimentais, proposicionais e práticos, pois, de acordo com este documento:
Isso permite aos líderes globalmente responsáveis descobrir mais de sua
dimensão interna, aprender através de experiências de primeira mão sobre
as consequências sociais e ambientais de tomadas de decisão, desenvolver
processos de aprendizado empreendedores e enfrentar as consequências
intencionais e não intencionais das escolhas que fazem (EUROPEAN
FOUDATION FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT, 2005, p.36).

Para a European Foudation for Management Development (2005), o
exercício da liderança sustentável implica mais do que a capacidade intelectual, pois
requer a capacidade de trabalhar com contradições e conflitos. Destarte, para lidar
com dilemas e ambiguidades é necessário estar aberto ao diálogo e debate de
ideias e perspectivas diferentes. Desse modo, compreende-se que o diálogo permite
a compreensão e o esclarecimento de questões dentro de um contexto específico,
além de possibilitar a negociação e o equilíbrio dos pontos de vista na definição das
prioridades para a organização.
Destaca-se, ainda, que as organizações e seus líderes também precisam
participar ativamente de debates sobre dilemas éticos e práticas organizacionais
sustentáveis, assim como o debate político mais amplo sobre qual o tipo de
sociedade as pessoas querem e devem construir (EUROPEAN FOUDATION FOR
MANAGEMENT DEVELOPMENT, 2005). Ao considerar tal premissa, os encontros
realizados presencialmente ou por intermédio de tecnologias em tempo real se
dividem em duas etapas: a primeira visa à consolidação dos conteúdos online e a
sensibilização, por intermédio do diálogo, de debates e análises multidisciplinares
sobre questões políticas, sociais, tecnológicas e ambientais; e, a segunda etapa
consiste no relato de experiência, apresentação dos primeiros resultados e avaliação
sistêmica do curso de formação profissional.
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5.6 Processo de avaliação do aprendizado
Sugere-se, além da avaliação formativa e somativa, a aplicação sistêmica do
processo de avaliação de acordo com os quatro níveis (reação, aprendizagem,
mudança de comportamento e resultados), conforme disposto no Quadro 14. A
seleção dos instrumentos descritos abaixo é compreendida como a mais adequada
para potencializar a confiança dos gestores nos resultados obtidos com a execução
do curso, além da aplicabilidade acessível e por não se configurarem em
procedimentos com custo elevado.
Quadro 14 – Procedimentos aplicáveis a cada nível de avaliação do aprendizado
Nível

Reação

Técnica

Forma de aplicação

Dados para análise

Escala de
Reação

Formulário com itens dirigidos,
geralmente com pontuação entre 1
e 5 ou entre 1 e 10, aplicado
imediatamente ao término do curso.

Oferece uma panorâmica
da
percepção
dos
participantes
sobre
o
evento
e
seus
pormenores.

Online: Testes
Objetivos

Elaboração
de
testes/provas
objetivas sobre o conteúdo do
treinamento e da sua aplicação,
realizada ao término de cada
módulo/assunto
e
corrigida
automaticamente pela plataforma.

Mecanismo de aferição da
compreensão e retenção
do conteúdo. Possibilita
mensurar
a
aprendizagem,
por
identificando-a
intermédio
de
dados
quantitativos.

Presencial:
Análise de
Realimentação
em Grupo

É apresentado para o grupo a
questão relativa ao que se
aprendeu (ou não) e o que cada
participante percebe como uma
possibilidade de transferência para
a sua prática diária. Em seguida,
devem ser realizados debates e a
consolidação
em
plenária,
recomendando-se a elaboração de
documento (ata) para registrar as
informações apresentadas pelo
grupo.

A técnica
sinergia e
percepções,
a análise da
do
grupo
conteúdo.

Autodiário

Disponibilização de um checklist
contendo os componentes que
devem ser relatados pelos próprios
participantes.
Estes,
devem
registrar suas impressões sobre os
aspectos positivos e as eventuais
dificuldades na aplicação prática
dos conteúdos aprendidos.

Fornece dados a partir da
própria
percepção
do
participante,
que
se
constitui como o principal
interessado em mostrar o
que está agregando valor
ao seu trabalho e à
organização, também por
via do que aprendeu no
curso.

Aprendizagem

Mudança de
comportamento

propicia a
a troca de
o que facilita
compreensão
sobre
o
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Nível

Técnica

Resultados

Aplicação de
instrumento
específico

Forma de aplicação

Dados para análise

Elaboração de um instrumento de
pesquisa dos resultados obtidos e
aplicado individualmente ou em
grupo, opção esta que permite a
avaliação da sinergia grupal.

Elaborado a partir dos
resultados almejados e,
levando em consideração
as
peculiaridades
da
organização, a técnica
possibilita que um evento
seja
administrado
conforme a sua própria
natureza, além de avaliar
a sinergia grupal.

Fonte: Adaptado de Milioni, 2012.

A avaliação sistêmica da atividade proposta visa assegurar que os
conhecimentos, habilidades e atitudes foram desenvolvidos ou aprimorados, avaliar
a aplicabilidade do conteúdo aprendido, de modo a possibilitar o planejamento de
ações de melhoria no curso proposto e o aperfeiçoamento das ações educacionais
no ambiente de trabalho, bem como identificar as possibilidades de aplicação tendo
em vista uma maior eficiência e eficácia organizacional.
Salienta-se que os procedimentos de avaliação, bem como, o refinamento e
detalhamento da proposta, incluindo a validação dos conteúdos, da metodologia, da
carga horária e demais estratégias de aprendizagem, devem ser definidos junto ao
facilitador

da

aprendizagem.

Recomenda-se

que

este

profissional

possua

conhecimento e experiência na temática do curso proposto e na área do setor
público, bem como, utilize métodos e estratégias de aprendizagem inovadores que
adotem uma visão integrada dos desafios urbanos que envolvam a interação entre
as dimensões econômica, social e ambiental. Depreende-se que isto tornará o curso
mais eficaz e efetivo quanto ao atendimento dos objetivos almejados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
De modo a responder à pergunta de pesquisa “Quais as competências
necessárias para a consolidação da liderança sustentável na administração pública
do município de Fazenda Rio Grande/PR?”, este estudo teve como objetivo geral
propor um curso para gestores da administração pública do município de Fazenda
Rio Grande/PR, com base no diagnóstico das competências necessárias para o
exercício da Liderança Sustentável a nível local.
Para atender ao objetivo supracitado, buscou-se elaborar uma revisão
bibliográfica acerca da evolução histórica do conceito de competências e a sua
aplicação no setor público; identificar as competências associadas ao exercício da
Liderança Sustentável na administração pública municipal; fazer o levantamento do
perfil de competências dos gestores, visando identificar lacunas de competências
para o exercício da liderança sustentável a nível local; elaborar uma proposta de
curso para o desenvolvimento das competências necessárias para o exercício da
Liderança Sustentável pelos gestores da administração pública do município de
Fazenda Rio Grande/PR.
Conforme apontado no referencial teórico, em consonância com o primeiro
objetivo específico, a jornada do conceito de competências se inicia a partir da
observação dos atributos diferenciais que conduziam as pessoas ao sucesso
profissional, sugerido por McClelland (1973) e Boyatzis (1982). No entanto, as
competências

eram

aplicadas

indistintamente

a

todas

as

pessoas,

independentemente do cargo ou função, ocasionando uma série de críticas ao
modelo. Por este motivo, à medida que incorporavam os conceitos de competência,
as organizações passaram a criar escalas de diferenciação por nível de
complexidade (BOULTIER, 1992). Todavia, as competências dificilmente estavam
vinculadas aos objetivos estratégicos da organização, tampouco se relacionavam
com as demais políticas e práticas de gestão de pessoas, como carreira e
remuneração, por exemplo.
A partir da segunda metade da década de 1990, sob um novo enfoque da
gestão de pessoas que busca a integração das competências em conformidade com
os objetivos estratégicos da organização, o conceito passou por uma importante
evolução. No Brasil, este avanço possibilitou o aprimoramento dos subsistemas de
gestão de pessoas e estimulou a elaboração de projetos de carreira e a consciência
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da necessidade aprimoramento profissional contínuo. Contudo, a apropriação pelas
pessoas dos conceitos de competência ainda precisa ser efetivamente internalizada
pelas pessoas e, principalmente, pelas lideranças organizacionais (DUTRA, 2017).
Sob a perspectiva de que as ações e decisões dos dirigentes públicos
possuem impacto direto na qualidade dos processos democráticos e na contribuição
para o bem-estar das pessoas, a profissionalização do serviço público e o
desenvolvimento e atualização das competências dos líderes torna-se indispensável.
A gestão por competências aplicadas ao setor público se configura como
objeto de diversos estudos, os quais apontam para os benefícios deste modelo na
melhoria da eficiência e eficácia dos processos e na qualidade dos serviços
prestados aos cidadãos. No entanto, para acompanhar a evolução das tecnologias e
as necessidades da sociedade em longo prazo, é necessária uma combinação
adequada de atributos e competências que contribuam para o desenvolvimento
econômico e o alcance do bem-estar dos cidadãos, mas com respeito e proteção ao
meio ambiente que os sustenta.
Neste sentido, para alcançar o segundo objetivo específico da pesquisa,
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com onze servidores que atuam na
função de Chefe de Divisão do Poder Executivo Municipal. Para estes participantes,
as competências necessárias para o exercício da Liderança Sustentável na
Administração Pública Municipal são: gerenciamento de recursos públicos;
planejamento estratégico; foco no cidadão; gestão de pessoas; orientação para a
sustentabilidade ambiental e consciência ambiental.
As competências elencadas pelos respondentes atendem ao sugerido por
Dutra et al. (2019), de que a quantidade de competências mapeadas deve variar de
cinco a oito, de modo a facilitar o acompanhamento do desenvolvimento destas e
minimizar o viés da subjetividade no processo de avaliação das pessoas.
Além disso, ressalta-se que as competências apontadas pelos gestores
desvelam o contexto e a circunstância em que foram mapeadas. De acordo com
Brandão (2018) um dos equívocos na etapa de mapeamento é recorrer ao uso de
glossários ou dicionários de competências o que, de acordo com este autor,
contradiz o próprio conceito de competência. Isto porque, se cada organização
possui estrutura, cultura, estratégia e outras características que lhes são peculiares,
isso não pode ser desconsiderado nesta etapa.
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Ao considerar que as competências individuais possuem o caráter de atribuir
características pessoais à estratégia e ao contexto em que são utilizadas, dentro de
uma estrutura organizacional (BRANDÃO, 2018), optou-se por mapear entre os
próprios gestores, as competências necessárias para o exercício da liderança
sustentável na administração pública municipal.
Com relação ao terceiro objetivo específico, foram analisados leis, decretos
e demais normas publicados no Diário Oficial do Município, visando identificar
lacunas de competências entre o perfil atual dos gestores e aquelas elencadas como
necessárias para o exercício da Liderança Sustentável.
Os documentos oficiais relativos à função de Chefia de Divisão do Poder
Executivo não abordam, além da competência decisória, os conhecimentos,
habilidades e atitudes necessários para a função. Estes documentos também não
fazem alusão à sustentabilidade econômica, social e ambiental. Corroborando esta
afirmação, os entrevistados destacaram que todas as competências elencadas
devem ser desenvolvidas ou aprimoradas.
Ao serem questionados se a administração municipal possui uma atuação
voltada para a sustentabilidade, alguns participantes mencionaram apenas o
Programa Troca Verde, que visa à conscientização e divulgação dos procedimentos
e locais para a troca de lixo reciclável por alimentos hortifruti fornecidos por
agricultores familiares.
No que diz respeito à percepção dos gestores sobre as ações de
treinamento, desenvolvimento e educação profissional, estes responderam que as
ações de capacitação propiciam o desenvolvimento ou aprimoramento das
competências necessárias para o exercício da Liderança Sustentável na
administração pública municipal. Esta reposta unânime sugere uma motivação
intrínseca e uma disposição destes gestores em participar da formação profissional
proposta, o que desvela o êxito no atendimento do quarto objetivo desta pesquisa e
indica que este estudo abre caminhos para a continuidade do diálogo entre
academia e organização, escopo dos programas de Mestrado Profissional.
Embora a abrangência dos resultados seja limitada ao local da pesquisa, o
estudo traz contribuições para a área ao identificar as competências associadas ao
exercício da Liderança Sustentável na Administração Pública Municipal, indicando
percursos a serem percorridos. Por se tratar de um tema em evidência e cujos
pressupostos ainda carecem de investigações, sobretudo, empíricas, espera-se ter
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contribuído para o debate teórico e prático em torno do assunto, bem como,
ensejado a realização de futuras pesquisas sobre o tema.
Neste sentido, entre outras possibilidades, recomenda-se investigar se as
competências sugeridas neste estudo são similares em outras instituições públicas
por intermédio de um mapeamento de competências, bem como, aplicar a atividade
de capacitação proposta. Para isto, sugere-se que a validação das competências
pelos próprios participantes deve preceder a execução do curso de formação. Além
disso, ressalta-se que o detalhamento e refinamento da proposta de curso –
incluindo a validação dos conteúdos, metodologia, estratégias de aprendizagem,
carga horária e formas de aplicação – devem ser realizados de maneira colaborativa
junto aos facilitadores e participantes, tornando o curso mais eficaz e efetivo.
Ainda que aplicabilidade e viabilidade da proposta de curso aqui
apresentada dependam da análise e autorização da autoridade competente, bem
como, está condicionada a diversos outros fatores, é notório que a formação de
líderes na esfera pública comprometidos com o equilíbrio entre a sustentabilidade
ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico se configuram como uma
necessidade emergente.
A sociedade enfrenta dilemas e questões complexas e com alcance global, o
que demanda colaboração simultânea entre os diversos setores e, portanto, engajar
e desenvolver os atores locais pode ser uma boa estratégia para a transformação
orientada para a sustentabilidade. Isto porque, é nas cidades que as pessoas
acessam os principais serviços e equipamentos públicos e os gestores possuem
maior facilidade de acesso e possibilidade de sensibilização e mobilização da
sociedade civil e do setor privado, os quais, ao atuar em sincronia e congruência
com dirigentes públicos que insiram em seu bojo de atuação aspectos relacionados
à sustentabilidade, poderão contribuir para o planejamento e implantação de
projetos e ações voltadas ao desenvolvimento sustentável para gerações atuais e
também para as futuras gerações.
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APÊNDICE A – Roteiro das Entrevistas
1. Em qual área atualmente você desempenha suas funções:
( ) Administração e Finanças
( ) Assistência Social
( ) Comunicação
( ) Defesa Social
( ) Educação
( ) Esporte, Cultura e Lazer
( ) Governo
( ) Habitação
( ) Meio Ambiente
( ) Jurídico
( ) Saúde
( ) Urbanismo
2. Nível de escolaridade:
( ) Ensino médio completo
( ) Graduação completa
( ) Pós-graduação lato sensu (especialização/MBA) completa
( ) Pós-graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado) completa
3. Tempo no serviço público municipal:
( ) Menos de um ano
( ) Mais de 01 e menos de 03 anos
( ) Mais de 03 e menos de 05 anos
( ) 05 anos ou mais
4. Tempo na função de Chefia de Divisão:
( ) Menos de um ano
( ) Mais de 01 e menos de 03 anos
( ) Mais de 03 e menos de 05 anos
( ) 05 anos ou mais
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5. Fale um pouco sobre suas experiências profissionais e atividades que atualmente
você desempenha na Administração Pública Municipal.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Na sua visão, quais os conhecimentos que um líder da administração pública
municipal deve ter para que possa contribuir com a sustentabilidade econômica?
E quais habilidades? E quais atitudes?
Conhecimentos:______________________________________________________
___________________________________________________________________
Habilidades:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
Atitudes:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Com relação à sustentabilidade social, quais os conhecimentos que um líder da
administração pública municipal deve ter? E quais habilidades? E quais atitudes?
Conhecimentos:______________________________________________________
___________________________________________________________________
Habilidades:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
Atitudes:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Com relação à sustentabilidade ambiental, quais os conhecimentos que um
líder da administração pública municipal deve ter? E quais habilidades? E quais
atitudes?
Conhecimentos:______________________________________________________
___________________________________________________________________
Habilidades:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
Atitudes:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
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9. Dos conhecimentos, habilidades e atitudes elencados anteriormente, qual/quais
você considera que necessitam ser desenvolvidos/aprimorados pela liderança na
administração pública municipal?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Você considera que um líder da administração pública municipal pode contribuir
com a sustentabilidade? De que forma? Pode citar exemplos.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Na sua visão, as ações de capacitação podem auxiliar no desenvolvimento ou no
aprimoramento de competências necessárias para o exercício da Liderança
Sustentável na administração pública municipal? Por quais razões?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Você considera que a administração pública municipal de Fazenda Rio Grande
tem uma atuação que contribui para a sustentabilidade? De que forma? Pode citar
exemplos.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Título do Projeto: Desenvolvimento de Competências Essenciais para o Exercício
da Liderança Sustentável na Administração Pública Municipal
Investigador/Pesquisador responsável: Michel Cleiton Andersson Daversa
Local da Pesquisa: Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande
Endereço profissional do Pesquisador: Avenida Paraná, 1408, 3.º piso, sala 60,
bairro Pioneiros – Fazenda Rio Grande.
Contato do Pesquisador: (41) 9 9242-5544
Propósito da informação ao participante:

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada:
Desenvolvimento de Competências Essenciais para o Exercício da Liderança
Sustentável na Administração Pública Municipal, coordenada por um Mestrando
do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Governança e Sustentabilidade do
Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul – ISAE, agora
denominado Pesquisador.
Para poder participar, é necessário que você leia este documento com
atenção. Por favor, peça ao responsável pelo estudo para explicar qualquer palavra
ou procedimento que você não entenda claramente.
O propósito deste documento é dar a você as informações sobre a pesquisa
e, se assinado, dará a sua permissão para participar no estudo. O documento
descreve o objetivo, procedimentos, benefícios e eventuais riscos ou desconfortos
caso queira participar. Você só deve participar do estudo se assim o desejar. Você
pode se recusar a participar ou se retirar deste estudo a qualquer momento, mesmo
após a assinatura do presente termo.
Propósito do estudo:
O estudo tem por objetivo geral propor uma atividade de capacitação para o
desenvolvimento de competências essenciais para o exercício da liderança
sustentável para gestores da Administração Pública Municipal. Como objetivos
Rubrica do Participante:____________
Rubrica do Pesquisador: ___________
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específicos, identificar as competências associadas ao exercício da liderança
sustentável na Administração Pública Municipal; avaliar o perfil de competências
atual dos gestores públicos municipais, visando identificar lacunas de competências
para o exercício da Liderança Sustentável; elaborar um Programa de Capacitação
para o desenvolvimento das competências necessárias para o exercício da
Liderança Sustentável pelos gestores públicos da Administração Pública Municipal.
Seleção:
Serão incluídos no estudo, agentes públicos municipais que atuam na
função de Chefia de Divisão do Poder Executivo Municipal de Fazenda Rio Grande,
Estado do Paraná.
Critérios de inclusão: Agentes públicos da Administração Municipal Direta
que atuam na função de Chefia de Divisão; Agentes públicos municipais que
concordarem em participar da pesquisa; Agentes públicos municipais que assinarem
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Critérios de exclusão: Agentes públicos municipais de outras esferas ou
entes federativos; Agentes públicos municipais que não atuam na função de Chefia
de Divisão na Administração Pública Municipal Direta; Chefias de Divisão que se
encontram em período de férias, licença ou afastamento na fase da coleta de dados;
Chefias de Divisão da Administração Pública Municipal Indireta; Chefias de Divisão
que não concordarem em participar da pesquisa; Chefias de Divisão que não
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Procedimentos:
Sua participação no referido estudo se dará através de entrevista contendo
questões abertas e fechadas, no sentido de avaliar o perfil atual dos gestores e
identificar possíveis lacunas nas competências para o exercício da liderança
sustentável na Administração Pública Municipal.
Rubrica do Participante:____________
Rubrica do Pesquisador: ___________
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Participação voluntária:
Sua decisão em participar deste estudo é voluntária. Você pode decidir não
participar do estudo. Uma vez que tenha decidido participar do estudo, você pode
retirar seu consentimento e participação a qualquer momento. Se decidir não
continuar no estudo e retirar sua participação, você não sofrerá qualquer prejuízo,
você não perderá qualquer benefício ao qual você tem direito.
Declaração de riscos:
Esta pesquisa poderá apresentar eventuais riscos, mesmo que de forma
implícita, tais como o dispêndio de tempo para responder as perguntas, algum
desconforto ou constrangimento em relatar suas atividades no exercício de sua
respectiva função. Contudo, estes riscos serão minimizados ao deixar claro para
você, participante da pesquisa, caso não possua disponibilidade de tempo ou se
sinta desconfortável em responder às perguntas, comunique ao pesquisador o fato
de que não deseja mais continuar.
Direito a indenização:
Você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de
quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa.
Benefício do estudo:
Você não receberá nenhum benefício direto pela participação neste estudo,
porém, a presente investigação poderá contribuir para aprofundamento teórico no
tema,

possibilitar

a

compreensão

das

competências

essenciais

para

o

desenvolvimento de lideranças sustentáveis na administração pública municipal e,
com isso, a possibilidade de fomentar futuras pesquisas. Além disso, a pesquisa
pode propiciar aos próprios agentes públicos respondentes uma reflexão acerca de
sua prática, o que, por si só, poderá refletir em suas competências e condutas
relativas ao exercício de sua função. É importante salientar, ainda, que as pesquisas
são importantes para o desenvolvimento e aprimoramento de procedimentos,
Rubrica do Participante:____________
Rubrica do Pesquisador: ___________
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materiais e técnicas e que é através delas que é possível a expansão do
conhecimento tecnológico e científico. Ou ainda, os dados pesquisados podem
contribuir para parâmetros de políticas públicas com cunho de transformação social.
Custos:
Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos
no estudo. Os custos serão de responsabilidade integral do pesquisador.
Pagamento pela participação:
A sua participação é voluntária, portanto não haverá qualquer tipo de
pagamento por sua participação no presente estudo.
Permissão para revisão de registros, confidencialidade e acesso aos registros:
Sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado
ou elemento que possa de qualquer forma lhe identificar, será mantido em sigilo,
tendo em vista que as entrevistas não serão identificadas. O Investigador
responsável pelo estudo irá coletar informações sobre você. Em todos esses
registros um código substituirá seu nome. Todos os dados coletados serão
analisados de forma agrupada e mantidos de forma confidencial. Os dados
coletados serão usados para a avaliação do estudo, tendo acesso às pessoas
diretamente ligadas a este estudo (Pesquisador, Orientador da Pesquisa, Comitê de
Ética em Pesquisa, Autoridades Regulatórias). Os dados também podem ser usados
em publicações científicas sobre o assunto pesquisado. Porém, sua identidade não
será revelada em qualquer circunstância.
Você tem direito de acesso aos seus dados, bem como, aos resultados
deste estudo. Você pode discutir esta questão mais adiante com o pesquisador.
Contato para perguntas:
Se você tiver alguma dúvida com relação ao estudo, direitos do participante,
ou no caso de possíveis danos relacionados à pesquisa, você deve contatar o
Rubrica do Participante:____________
Rubrica do Pesquisador: ___________

106

Pesquisador do estudo através do seguinte número: (41) 99242-5544.
Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa,
você também pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
(CEP) do Hospital IPO, pelo telefone: (41) 3094-5751. O horário de atendimento do
CEP é das 9h às 19h. O Comitê de Ética do Hospital IPO está localizado na Avenida
República Argentina, 2069, 9.º andar. O CEP trata-se de um grupo de indivíduos
com conhecimento científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada do
estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger sua integridade e seus direitos.
Declaração de consentimento do participante:
Declaro, por intermédio da minha assinatura neste documento, que li e
discuti com o investigador responsável todos os detalhes deste estudo. Entendo que
eu sou livre para aceitar ou recusar, e que eu posso interromper minha participação
a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para
o estudo sejam usados para o propósito acima descrito. Eu entendi a informação
apresentada neste termo de consentimento. Eu tive a oportunidade para fazer
questionamentos e todas as minhas perguntas foram respondidas. Eu receberei uma
via original assinada deste Documento de Consentimento Informado.
Nome completo do Participante: _________________________________________
Assinatura: _____________________________________ Data: ____/____/_______
Declaro que obtive de forma apropriada o Consentimento Livre e Esclarecido
deste participante de pesquisa e atesto a veracidade nas informações contidas neste
documento de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS).
Foi entregue ao participante voluntário uma via original deste TCLE
contendo na íntegra todas as informações aqui descritas e necessárias para o bom
andamento do estudo.
Nome completo do Investigador: Michel Cleiton Andersson Daversa.
Assinatura: _____________________________________ Data: ____/____/_______
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APÊNDICE C – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética
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APÊNDICE D – Proposta de Curso de Formação Profissional
PROPOSTA DE CURSO LIVRE
1. Instituição:
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande/PR
2. Tema/título:
Competências para o exercício da Liderança Sustentável na Administração Pública
Municipal de Fazenda Rio Grande/PR
3. Contextualização:
Diante das constantes transformações sociais, econômicas e tecnológicas que
ocorrem em um ritmo cada vez mais acelerado, a profissionalização do serviço
público torna-se imperativa. Assim, as lideranças no setor público são cada vez mais
necessárias para criar organizações flexíveis e adaptáveis, que tenham a
capacidade de serem inovadoras e transformadoras e que visem o desenvolvimento
econômico sem deixar à revelia aspectos relacionados à saúde, à educação, à
segurança e bem-estar da população e à proteção do meio ambiente. Reconhecendo
a importância do papel dos gestores públicos, este curso visa desenvolver e
aprimorar conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a promoção da
sustentabilidade a nível local, a partir da adoção de práticas, estratégias e políticas
públicas, de maneira inclusiva, transparente e cooperativa, em equilíbrio com os
aspectos econômicos, sociais e ambientais.
4. Objetivo:
O curso tem como objetivo desenvolver um conjunto de competências de modo a
auxiliar os gestores públicos municipais na fixação dos conceitos relacionados à
sustentabilidade, bem como, na sensibilização e mobilização destes na adoção de
práticas e políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento econômico,
social e ambiental em nível local.
5. Público-Alvo:
Servidores que atuam na Função de Chefe de Divisão do Poder Executivo Municipal
de Fazenda Rio Grande/PR.
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6. Carga horária:
72h (60h na modalidade online e 12h presenciais).
7. Perfil do egresso:
Ao final do curso, os participantes deverão ser capazes de:
• Entender os aspectos econômicos e orçamentário do setor público;
• Utilizar indicadores e ferramentas que visem à aplicação de recursos públicos
de maneira eficiente e sustentável;
• Conhecer o perfil sociodemográfico da comunidade e as principais demandas
locais, buscando alternativas para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar
dos cidadãos;
• Compreender os princípios e boas práticas para gestão de pessoas no setor
público municipal;
• Entender os principais fundamentos relacionados à sustentabilidade, de modo
a incorporar o tema nas atividades e tarefas;
• Compreender

a

importância

de

articular-se

com

as

demais

partes

interessadas para a disseminação e implementação de ações e práticas
sustentáveis a nível local;
• Conhecer os recursos naturais do município e as leis de preservação
ambiental, de modo a fundamentar as ações e decisões no respeito e
proteção ao meio ambiente;
• Entender a importância de sensibilizar e mobilizar a equipe na adoção de
ações e práticas sustentáveis, com coerência e comprometimento;
8. Metodologia:
Recomenda-se que as metodologias de ensino sejam baseadas em aulas teóricoexpositivas e dialogadas, na resolução de problemas em situações reais, na
formação de grupos de discussão e debates, estudos de caso e em atividades que
utilizem tecnologias de informação e comunicação, de acordo com cada etapa do
curso de formação, a saber:
8.1 Primeira etapa: o conteúdo programático dos sete primeiros módulos será
ofertado na modalidade online e visa desenvolver e ampliar os conceitos sobre os
conhecimentos, habilidades e atitudes indicados pelos gestores como atributos
necessários ao exercício da liderança sustentável no município. O conteúdo será
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disponibilizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e deverá contar com a
mediação de um tutor/especialista.
8.2 Segunda etapa: subdividida em dois momentos, preferencialmente na
modalidade presencial ou, na impossibilidade desta por motivos de força maior, que
utilizem tecnologias de informação e comunicação em tempo real. O primeiro visa à
consolidação dos conteúdos online e a sensibilização, por intermédio de aula
expositiva e dialogada, debates orientados, análises multidisciplinares sobre
questões políticas, sociais, tecnológicas e ambientais, desenvolvimento de projetos e
demais ações que promovam o conhecimento. O segundo consiste no relato de
experiência, apresentação dos primeiros resultados e entrega das atividades
propostas e das avaliações de mudança de comportamento e resultados.
Salienta-se que o detalhamento e refinamento da proposta, incluindo a validação dos
conteúdos, metodologia, carga horária, estratégias de aprendizado e instrumentos de
avaliação, devem ser realizadas pelo facilitador de aprendizagem. Recomenda-se
que este profissional possua conhecimentos e experiências na temática do curso e
na área pública, propiciando a criação de um ambiente de diálogo, debate e troca de
experiências e contribuindo para o desenvolvimento das competências associadas
ao exercício da liderança sustentável no município de Fazenda Rio Grande/PR.
9. Sistema de avaliação:
Sugere-se que os instrumentos de avaliação, bem como o desempenho mínimo para
aproveitamento dos participantes, sejam definidos em conjunto com o responsável
pela aplicação dos respectivos componentes curriculares, os quais podem ser
aplicados no formato de prova teórica (escrita) e/ou prova prática, individualmente
e/ou em grupo. Todavia, recomenda-se, além das avaliações formativa e somativa, a
avaliação sistêmica do curso – procedimentos indicados no Quadro 14 – no intuito de
contemplar, por exemplo, as dimensões de reação dos participantes, os mecanismos
de aprendizagem, mudanças de comportamento e a eficácia, tanto do processo
avaliativo como das relações sistêmicas de ensino-aprendizagem.
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10. Conteúdo programático:
O conteúdo programático do curso foi pensado no desenvolvimento e aprimoramento
de conhecimentos, habilidades e atitudes indicados pelos gestores como
necessários para o exercício da liderança sustentável na administração pública
municipal, e abrange as seguintes categorizações das competências: gerenciamento
de recursos públicos, planejamento estratégico, foco no cidadão, gestão de pessoas,
orientação para a sustentabilidade ambiental e consciência ambiental. Além das
unidades temáticas, o conteúdo programático contempla noções de conhecimentos
pertinentes à gestão pública municipal e às dimensões da sustentabilidade, e
instrumentos e técnicas que possam ser aplicadas no desenvolvimento das
competências. Em relação à carga horária inicial sugerida, podem ocorrer alterações
de acordo com os procedimentos metodológicos adaptados para a implementação
desta proposta.
Unidade
Temática

Carga
Horária

Conteúdo Programático
a) Orçamento Público – funções, princípios,
tributos,

I – Gerenciamento
de Recursos
Públicos

receita

e

despesa,

legislação,

acompanhamento e avaliação;
b) Ciclo Orçamentário – PPA, LDO, LOA;
c) Orçamento e Políticas Públicas – conceito,

8h

características, alcance e principais indicadores;
d) Orçamento e cidadania – participação social,
orçamento participativo, transparência fiscal.
a)

Planejamento

Estratégico

–

conceito,

características, etapas, avaliação do ambiente,
aplicação no setor público;
II – Planejamento
Estratégico

b) Construção de premissas: missão, visão e
valores;
c)

8h

Monitoramento,

controle,

liderança

e

mobilização;
d)

Indicadores

estratégicas;

de

resultados

e

metas
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e) Integração entre planejamento estratégico,
orçamento

público

e

a

sustentabilidade

econômica.
a)

História

e

dados

sociodemográficos

do

município;
b)

Compromisso

das

organizações

com

a

sociedade;
III – Foco no
Cidadão

c) Modelos de práticas socialmente sustentáveis;
d) Como (re)organizar fluxos e processos para

8h

atender às necessidades dos cidadãos;
e) Incorporação de tecnologia da informação aos
processos de trabalho e atendimento ao cidadão;
f) Como medir os resultados e a qualidade dos
serviços prestados aos cidadãos.
a) Introdução à Gestão de Pessoas no setor
público;
b) Ética no Serviço Público – Estatuto do
Servidor;

IV – Gestão de
Pessoas

c) Treinando a equipe para manter o foco no
cidadão;

8h

d) Comunicação: conceito, elementos e como
estabelecer uma comunicação assertiva;
e) Técnicas para mediação, administração e
resolução de conflitos.
a) Princípios da Sustentabilidade;
b) Breve histórico dos encontros e conferências
V – Orientação
para a
Sustentabilidade

sobre o meio ambiente;
c) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS);
d) Dinâmica e conservação de sistemas naturais
e aspectos socioeconômicos;
e) Noções de sustentabilidade na prática: cases

8h
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na gestão pública municipal;
f) Como estabelecer parcerias na promoção da
sustentabilidade.
a) Legislação e mecanismos de Proteção e
Conservação Ambiental;
b)

Políticas

Públicas

voltadas

ao

desenvolvimento territorial sustentável;
VI - Planejamento
Territorial
Sustentável

c) Desenvolvimento socioeconômico: arranjos
produtivos locais e desenvolvimento local;

8h

d) Gestão integrada dos recursos hídricos: a
bacia hidrográfica como unidade territorial de
gestão;
e) Como estabelecer parcerias na promoção da
sustentabilidade nos níveis municipal e regional.
a) Metas do ODS 11 – Cidades e comunidades
sustentáveis;
b) Recursos naturais e ecossistemas urbanos;
c) Problemas socioambientais urbanos e seus

VII – Cidades
Sustentáveis

desdobramentos na gestão pública municipal;

8h

d) Impactos de eventos climáticos extremos e
desastres socioambientais urbanos;
e) Como estabelecer parcerias para a construção
da resiliência e da sustentabilidade urbana.
a) Análise das tendências políticas, sociais,
tecnológicas e ambientais;

VIII –
Consolidação da
aprendizagem,
estudos práticos e
debate

b) Códigos de ética universais – Declaração de
Direitos Humanos, os Princípios do Pacto Global
e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;
c)

Valores,

essenciais

atributos

para

o

e

exercício

comportamentos
da

sustentável;
d) Práticas institucionais sustentáveis;
e) Elaboração do Plano de Ação.

liderança

8h
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IX –
Acompanhamento
das atividades

a) Relato das experiências e apresentação dos
primeiros resultados obtidos.

4h

Os procedimentos de avaliação poderão ser
definidos
X – Avaliação

e/ou

facilitador(es)
Profissional.
considerados
Quadro 14.

adaptados
do

pelo(s)

agente(s)

de

Formação

Curso

Recomenda-se
os

instrumentos

que

sejam

indicados

no

4h

