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RESUMO 
 
 
Propõe-se esse trabalho a analisar o discurso oficial do Programa Gestão de 

Pessoas por Competências, implantado na Justiça Federal de Primeiro Grau – 

Seção Judiciária do Estado de Pernambuco durante o ano de 2006, visando 

promover o aperfeiçoamento profissional de gerentes e servidores, por meio de 

ações de treinamento, participação em programas de pós-graduação lato e stricto 

sensu, gestão de carreira, avaliação de desempenho e estabelecimento de 

parcerias. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se como fonte principal a 

Teoria do Discurso e, dentre os principais teóricos estudados, foi dado destaque a 

Fairclough, Laclau e Mouffe, da Análise de Discurso Crítica; Foucault, Pêcheux, 

Maingueneau e, no Brasil, Orlandi, no que diz respeito à Análise do Discurso de 

linha francesa. O objetivo central do estudo é investigar as condições sócio-

históricas da produção do discurso sobre competências para, em seguida, analisar o 

programa implantado, identificando alguns enunciados que foram considerados mais 

importantes para se entender o discurso global. Trata-se de pesquisa de campo, de 

cunho qualitativo. O corpus se constitui do Relatório do Programa implantado, além 

de entrevistas com gestores ligados ao Núcleo de Gestão de Pessoas da Seção 

Judiciária de Pernambuco, visando identificar como estes percebem o discurso do 

programa, qual o grau de identificação e a forma como essa se dá. Durante a 

pesquisa foram apontadas algumas contradições presentes no discurso de 

competências, conceito bastante utilizado nos órgãos públicos atualmente, 

verificando que estes discursos propõem a valorização do servidor e melhoria da 

eficiência no trabalho, no entanto, o servidor passa a ter uma sobrecarga de trabalho 

a partir da demanda por novas e complexas habilidades, sem haver a modificação 

das atuais estruturas existentes nesses órgãos.  

 

Palavras-chaves: Análise do discurso. Gestão por competências. Justiça Federal. 

Pernambuco. 

 



 

ABSTRACT 
 

 

The present work sets out to analyze the official discourse related to “Programa 

Gestão de Pessoas por Competências”, implemented at Federal Justice into 

Pernambuco in 2006. The focus of this program is on professional development of 

managers and public employees through ongoing training, such as latu and stricto 

sensu post-graduation programs and assessment of their performance. The study 

incorporates theoretical contributions of Fairclough, Laclau and Mouffe, from Critical 

Discourse Analysis; Foucault, Pêcheux, Maingueneau, and Orlandi, in Brazil, related 

to Discourse Analysis that follows the French approach. The main aim of this 

research, that has qualitative characteristics, is analyze the social and historical 

conditions, in which discourse about competence was produced, in order to identify 

some important statements for understanding the global discourse of the 

implemented program. The corpus is based on the institution’s report, besides 

interviews with some people, responsible for the planning and execution of this 

program in order to identify their personal analysis related to it, as well as the 

connections established with it. At present, the concept of competence, very used at 

Institutions, has been proposed to value the employees, besides improving on their 

efficiency at work. Relating to this, the data shows some contradictions between the 

discourse about competences, and what it really works. In order to acquire new and 

complex skills, the employees increase their tasks without any changes in the 

administrative system. 

 
 
Keywords: Discourse Analysis. Management by competences. “Federal Justice - 
PE”. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O trabalho compreende a análise do discurso sobre GC, mais 

especificamente o Programa Gestão de Pessoas por Competências, implantado na 

Secretaria Administrativa – SECAD da Justiça Federal em Pernambuco – JFPE, 

como projeto-piloto, desenvolvido durante o ano de 2006.  

O programa de Gestão de Pessoas por Competências implantado na JFPE, 

foi desenhado pelo Conselho de Justiça Federal – CJF, que tem sede em Brasília, e 

é o órgão central do sistema da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer a supervisão 

administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, 

otimizando a circulação de informações e uniformizando procedimentos 

administrativos no âmbito de todas as instituições espalhadas pelo País.  

A Justiça Federal de 1º e 2º graus da 5ª Região é composta pelo Tribunal 

Regional Federal – TRF e pelas Seções Judiciárias de Pernambuco, Alagoas, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe, bem como pelas Subseções 

Judiciárias, representadas por Varas Federais localizadas nas cidades interioranas 

desses estados. 

A implantação do Programa Gestão por Competências, como modelo de 

gestão de pessoas, teve início no ano de 2002 no CJF e foi conduzida por uma 

consultoria externa e por técnicos das áreas de recursos humanos do Conselho e da 

Justiça Federal. Contou com a participação dos gerentes estratégicos desses órgãos 

para a realização do diagnóstico organizacional, e, posteriormente, para a definição 

e validação das competências definidas como essenciais à excelência na prestação 

jurisdicional. 

Tendo sido implantado gradativamente seu objetivo foi promover o 

aperfeiçoamento profissional de gerentes e servidores, por meio de ações de 

treinamento, participação em programas de pós-graduação lato e stricto sensu, 

gestão de carreira, avaliação de desempenho e estabelecimento de parcerias. 

A fundamentação teórica do Programa em análise respaldou-se em Fleury 

(2002), que entende competência como: “um saber agir responsável e reconhecido, 

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

que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. Apoiou-

se, também, na teoria da competência organizacional de Prahalad e Hamel (1995) 



 

apresentada como: “... conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias, 

sistemas físicos, gerenciais e valores que geram diferencial competitivo para a 

organização”. 

Os técnicos do CJF, responsáveis pela elaboração e implantação do 

Programa, complementaram a base teórica estudada com a definição de Brandão, 

citada por Carbone (2005), que conceitua competência como: “combinação sinérgica 

de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho profissional 

em determinado contexto ou estratégia organizacional”. A partir desses estudiosos, 

foi constatado que cada um dos comportamentos esperados deveria contemplar a 

combinação sinérgica citada por Carbone, observando-se mais tarde, que não 

obstante, o conjunto de comportamentos que compunha a competência obedecer a 

essa combinação sinérgica, individualmente isso não acontecia, gerando uma 

necessidade de reformular a redação dada aos comportamentos, transformando 

cada um em competências e o conjunto deles em dimensão. 

A SECAD da JFPE decidiu aderir a este trabalho em agosto de 2005, 

assinando acordo de parceria com o CJF a fim de contratar a consultoria deste para 

implementação do referido programa. 

A análise dos resultados do programa não será o foco da abordagem. O 

objetivo principal foi verificar o que está implícito no discurso oficial quando se busca 

uma GC. Qual o discurso sobre GC que interessa à Justiça Federal? Como os 

gestores1 do NGP percebem esses discursos? 

A escolha do tema deve-se, primeiramente, ao caráter pioneiro de 

implantação do programa na Justiça Federal, por pressupor uma pesquisa científica 

sobre o tema, uma vez que envolvem aspectos técnicos, acadêmicos e profissionais 

na área de teoria das organizações, amparada ainda pela possibilidade de uma 

percepção teórica da gestão pública, apreciando temas como ideologia, discursos 

organizacionais, etc. 

O segundo fator motivador, porém não menos relevante, é a necessidade de 

contribuir para o desenvolvimento da organização, buscando sempre engajar-se em 

programas que favoreçam a melhoria dos serviços prestados à sociedade, em 

particular aos jurisdicionados da JFPE. 

                                                 
1  Tecnicamente gestor é aquele servidor titular de cargo em comissão ou função comissionada. Para 

o programa em análise são todos os ocupantes cargos em comissão ou função comissionada que 
têm subordinados. 



 

 

Tendo em vista o propósito deste estudo, optou-se por uma abordagem 

qualitativa através da análise do discurso para confrontar o conhecimento empírico 

com o conhecimento abstrato.  

O âmbito teórico-epistemológico da pesquisa é a teoria do discurso, 

desenvolvida por Foucault e Pêcheux, com contribuições de outros autores como 

Eni Orlandi, Maingueneau, Fairclough, Laclau & Mouffe. Nessa incursão busca-se 

verificar e compreender os vários conceitos sobre discurso, formações discursivas, 

memória discursiva para a partir desses conceitos entender o programa implantado 

na SECAD da JFPE. 

 

Objetivo Geral  
 

• Verificar, à luz da Teoria do Discurso, o que está implícito no discurso 

oficial quando se busca uma GC. 

 

Objetivos Específicos  
 

• Analisar as condições sócio-históricas de produção do discurso sobre 

Competências. 

• Avaliar como o discurso oficial foi percebido pelos gestores do NGP, qual 

o grau e a forma como se dá a identificação destes com o programa. 

 

Na pesquisa de campo, foram utilizadas entrevistas com os gestores do NGP, 

o Diretor e os supervisores das seções de Legislação de Pessoal, da Seção de 

Cadastro, Provimento e Vacância e da Seção de Folha de Pagamento. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, além desta introdução, de 

acordo com essa formatação: 

O primeiro capítulo trata da fundamentação doutrinária sobre a teoria do 

discurso, e, dentre os principais teóricos estudados, deu-se destaque a Fairclough, 

Laclau & Mouffe, o francesa, realçando os seus principais articuladores: Foucault, 

Pêcheux, Maingueneau e, no Brasil, Orlandi.  

O segundo capítulo aborda as condições sócio-históricas da produção do 

discurso sobre competências, destacando as mudanças ocorridas no mundo, no 



 

Brasil, no serviço público e na Justiça Federal para entender o momento o programa 

em que o programa foi implantado. 

O terceiro capítulo apresenta o percurso metodológico da pesquisa. 

O quarto capítulo analisa o programa implantado na SECAD da JFPE, com o 

propósito de identificar as diversas formações discursivas sobre GC, verificadas 

através de três enunciados considerados mais importantes e, ainda, o que está 

implícito nos vários interdiscursos utilizados sobre competências. 

O quinto capítulo analisa os dados obtidos à luz do referencial teórico 

adotado.  

As considerações finais apresentam reflexões sobre os discursos contidos 

nos programas institucionais, sinalizando algumas investigações futuras. 

 



 

Capítulo 1 
REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE O DISCURSO 

 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, julgou-se importante o estudo de dois 

eixos basilares, que nortearam a pesquisa pretendida: Análise do Discurso (AD) e 

suas condições de produção e Análise Crítica do Discurso (ADC), ambas para 

compreender o discurso contido no programa GC, implantado na SECAD da JFPE. 

Vários aspectos da Análise do Discurso poderiam ser estudados, porém as 

vertentes das práticas tradicionais da Análise do Discurso (AD) e da Análise Crítica 

do Discurso (ADC) foram alvo da análise, cujos programas investigam as condições 

nas quais os discursos são produzidos dentro das instituições, ou seja, sua 

formação, forma, o campo discursivo e a relação com o interdiscurso e a ideologia 

presente.  

O interesse pela Análise do Discurso tem crescido a cada dia. Encontros e 

congressos têm sido organizados por grupos de pesquisa em estudos do discurso, 

com vários profissionais envolvidos: antropólogos, sociólogos, psicólogos, 

educadores, jornalistas, e outros. Porém, o interesse ultrapassa as fronteiras do 

acadêmico, adentrando nos ambientes organizacionais.  

A AD teve início na França e seu principal articulador foi Michel Pêcheux, em 

fins dos anos 60. O auge do estruturalismo na Europa coincide com a época da 

criação da AD, tornando-se verdadeiro paradigma de formatação do mundo, das 

idéias e das coisas para toda uma geração de intelectuais. Porém, os defensores do 

paradigma estrutural pagaram um alto preço através da constante e deliberada 

exclusão do sujeito, que foi visto, à época, como o elemento suscetível de perturbar 

a análise do objeto científico (FERREIRA, 2006). 

A AD vai a buscar esse sujeito, até então descartado, e vai encontrá-lo na 

psicanálise e no materialismo histórico-dialético, voltando-se para uma perspectiva 

política de uma intervenção, de uma ação transformadora que visa combater o 

excesso de formalismo lingüístico vigente sendo então considerado como uma nova 

facção de tipo burguês (FERREIRA, 2006). 

Dessa forma, a AD reúne três ramos do conhecimento em suas articulações 

contraditórias: 

 



 

a) a teoria da sintaxe e da enunciação; 

b) a teoria da ideologia; 

c) a teoria do discurso, a determinação histórica dos processos de 

significação.  

 

Tudo isso atravessado por uma teoria do sujeito de natureza psicanalítica 

(ORLANDI, 2007). 

Mas, o que seria o discurso? O discurso é o caminho de uma contradição a 

outra: Analisar o discurso é fazer com que desapareçam e reapareçam as 

contradições, é mostrar o jogo que estas desempenham; é manifestar como pode 

exprimi-las, dar-lhes corpo, ou emprestar-lhes uma fugidia aparência (FOUCAULT, 

2005, p. 171).  

Na afirmação de Maingueneau, discurso constitui-se em signo de alguma 

coisa, para alguém. O discurso é uma dispersão de textos cujo modo de inscrição 

histórica permite definir como um espaço de regularidades enunciativas. Este diz 

ainda que a AD consiste em “associar de forma mais ou menos direta, um conjunto 

de textos a uma região definida da sociedade, pensada em termos de classes ou 

subclasses sociais” (MAINGUENEAU, 1997, p. 54). 

Já Foucault (1997) declara:  

 
Chamaremos discurso um conjunto de enunciados na medida em que se 
apóia na mesma formação discursiva... ele é constituído de um número 
limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de 
condições de existência. (FOUCAULT, 1997, p. 135) 
 

Os discursos são práticas organizadoras da realidade. São feitos de signos, 

“o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse “mais” 

que os tornam irredutíveis à língua e ao ato da fala”. Os discursos estabelecem 

hierarquias, distinções, articulam o visível e o dizível. Quer dizer, o olhar não estaria 

“no significado das palavras, mas sim no papel do discurso nas práticas sociais”, no 

papel dos discursos na formação das relações entre indivíduos, instituições e 

organizações sociais mais amplas (FOUCAULT, 2000, p.56). 

Orlandi (2007) atesta que a unidade do discurso é um efeito de sentido. Os 

discursos se movem em direção a outros. Nunca estão sós, sempre carregam vozes 

que os antecederam e que mantêm com eles constante duelo, ora legitimando-os, 



 

ora confrontando-os. A formação de um discurso está baseada nesse princípio 

constitutivo – o dialogismo. Todos os discursos vêm ao mundo povoados por outros 

com os quais dialogam. Esses discursos aparentemente dispersos pelo tempo e pelo 

espaço se unem porque são atravessados por uma mesma regra de formação: 

mesma escolha temática, mesmos conceitos, objetos, modalidades ou um 

acontecimento. Por isso pode-se afirmar que o discurso é uma unidade na 

dispersão.  

Manifesta, ainda, o mesmo autor, que o discurso é palavra em movimento, 

prática de linguagem: com o estudo do discurso, observa-se o homem falando. “Na 

análise do discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua 

história” (ORLANDI, 2007, p. 15). 

Observa-se, também, uma definição muito importante fornecida por Wetherell, 

Taylor e Yates (apud Nogueira C., 2001) que descreve a AD como o estudo da “fala” 

e de textos. Para eles, constitui um conjunto de métodos e de teorias que pretendem 

investigar, quer o uso quotidiano da linguagem, quer a linguagem nos contextos 

sociais. A pesquisa do Discurso oferece caminhos para o estudo dos significados, 

constituindo-se numa forma de investigar o implícito e o explícito nos diálogos que 

compõem a ação social, os padrões de significação e representação, permitindo 

uma série de abordagens quando da análise dos “dados” e, mais fundamentalmente, 

a propagação de um conjunto de teorizações que representam esses mesmos 

dados.  

A Teoria Social do Discurso ou ADC, desenvolvida por Fairclough, baseia-se 

em uma percepção da linguagem como parte irredutível da vida social 

dialeticamente interconectada a outros elementos sociais. Os conceitos centrais da 

disciplina são os de discurso e prática social, mas provêm da operacionalização de 

diversos estudos, dentre eles Foucault, Bakhtin, cujas perspectivas vincularam 

discurso e poder e exerceram forte influência sobre a ADC. (RESENDE & 

RAMALHO, 2006). 

Para Fairclough (2001), o discurso ajuda a construir ou mudar identidades 

sociais, posições do sujeito, relações sociais, sistemas de conhecimentos e crenças. 

Exprime que a Análise do Discurso Crítica empenha-se em demonstrar como o 

discurso é moldado por questões ideológicas e de poder, elegendo como seu 



 

principal objeto de estudo as relações de poder e o efeito dessas sobre as práticas 

sociais. 

A Análise do Discurso Crítica (ADC) tem três dimensões: 

 

a) descrição – que trata de características formais, tais como vocabulário, 

gramática, coesão e estrutura; 

b) interpretação – que aborda os processos de produção e consumo do texto 

à luz da prática social em que ele está inserido; 

c) explanação – que se refere à relação entre interação e contexto social 

(FAIRCLOUGH, 2001). 

 

Preceitua Fairclough que o discurso deve ser visto como ação, uma prática 

que altera o mundo e altera os indivíduos no mundo. A dimensão do discurso 

constitutiva do social, inspirada em Foucault, contribui para três tipos de construção:  

 

1) a que se refere às “identidades sociais” e posições do sujeito, para o 

sujeito social e os tipos de EU; 

2) a dos sistemas de relações sociais; 

3) a dos sistemas de conhecimentos e crenças. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

64). 

 

O que Fairclough propõe em Discurso e Mudança Social, segundo Resende & 

Ramalho (2006) é um modelo tridimensional de Análise do Discurso, que 

compreende a análise da prática discursiva, do texto e da prática social. A 

compreensão dessas três dimensões, no modelo proposto por Fairclough, é 

analítica: serve ao propósito específico de organização da análise.  

As categorias analíticas propostas para cada uma das dimensões da Análise 

do Discurso podem ser agrupadas conforme propõe o Quadro 1. 

 



 

Quadro 1 – Categorias analíticas propostas no modelo tridimensional de 
Fairclough 

Texto Prática Discursiva Prática Social 

Vocabulário Produção Ideologia 

Gramática Distribuição Sentidos 

 Consumo Pressuposições 

 Contexto Metáforas 

 Força Hegemonia 

 Coerência Orientações econômicas, políticas, 
culturais, ideológicas. 

 Intertextualidade  

Fonte: Resende, Viviane de Melo & Ramalho, Viviane. Análise de discurso crítica, 2006, p. 29. 

 

 

Em outras palavras, o autor deseja salientar que um evento discursivo é, 

necessariamente, um texto, uma prática social e uma prática discursiva. Ao trazer a 

concepção de que todo discurso é um texto, Fairclough deseja explicitar que este se 

constitui como um produto falado ou escrito, sendo construído a partir da articulação 

com outros textos. 

Por sua vez, Resende & Ramalho (2006) explicam que a ADC atua numa 

perspectiva transdisciplinar, porque não somente aplica outras teorias como 

também, por meio do rompimento de fronteiras epistemológicas, operacionaliza e 

transforma tais teorias em favor da abordagem sócio-discursiva.  

No entanto, para a ADC importa, sobretudo, em Foucault, o aspecto 

constitutivo do discurso, a interdependência das práticas discursivas, as naturezas 

discursivas do poder, a política do discurso e a da mudança social. (RESENDE & 

RAMALHO, 2006, p. 18).  

Como mostra Fairclough (2001), conceituar o “discurso” é difícil em grande 

parte porque há muitas definições formuladas de várias teorias e pontos de vista 

disciplinares que, por esse motivo, entram em conflito e se sobrepõem. Para ele 

qualquer mudança na prática discursiva resulta em mudança na prática social. O 



 

ponto-chave a ser tratado é a relação das práticas discursivas com as estruturas de 

poder. Elas moldam o discurso e são moldadas por ele.  

Para Laclau e Mouffe (1985), um discurso possui um caráter material e não 

mental, de forma que uma usual dicotomia entre “discurso versus prática”, sendo o 

primeiro mental e a segunda material, é aqui terminantemente refutada. Portanto, 

não se põe em prática um determinado discurso, uma vez que toda prática e sua 

correspondente materialidade, já são, em si, discursos. Um discurso é, dessa forma, 

uma prática social significativa. 

Segundo Laclau & Mouffe (1985), um discurso é o resultado de uma prática 

articulatória que constitui e organiza relações sociais. Essa prática, por sua vez, 

consiste na junção de elementos num sistema discursivo a partir de um ponto nodal 

– um ponto discursivo privilegiado – que fixa, parcialmente, os sentidos desse 

sistema, tendo em vista os cortes que uma articulação discursiva sofre na relação 

com outros discursos concorrentes quando se encontram no campo da 

discursividade. 

O conceito de ponto nodal para Laclau & Mouffe representa um discurso 

privilegiado que consegue articular em torno de si outros discursos. Tal articulação 

forma uma cadeia de equivalências, significando que, em torno desse discurso 

central, gravitam outros discursos, que são representados por esse discurso 

privilegiado e são suplementares. Entretanto, para que um discurso se torne um 

ponto nodal, é preciso a ampliação de seus conteúdos, a incorporação de elementos 

de outros discursos, e que, necessariamente, cedam alguns de seus sentidos iniciais 

para que outros não entrem em choque com sentidos produzidos por diversas 

identidades por ele articuladas. 

Faria & Meneghetti proferem:  

 
O discurso esconde uma rede simbólica de relações de dominação 
ideológica e de poder. Cada palavra expressa no ambiente organizacional 
está sendo monitorada e classificada, de alguma forma. Todo discurso que 
destoa da sinfonia organizacional é reprimido, não necessariamente apenas 
através de punições coercitivas explícitas aplicadas pela direção da 
organização, mas através dos processos grupais, do controle psíquico, da 
disseminação da ideologia, da interiorização dos dogmas, das crenças e 
dos valores (chamados na teoria das organizações, de cultura). Há uma 
delimitação imaginária em que o indivíduo pode se aventurar com o uso de 
suas palavras, diálogos e argumentações, devendo, contudo, estar atento  
para que o seu discurso não ponha em risco as relações de poder entre os 
grupos e a ideologia dominante na organização.  
(FARIA & MENEGHETTI, 2007, p. 119).  



 

 

Dessa forma, Faria & Meneghetti (2007), ao que aparenta, encontram-se 

muito próximos do que afirmam Pagès et all: 

 
Todo aquele que queira ser compreendido na organização deve adotar esta 
linguagem para ter crédito e se situar em relação às normas que ela 
enuncia. Todo discurso que foge disto não será entendido, pois situa-se fora 
do campo das representações coletivas que este quadro de referências 
delimita. Um tal discurso não seria nem mesmo combatido e considerado 
como ameaça para os princípios fundamentais da ética da organização, 
seria apenas incongruente, “irrelevante”. (PAGÈS ET ALL, 1987, p.77). 

 

Acrescentam ainda:  

 
O discurso é sempre uma manifestação concreta que um sujeito individual 
ou coletivo faz, por meio da linguagem, na qual expressa não somente uma 
racionalidade histórica e social, mas processos inconscientes que movem 
os desejos, as pulsões e os mecanismos de defesa, através da 
materialização das palavras, que ao mesmo tempo em que estabelecem 
padrões e criam moldes que devem ser adotados pelos sujeitos sociais na 
tentativa de enquadrarem-se, conformam-se a esses moldes... (FARIA & 
MENEGHETTI, 2007, p. 125). 
 

Faria & Meneguetti declaram que, para o discurso ser legitimado, é preciso 

que o seu locutor carregue toda a carga simbólica aceita pelo grupo ao qual 

pertence. O conteúdo informacional e ideológico deve ser condizente com a postura 

do indivíduo e, nesse sentido, citam Bourdieu: sua palavra não vale mais do que o 

homem que a utiliza, pois o homem de palavra não empenha palavras, empenha sua 

pessoa. (FARIA & MENEGHETTI, 2007, p. 130). 

Maingueneau (1997) também cita Bourdieu quando fala na questão da 

autoridade relacionada a uma enunciação, a qual desempenha um papel crucial na 

sociologia. O discurso só é “autorizado” e, consequentemente, eficaz se for 

reconhecido como tal: 

 
Este reconhecimento (...) só é atribuído gratuitamente sob certas condições, 
aquelas que definem o uso legítimo: deve ser pronunciado em uma situação 
legítima, ou seja, diante de destinatários legítimos... (BOURDIEU, Pierre, 
“Lê Langage autorisé. Note sur les conditions sociales de l´efficacité du 
discours rituel”, 1975. Apud Maingueneau, 1997). 
 

Nesse sentido, Chauí (1997) fala em discurso competente como aquele que 

pode ser proferido, ouvido e aceito como verdadeiro e autorizado (esses termos 

agora se equivalem) porque perdeu os laços com o lugar e o tempo de sua origem. 



 

É o discurso instituído. O discurso competente confunde-se com a linguagem, 

institucionalmente permitida ou autorizada, isto é, com um discurso no qual os 

interlocutores foram previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir, 

no qual os lugares e as circunstâncias foram predeterminados para que seja 

permitido falar e ouvir e, enfim, no qual o conteúdo e a forma já estão autorizados 

segundo os cânones da esfera de sua própria competência. (CHAUI, 1997). 

Ou seja, as palavras só podem ser aceitas quando o locutor é entendido por 

todos como legítimo no seu posto social ou, em termos organizacionais, pode ser 

entendido merecedor do nível hierárquico que ocupa, ter reconhecido seu discurso 

como condizente com a sua conduta enquanto indivíduo. (FARIA & MENEGHETTI, 

2007, p. 130-1). 

Laclau também fala em representação: 

 
A representação é o processo no qual o outro – o representante – “substitui” 
e ao mesmo tempo “encarna” o representado. As condições de uma perfeita 
representação parecem estar dadas quando a representação é um processo 
direto de transmissão da vontade do representado, quando este ato é 
totalmente transparente em relação a esta vontade. Isto pressupõe que a 
vontade esteja plenamente constituída e que o papel do representante se 
esgote nesta função de intermediação. Desta forma, a opacidade inerente a 
toda substituição e encarnação deve ser reduzida a um mínimo: o corpo em 
que a encarnação tem lugar deve ser quase invisível. Neste ponto, contudo, 
é que começam as dificuldades. Nem do lado representante, nem do lado 
do representado se dão as condições de uma perfeita representação 
(LACLAU, 1996, p. 172). 

 

Entretanto, a representação, ao mesmo tempo em que é falha, mostra-se 

necessária. 
 
Sendo impossível, a representação direta de uma totalidade é inatingível; 
sendo necessária, ela terá de ser, contudo, alguma coisa presente no nível 
da representação. Ela será necessariamente uma representação distorcida, 
pela razão de não corresponder a qualquer objeto possível. Os sentidos da 
representação são aqueles produzidos pelas diferenças particulares. O 
processo de representação pode somente se constituir quando uma destas 
diferenças divide-se entre o seu caráter diferencial e um novo papel o qual 
ela assume: a representação de uma totalidade impossível. Esta relação, 
quando certa particularidade assume a representação de uma totalidade 
inteiramente incomensurável, na teoria do discurso é chamada de relação 
hegemônica. (LACLAU, 2003b, p.4-5). 

 

Orlandi (2007), no entanto, afirma que as formações discursivas compõem as 

formações ideológicas e determinam o que pode e deve ser dito, a partir de uma 

dada conjuntura. As palavras mudam de sentido ao passarem de uma formação 



 

discursiva para outra, pois muda sua relação com a formação ideológica. As 

palavras, expressões, proposições, etc. mudam de sentido segundo as posições 

mantidas de acordo com quem as empregam, o que significa que elas tomam seu 

sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às formações 

ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. (Pêcheux, 1975 apud Orlandi, 

2007). 

No mesmo sentido, Foucault afirma: 

 
Formação discursiva é um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 
determinadas no tempo e no espaço que definiram em uma dada época e 
para certa área social, econômica, geográfica ou lingüística, as condições 
de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 1996, p. 28).  
 

 

Com base em Orlandi (2007, p. 43), destaca-se abaixo um ponto crucial para 

compreensão do que seja uma formação discursiva: 

 

a) o discurso se constitui em seu sentido porque aquilo que o sujeito diz se 

inscreve em uma formação discursiva para só assim ter sentido. A partir 

dessa perspectiva, ele afirma que podemos perceber que as palavras não 

têm um sentido nelas mesmas; derivam seus sentidos das formações 

discursivas em que se inscrevem. Desse modo, os sentidos sempre são 

determinados ideologicamente. Não há sentido que não o seja. Tudo o 

que dizemos tem, pois, um traço ideológico em relação a outros traços 

ideológicos. E isso não está na essência das palavras, mas na 

discursividade, isto é, na maneira como, no discurso, a ideologia produz 

seus efeitos, materializando-se. O estudo do discurso explicita a maneira 

como a linguagem e ideologia se articulam, afetam-se em sua relação 

recíproca e ajudam a entender sua formação. 

Brandão fala em sujeitos ideológicos 

 
E porque sua fala é produzida a partir de um determinado lugar e de um 
determinado tempo, à concepção de um sujeito histórico articula-se outra 
noção fundamental: a de um sujeito ideológico. Sua fala é um recorte das 
representações de um tempo histórico e de um espaço social (BRANDÃO, 
1998, p. 49).  

 



 

Portanto, o sujeito na AD não é único, não é o “dono” do seu discurso, no qual 

permeiam outras “vozes”, que falam de um determinado lugar social; ele é um 

sujeito coletivo, marcado pela historicidade e cuja identidade dependerá do lugar 

social em que se encontra. O sujeito é “assujeitado” aos Aparelhos Ideológicos do 

Estado (FERREIRA, 2003).  

Na perspectiva da AD, a noção de sujeito deixa de ser uma noção idealista, 

imanente; o sujeito da linguagem não é o sujeito em si, mas tal como existe 

socialmente, interpelado pela ideologia. Dessa forma, o sujeito não é a origem, a 

fonte absoluta do sentido, porque, na sua fala, outras falas se dizem. (BRANDÃO, 

1998, p. 92).  

Nesse sentido, o "eu" perde a sua centralidade, deixando de ser senhor de si, 

já que o "outro", o desconhecido, o inconsciente, passa a fazer parte de sua 

identidade. O sujeito é, então, um sujeito descentrado, que se define agora como 

sendo a relação entre o "eu" e o "outro". O sujeito é constitutivamente heterogêneo, 

da mesma forma como o discurso o é (MUSSALIM, 2004, p. 134). 

O sujeito, de forma inconsciente é “levado a ocupar o seu lugar numa 

determinada formação social e a enunciar o que lhe é possível a partir do lugar que 

ocupa” (MUSSALIM, 2001, P. 110). 

O que define de fato o sujeito é o lugar de onde fala. Foucault diz que “não 

importa quem fala, mas o que ele diz não é dito de qualquer lugar” (2005, p. 139). 

Esse lugar é um espaço de representação social (médico, pai, professor, motorista 

etc.), uma unidade abstrata, pois, na prática, é atravessada pela dispersão.  

Entretanto, para Resende & Ramalho (2006), a ADC cuida tanto do 

funcionamento do discurso na transformação criativa de ideologias quanto do 

funcionamento que assegura sua reprodução. Elas citam a definição de ideologia de 

Fairclough. 
 
As ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, 
as relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias 
dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem 
para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de 
dominação. (FAIRCLOUGH, 2001a, p. 117) 

 

Não obstante, para Fairclough (2001), os sujeitos podem contrapor-se a esta 

“ordem” progressiva, reestruturar a dominação e as transformações mediante a 



 

prática, isto é, os sujeitos sociais são moldados pelas práticas discursivas, mas 

também são capazes de remodelar e reestruturar essas práticas. Na ADC, rejeita-se  

firmemente o “sujeito assujeitado” da análise do discurso, não se coloca o “sujeito 

assujeitado” por discursos alheios. O discurso tanto constitui os sujeitos como é 

constituído por esses.  

A ADC vê o sujeito como agente-sujeito, que, ao mesmo tempo em que sofre 

uma determinação inconsciente, trabalha sobre as estruturas no sentido de modificá-

las conscientemente. A linguagem, em seu uso social, apresenta sua complexidade 

entre os eventos discursivos particulares e as convenções e normas que lhe são 

subjacentes. Ela não é tomada de uma única maneira, monolítica e mecânica. A 

linguagem pode ser apresentada, tanto de forma criativa, socialmente 

transformadora, ou pode servir à reprodução da sociedade. Fairclough apresenta 

então, a possibilidade que a linguagem tem de, situando-se historicamente, trazer 

“diferentes discursos [que] se combinam em condições sociais particulares para 

produzir um novo e complexo discurso” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 22). 

Essa posição de Fairclough vem confrontar o que os analistas de discurso de 

linha francesa pregavam, pois, para esses, o sujeito era afetado pela ideologia, por 

meio de dois tipos de esquecimento, criando uma realidade discursiva ilusória. No 

primeiro esquecimento, o sujeito se coloca como origem exclusiva de seus 

discursos, apagando inconscientemente, qualquer indício que remeta seu discurso 

ao exterior da sua formação discursiva, tendo a ilusão de que é o criador absoluto do 

seu discurso, quando, na realidade, apenas retoma sentidos pré-existentes. Este é 

chamado por PÊCHEUX (1988) esquecimento ideológico. 

No segundo esquecimento, que se refere a um processo pré-consciente ou 

consciente, o sujeito falante seleciona formas e sequências no interior da formação 

discursiva que o domina e oculta outras formas e sequências possíveis. Essa 

operação produz no sujeito a ilusão de que seu discurso reflete o conhecimento 

objetivo que tem da realidade. É o esquecimento da ordem da enunciação. 

Orlandi (2007) considera que todo o funcionamento da linguagem se assenta 

na tensão entre dois processos: o parafrástico e o polissêmico. O processo 

parafrástico (matriz do sentido) é o que permite a produção do mesmo sentido sob 

várias formas e o processo polissêmico (fonte da linguagem) é o responsável pelo 

fato de que são sempre possíveis sentidos diferentes, múltiplos. 



 

Pode-se perceber no Quadro 2 abaixo as diversas posições do sujeito em 

casa vertente: Análise do Discurso Francesa e na Análise do Discurso Crítica. 

 

Quadro 2 – Posições do sujeito em cada vertente: 

ANÁLISE DE DISCURSO FRANCESA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA 

Assujeitado Rejeita-se o assujeitamento 

Descentrado Contrapõe-se à ordem progressiva 

Faz parte da sua identidade Constitui o discurso e é constituído por ele 

Heterogêneo e discurso heterogêneo Agente 

 Traz diferentes discursos para produzir um 
novo e complexo discurso 

Fonte: autoria própria 

 

Para Bourdieu (1989), a polissemia de um conceito se estabelece a partir de 

um sentido parcialmente compartilhado pelos diferentes interessados, que disputam 

no nível simbólico para legitimar sua versão.  

A tensão existente entre esses dois processos é que constitui as várias 

instâncias da linguagem. Compreendendo essa relação, o analista percebe quanto o 

político e o linguístico se inter-relacionam na constituição dos sujeitos e na produção 

dos sentidos, ideologicamente assinalados.  

O discurso também é considerado como acontecimento por Foucault (1968) 

quando compreende a “modalidade de existência da performance verbal tal como foi 

efetivada”. 
 
Por mais banal que seja, por menos importante que o imaginemos em suas 
conseqüências, por mais rapidamente esquecido que possa ser depois de 
sua aparição, por pouco entendido ou mal decifrado que o suponhamos, por 
mais rápido que possa ser devorado pela noite, um enunciado é sempre um 
acontecimento que nem a língua, nem o sentido conseguem esgotar 
inteiramente. Acontecimento estranho, certamente: inicialmente, porque está 
ligado por um lado a um gesto de escritura ou à articulação de um fala 
(parole), mas que, por outro lado, abre a si mesmo uma existência 
remanescente no campo de uma memória ou na materialidade dos 
manuscritos, dos livros, e não importa de que forma de registro; em seguida, 
porque é único como qualquer acontecimento, mas que se oferece, porque 
é ligado ao mesmo tempo a situações que o provocam e a conseqüências 
que incita, mas, está ligado ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade 
inteiramente diferente, a enunciados que o precedem e o seguem 
(FOUCAULT, 1968, p. 23-4). 

 



 

Nessa perspectiva, o discurso é concebido como aleatório, acontecimento, 

fato não causado. 

 
O acontecimento não é nem substância, nem acidente, nem qualidade, nem 
processo; o acontecimento não é da ordem dos corpos. E, contudo, é 
sempre ao nível da materialidade que toma efeito, que é efeito, ele tem seu 
lugar e consiste na relação, na coexistência, na dispersão, na separação, na 
acumulação, na seleção de elementos materiais; não é, de modo algum, o 
ato, nem a materialidade de um corpo. Ele se produz como efeito de e numa 
dispersão material (FOUCAULT, 1971, p. 9). 
 

O acontecimento é o que permite a transformação dos sentidos. Pêcheux 

(1988) nos ensina que o acontecimento é inerente ao discurso: 

 
Todo discurso marca a possibilidade de uma desestrutura-reestruturação 
[...] todo discurso é índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-
históricas de identificação, na medida em que ele constrói ao mesmo tempo 
um efeito dessas filiações e um trabalho [...] de deslocamento no seu 
espaço (idem, p.56). 
 

Alguns conceitos também são importantes para analisar as formações 

discursivas, quais sejam: universo discursivo, campo discursivo, espaços 

discursivos.  

Maingueneau (1997) conceitua universo discursivo como o conjunto de 

formações discursivas de todos os tipos, que interagem em uma conjuntura; é 

constituído de muitos campos discursivos: político, religioso, filosófico, etc. É a 

extensão máxima, que, apesar de não poder ser quantificada, assume o conjunto de 

todas as formações discursivas. 

Considera-se campo como sendo o espaço onde se desenvolvem os 

acontecimentos discursivos; é no campo onde se manifestam, se cruzam, se 

emaranham e são especificadas as questões do ser humano, da consciência e do 

sujeito (FOUCAULT, 1972).  

Para Maingueneau (2005), campo discursivo é o conjunto de formações 

discursivas que estão em concorrência, se delimitam reciprocamente, em uma 

região determinada de universo discursivo, seja em confronto aberto ou em aliança, 

na forma de neutralidade aparente entre discursos que possuem a mesma função 

social e divergem sobre o modo pelo qual essa deve ser evocada. Ele declara, 

ainda, que o espaço discursivo seja um subconjunto de formações discursivas, 



 

dentro de um campo discursivo, que o analista delimita como finalidade analítica. É 

nesse espaço que podemos descrever a constituição heterogênea de um discurso.  

Laclau & Mouffe (1985) fala em campo da discursividade como o espaço onde 

ocorrem as disputas discursivas. Um discurso para eles seria uma prática social 

significativa de natureza material.  

Um espaço social deve ser considerado como um espaço discursivo se, por 

discurso, não se designar somente a palavra e a escritura, mas todo tipo de ligação 

entre palavras e ações, formando assim totalidades significativas. (LACLAU, 2000, p. 

10).  

Além dos conceitos de formação discursiva, campo, universo discursivo, tem-

se a definição de Pêcheux para o que seja o interdiscurso. Para ele é um lugar que 

comporte os já ditos e os já ouvidos, em suas relações de dominação e contradição, 

sem estarem organizados por uma formação discursiva. Esse não considera o 

sujeito do discurso como uma onipotência. O sujeito e o sentido não são dados a 

priori, mas são constituídos no próprio discurso. O Interdiscurso pode ser entendido 

como o conjunto de formulações anteriores, esquecidas, determinando o que se diz, 

mesmo tendo-se a impressão de que o sujeito falante é o autor, corresponde ao que 

próprio Pêcheux chamou, anteriormente, esquecimento ideológico e chamado 

também de memória discursiva. 

Orlandi (2007) leva ao entendimento do interdiscurso como sendo a memória. 

Seria aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ele chama de 

memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e retorna sob a 

forma do pré-constituído, o já-dito, que está na base do dizível, sustentando cada 

tomada de palavra. 

No pensamento de Orlandi, é possível identificar as reflexões de Courtine 

(1984), quando explicita a diferença entre interdiscurso e intradiscurso, entre a 

constituição do sentido e sua formulação. Courtine preceitua que o interdiscurso é 

representado como um eixo vertical onde teríamos todos os dizeres já ditos – e 

esquecidos- em uma estratificação de enunciados que, em seu conjunto, representa 

o dizível. E teríamos o eixo horizontal – o intradiscurso – que seria o eixo da 

formulação, isto é, aquilo que estamos dizendo naquele momento dado, em 

condições dadas.  

Sobre os conceitos ora tratados, Pêcheux (1997) define: 

 



 

O intradiscurso, enquanto “fio do discurso” do sujeito é, a rigor, um efeito do 
interdiscurso sobre si mesmo, uma “interioridade” inteiramente determinada 
como tal do “exterior”. E o caráter da forma sujeito, com idealismo 
espontâneo que ela encerra, consistirá precisamente em reverter à 
determinação: diremos que a forma-sujeito (pela qual o “sujeito do discurso” 
se identifica com a formação discursiva que o constitui) tende a absorver- 
esquecer o interdiscurso no intradiscurso, de modo que o interdiscurso 
aparece como puro “já-dito” do intradiscurso, no qual ele se articula por “co-
referência” (PÊCHEUX, 1997, p. 167). 

 

Vê-se, portanto, que a relação entre interdiscurso e intradiscurso é a de 

constituição. Essa determina a formulação, pois só podemos dizer (formular) se nos 

colocarmos na perspectiva do dizível (interdiscurso, memória). Todo dizer, na 

realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e 

o da atualidade (formulação). E é desse jogo que tiram seus sentidos (ORLANDI, 

2007). 

Orlandi (2007) fala ainda de Pêcheux (1983) quando o autor vem afirmar que 

é o interdiscurso que especifica as condições nas quais um acontecimento histórico 

(elemento histórico descontínuo e exterior) é suscetível de vir a inscrever-se na 

continuidade interna, no espaço potencial de coerência próprio a uma memória. Diz, 

para explicar, que é também o interdiscurso, a historicidade, que determina aquilo 

que, da situação, das condições de produção, é relevante para a discursividade. 

Pelo funcionamento do interdiscurso, suprime-se, por assim dizer, a exterioridade 

como tal para inscrevê-la no interior da textualidade. 

 
Há um longo percurso entre o interdiscurso (memória do dizer), nível da 
constituição do discurso, e o texto (intradiscurso), nível de sua formulação: 
ordem das palavras, repetições, relações de sentido, paráfrases que diluem 
a linearidade mostrando que há outros discursos no discurso, que os limites 
são difusos, passando por mediações, por transformações, relações 
obrigatórias ao imaginário. (ORLANDI, 2001, p.90). 

 

Maingueneau (1997) conceitua interdiscurso como: 

 
O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante no 
qual uma formação discursiva é levada (...) a incorporar elementos pré-
constituídos, produzidos fora dela, com eles provocando sua redefinição e 
redirecionamento, suscitando, igualmente, o chamamento de seus próprios 
elementos para organizar sua repetição, mas também provocando, 
eventualmente, o apagamento, o esquecimento ou mesmo a denegação de 
determinados elementos (MAINGUENEAU, 1997, p. 113).  

 

Charaudeau & Maingueneau (2004) afirmam que o interdiscurso está para o 

discurso assim como o intertexto está para o texto. O interdiscurso constitui-se em 



 

diálogo entre os diferentes discursos. Para eles ainda, de modo mais amplo, o 

interdiscurso também pode ser o conjunto das unidades discursivas pertencentes a 

um mesmo gênero ou a diferentes gêneros, sem que haja, necessariamente, uma 

oposição ideológica entre os diferentes gêneros ou campos discursivos.  

Os conceitos, então, assemelham-se: interdiscurso são as formulações 

anteriores; é o que Pêcheux (1997) chama de esquecimento do discurso. Seria, 

também, a memória discursiva para Orlandi (2007) e a constituição do sentido. 

Laclau e Mouffe (1985, p. 105) chamam de articulação qualquer prática que 

estabeleça uma relação entre elementos tais que suas identidades sejam 

modificadas como um resultado da prática articulatória. À totalidade estruturada 

resultante da prática articulatória chama de discurso. As posições diferenciais, na 

medida em que elas apareçam articuladas num discurso, chamam de momentos. E 

por contraste, chamam elemento qualquer diferença que não esteja discursivamente 

articulada.  

Para esses, a produção de sentidos ocorre obrigatoriamente a partir da 

articulação de momentos no interior de um sistema discursivo. Isso quer dizer que o 

que está além dos limites do sistema discursivo não pode produzir qualquer sentido 

nesse sistema. O que está além dos limites do discurso é elemento, ou seja, uma 

diferença que não está discursivamente articulada. Eles afirmam categoricamente 

que, numa prática articulatória, “a transformação de elementos em momentos nunca 

é completa” (LACLAU & MOUFFE, 1985, p.121). 

Fairclough (2001) também destaca a importância da interdiscursividade e da 

intertextualidade quando estabelece a diferença entre intertextualidade manifesta2 e 

intertextualidade constitutiva (interdiscursividade)3, o autor considera que a 

intertextualidade é parte indispensável da análise da prática discursiva, sendo 

compreendida como a propriedade que os textos têm de trazer, em seu interior, 

partes de outros textos, assimilando-os, contradizendo-os, dialogando ironicamente; 

os textos, portanto, se movimentam, sofrem transformações. 

O autor fornece, ainda, três distinções de intertextualidade. A 

‘intertextualidade sequencial’ que se explica na sucessão alternada em um texto de 

                                                 
2  Fairclough (2001) entende intertextualidade manifesta como “a constituição heterogênea de textos 

por meio de outros textos específicos...” (FAIRCLOUGH, 2001, p.114). 
3  Intertextualidade constitutiva é entendida como interdiscursividade. “a interdiscursividade estende a 

intertextualidade em direção ao princípio da primazia da ordem do discurso” (FAIRCLOUGH, 2001, 
p.114). 



 

distintos textos ou tipos de discurso. A ‘intertextualidade encaixada’ se explicita que 

um texto ou tipo de discurso está contido na matriz de outro. Por fim, a 

‘intertextualidade mista’ funde, de forma mais complexa e com menos possibilidade 

de separação, os textos e os tipos de discurso. 

Fairclough (2001) considera que a intertextualidade propicia o entendimento 

da historicidade dos textos – como transformam o passado, como constituem o 

presente e como projetam o futuro. 

 
A mudança histórica deve, a meu ver, ser o foco e preocupação primeira da 
análise crítica do discurso, se é que ela é considerada relevante para as 
grandes questões sociais do nosso dia. A preocupação com a mudança tem 
uma orientação dupla: de um lado, em direção à especificidade dos eventos 
discursivos particulares, como tentativas de negociar circunstâncias sócio-
culturais instáveis e mutantes no meio da linguagem, baseando-se em 
práticas discursivas e ordens de discurso disponíveis, transformando-as 
frequentemente; de outro, em direção às ordens do discurso no prazo mais 
longo, em direção à mudança das práticas discursivas dentro e através dos 
domínios e instituições sociais como uma faceta da mudança social. 
(FAIRCLOUGH, 2001 p.38) 

 

De acordo com Habermas (1982, 1989, 1990), na sua Teoria da Ação 

Comunicativa, o discurso deve ter como fim proporcionar convicções comuns, sem, 

contudo, estabelecer uma relação de dominação, pois, para isto seria necessário um 

discurso isento de ideologias específicas, prevalecendo, assim, o que fosse mais 

benéfico à maioria. 

Observa-se, nessa teoria de ação comunicativa, uma necessidade muito 

grande que um indivíduo tem de convencer o outro de que suas idéias serão de 

grande benefício para todos. Torna-se fundamental que aqueles que estão no 

mesmo “ambiente” pensem de uma forma coletiva, sejam capazes de legitimar uma 

ação ou um discurso, acreditem neste e colaborem com ele. 

 
O fenômeno fundamental do poder não consiste na instrumentalização de 
uma vontade alheia para os próprios fins, mas na formação de uma vontade 
comum, numa combinação orientada para o entendimento recíproco 
(HABERMAS, 1982). 

 

Na concepção habermasiana, não se deve tratar o discurso como disputa, já 

que a disputa pressupõe ganhadores e perdedores; o que se busca é o consenso. 

Deve esse discurso exprimir neutralidade, legitimidade e verdade; não se devem 

intimidar aqueles que estão na ação comunicativa. 



 

Nesse sentido, de acordo com a concepção de Habermas, o discurso deve 

ser capaz de produzir, se não um consenso, pelo menos uma troca compartilhada. 

Contrária a isso, Mouffe (2000) introduziu a noção de agonismo4 no âmbito da 

teoria do discurso. E parte do princípio que as relações de poder são constituidoras 

do social e, portanto, estão sempre presentes nas disputas discursivas e o proposto 

por Habermas não passa de um resultado hegemônico sempre provisório, porque, 

apesar da disputa entre diferentes formações discursivas, existe uma medida 

comum entre elas, que é o reconhecimento da legitimidade da existência do discurso 

concorrente. 

No entanto, Bourdieu (1983) afirma que tanto os fatores linguísticos quanto os 

extralinguisticos são necessários à compreensão daquilo que é dito. As condições 

de produção do discurso, a situação, mais do que o próprio sujeito falante, é 

determinante do sentido produzido. O campo revela os implícitos. 

Há, portanto, seguindo esse viés da análise crítica do discurso, que se fazer 

uma análise sócio-histórica das condições de produção do discurso presente no 

programa gestão por competência; qual o seu discurso fundador, para entender seu 

processo discursivo e verificar, em outro capítulo, como os atores envolvidos no 

programa o percebem. Será, porém, uma escolha pelo viés extralinguístico. 

                                                 
4  O ponto fundamental da noção filosófica de agonismo – que a diferencia radicalmente da de 

antagonismo – não é a competição, ou a disputa, mas a existência de regras que fazem com que 
os adversários partam para sua luta de um ponto comum, de modo que a disputa não ocorra com o 
fim de destruir o oponente, mas pela legitimidade de um discurso em detrimento do outro. 



 

Capítulo 2 
AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO SOBRE 
COMPETÊNCIAS 
 

 

Este capítulo aborda as condições sócio-históricas da produção do discurso 

sobre competências. Para tanto, foram caracterizados os acontecimentos políticos, 

as práticas, os processos econômicos e culturais, que pareceram estabelecer em 

algum momento certo contato com o discurso presente no Programa GC, implantado 

na SECAD da JFPE. 

As condições de produção do discurso, de acordo com Orlandi (2007), 

compreendem fundamentalmente os sujeitos, a situação e a memória. O autor 

considera que as condições de produção incluem o contexto sócio-histórico e 

ideológico. 

Acreditou-se ser necessário destacar as mudanças ocorridas no mundo, no 

Brasil, no serviço público e na Justiça Federal para entender o momento em que o 

programa foi implantado, qual a sua ideologia, por quem foi implantado e os vários 

interdiscursos utilizados sobre competências, não obstante, ser o discurso o objeto 

deste trabalho. 

A sociedade contemporânea atravessou um período de grandes 

transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, que resultaram num 

processo de reestruturação produtiva. Nas organizações, o impacto dessa 

reestruturação materializou-se por intermédio da implantação de programas que 

garantiriam a otimização dos processos de trabalho, a racionalização dos 

procedimentos técnicos, administrativos e gerenciais.  

A intensa e crescente competição em âmbito mundial trouxe como 

consequência a busca pelo desenvolvimento e a incorporação ao ambiente 

empresarial de novas tecnologias e modelos de gestão que lhes permitissem certo 

nível de competitividade atual e futuro.  

Desde o início do século, Taylor já alertava para a necessidade das empresas 

contarem com “homens eficientes”, ressaltando que a procura pelos competentes 

excedia à oferta. Portanto, não é recente a preocupação das organizações em 

contar com indivíduos preparados para o desempenho eficiente de suas funções. À 

época, as empresas procuravam aperfeiçoar em seus empregados as habilidades 



 

necessárias para o exercício de atividades específicas, restringindo-se às questões 

técnicas, por se basearem no princípio taylorista de seleção e treinamento do 

trabalhador. Posteriormente, em decorrência das pressões sociais e do aumento da 

complexidade das relações de trabalho, as organizações passaram a considerar, no 

processo de desenvolvimento profissional de seus empregados, os aspectos sociais 

e comportamentais que envolviam os processos de trabalho. 

Essas mudanças colocaram em xeque o modelo de gerenciamento de 

pessoas adotado na maioria das empresas, segundo princípios do taylorismo-

fordismo e do modelo hierárquico-funcional de Fayol, tão difundidos no início do 

século XX, no qual o homem era reduzido a uma dimensão secundária no processo 

produtivo, limitado pela superespecialização, centralização, hierarquia, ordem, 

disciplina e unidade de comando. Pensava-se, com isso, criar uma única maneira de 

fazer as coisas, o que em consequência levaria à redução do tempo empregado 

para produzir, garantindo a diminuição dos recursos utilizados para tal fim e aumento 

da produtividade.  

Não há dúvida de que a falência das abordagens tradicionais de gestão de 

pessoas foi motivada por pressões externas que emergiram durante a década de 60 

e se consolidaram no início dos anos 1980, culminando em transformações 

econômicas, sociais e políticas no cenário mundial. 

À medida que mudam os valores da sociedade, alteram-se os pontos de vista 

existentes, e surgem novos modelos de gerenciamento nos ambientes 

organizacionais. As transformações não decorrem apenas dos trabalhos de autores 

acadêmicos ou dos populares, nem tão somente de gerentes que introduzem uma 

prática nova e eficaz, de forças técnicas, políticas e sociais. Ela emerge como 

consequência da interação complexa de todos esses fatores num dado momento 

histórico. 

Portanto não se pode atribuir juízo de valor, já que todos os modelos de 

gestão são gerados a partir de demandas socioeconômicas e políticas, dadas dentro 

de um contexto histórico específico. 

Talvez, por isso, o discurso das competências tenha invadido, de forma tal, 

não apenas o campo da atividade profissional, mas o campo da formação e, ainda, 

mais recentemente, o da Escola.  

Diversas são as interpretações dadas ao conceito de competências, e mais 

ainda, ao conceito aplicado à gestão de pessoas. Competência para alguns autores 



 

significa o conjunto de qualificações que a pessoa tem para executar um trabalho 

com nível de desempenho de excelência. Dessa forma, Resende (2003) afirma: a 

causa da atual valorização dos conceitos de qualidade e competências é o aumento 

da competitividade no mundo, o que impulsiona a busca de novas soluções para 

potencializar o desempenho das pessoas e os resultados das organizações que, por 

sua vez, levam ao fator competências.  

Essa competitividade entre as empresas só aparece, para ele, a partir da 

década de 80 por motivos vários, dentre os quais os mais conhecidos: a 

globalização da economia, a rápida evolução das tecnologias e os efeitos das crises 

econômicas. 

Segundo Faria & Leal (2005), a competência não é medida absoluta, é uma 

equação relativa que coloca de um lado um desempenho melhor e do outro um pior. 

Tal idéia encontra-se profundamente relacionada à noção de vantagem competitiva. 

Afirmam, ainda, que não é à toa que a expressão é escolhida pelos autores para 

designar, no âmbito da gestão capitalista, um parâmetro a ser seguido de 

comportamento humano e organizacional.  

 
Está implícito então, no conceito de competência o sentido político e 
ideológico da competição como parâmetro de excelência, sentido esse que 
desemboca na apologia do individualismo e, consequentemente, na 
desmobilização dos trabalhadores em prol de interesses coletivos (Faria & 
Leal (2005, p. 145) (grifo meu). 
 

É interessante lembrar ainda que, após o período das grandes guerras, as 

atividades educativas institucionalizadas organizaram-se de modo a transmitir 

valores culturais hegemônicos e conhecimentos técnico-profissionais. 

Nos anos 1980, por sua vez, a dinâmica do mercado, a evolução da economia 

e a globalização tem modificado os padrões de produção e a organização dos 

processos de trabalho. Tudo isso tem reflexos no atual cenário das organizações 

públicas, as quais exigem dos trabalhadores uma maior participação, colaboração e 

autonomia, diferenciando-se das exigências pertinentes ao período industrial. 

Essa mudança originou-se em países da Organização para Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), principalmente no Reino Unido, Nova 

Zelândia, Austrália e países escandinavos, denominada de Reforma Administrativa 

Gerencial, apoiada nos princípios da nova gestão. Nos anos 90, essa reforma se 

estende aos Estados Unidos e Brasil e, segundo Bresser Pereira (1999), constituiu 



 

um quadro teórico e um conjunto de instrumentos de gestão, que visam modernizar 

o Estado e tornar a administração pública mais eficiente e voltada para o cidadão-

usuário. 

Para entender como se deu essa mudança, tornou-se necessário fazer uma 

análise histórica das reformas no mundo, no Brasil e no Judiciário para poder 

entender também em que condições o discurso foi produzido ou construído.  

 
 

2.1. A reforma do Estado no mundo 
 
 

O governo nas sociedades pré-democráticas e pré-capitalistas tinha como 

principal característica o patrimonialismo, confundindo-se patrimônio público e 

patrimônio do príncipe. No século XIX, com o advento da democracia e do 

capitalismo, surge a necessidade de estabelecer-se uma distinção clara entre a 

coisa pública e os bens privados. Aparece, então, a Administração Pública 

Burocrática, para combater o nepotismo e a corrupção, traços marcantes do 

patrimonialismo, que traz como principais características os princípios de um serviço 

público profissional e de um sistema administrativo impessoal, formal, legal e 

racional. (Bresser Pereira, 2001, p. 9). 

Entretanto, o pressuposto de eficiência em que se baseava a Administração 

Pública Burocrática não se mostrou real. Quando, no século XX, o Estado ampliou 

seu papel social e econômico, acrescentando às suas funções o papel de provedor 

de educação, saúde e cultura públicas, da seguridade social, de incentivos à ciência 

e tecnologia, de investimento na infraestrutura, de proteção ao meio ambiente, 

constatou-se que não havia garantia de rapidez, qualidade nem custo baixo para os 

serviços prestados ao público. Além disso, o controle hierárquico e formalista sobre 

os procedimentos, estratégia básica e foco da administração pública burocrática, 

tornou-se inadequado por ser lenta, cara e ineficiente.  

Marini (2005), afirma: 

 



 

[...] A crise dos anos 70, que provocou iniciativas de reestruturação 
econômica e a reconfiguração das estratégias empresariais (em resposta à 
crescente globalização e à revolução tecnológica), chega ao início dos anos 
80, ao Estado a partir, principalmente, de três manifestações básicas: crise 
financeira (incapacidade de geração de poupança pública para a realização 
dos investimentos sociais), de identidade (transição caracterizada pelo 
abandono de alguns papéis tradicionais e incorporação de novos) e do 
modo de administrar (explicada pelo esgotamento do modelo burocrático) 
(MARINI, 2005, p.3).  
 

Na segunda metade do século XX, nos idos de 1979, primeiramente na Grã-

Bretanha, no governo de Margareth Thatcher, em seguida, na Nova Zelândia, na 

Austrália e na Suécia, e posteriormente nos Estados Unidos já em 1992, no governo 

do presidente Clinton, emerge a Administração Pública Gerencial, como resposta à 

crise do Estado e como estratégia para reduzir custos e tornar a administração dos 

serviços que cabem ao Estado mais eficiente, orientada para o cidadão e para a 

obtenção de resultados, em contraponto à administração pública burocrática, auto-

referida e concentrada nos processos.  

 
 

2.2 A Reforma do Estado no Brasil 
 
Neste tópico, são apresentados os fatos que marcaram a história das 

reformas administrativas no Brasil dos anos 1930 para cá. 

 

 

2.2.1 Anos 1930 
 
 
A primeira reforma administrativa no Brasil se deu nos anos 30, no Governo 

Vargas, seguindo a tendência mundial de substituição do patrimonialismo pela 

administração burocrática, numa tentativa de combater o nepotismo e o 

empreguismo então predominantes. Estabeleceu-se um serviço público profissional 

nos princípios da administração pública burocrática. Seu marco foi a criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, órgão responsável pela 

modernização da máquina administrativa. A criação do instituto do concurso público 

e do treinamento por essa entidade não conseguiu consolidar uma política de 

Recursos Humanos eficaz. 



 

2.2.2 Anos 1960 
 

 

Em 1967, deu-se a segunda reforma administrativa brasileira, com o advento 

do Decreto-lei 200, que promoveu a transferência das atividades de produção de 

bens e serviços para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista, instituindo, como princípios de racionalidade administrativa: o 

planejamento, o orçamento, a descentralização e o controle de resultados.  

Por meio da flexibilização da administração, buscou-se uma maior eficiência 

nas atividades econômicas do estado, fortalecendo-se a aliança política entre a alta 

tecnoburocracia estatal, civil e militar e a classe empresarial (BRESSER PEREIRA; 

SPINK, 2006, p. 244).  

Por permitir a contratação de servidores sem concurso público, facilitando, 

assim a sobrevivência de práticas patrimonialistas e fisiológicas, e por não se 

preocupar com mudanças no âmbito da administração direta ou central, a reforma 

administrativa embutida no Decreto-lei 200 ficou pela metade e fracassou. 

(BRESSER PEREIRA; SPINK, 2006, p. 244). 

 

 

2.2.3 Anos 1990 
 

 

A Nova Gestão Pública (New Public Management) ou reforma gerencial, 

somente chegou à América Latina e ao Brasil na segunda metade dos anos 90, em 

um contexto semelhante ao de outros países da região: aprofundamento da crise 

financeira do Estado e a emergência quanto à necessidade de reformas estruturais. 

Essa terceira reforma, aconteceu no governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995/98).  

A “Reforma da Gestão Pública”, assim definida por Bresser Pereira, seu 

mentor e gestor, teve como objetivo central reconstruir a capacidade do Estado, 

tornando-o mais forte do ponto de vista administrativo, e, desse modo, criando 

condições para que fosse, também, mais forte em termos fiscais e em legitimidade 

democrática.  



 

A nova reforma baseou-se em dois princípios básicos: em primeiro lugar, 

tornar os administradores ou gestores públicos mais autônomos e mais 

responsáveis, reduzindo a ênfase no controle burocrático fundamentado em regras 

procedimentais detalhadas e aumentando sua responsabilidade por resultados 

contratados, através de contratos de gestão; em segundo lugar, o Estado só deve 

executar diretamente as tarefas que lhe são exclusivas, que envolvam o emprego do 

poder estatal ou apliquem os seus recursos. 

Em 1995, a transformação da então Secretaria da Administração Federal – 

SAF no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, órgão 

que assumiu o papel de coordenador do processo de reforma do aparelho do 

Estado, sob o comando de Luis Carlos Bresser Pereira, foi uma das primeiras 

demonstrações da prioridade conferida às reformas da administração pública. 

(MARINI, 2005, p.4).  

Ainda, em 1995, foi elaborado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, documento resultante de uma visão estratégica, que viria para orientar os 

projetos da reforma, cujos pressupostos tinham como alicerce a promoção de 

mudanças em três dimensões: 

 

 institucional-legal: remoção dos obstáculos de natureza constitucional e 

de outros ordenamentos; 

 cultural: substituição da cultura burocrática dominante pela nova cultura 

gerencial; 

 gestão: implementação da reforma por meio da adoção de novos arranjos 

institucionais, novas competências e instrumentos gerenciais mais 

adequados. 

 

A proposta de reforma do aparelho estatal, feita através do Plano Diretor de 

Reforma do Estado – PDRE, segundo Bresser Pereira (2006, p. 258), parte da 

existência de quatro setores dentro do Estado: 

 



 

a) o núcleo estratégico do Estado;  

b) as atividades exclusivas de Estado;  

c) os serviços não exclusivos ou competitivos; e  

d) a produção de bens e serviços para o mercado, conforme detalhado no 

Quadro 3. 

 

As principais iniciativas, no primeiro período (1998-1999), foram orientadas 

para: 

 

a) revisão do marco legal (reforma constitucional e da legislação corrente);  

b) proposição de uma nova arquitetura organizacional (agências 

reguladoras, executivas e organizações sociais); 

c) adoção de instrumentos gerenciais inovadores (contratos de gestão, 

programas de inovação e de qualidade na administração pública); e  

d) valorização do servidor (nova política de recursos humanos, 

fortalecimento de carreiras estratégicas, revisão da política de 

remuneração e intensificação da capacitação de funcionários). (MARINI, 

2005). 



 

Quadro 3 – PDRE – Estruturas e gestão 

SETOR OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Núcleo estratégico 
(formulação e decisão 
política). 
Legislativo, Judiciário, 
Presidência, Cúpula dos 
ministérios. 
 

- Garantir o aumento da efetividade; 
- Modernizar a administração burocrática mediante 

políticas de profissionalização, de carreiras e salários, 
concursos anuais, programas de educação continuada, 
fomento da cultura de avaliação de desempenho; e 

- Desenvolver a capacidade de gerir contratos com 
agências autônomas, bem como com as Organizações 
Sociais. 

Atividades exclusivas 
(execução de políticas 
públicas). 
Polícia, regulamentação, 
fiscalização, fomento, 
seguridade social básica. 
 

- Transformar em agências autônomas as entidades com 
poder de Estado, geridas por contratos de gestão, com 
autonomia para gerenciar os recursos humanos e 
financeiros à sua disposição e condicionadas ao 
cumprimento de objetivos/resultados e ao 
acompanhamento de indicadores de desempenho; e 

- Promover a aplicação de mecanismos de formulação e 
de avaliação de políticas públicas que priorizem a 
participação e o controle social. 

Atividades não-exclusivas 
(alternativa para a 
“publicização” da prestação 
de serviços públicos nas 
áreas hospitalar, cultural, de 
ensino e de pesquisa 
científica). 
Universidades, hospitais, 
centros de pesquisa, 
museus. 
 

- Transferir serviços para o Terceiro Setor ou entidades 
sem fins lucrativos e de direito privado, mediante 
contratualização; 

- Garantir autonomia e responsabilização aos gerentes; 
- Promover o controle social sobre os serviços; 
- Manter financiamento público e auferir recursos 

oriundos de serviços próprios e doações; e 
- Aumento da eficiência e da qualidade dos serviços. 

Setor de produção para o 
mercado 
(produção de bens). 
Empresas estatais. 
 

- Continuidade do processo de privatização; 
- Reorganizar e fortalecer as entidades de regulação dos 

monopólios naturais e dos privatizáveis; e 
- Implantar contratos de gestão nas empresas Nacionais. 

Fonte: FARIAS; RIBEIRO (2002, p. 82) 

 

Em 1999, no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o 

MARE foi extinto e suas funções foram absorvidas pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, inspirado na experiência chilena de implementar a reforma por 

meio de um ministério com poder executivo para tal.  

Nesse novo contexto, o planejamento governamental foi lançado no PPA – 

Plano Plurianual 2000/2003, conhecido como Avança Brasil, com base em diretrizes 

estratégicas do Presidente da República, destinadas a consolidar a estabilidade 

econômica e o crescimento sustentado. Além disso, foi adotado um novo conceito de  

programa segundo o qual as ações e os recursos do governo seriam organizados de  



 

acordo com os objetivos a serem atingidos, sendo instituída a figura do gerente de 

programa como elemento central no processo de trabalho. 

Segundo Marini (2006, p.6), na prática, a estratégia contida no Plano Diretor 

sofreu alterações, sendo, assim, reduzido o ímpeto inicial de implementação dos 

novos modelos institucionais (agências reguladoras e organizações sociais) e dos 

novos instrumentos (contratos de gestão), para dar lugar a uma abordagem 

alternativa que visava ao fortalecimento do espírito empreendedor orientado para a 

implementação dos programas do PPA. 

Em 2002, durante Seminário, o Ministério do Planejamento apresentou um 

Balanço da Reforma do Estado no Brasil, destacando como principais resultados:  

 

 o fortalecimento da capacidade de formulação e monitoramento das 

políticas públicas (reativando e fortalecendo a carreira de Especialista em 

Políticas Públicas e Gestão Governamental, realizando concursos 

públicos seriados e incrementando a capacitação profissional); 

 a criação de novas entidades (agências reguladoras, agências executivas 

e organizações sociais);  

 a descentralização dos ministérios (principalmente os da área social);  

 a melhoria da capacidade de gerenciamento nos ministérios que firmaram 

contratos de gestão com suas unidades vinculadas (Ciência e tecnologia, 

Meio Ambiente e desenvolvimento, Indústria e Comércio e a Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República); e  

 redução de custos nos ministérios que procederam à revisão de estrutura. 

 

Apesar dos incontestáveis avanços, a implementação da reforma gerencial no 

Brasil, nos moldes delineados no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

de 1995, é, ainda, incipiente.  

O próprio Bresser Pereira, afirma: 

 
[...]  No final dos quatro anos a mudança cultural em Brasília em 
conseqüência da Reforma da Gestão Pública de 1995/98 havia sido 
enorme: o etos burocrático foi amplamente substituído pelo gerencial ou da 
gestão pública. A mudança institucional foi também significativa, graças 
principalmente à aprovação da Emenda constitucional 19 e da Lei das 
organizações Sociais. No plano da implementação, porém, o avanço foi 
modesto, e tornou-se ainda mais lento nos últimos 10 anos depois da 
reforma. Ela continua a ocorrer, principalmente, em nível de estados e 



 

municípios, enquanto se arrasta em Brasília. Arrasta-se menos, porque 
existem interesses fortes contra ela. Já se tornou claro que a reforma da 
gestão pública visa aprofundar a profissionalização dos servidores públicos 
e valorizá-los, inclusive no plano de remuneração. A dificuldade tem origem, 
principalmente, na falta de informação e de conhecimento por parte de boa 
parte dos dirigentes governamentais, que assimilou apenas parcialmente a 
nova cultura da gestão pública. (BRESSER PEREIRA, 2005, p. 15). 
 

A transformação nas relações entre administração pública e seus usuários 

deveu-se, em grande medida, à crise do atendimento ao cidadão. Usuários dos 

serviços públicos se mostravam insatisfeitos com a qualidade do atendimento. Além 

disso, os cidadãos exigiam, cada vez mais, a prestação de serviços de qualidade 

que dessem respostas às suas demandas crescentes. Por esses motivos, a 

prestação de serviços tornou-se fator bastante crítico para a administração pública 

no Brasil e no mundo. 

 

 
2.3 A Reforma Administrativa no Judiciário 
 
 

São inúmeras as pesquisas de opinião, retratando a expressiva insatisfação 

da população com a justiça. Levantamentos do IBOPE e de outros institutos 

especializados sinalizam que, em média, 70% dos entrevistados não confiam no 

Poder Judiciário.  
 
A sociedade brasileira desconhece o funcionamento do Poder Judiciário. 
Essa é uma das conclusões da pesquisa Barômetro de Confiança nas 
Instituições Brasileiras, apresentada pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) à imprensa na manhã desta terça-feira, 10 de junho. Dos 
1.500 entrevistados 56% afirmaram confiar na Justiça, mas apenas 8% 
disseram conhecer bem seu funcionamento “Os números elevados de 
desconhecimento do Judiciário refletiram nesse resultado”, avaliou Mozart. 
O presidente da AMB (reportagem publicada em 11/06/08 no sitio: 
http://www.ampb.org.br/noticias/ver/4246.5 
 

No âmbito do Judiciário a necessidade de mudança foi sentida a partir das 

cobranças da população por uma melhor prestação de serviços e, especialmente, 

por rapidez nas decisões judiciais. Isso exigiu uma mudança no perfil dos seus 

servidores e gestores. Necessitava-se, então, de instrumentos para tornar a decisão 

mais célere e eficiente. Consequentemente, o CJF buscou adotar a GC como 

                                                 
5  Anexos 2 e 3 tratam de reportagem sobre pesquisas recentes sobre o Judiciário e a Sociedade. 



 

medida para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, formação e 

capacitação dos seus gestores, como pilar essencial a um gerenciamento de 

excelência. 

Embora pouco conhecida estruturalmente, a Justiça Federal interfere cada 

vez mais nas políticas públicas de âmbito federal, pela amplitude dos temas que lhe 

compete julgar, já que os interesses da União e das pessoas estão inseridos 

praticamente em todas as grandes questões que possam ser levadas ao Judiciário 

por parte do cidadão ou do poder público. 

A Justiça Federal brasileira, regulamentada pela Lei nº. 5010 de 1966, tem 

como competência o julgamento de ações nas quais a União Federal, suas 

autarquias, fundações e empresas públicas federais figurem na condição de autoras 

ou rés e ainda em outras questões de interesse da Federação previstas no art. 109 

da Constituição Federal (disputa sobre direitos indígenas, crimes cometidos a bordo 

de aeronave ou navio, crimes praticados contra bens, serviços ou interesses da 

União, etc.).  

Constituída por duas instâncias (ou graus) de julgamento, a Justiça Federal 

tem a sua primeira instância composta por Seções Judiciárias cujas sedes são 

estabelecidas em cada Estado da Federação. As decisões desses Juízes de 

Primeiro Grau são submetidas, em grau de recurso, aos Tribunais Regionais 

Federais, em número de cinco. Os TRFs da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Região foram criados 

pela Constituição da República de 1988. 

Cada Seção Judiciária encontra-se sob a jurisdição de um desses Tribunais e 

é formada por um conjunto de Varas Federais, onde atuam os Juízes Federais 

titulares e substitutos. Nas principais cidades do interior, funcionam Subseções 

Judiciárias. 

 
 

2.4. A Secretaria Administrativa da Justiça Federal de Pernambuco 
 
 

Dentro da estrutura organizacional de cada Seção Judiciária, há uma 

Secretaria Administrativa, que tem como função prestar apoio administrativo às 

Varas Federais em funcionamento no Estado. A SECAD, com sede em Recife, tem 

suas atribuições estendidas às Subseções dos municípios de Caruaru, Garanhuns, 



 

Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina. Além dos serviços administrativos, auxiliares e 

de manutenção das instalações e equipamentos, é, também, responsável pelas 

obras de edificação necessárias à expansão da Justiça Federal no Estado.  

A Diretora da SECAD está subordinada hierarquicamente a um Juiz Federal 

Diretor do Foro e encontra-se estruturada por cinco núcleos: Administrativo, 

Financeiro e Patrimonial, Judiciário, Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas, 

os quais se subdividem em seções e essas em setores, conforme pode-se observar 

no seguinte Quadro: 

 
Quadro 4 – Estrutura administrativa da SECAD 

Núcleos  Seções 

Administrativo 

- Administração Predial e 
  Engenharia 
- Malotes 
- Segurança e Transporte 
- Apoio Administrativo dos Juizados Especiais Federais; 

Financeiro e 
Patrimonial 

- Orçamento e Finanças 
- Licitações e Contratos 
- Patrimônio 

Tecnologia da 
Informação 

- Sistemas 
- Infraestrutura 
- Suporte e Manutenção 

Judiciário 

- Distribuição 
- Contadoria 
-  Arquivo e Depósito Judicial 
- Atendimento e Distribuição dos 
  JEFs 
- Contadoria dos JEFs 

Gestão de 
Pessoas 

- Legislação de Pessoal 
- Folha de Pagamento 
- Saúde 
- Treinamento e Desenvolvimento 

Autoria própria. 
Fonte: Resolução n. 12, de 13/05/2009, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 

Sob o desafio da eficácia e eficiência na prestação dos serviços jurisdicionais 

e a necessidade de atender às crescentes demandas e exigências da sociedade, 

além da garantia da qualidade dos serviços públicos oferecidos no âmbito do 

desenvolvimento gerencial de excelência, a SECAD buscou como alternativa a 

implantação do modelo de gestão apresentado pelo Conselho de Justiça Federal, 

visando, primordialmente, capacitar seus gestores e servidores para prestação de 

um serviço de maior qualidade, dispondo-se, para esse fim, a ser piloto do programa 



 

implantado em Brasília, ampliando-o, posteriormente, a todos os que compõem a 

JFPE.  

Os atores que participaram da implantação do programa foram: a diretora da 

SECAD, os diretores dos quatro núcleos inicialmente existentes e todos os 

supervisores de seção e aqueles ligados a cada núcleo e aqueles ligados 

diretamente ao diretor do foro, totalizando vinte e sete gestores, visando à definição 

e avaliação das competências necessárias à melhoria da gestão e, posteriormente, 

à elaboração de plano de desenvolvimento individual. 

 
 

2.5 O CJF na construção do programa 
 

 

O programa em análise foi desenhado pelo CJF, sendo conduzido por uma 

consultoria externa e por técnicos das áreas de recursos humanos do mesmo.  

Contou com a participação dos gerentes estratégicos desses órgãos para a 

realização do diagnóstico organizacional e, em seguida, para a definição e validação 

das competências ditas como essenciais visando à excelência na prestação 

jurisdicional. 

 O CJF tem como missão institucional realizar a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal do primeiro e segundo graus, sendo dotado de 

poderes correcionais6, além de exercer o controle administrativo de seus órgãos, 

uniformizar procedimentos para todo o Brasil e centralizar informações estratégicas. 

O CJF como órgão central introduziu o modelo de GC como estratégia para a 

gestão de pessoas após várias discussões sobre planejamento estratégico. Foram 

definidas as competências institucionais7, que indicariam as áreas em que todos os 

órgãos integrantes da Justiça Federal deveriam buscar excelência para prestar um 

atendimento com qualidade e cumprir adequadamente sua função social, para, a 

partir destas competências institucionais, definirem as competências individuais, 

aquelas que os gestores precisavam desenvolver para cumprir o seu papel. 

                                                 
6  Possibilita o acompanhamento e a correção dos atos administrativos praticados na Justiça Federal 

que, eventualmente, estejam em desacordo com a uniformidade institucional. 
7  De acordo com o Relatório entregue à Secretaria Administrativo, as competências institucionais 

são: Gestão do Processo Judicial, Excelência na Prestação de Serviços; Gestão da Modernização; 
Gestão de Pessoas; Gestão de Processos; Gestão da Informação; Gestão da Articulação e 
Parcerias e Gestão de Recursos. 



 

Portanto, as condições de produção do discurso foram: a reforma 

administrativa gerencial pela qual passava todo o serviço público e no Judiciário, 

especificamente, a cobrança feita por parte da população em prol da melhoria dos 

serviços prestados e a necessidade de capacitar os gestores para essa realidade.  

Nesse ínterim, é que foi “construído” o programa implantado para os gestores 

da SECAD da JFPE em 2006 e analisado no capítulo seguinte, onde se verificaram 

as várias formações discursivas presentes no discurso oficial, utilizando-se de 

enunciados como forma de trazer à tona a discussão, partindo-se do seguinte 

pressuposto: o discurso ou qualquer enunciado está relacionado com o contexto e a 

situação em que o enunciado foi produzido. 



 

Capítulo 3 
METODOLOGIA 

 

 

Vergara (2005) define a análise do discurso como um método que pretende 

não somente apreender como uma mensagem é transmitida, mas também explorar 

o seu sentido. A análise do discurso avalia quem enviou a mensagem, quem a 

recebeu e qual o contexto em que está inserida. 

Para que a análise do discurso se efetive com objetividade, é feita a 

transcrição de entrevistas e discursos na íntegra, sem cortes, correções ou 

interpretações iniciais. 

Vergara (2005) sugere, ainda, que o relatório final, subsequente à análise, 

deve conter trechos do material analisado, no sentido de assegurar a fiel 

interpretação do pesquisador. A autora ressalta, também, que é importante que esse 

relatório explicite os critérios utilizados na análise dos dados, de modo a facilitar a 

compreensão pelo leitor. 

Para Bauer & Gaskell (2008), uma boa transcrição deve ser um registro tão 

detalhado quanto possível do discurso a ser analisado. A transcrição não pode 

sintetizar a fala, nem deve ser “limpada”, ou corrigida; ela deve registrar a fala 

literalmente, com todas as características possíveis da fala.  

Ao utilizar a análise do discurso como estratégia de pesquisa, muitas são as 

abordagens possíveis. Os elementos principais, que nortearão o trabalho, são as 

características dos materiais e os objetivos pretendidos. Ao perseguir o desafio de 

construir interpretações, a análise do discurso parte do pressuposto de que “um 

sentido oculto deve ser captado, o qual sem uma técnica apropriada permanece 

inacessível” (MAINGUENEAU, 1997, p. 11).  

Essa busca da significação oculta não significa a crença em um único sentido, 

em uma única verdade. O objetivo é a construção de procedimentos capazes de 

transportar o olhar do leitor àquilo que não é óbvio, isso feito por meio da 

desconstrução do que está escrito, do ipsis litteris.  

Consideramos a análise do discurso como uma possibilidade de captar o 

sentido não explícito do texto, no caso em tela, das falas das pessoas, do programa 

escrito. 



 

Sabemos, entretanto, que as falas e os textos escritos estão sempre 

impregnados da cultura, do contexto e das intenções daqueles que ali se 

expressam; por isso, as interpretações desses materiais têm sido consideradas por 

muitos autores como uma difícil arte de ler verdadeiramente o sentido não aparente 

dos discursos. 

Discurso, dessa forma, transcende a linguagem, e sua análise é um processo 

de identificação de sujeitos, de argumentação, de subjetivação e de construção da 

realidade, onde sentidos são revelados e determinados ideologicamente 

(PIOVESAN, 2006). 

Proceder à análise significa necessariamente considerar aspectos que 

mostram a heterogeneidade dos discursos, reconhecendo-os nas falas 

interrompidas, na gramática irregular e na mudança do sentido das palavras. Outros 

elementos poderão ser identificados de acordo com a diversidade dos discursos. 

Nesse sentido, é necessário estar atento ao silêncio, ao não verbalizado, ao 

explicitamente incluído, ao tom da voz e, mesmo, às falas que se esvaziam de 

sentido para aquilo que está sendo discutido (MAINGUENEAU, 1989). 

Para tanto, a análise baseou-se na análise do Relatório entregue à Secretaria 

Administrativa após a implantação do programa, através de três enunciados 

considerados pela autora como mais importante e das transcrições totais das 4 

entrevistas realizadas. O primeiro passo constituiu-se na leitura lenta e na re (leitura) 

do material, implicou fazer paragens e voltar a ler os mesmos textos para tentar 

testar alguma interpretação ou detectar algum significado que possa ter escapado. 

Para Gil (1994), o pesquisador deve sistematizar a AD, para que possa 

identificar desde o material a ser analisado até as categorias presentes no discurso. 

Para tanto, são imprescindíveis a clareza do problema e o objetivo da pesquisa. 

 
 

3.1. Seleção dos Entrevistados 
 

 
Do total de 27 servidores que participaram do Programa GC, implantado na 

JFPE, foram selecionados 4 servidoras ligadas ao NGP: a diretora do núcleo (atual), 

as supervisoras da Seção de Cadastro, Provimento e Vacância, de Legislação de 

Pessoal, da Folha de Pagamento (atual), sendo que dessas 4, apenas 2 estão no 



 

desempenho da Função desde a época da implantação, ou seja, participaram desde 

a seleção das competências, foram avaliadas, tiveram seu Plano de 

Desenvolvimento Individual elaborado. As outras duas são novas na Função, mas 

participaram do programa, estando lotadas em outro setor, ou seja, todas conhecem 

o programa e têm entre 13 e 22 anos de serviço na Justiça Federal em Pernambuco. 

A escolha se deu pelo fato de que o NGP ter sido o setor responsável pela 

implantação do Programa e se tornou necessário verificar como tais servidores que 

compõem o setor veem o programa, se eles se identificam com esse e qual o grau 

dessa identificação. 

 
 

3.2 Das Entrevistas 
 

 

A escolha foi pelas entrevistas individuais pelo fato de que seria mais 

apropriado ao tipo de estudo, pois, através da análise do discurso de cada servidor 

se poderia ter acesso aos diversos posicionamentos em relação ao programa. Os 

entrevistados poderiam falar longamente, com suas próprias palavras e com tempo 

para refletir, sem a influência/interferência do pensamento do outro.  

Considerando a profundidade das entrevistas, a cosmovisão pessoal do 

entrevistado é explorada em detalhe.  A entrevista foi agendada para o horário mais 

conveniente para o entrevistado, o que privilegiou cada um no seu melhor horário, 

de maior disponibilidade. Pode-se, com isso, conseguir detalhes mais ricos a 

respeito de experiências sociais, decisões e sequências das ações, com perguntas 

indagadoras dirigidas a motivações, em um contexto de informação detalhada sobre 

circunstâncias particulares da pessoa. 

Segundo Bauer & Gaskell (2008), toda pesquisa com entrevistas é um 

processo social, uma interação ou um empreendimento cooperativo, em que as 

palavras são o meio principal de troca. Não é apenas um processo de informação de 

mão única, passando de um (entrevistado) para outro (entrevistador). Ao contrário, 

ela é uma interação, uma troca de ideias e de significados, em que várias realidades 

e percepções são exploradas e desenvolvidas. Com respeito a isso, tanto o(s) 

entrevistado(s) como o entrevistador estão, de maneiras diferentes, envolvidos na 

produção do conhecimento. 



 

Capítulo 4 
DISPOSITIVO DE ANÁLISE: O PROGRAMA NA SECAD  
 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma análise do discurso oficial do 

Programa GC e das suas formações discursivas. O locus foi a SECAD da JFPE, 

onde foi implantado em 2006, como projeto-piloto. O corpus do trabalho é o discurso 

presente no Relatório do Conselho da Justiça Federal, arquiteto do programa, 

figurando como enunciadores desse discurso os consultores contratados. 

A leitura do relatório provocou o surgimento de alguns questionamentos, na 

forma de enunciados, que parecem acompanhar a maioria dos programas nessa 

linha. São questões que merecem ser discutidas: a mensuração da capacidade de 

ser ou de fazer que o servidor tem ou deveria ter; a responsabilidade sobre o seu 

desenvolvimento e as várias dimensões em que são divididos os servidores, além da 

forma como são avaliadas as suas competências. 

De acordo com Relatório em anexo, a fundamentação teórica do Programa, 

no que diz respeito ao conceito de competência, foi respaldada em: 

 

a) Fleury: “um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 

integrar e transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”; 

b) Prahalad & Hamel: “... conjunto de conhecimentos, habilidades, 

tecnologias, sistemas físicos, gerenciais e valores que geram diferencial 

competitivo para a organização”; e, finalmente, 

c) Carbone “... combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, expressos pelo desempenho profissional em determinado 

contexto ou estratégia organizacional”. 

 

Percebe-se, logo de início, que o discurso oficial, em sua fundamentação 

teórica, utilizou-se, em sua formação discursiva, de uma visão empresarial, voltada 

para a estratégia, a competitividade, o mercado, explicitando as palavras “valor”, 

“recursos”, “diferencial competitivo”, “estratégia organizacional” e nesses termos 

questiona-se: Por que utilizar-se de uma visão de competitividade no judiciário? É 



 

possível agregar valor econômico à organização judiciária e, ainda, importarem valor 

social ao indivíduo? 

Em seguida, os técnicos responsáveis pelo programa verificaram: cada um 

dos comportamentos esperados deveria contemplar a combinação sinérgica citada 

por Carbone, observando mais tarde que, não obstante esse conjunto que 

compunha a competência, obedecer a essa combinação sinérgica, individualmente, 

isso não acontecia, gerando uma necessidade de reformular a redação dada aos 

comportamentos, transformando cada um em competências e o conjunto deles em 

dimensão. 

O discurso de valorização da pessoa presente na GC, de acordo com 

Brandão & Magalhães (2001), Faria & Leal (2005), teria como objetivo promover a 

individualização das relações de trabalho e garantir que, também, a sua 

subjetividade seja utilizada para os interesses da empresa. Tentaremos verificar de 

que forma o discurso oficial estudado reforça esse entendimento. 

Foucault diz: “Chamaremos discurso um conjunto de enunciados na medida 

em que se apóia na mesma formação discursiva (...) constituído de um número 

limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de 

existência” (FOUCAULT, 1997, p. 135). Para ele, as condições de exercício da 

função enunciativa – numa determinada época e para uma área social e econômica, 

geográfica ou linguística – são determinadas no tempo e no espaço pelo conjunto de 

regras anônimas e históricas, que ele chama de discurso.  

Ainda de acordo com a AD, com o discurso, abre-se a possibilidade de 

conseguir materializar-se a ideologia e afirmar-se o sujeito que, inserido num 

processo histórico, ocupa um lugar social a partir do qual enuncia. No entanto, pode-

se afirmar que traços de uma formação discursiva podem ser percebidos nos 

enunciados pertencentes a essa ideologia. 

 

 



 

4.1 Enunciados relevantes do Programa 
 

 

Analisam-se, para esse fim, três enunciados do Programa, que mais se 

destacaram, relacionando-os com a teoria e com os questionamentos relativos à 

ideologia presente no discurso em foco. 

 

 

4.1.1 Primeiro Enunciado 
 
 
Os comportamentos foram transformados em competências e o 

conjunto deles em dimensão: liderança, capacidade empreendedora, 

negociação, administração do trabalho, etc. (Relatório apresentado 

pela Consultoria. p.4). 

 

- Por que dividir o comportamento em dimensões?  

A formação discursiva dimensão diz como o comportamento é “dividido”. Ou 

ele é líder, tem capacidade empreendedora, negocia bem, administra bem o trabalho 

ou ele não é considerado “excelente”. O servidor não é uno; ele é fragmentado. 

Coloca-se, dessa forma, no indivíduo, toda a responsabilidade pelos 

problemas existentes, tentando responsabilizá-lo pelo alcance das metas da gestão 

e imputando ao cidadão a exigência por um resultado melhor quanto às suas ações. 

O gestor é avaliado em cada dimensão separadamente e, se não alcançasse 

a meta estabelecida pelo programa para o cargo que ocupa, teria um gap de 

desempenho8. Essa insuficiência, que resulta no não cumprimento de metas, será 

sempre dele, que, por isso, será responsabilizado. Em nenhum momento, no 

programa, ficou claro, em sua formação discursiva, como essas dimensões serão 

avaliadas; não se analisam as razões do descumprimento das metas, ignorando-se 

questões como a análise da estrutura do poder existente, disponibilidade de 

                                                 
8  GAP de desempenho no programa em análise refere-se à diferença entre a competência exigida 

para a função e a que foi resultante da avaliação do gestor, o qual seria o alvo do Plano de 
Desenvolvimento Individual – PDI (ver Relatório no ANEXO A). 



 

feedback para o que lhe é atribuído e a maneira como é desempenhado, e se o 

tempo disponível ao cumprimento das metas foi ou era suficiente para atingi-las. 

Ressalta-se que o servidor, ao não atingir todas as metas estabelecidas, não 

receberá o conceito de “excelente”. Haverá, sempre, algo a conquistar, o que 

poderia ser positivo para o seu desenvolvimento; porém, ao perceber a 

inatingibilidade das metas, vê-se diante de uma continuada frustração. Ora, o 

cumprimento das metas dependerá de vários fatores que deverão ser verificados na 

hora da avaliação, mas que, nem sempre, o são. No programa em análise o próprio 

servidor será sempre o responsável pelas mudanças. 

O programa visa à capacitação, como ação reabilitadora, mas será que, antes 

da etapa de avaliação dos gestores, não deveria a Administração da SECAD ter 

fornecido condições próprias e adequadas ao trabalho? 

É necessário verificar quais as condições que a Administração está 

proporcionando para que seus gestores venham a ser capazes ou competentes, 

como pretendem os instituidores do programa. Não estaria presente nesse discurso 

uma contradição? 

Está disseminado que aos servidores cabe gerir suas próprias carreiras e à 

empresa cabe estimular e apoiá-los nesse processo. Exigiu-se o resultado sem o 

correspondente investimento. A responsabilidade seria, nesse caso, unicamente do 

servidor? 

Está implícito, nesse discurso, que os servidores são hierarquizados segundo 

o seu “talento”, haja vista que o programa oferece todas as condições necessárias 

para que as competências sejam mantidas ou adquiridas. É necessário, portanto, 

reforçar que a competência é um “estado” da pessoa e não uma situação imutável, 

como se variáveis intervenientes quaisquer não pudessem interpor-se, tomar parte 

voluntariamente ou involuntariamente do processo de fazer. 

 

4.1.2 Segundo Enunciado 
 

A avaliação será realizada pelo avaliado, por sua chefia imediata, por 
pelo menos dois pares e colaboradores; será anônima, não havendo 
feeedback presencial da chefia imediata. Após um ano será feita 
nova avaliação para verificar se as ações desenvolvidas foram 



 

eficazes para diminuir os gaps (Relatório apresentado pela Consultoria. 

p. 6 e 7). 

 

Como aferir se o servidor é ou não competente?  

As avaliações são fundamentadas mais nos aspectos pessoais, poderíamos 

dizer na personalidade, do que no desempenho das tarefas, porque as 

competências ali descritas não estão ligadas ao saber “fazer”, e sim ao “ser”, não 

existindo critérios objetivos que permitam a avaliação da competência, e é por isso 

que ela facilita a inclusão dos critérios subjetivos e discriminatórios, constituindo-se 

em constrangimento, pois obriga os servidores a ajustarem seus comportamentos 

aos padrões da instituição. O envolvimento com a missão do órgão é colocado em 

xeque no cotidiano do trabalho e é determinante para o seu resultado, caso 

contrário, o gestor terá seu gap aumentado.  

O gestor é avaliado não só em relação à sua capacidade para executar 

atividades relativas à sua área específica, mas também, e principalmente, em 

relação ao comprometimento pessoal com as metas da organização. Mesmo que 

essas avaliações não tenham implicação salarial direta são, possivelmente, 

decisivas na manutenção do “gerenciamento”, ocupantes que são de funções 

gratificadas ou comissionadas, implicando, eventualmente, na ascensão ou queda 

na pirâmide hierárquica.  

A partir do momento em que o servidor é submetido à avaliação, várias 

questões estão envolvidas: o momento presente no trabalho, em que está inserida a 

própria vida, o seu contexto social, as condições de trabalho proporcionadas pela 

empresa. É preciso, sempre, deixar claro que as condições fornecidas pela 

instituição para o exercício das atividades (ambiente físico, matéria-prima, etc..) 

implicam diretamente no contexto, refletindo, ao mesmo tempo, o lugar de onde se 

está avaliando e o resultado do trabalho da pessoa que está sendo avaliada.  

Por mais que o indivíduo dê tudo de si naquele momento, ainda, assim, 

existem limitações que independem dele, mas influenciarão diretamente em sua 

atuação, considerando-se que o ser humano não é apenas produto do meio em que 

vive e desenvolve-se, queiramos vê-lo simples e/ou complexo, e ainda se 

pensarmos no indivíduo detentor de vontade própria, não obstante, ser ímpar e 

singular, ele traz consigo traços, ritos, mitos e crenças histórica e, coletivamente, 

adquiridas e introjetadas através do tempo. 



 

Percebe-se isso claramente na dimensão capacidade empreendedora, 

descrita no Programa como a capacidade de identificar oportunidades, propor e 

implementar soluções inovadoras, viáveis e adequadas.  

Do gestor exigem-se iniciativas adequadas, gerando processos nos quais o 

resultado seja, no mínimo, satisfatório. Dessa forma, ele precisa julgar, 

primeiramente, o melhor a fazer, pois a iniciativa está relacionada aos efeitos que 

pode vir a provocar, ou seja, ele tem que planejar o que exige dele um traço de 

personalidade criativo e audaz, e algumas vezes, muita rapidez, implicando 

diretamente nas suas ações. Antes de agir, ele toma a iniciativa e, por essa iniciativa, 

será julgado e cobrado, não só pela chefia imediata, mas também pelos pares, 

colaboradores, pela União, pela sociedade e até por ele mesmo; ao ocorrerem 

situações inesperadas, torna-se necessária a tomada rápida de decisão e ela nem 

sempre será a mais adequada porque não houve o devido espaço e tempo para o 

seu planejamento, sabendo-se que decidir com celeridade e eficiência requer mais 

do que compreensão e obediência conceitual; requer mais do que deter a 

informação. 

Um fator que tem também que ser levado em consideração é a questão legal, 

isto é, como inovar e cumprir, ao mesmo tempo, preceitos legais que muitas vezes 

limitam as ações, restringindo-as. 

 

 

4.1.3 Terceiro Enunciado 
 

 
Sugere-se o autodesenvolvimento, por meio de leitura de textos 
sobre o tema e a adoção de um instrumento único de avaliação das 
reuniões, que permita identificar os pontos fracos e direcionar as 
ações de melhoria (Relatório apresentado pela Consultoria. p. 18).  
 

O servidor é responsável pelo seu desenvolvimento. São sugeridas ações que 

buscam, na maioria das vezes, o autodesenvolvimento. Dentro dessa perspectiva, o 

servidor tem que buscar a própria capacitação, por ela se responsabilizando, 

retirando-se, consequentemente, a responsabilidade da organização, que se 

desobriga em oferecer aos seus servidores. Evidencia-se, portanto, o apoio ao 



 

discurso anticolaboracionista, no qual o servidor é convencido de sua 

responsabilidade no processo de desenvolvimento. 

Questiona-se se essa busca pelo autodesenvolvimento não acabaria por 

gerar na vida dos indivíduos uma carga de dedicação intensa ao trabalho, já que 

essa busca visa apenas ao atingimento das metas estabelecidas e, 

consequentemente, uma diminuição dos gaps, podendo isso causar uma perda de 

identidade e grande competitividade pelas funções gerenciais ou mesmo pelo 

crescimento na escala hierárquica, a partir do reconhecimento a quaisquer custos 

pelas instâncias superiores. 

Esses três enunciados foram extraídos do Relatório do programa. São, 

portanto, componentes do discurso oficial implantado com a GC. Evidentemente, 

outros estão presentes, mas se optou tão somente por evidenciar aqueles 

intrinsecamente vinculados ao discurso e ao público a quem é dirigido, e suas 

possíveis implicações.  

O Enunciador do discurso, no caso aqui o CJF,  

 
...fala para todos como portador de valores transcendentais: ele é a voz de 
todos na sua voz, ao mesmo tempo em que se dirige a todos como se fosse 
apenas o porta-voz de um Terceiro, enunciador de um ideal social. Ele 
estabelece uma espécie de pacto e aliança entre estes três tipos de voz – a 
voz do Terceiro, a voz do Eu, a voz do Tu-todos – que terminam por se 
fundir em um corpo social abstrato, freqüentemente expresso por um Nós 
que desempenha o papel de guia (CHARAUDEAU, 2006, p. 80). 
 

 

O discurso presente é a exigência de mudança por parte da população.É esse 

cidadão que acessa a justiça e busca a melhoria dos processos, a eficiência. É essa 

seria, portanto, a voz do Terceiro. 

Os objetivos da instituição se tornam missão individual de cada membro do 

seu funcionalismo. Procura-se incutir, na cabeça dos servidores, que a imagem da 

instituição Justiça é de responsabilidade, pela via da sedução. Busca-se um servidor 

comprometido, atuante, proativo, preocupado com a instituição. A partir dessas 

práticas, usa-se o discurso oficial, enfatiza-se, através dos valores da instituição: 

integração, compromisso, transparência, urbanidade, cooperação, valorização das 



 

pessoas, impessoalidade e ética, como foram vistos no relatório9 do programa em 

análise.  

Os discursos de excelência, de melhoria contínua e necessidade de 

participação dos servidores estão sempre presentes. Esses visam reforçar a 

ideologia da instituição e apreender a subjetividade (FARIA & MENEGUETTI, 2007) 

dos servidores, procurando em todos os momentos, a partir dos valores da 

instituição, obter a adesão dos servidores, estabelecendo vínculos (PAGÈS, 1987). 

Esse reforço para difusão dessa ideologia é feito de várias formas; uma delas 

é a partir da afixação de banners nos corredores do prédio, contendo a missão, 

visão e valores definidos por todos, e, como pano de fundo, a ideia: “você faz parte 

disso”; “foi você que ajudou a construir essa missão”; “são seus valores que estão ali 

descritos”; responsabilizando, cada vez mais, o servidor. 

Um aspecto que merece ser considerado é a possibilidade da GC vir a 

contribuir para o que Pagès et al.(1993) denominaram processos de objetivação e 

individualização do trabalho e, dessa forma, acabarem constituindo-se em 

mecanismo de controle social de trabalhadores e de manutenção das estruturas de 

poder das organizações. Nesse caso, a objetivação refere-se ao processo de 

traduzir, em termos quantitativos, o desempenho e as competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) do indivíduo, buscando estimar o valor de 

sua contribuição para a consecução dos objetivos organizacionais. A 

individualização, por sua vez, nada mais é que o reforço ao individualismo, como 

estratégia para evitar a mobilização de trabalhadores em torno de reivindicações 

coletivas. (BRANDÃO & GUIMARÃES, 2001). 

Para esses estudiosos, e sob esse ponto de vista, a GC teria um uso 

eminentemente patronal e mais do que mecanismos utilizados para promover a 

gestão estratégica de recursos humanos, representaria apenas um exercício 

convencional de pragmatismo e oportunismo, visando intensificar o controle social 

sobre o trabalhador. (BRANDÃO & GUIMARÃES, 2001). 

Brandão & Guimarães (2001) dizem que, quando utilizados com a finalidade 

de objetivação e individualização do trabalho, a GC apenas aprofunda o controle 

psicossocial da organização sobre seus empregados, o que pode ser até legítimo do 

                                                 
9  A consultoria responsável pela implantação do programa entregou relatório descrevendo todas as 

etapas realizadas à Direção da Secad à área de Treinamento, responsável pelas ações que 
deveriam ser implementadas posteriormente. 



 

ponto de vista patronal, mas retira a “roupagem moderna” da gestão estratégica de 

recursos humanos. Nesse caso, estaríamos diante de uma espécie de neofordismo, 

como o define Legge (1995) ou de novas formas de controle da mão de obra, sob a 

perspectiva de uma flexibilidade nas relações de trabalho em seus aspectos 

funcional e de remuneração, que submete o empregado a ritmos cada vez mais 

intensos de trabalho, visando alcançar níveis crescentes de produtividade. 

Outro aspecto que não poderia passar despercebido é que os critérios e 

quesitos para a avaliação, a seleção dos avaliadores, o nível de importância de cada 

comportamento foram definidos pelos próprios gestores que seriam avaliados, não 

obstante, terem as reuniões acontecidas sempre com facilitadores pertencentes ao 

quadro de técnicos do CJF, responsáveis pelo Programa que, de certa forma, 

tentaram utilizar-se do conceito habermasiano da teoria da ação comunicativa, para 

convencer a todos de que aquele discurso era necessário porque todos participaram 

da definição do que era realmente essencial em termos de competências para a sua 

área.  

O discurso deve ter como fim a propagação de convicções comuns sem, 

contudo, estabelecer uma relação de dominação. O enunciador do discurso, no caso 

o CJF, foi definidor na construção desses critérios, de tal forma que a maioria dos 

critérios tiveram peso “muito importante” em quase todas as dimensões, 

competências e para quase todos os cargos.10  

Através da discussão dos critérios para avaliação, foram, também, discutidos 

conceitos, utilizando-se do Dicionário de Competência, e, para isso, usados 

intradiscursos e também interdiscursos para definirem níveis de importância para 

cada dimensão, na seleção dos entrevistadores.  

Verifica-se, que atualmente, o discurso oficial dos órgãos públicos muda muito 

rápido, porém as práticas se afastam e muito dos modelos oficialmente divulgados. 

Essa distância traz o aumento das contradições existentes nas organizações, 

acarretando descrédito nos programas implantados, aumento das frustrações 

daqueles que neles acreditam, daqueles que são cobrados com arrimo por um 

modelo de gestão de pessoas baseado em autonomia e aprendizagem, em 

contradição com o que, oficialmente, é oferecido como condição real de trabalho, 

não favorecendo, assim, o desenvolvimento dos indivíduos. Esse distanciamento 

                                                 
10  Ver exemplo no Relatório do Programa no Anexo A. 



 

entre o discurso e a prática produz o aumento da insatisfação e dos fenômenos de 

resistência nos servidores.  

Os programas propõem a valorização do servidor e melhoria da eficiência no 

trabalho; no entanto, o servidor passa a ter uma sobrecarga de trabalho a partir da 

demanda por novas e complexas habilidades, sem haver a modificação das atuais 

estruturas existentes nesses órgãos. As cobranças são por novos padrões – 

participação, iniciativa, inovação – quando, na realidade, não recebem treinamento 

ou condições para desenvolverem novas competências e se mostrarem à altura 

dessas novas performances. Essa distância entre o que é cobrado e as reais 

condições de trabalho aumentaram o medo e o estresse nas organizações, 

prejudicando a produtividade.  

Observou-se, com isso, que, cada dia, o servidor fica mais isolado nas suas 

ações, com a cobrança por resultados do seu setor, com a falta de pessoal, ele 

tende a correr de um lado a outro a fim de cumprir essas metas, não sobrando 

tempo para conversar com os seus pares, menos ainda, para ações do movimento 

sindical; com isso, ele vai se esforçando além do normal e isso irá acarretar um alto 

nível de estresse e diminuirá em breve sua produtividade.  

Em pesquisas realizadas pelas áreas de saúde das organizações, certamente 

poderá ser verificado o crescimento dos níveis de adoecimento11 decorrentes do 

estresse pelos quais passam os servidores atualmente, por certo, devido a essa 

cobrança por resultados. 

Encontra-se, aí, outra contradição, buscava-se a produtividade e, agora, com 

essa cobrança e com os números de servidores com problemas ligados ao estresse, 

essa produtividade será reduzida. É necessário buscar um equilíbrio entre a 

autonomia individual e a questão da produtividade, mas, para que isso ocorra, 

exigem-se mudanças muito rápidas tanto no discurso quanto na efetividade das 

ações desses órgãos, nas estruturas de poder, na política relativa às pessoas, e 

essas são difíceis de ser definitivamente implantadas. 

                                                 
11  Os dados da Divisão de Assistência Médico-Social do TRF 5ª Região, que atende também os 

servidores da JFPE revelam o crescimento desse adoecimento, mas até o momento não foi 
liberado o percentual desse crescimento, tendo em vista alteração no Sistema de Controle 
Informatizado. 
Dados do Sindicato dos Servidores do Judiciária Federal – Sintrajufe também realizou pesquisa 
sobre os níveis de adoecimento da classe, principalmente dos servidores que trabalham nos 
Juizados Especiais Federais ( conforme demonstrado em jornal do Sintrajufe no anexo 4). 



 

A especificidade do setor público dificulta a mensuração da eficiência tal como 

ocorre na iniciativa privada, portanto, as formas de avaliar essas ações não podem 

ser as mesmas, nem os métodos podem ser os mesmos. Na gestão pública, estão 

em jogo valores como equidade e justiça, que não podem ser medidos ou avaliados 

por intermédio do conceito de managerialism puro.  

Apesar de os resultados do setor privado servirem de inspiração para o setor 

público12, os termos da GC não podem ser exportados diretamente como se faz, 

porque esses obedecem a uma lógica diferente, refletem e encontram-se refletidas 

questões de cunho social, político, de crenças, valores e desejos, totalmente 

diferentes, não podendo ser deixada de lado a questão da interação desses fatores. 

Nesse diapasão, podemos afirmar que a GC é incompatível com a atual estrutura 

organizacional e a legislação vigente do sistema público brasileiro, pelo menos. 

A análise do corpus permite identificar que o CJF, enunciador do discurso 

oficial, ao produzir o discurso da GC, como uma estratégia ideal voltada à solução 

dos problemas, reproduziu a ideologia do modelo da administração pública gerencial 

e da reforma administrativa voltada para o mercado, mas é impossível negar a 

importância e a necessidade de capacitar os gestores para o enfrentamento de 

vários problemas. 

E a SECAD como atuou nesse discurso? Ao afirmar o apoio ao programa do 

CJF, a SECAD também se tornou uma fonte de reprodução desse discurso. 

E de acordo com a ADC,  

 
Qualquer mudança na prática discursiva resulta em mudança na prática 
social. O ponto-chave a ser tratado é a relação das práticas discursivas com 
as estruturas de poder. Elas moldam o discurso e são moldadas por ele 
(FAIRCLOUGH, 2001).  

  

Temos, portanto, que alterar as práticas discursivas. As formas de interação 

precisam ser verificadas. 

Mas o que os servidores/gestores compreenderam ao ouvir, ao participar do 

programa? Em cada um, soou de forma diferente e isso veremos no capítulo 

seguinte; como o discurso do programa foi entendido, absorvido, pelos gestores que 

participaram do Programa GC da JFPE? 

                                                 
12  Pode-se verificar um exemplo disso em matéria publicada no Jornal Valor Econômico do dia 

26/06/2009 onde cita a Seção Judiciária do Ceará como exemplo de empresas públicas que copia 
ferramentas da gestão privada e que obtém sucesso (Anexo 5). 



 

Capítulo 5 
ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Neste capítulo, foram analisadas as falas dos gestores do NGP com o objetivo 

de avaliar como eles percebem o programa, se, efetivamente, há identificação entre 

o entrevistado e o programa e qual o grau dessa identificação. 

As duas primeiras perguntas foram relacionadas ao entendimento de cada um 

sobre competência para, em seguida, ser indagado o respectivo entendimento sobre 

GC. Foram várias as respostas e pode-se perceber que as pessoas passavam a 

repetir o conceito do programa. 

Nenhum entrevistado conseguiu formular um conceito próprio ou expressá-lo 

de sua própria forma, tendo sempre em mente o conceito de conhecimentos, 

habilidades e atitudes utilizados no programa como veremos: 

 
“Competência seria a capacidade que um determinado indivíduo tem de 
usar as suas habilidades e os seus conhecimentos para melhoria em prol da 
empresa  empregando de forma adequada as suas atitudes para realizar 
essas tarefas, digamos assim...colocando a empresa numa situação de 
qualidade, porque é isso que o mercado hoje exige, é qualidade. 
Expectativa de qualidade” (E1)13.  
 
“Conjunto de conhecimentos, habilidades e também de atitudes, é o 
conjunto, juntando tudo isso resultando na busca da competência (E2). 
 
 “São habilidades e comportamentos adequados para a realização de 
determinado trabalho, determinada tarefa”. 
(E3)  
 
“Entendo como sendo as habilidades e os conhecimentos que cada pessoa 
tem” (E4).  

 

E quando perguntados sobre o que seria GC respondiam, quase sempre, da 

mesma forma: 
 
“Seria justamente os gestores utilizando de forma adequada as suas 
habilidades, os seus conhecimentos em prol dessa empresa {...}”. (E1) 
 
“Gerir todo esse conjunto” (E2). 
 
 “Programa que começou a ser implantado, você quer dizer, não é? No meu 
ver era um programa que objetivava definir vários níveis de competências 
gerenciais, competências essas que iriam servir de base para o 

                                                 
13 E1, E2, etc são formas de identificar os entrevistados. 



 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de servidores, de acordo com as áreas 
específicas de atuação” (E3). 

 

Isso reforça o que diz Orlandi que os discursos se movem em direção a 

outros. Nunca se está só, sempre carrega vozes que o antecederam e que mantém 

com ele constante duelo. Repetem-se os discursos. O entendimento de cada um e 

os conceitos do programa são muito próximos um do outro, como se pode observar. 

As entrevistadas marcavam, implicitamente, a voz do outro. Percebe-se, 

portanto, a heterogeneidade discursiva, ou seja, a retomada do já-dito. Ouvimos a 

voz de outros discursos, os quais atravessam o dizer. Temos, assim, lado a lado os 

conceitos de intradiscurso e interdiscurso. 

Para verificar qual a percepção que os gestores tinham, foram indagados 

sobre a adesão da SECAD ao programa do CJF, ao que responderam:  

 
“Seria o despertar não só da SECAD, mas também da Justiça Federal da 
necessidade de mudança, sobretudo no que diz respeito à qualificação dos 
seus funcionários. No momento atual é {...} não só as empresas 
particulares, como as federais, as públicas, também têm que apresentar 
essa qualidade, porque o público tá exigindo. É isso ai.” (E1) 
 
“{...} com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados, através 
de aperfeiçoamento do desempenho, dos servidores de um modo geral.” 
(E2). 
 
“{...} na busca da qualidade, o programa de qualidade começou e foi até 
uma continuação do programa” (E3). 
 
“{...} na tentativa de dar mais celeridade, transparência aos serviços e 
setores que fazem parte da SECAD” (E4). 
 

Ao falarem sobre a adesão ao programa, essas já atualizaram o já-dito, 

marcadas, provavelmente, pelas condições de produção e afirmam que a adesão 

era necessária, traz um discurso novo, reatualizando este dizer. Não são centros da 

sua enunciação, nem tampouco origem do seu dizer; elas estão tomando sentidos já 

existentes e tudo o que foi dito sobre competências está significando aqui também. 

Ao serem indagados sobre lembranças de programas implantados 

anteriormente, justificativas e resultados, todos ficaram pensativos e após alguns 

instantes respondiam afirmativamente com relação ao programa da qualidade, mas 

não em relação a justificativas, muito menos, resultados, que não conseguiam 

perceber: 
“Sim, um dos foi qualidade, os 5Ss...e não deu certo, não chegou a ir 
adiante... ficou pela metade, o resultados não chegou a ser alcançado{...} só 



 

alguns itens é que foram{...} um item só é que foi trabalhado, não chegou a 
ser implantado, mas alguma coisa foi mesmo assim, foi de relevância para 
despertar a necessidade de mudança” (E 1). 
“Eu tenho 21 anos, como eu já falei teve o programa de qualidade teve 
também outros, mas lembro-me do programa de qualidade, a busca da 
qualidade... é... ah, teve os 5Ss, da parte da qualidade, foi algo inovador 
que levou até pra nossa vida particular, é até interessante, agente até tem 
usado, foi reflexo, foi uma coisa que continuou...vem até hoje.” (E2). 

 
 

“Lembro de dois, embora ache que tenha tido mais: lembro do programa 
5Ss e qualidade total, não se mensurou os resultados alcançados pelos 
programas, não tiveram continuidade por isso não tenho como avaliar os 
resultados” (E3). 
 
 
“Sim, o programa da qualidade, o programa que foi implantado antes da GC, 
realmente não tenho lembrança do porquê do programa de qualidade, 
houve resultados, mas parou” (E4). 

 
Acreditavam que os programas tinham ligação, mas percebiam que não 

tinham uma sequência clara. Ficaram confusos ao atribuir programas diferentes à 

qualidade total e aos 5Ss. Os discursos se confundiam.  

O sujeito de forma inconsciente é “levado a ocupar o seu lugar numa 

determinada formação social e a enunciar o que lhe é possível a partir do lugar que 

ocupa” (MUSSALIM, 2001, p.110), ou seja, o sujeito não decide sobre os sentidos e 

possibilidades de seu discurso, ele está “inserido num processo histórico”, lhe 

permitindo determinadas inserções e não outras. 

Quando foram perguntadas se acreditavam que o programa GC tinha 

orientação institucional diferente dos outros, responderam: 

 
“Não, ele é diferente, eu acho, ele até abriu a mente, com relação até a 
nossa necessidade de se atualizar {...} de ver os nossos pontos fracos, 
como eu disse, o cotidiano leva a gente a fazer as coisas de uma forma já 
mecânica, automática, ele abriu até a nossa mente para até pedir um 
treinamento, antigamente a gente não pedia, agora agente tem a visão dos 
servidores que trabalham com a gente, tem que se aperfeiçoar naquela 
atividade que ele foi destinado” (E2). 
  
 
“Não acredito, a orientação do programa GC, bem como os outros, 
qualidade total, que foi citado anteriormente partiu de órgão de instância 
superior que tinham uma realidade diferente, uma política diferente” (E3). 
 

E quando perguntadas se o programa GC fosse implantado hoje teria alguma 

diferença 

 



 

“Não, pois as necessidades continuam as mesmas, qualificação dos 
funcionários e a melhoria do trabalho para alcançar os objetivos desejados” 
(E1). 
 “Se implantado nos mesmos moldes creio que não teria diferença. A 
orientação seria a mesma, o nosso cenário não mudou, a orientação seria a 
mesma {...}”. (E3) (grifo meu). 

 

Acreditam que não mudaria a orientação do programa, tendo em vista as 

necessidades continuarem as mesmas, ou seja, acreditam que as mudanças são 

necessárias. 

Para verificar se havia identificação com o programa, o como e o grau de 

identificação, foram perguntados se estes achavam que as competências seriam 

usadas para melhoria. Como entendiam melhoria de desempenho e de que forma os 

servidores poderiam melhorar e quais as dimensões eram mais importantes para o 

setor em que ele trabalhava. 

 
“O objetivo era esse, embora não tenha sido levado adiante, acredito.” (E3). 
 
“Não, tenho minhas dúvidas, porque hoje a gente tem outra direção, que só 
deverá ficar dois anos, poucas pessoas se lembram do programa, eu 
também, mas... outras pessoas saíram também né?” (E4) 
 

Diferenciavam melhoria do desempenho para os gestores do que seria 

melhoria do desempenho para o restante dos servidores: 

 
“{...} identificar os pontos fracos dos servidores e trabalhar em cima desses, 
{...}, através de cursos e também de incentivos, incentivando essas 
pessoas.” (E1) 

  
 “{...} tipo uma análise do exercício do servidor, das funções deles, como é 
que eles estão exercendo aquelas atividades, se é da forma correta, porque 
às vezes o servidor está fazendo algo, não é que seja  incorreto, {...} às 
vezes ele por estar fazendo,  não está analisando e esses programas tem o 
objetivo de levar até uma reflexão{...}”(E3). 
 
“Proporcionar a capacitação considerando as necessidades individuais de 
melhoria considerando o trabalho a ser realizado pelo servidor” (E3). 
 
“Melhorar as condições de trabalho, motivar, qualificar {...}” (E4). 
 

Melhoria de desempenho dos servidores 
 
“Através deles mesmos, se auto-avaliar e ver a necessidade da melhoria e 
da própria instituição pela exigência de qualidade, e a consciência mesmo 
do servidor, através de cursos, ou a instituição promover curso ou eles 
procurarem curso para melhoria ”(E1). 

 



 

“Sendo treinados e assistidos nas suas necessidades, ou melhor, nas suas 
dificuldades, acompanhados, só a capacitação não vai {...}” (E2). 
 
“Dar condições àquele servidor {...} de ter acesso... através de capacitação, 
de treinamento, de {...} o próprio órgão procurar, é {...} como se diz {...} 
procurar buscar do servidor qual a necessidade, se necessidade de 
pessoal, da parte de informática, material, estrutura, né?” (E3). 
 
“Sendo mais rápidos, aproveitando melhor o tempo e se qualificando” (E4). 
 

O discurso foi tão convincente que todos ser realmente necessário e 

importante o programa. Isso pode, ainda, revelar o que Pagès et all afirmam:   

 
Os indivíduos estão ligados às organizações não somente por laços 
ideológicos, nem por laços materiais e morais, mas também por laços 
psicológicos. A estrutura inconsciente de seus impulsos e de seus sistemas 
de defesa é ao mesmo tempo modelada pela organização e se enxerta nela, 
de tal forma que o indivíduo reproduz a organização, não apenas por 
motivos racionais, mas por razões mais profundas, que escapam à sua 
consciência. A organização tende a se tornar fonte de sua angústia e de seu 
prazer (PAGÈS ET ALL, 1987, p.144). 

 

 

Pode-se verificar isso através dos depoimentos que afirmam que as 

competências eram de extrema importância para melhorar aspectos seus que 

estavam sendo mal administrados. Havia uma identificação com o programa e por 

isso lamentavam a não continuidade do mesmo. 

 
“A capacidade de Liderança, a liderança é {...} com ela você consegue 
direcionar bem a equipe e desta forma, coordenando os trabalhos e levando 
essa equipe a atender aos objetivos necessários” (E1). 
 
“{...} todas são importantes, sobretudo a liderança, administração no 
trabalho, foco no cliente e relacionamento interpessoal, tem outra: gestão 
administrativa, que acho muito importante, no entanto, mas ela está um 
pouco aquém da nossa realidade, agente não tem tempo para planejar, de 
modo que a gente pudesse desenvolver essa competência. Estão 
diretamente ligados ao dia-a-dia, ao nosso trabalho” (E2). 
 

“É mais o foco no cliente, não? o RH está mais direcionado para o servidor, 
é o conjunto, na verdade, mas a capacidade técnica é também importante 
{...} Todos os itens são importantes, apesar da gente não conseguir os 
100%. (E3) 
 
“{...} planejamento que nem sempre cumpro e saber delegar que não sei 
fazer, liderança, administração do trabalho também tem a ver” (E4). 
 



 

O discurso presente pode simbolizar o que Pagès et all (1997) chama de 

isolamento do indivíduo, onde este aprende a obter prazer dominando os outros, a 

serviço da organização, e dominando a si próprio, num prazer solitário; e ainda de 

máquina da angústia, pois, com o aumento das exigências e dos sistemas de 

controle, aumentam-se os riscos de fracasso e, consequentemente, aumentaram as 

frustrações.  
 
“Sim, alterei {...} e quando eles fizeram (a avaliação), realmente foram muito 
sinceros, eles avaliaram, eu também analisei, e procurei até me adequar da 
forma como fui avaliada, até hoje, né? É importante né? (E3). 
 
“Sim, mudei após avaliação da minha equipe, antes eu fazia tudo no 
imediato e daí procurei anotar, ver o que eu faria no outro dia, buscar 
atender melhor, dar mais rapidez ao atendimento, tentei {...}” (E4). 
 

Foram questionadas sobre o cumprimento dos objetivos e todas foram 

unânimes em reconhecer que não foram cumpridos e todos atribuíam à 

descontinuidade do programa, a distância entre uma ação e outra.  

 
“Não na sua totalidade, fica um pouco a desejar, o longo espaço de tempo 
entre uma ação e outra faz com que o ritmo seja quebrado e dessa forma, 
por esse motivo, as suas ações, os seus objetivos não chegam à sua 
totalidade. Porém, observam-se, que {...} as pessoas estão mais 
conscientes, estão mais, digamos assim... buscando a sua melhoria. 
Quando a própria empresa não oferece, as pessoas buscam, né?” (E1). 

 
“Não, exatamente por não ter sido levado adiante” (E2) 
 
“Todos não. Não foram alcançados, porque não houve uma continuidade...” 
(E3). 
 

Por conta das mudanças de estrutura ocorridas durante o programa, duas 

servidoras não passaram pelo processo de avaliação, mas o acompanharam como 

avaliadoras de outros gestores e outra enquanto gestora lotada em outro setor, mas 

julgaram isso negativo, queixaram-se por não terem sido avaliadas, queriam ter o 

resultado da avaliação da sua equipe. 

 
“Infelizmente com essa situação que eu já falei e o longo espaço de tempo, 
perde-se um pouco o ritmo, eu não cheguei a ser avaliada, por isso não 
posso falar a respeito dessa situação” (E1). 
 
“Eu mudei de setor e não houve implementação, não houve uma 
continuidade, não fui avaliada” (E2). 
 



 

Ao tentar verificar se os níveis de aceitação dependem do órgão que 

implementa, se esse precisa ter peso político para ter força, somente uma das 

entrevistadas afirmou que precisa ter representatividade para que acreditem nele e 

afirmou ainda que os programas deveriam partir da base e não de uma realidade 

diferente, de uma instância superior. 

 
“{...} dependendo da representatividade desse órgão. O nível de aceitação 
seria maior, se houvesse uma iniciativa do grupo, um comprometimento, se 
partisse da nossa realidade, e não de uma realidade diversa.” (E2). 

 

As outras afirmaram que o nível de consciência por parte dos servidores é o 

que pesa mesmo na aceitação ao programa, a crença que eles têm do programa, e 

o que dificulta é a distância entre uma ação e outra: 

 
“Não, não acredito, pois o que falta mesmo é incentivar as pessoas, 
conscientizar... as pessoas tão um pouco mais conscientes da necessidade 
de mudança, mas falta algo mais para completar essa situação; o longo 
espaço de tempo entre uma ação e outra; também se perde um pouco o 
ritmo, as pessoas não deixam de acreditar... É como se precisasse renovar o 
ritmo, as esperanças, aquela situação do longo espaço de tempo, as pessoas 
perdem um pouco a credibilidade, é isso, mas assim, esse trabalho que vem 
acontecendo tem dado um resultado {...} um dia a gente chega lá.” (E1) 

 
“Não. Não, independente do órgão a aceitação seria a mesma” (E4). 
 

Porém, uma das entrevistadas reconhece a autoridade relacionada a uma 

enunciação, apesar de afirmar que não depende disso a aceitação ao programa, 

mas a outros fatores:  

 
“... o Conselho, {...} é o órgão administrativo, mas ele sabe o que é 
necessário, ele sabe o que vai lançar.” (E3). 
 

Para a entrevistada, o CJF tem um discurso competente, de acordo com 

Chauí, pode proferir e será sempre ouvido como verdadeiro e autorizado. Na 

afirmação de Faria (2007): “O discurso só é autorizado e, consequentemente eficaz 

se for reconhecido como tal”.  

Em relação ao que Habermas chama de modelo de ação comunicativa, em 

que pessoas interagem e através da linguagem organizam-se socialmente, 

buscando o consenso de uma forma livre de toda coação externa e interna, o 

discurso do CJF, ocupante do lugar discursivo, teve êxito porque, no momento de 



 

definição dos critérios para avaliação, a seleção dos avaliadores, o nível de 

importância de cada comportamento, foram definidos pelos próprios gestores que 

seriam avaliados, o discurso deve ter como fim proporcionar convicções comuns 

sem, contudo, estabelecer uma relação de dominação. Observa-se isso na fala de 

uma gestora entrevistada: 

 
“{...} eu até comentei no setor, que como foi feito tudo por nós, a gente 
começou a criar, e teve coisas que eu falei que era muito importante o que 
era importante e o que era muito importante, então essa nota de muito 
importante é muito alta, agente não consegue, só com o passar do tempo 
da gente alcançar aquela nota alta assim, a nota máxima, que é muito 
importante, todos são importantes...” (E2) (grifo meu). 
 

Quando perguntadas em que medida competência e conhecimento poderiam 

contribuir, elas responderam: 

       
“Podem melhorar o trabalho na Justiça Federal como em qualquer outra 
instituição, aumentando o nível de eficiência e rapidez dos serviços 
prestados e melhorando a imagem dos serviços prestados da Justiça junto 
ao usuário interno e externo.” (E3) 

 
“Todos, tem que haver competência e conhecimento para haver melhoria” 
(E4). 
 
“O conhecimento é mais alto, você só adquire o conhecimento com a 
experiência né? a experiência ta ligada ao conhecimento, então a 
competência como é o conjunto, porque você pode ter conhecimento, mas a 
competência pode ficar um pouquinho de lado, então eu acho que o 
conhecimento só não é suficiente pra dizer que você é uma pessoa 
competente, tem que haver essa relação, pra que esse programa surta 
efeito, ou não saia da sua essência, tem que haver ligação, relação” (E2). 

 

O discurso sobre competências funciona ideologicamente em três dimensões: 

na construção de relações entre servidor e o público, à medida que coloca no 

servidor a responsabilidade pela melhoria dos serviços prestados, individualizando-

o; na construção da imagem do programa, quando faz do produto um artigo 

construído pelo próprio servidor; e na construção do servidor como membro daquela 

instituição, imputando ao servidor também o papel dentro da missão institucional; os 

valores de cada um na construção de uma instituição voltada para a prestação de 

serviços. 

 
“A GC aqui surgiu, eu acho, para que pudéssemos abrir os nossos olhos, 
juntar as forças e tornar a SECAD mais forte, mais unida, organizada para 



 

prestar um melhor serviço aos nossos clientes, de maneira justa e com 
qualidade” (E4) (grifos meus). 
 
“{...} se você se propôs a estar naquela supervisão, naquele trabalho, você 
tem que buscar, porque você não trabalha pra você, você trabalha para o 
órgão, tudo que você fizer, e um dia você sair, você diz, eu saí, mas deixei 
alguma coisa {...}” (E2). 

 

De acordo com Pagès et all (1987), “uma nova religião14” é elaborada dentro 

das instituições, que se consubstancia na adesão a um sistema de valores e 

crenças, que, por sua vez, incita as pessoas a se dedicarem de “corpo e alma” a seu 

trabalho. E esse se torna o elemento fundamental para o exercício do poder da 

organização e para a alienação do indivíduo. 

 
{...} o supervisor quando ele está ali, ele deixa de ser aquela pessoa, sou o 
supervisor, eu tenho que trabalhar, buscar a melhoria do setor, da minha 
seção {...} tudo bem, às vezes a gente sai, às vezes agente chega mais 
cedo, fica além do expediente ainda continua no expediente normal, mas e 
o final? Fica buscando um final, quer dizer{...} a motivação {...} (E2).  

 
“{...} é importante incentivar as pessoas, pois só assim elas desenvolvem a 
consciência da necessidade da sua própria mudança e da instituição, você 
pode até obrigar alguém a fazer algo, mas se essa pessoa não estiver 
incentivada, consciente da sua necessidade, com certeza esse resultado 
não vai sair bom.” (E1)  
 

Mas, de certa forma, o discurso enquanto acontecimento, como visto por 

Foucault, é muito importante e não se pode negá-lo. Ele está posto, e é impossível 

se negar os avanços nos níveis de qualificação do servidor. É preciso, porém, que 

as pessoas ao utilizá-lo tenham consciência dos seus significados. 

Como se pode observar, esses gestores não percebem essas contradições. 

Talvez, por conta do nível de identificação desses gestores, não percebem as 

contradições do discurso oficial, por conta da individualização, da fragmentação do 

sujeito. O foco está na melhoria da tarefa e consequente melhoria da Instituição. O 

discurso seduziu os sujeitos, que passam a utilizar-se do mesmo discurso, 

reproduzindo-o. 

                                                 
14 Pagès et all (1987) atestam que ao oferecer satisfações de natureza ideológica e espiritual, a 

organização permite que os indivíduos se reconheçam nela, assim como Deus fez o homem à sua 
imagem e semelhança. Estabelece-se assim, o princípio da fé na empresa ou na “nova igreja”. A 
fim de que a fé seja revigorada constantemente, a organização explicita o conjunto de valores (o 
credo) que está sempre em sintonia com a ideologia de eficiência e competitividade da empresa 
moderna. Segundo estes, ainda, pode-se fazer um paralelo entre o domínio ideológico da 
organização e os ritos da igreja.  Ao enunciar grandes princípios, a organização atribui a si própria 
caráter de entidade suprema e divina. É a deificação da organização (grifo meu). 



 

O campo da discursividade seria o NGP, enquanto local onde ocorrem as 

disputas discursivas, onde se estabelecem os inter e intradisdiscursos. O lugar 

discursivo ocupado é o de gestores de uma instituição, e o seu discurso parece estar 

em defesa dos interesses dessa instituição. 

O jogo discursivo materializado no corpus permite identificar a reprodução do 

paradigma instituído neste momento histórico, sabendo-se que não caberia um 

discurso antagônico, mas um discurso de construção conjunta, talvez um discurso 

agonístico. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Sabendo-se que qualquer mudança na prática discursiva resulta em mudança 

na prática social e que as práticas estão inseridas num contexto histórico-social, 

chegamos a várias considerações: 

É necessário mudar as práticas atualmente existentes no contexto do serviço 

público, não adiantando, porém, julgar se a decisão de implantação foi acertada, 

nem era esse o objetivo; porém, isso não significa começar do zero como se nada 

existisse ou não tivesse valor, pois muitos avanços ficaram evidentes, como o 

exemplo do Programa Nacional de Capacitação existente atualmente. 

As condições de produção do discurso sobre competências utilizado pelo 

Conselho de Justiça Federal e pela Secretaria Administrativa foram: a Reforma 

Administrativa gerencial pela qual passava todo o serviço público e no Judiciário, 

especificamente, a cobrança feita por parte da população em prol da melhoria dos 

serviços prestados e a necessidade de capacitar seus gestores para essa realidade. 

Talvez não fosse essa a única ferramenta para mudar, mas foi o que encontraram 

após vários estudos, vários encontros, em que eram discutidos problemas e se 

buscavam soluções, diante, ainda, das cobranças por resultados, que atravessava o 

próprio CJF. 

Após análise do corpus podemos afirmar que os termos da GC não podem 

ser exportados diretamente da iniciativa privada para o setor público, pois esse exige 

um tratamento diferenciado, obedece a uma lógica diferente, essa se torna 

incompatível com a atual estrutura organizacional e a legislação vigente do sistema 

público brasileiro.  

 Não temos judiciário mais célere. O que se percebe é que, a cada dia, 

utilizam-se novos discursos para velhos problemas, ou seja, mudam o discurso, mas 

as velhas práticas de gestão permanecem as mesmas, e as cobranças por 

produtividade aumentam. As pesquisas afirmam que não temos instituições fortes, 

em que o povo acredite e a cada dia esse descrédito aumenta. E, para buscar essa 

transformação, é necessária uma reforma efetiva da máquina administrativa, e quem 

sabe através da educação se possa estimular a sociedade a criar seus processos 

coletivos e a entender a necessidade de defendê-los. 



 

Para que os indivíduos consigam efetivamente alterar esse discurso, alterar 

as práticas discursivas, precisam primeiramente ter consciência desse discurso, 

apropriar-se dele para poder transformá-lo, porém, é necessário, também, ter a 

noção do tamanho da missão de ser servidor público e estar sempre atento aos 

desafios e às possibilidades infinitas que surgem à sua frente em razão do cargo 

público que ocupam. 

Os programas de melhoria devem ser pensados e discutidos pelos servidores, 

mas, para isso, o servidor tem que se livrar do isolamento em que estão vivendo e 

agir coletivamente, pois, só assim, terão mais forças. É preciso um servidor público 

consciente e crítico. Não basta executar suas tarefas.  

É necessário que ele esteja atento à realidade para não se tornar refém de 

um sistema burocrático e desprovido de efetividade, porque o atuar do servidor 

público não pode estar limitado ao cumprimento de atribuições do cargo ou função 

que ocupam.  

O cidadão deseja uma resposta ao seu problema e para isso os setores do 

serviço público devem funcionar de modo harmônico, se uma parte falha, o todo não 

funciona. E a responsabilidade pelo funcionamento do todo é de todas as partes. 

O problema então agora mudou de figura: Qual a solução para compatibilizar 

as metas institucionais de melhoria, a necessidade da população e a melhoria do 

desempenho na administração pública federal, preservando as diferenças culturais e 

organizacionais do setor público e não apenas replicar modelos prescritivos do setor 

privado?  

Este é o grande desafio, mas não é possível ter uma resposta para essa 

questão nesse mesmo trabalho; será uma questão que precisa ser mais 

aprofundada em estudos posteriores. 
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APÊNDICE A – Questionário de Pesquisa – Análise do discurso 
sobre gestão por competências 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (MPANE) 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 

• Objeto da Pesquisa: ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE GESTÃO POR 

COMPETÊNCIAS 

• Mestrando Pesquisador: NATHIENE ALENCAR DE SÁ 

• Orientador: Professor Doutor DENILSON BEZERRA MARQUES 

• Tipo de Formulário: Questionário aplicado gestores do NGP que 

participaram do programa implantado na SECAD da JFPE, como programa 

piloto durante o ano de 2006. 

 

Apresentação 
 

Senhor(a) Gestor(a), 

Este questionário visa coletar dados para pesquisa desenvolvida no Mestrado 

Profissional em Gestão Pública a qual irá, por conseguinte, fundamentar a 

Dissertação de Mestrado de minha autoria, cujo tema é “ANÁLISE DO DISCURSO 

SOBRE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS – PROGRAMA IMPLANTADO NA JFPE -

2006/2008”. 

Os dados obtidos com este questionário serão de natureza sigilosa e só terão 

acesso às respostas deste instrumento, na íntegra, o pesquisador e o seu orientador 

do Mestrado. Somente serão publicados as falas dos gestores, sem, no entanto, 

identificá-los. Após a aprovação da Dissertação, encaminharemos em meio 

eletrônico o referido documento de conclusão do curso. 

Acreditamos que poderemos contar com a sua valorosa participação! 

Nathiene Alencar de Sá – Mestrando em Gestão Pública – UFPE 

Denílson Bezerra Marques – Professor Doutor – UFPE 



 

Dados do entrevistado 
 

• Nome do entrevistado: 

• Cargo: 

• Função que desempenha: 

• Tempo de serviço na Justiça Federal: 

• e-mail: 

• Telefone para contato: 

 

Perspectiva 1: Entendimento sobre o programa 
 
1.  O que você entende por competência? 

2. O que você entende por GC, programa implantado na SECAD em 2006? 

 

Perspectiva 2: Percepção dos gestores sobre a implantação do programa 
 
3. O que você acredita ser a adesão desse programa pela SECAD? 

 

Perspectiva 3: Memória discursiva/Interdiscurso 
 
4. Você tem _______ anos de Justiça Federal em Pernambuco. Você tem 

lembrança de outros programas implantados, das justificativas 

apresentadas pela SECAD e dos seus resultados alcançados? 

4.a. Você acredita que este programa teria uma orientação institucional 

diferente dos outros? 

4.b. Como você entende esta situação? 

 
5. Você acha que se este programa fosse implantado hoje teria alguma 

diferença na visão institucional da SECAD? 

5.a. Como você entende esta situação? 

5.b. E na sua visão, isto faria diferença? 



 

Perspectiva 4: Identificação com o programa 
 
6. Você acredita que as competências elencadas no programa serão usadas 

pela SECAD para melhorar o desempenho dos servidores? 

6.a. Na sua visão o que significa melhorar o desempenho dos servidores? 

6.b. De que forma você acha que os servidores poderiam melhorar o 

desempenho das suas tarefas? 

7. Há alguma dimensão que você acredita ser relevante para o desempenho 

do seu setor/ área? 

7.a. Você poderia explicitar melhor essa relevância? 

7.b. Em que medida esta relevância está explícita para o conjunto dos 

servidores? 

 

Perspectiva 5: Cumprimento dos objetivos 
 
8. O programa tinha como objetivo principal promover o aperfeiçoamento 

profissional de gerentes e servidores por meio de ações de treinamento e 

formação. Você acha que a partir das competências definidas, avaliações 

realizadas, planos individuais realizados esses objetivos foram 

alcançados? 

8.a. Apresente argumentos que justifiquem sua resposta: 

9. O que mudou no seu dia-a-dia profissional em função de conhecer os 

resultados da avaliação de sua equipe? você alterou a forma como você 

realizava sua tarefa? 

9.b. Você percebeu alguma mudança de comportamento por parte de 

seus liderados? 

 
Perspectiva 6: Peso político do Órgão – CJF 

 
10. Você acredita que se fosse outro órgão o responsável pela implantação 

do programa e não o CJF ele teria uma maior aceitação? 

10.a. Para quais motivos você atribui os atuais níveis de aceitação? 

 



 

Perspectiva 7: Competência X Conhecimento 
 
11. Em que medida competência e conhecimento podem contribuir para a 

melhoria do trabalho aqui na JFPE?     

12. Nós discutimos muitas coisas interessantes, há alguma coisa que você 

gostaria de dizer? 

 

Agradeço imensamente a contribuição! 



 

ANEXO A – Relatório da Consultoria para Implantação do Programa 
de Gestão por Competências 
 
 
 
RELATÓRIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE 
PESSOAS POR COMPETÊNCIAS NA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SJ/PE 
 
 
I.   Introdução 

O Programa de Gestão por Competências, como modelo de gestão de 

pessoas, teve início no ano de 2002 no Conselho da Justiça Federal – CJF. O 

trabalho, conduzido por uma consultoria externa e por técnicos das áreas de 

recursos humanos do Conselho e da Justiça Federal, contou com a participação dos 

gerentes estratégicos desses órgãos para a realização do diagnóstico organizacional 

e, posteriormente, para a validação das competências definidas. 

O Programa vem sendo implantado gradativamente no Conselho e na 

Justiça Federal, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento profissional de 

gerentes e servidores, por meio de ações de treinamento e formação, gestão de 

carreira, desempenho e estabelecimento de parcerias. 

A concepção deste modelo é fundamentada na definição dada por 

Fleury (2000), que entende competência como “um saber agir responsável e 

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

habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”. Apóia-se, também, na definição de competência organizacional de 

Prahalad e Hamel (1990) apresentada como “... conjunto de conhecimentos, 

habilidades, tecnologias, sistemas físicos, gerenciais e valores que geram diferencial 

competitivo para a organização”. 

Para o mapeamento das competências da Justiça Federal utilizou-se 

como base a sua visão estratégica (missão e principais desafios) e a opinião de 

representantes das diversas regiões e níveis gerenciais. Foram identificadas oito 

competências institucionais, que indicam as áreas em que todos os órgãos 

integrantes da Justiça Federal devem buscar excelência para prestar um 

atendimento com qualidade e cumprir adequadamente a sua função social. São 

elas: 

Conselho da Justiça Federal 
Secretaria de Recursos Humanos 
Secretaria Administrativa da SJ/PE 

RELATÓRIO DA CONSULTORIA PARA 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

Agosto/2006 



 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDAA  IIMMPPLLAANNTTAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  

DDEE  PPEESSSSOOAASS  PPOORR  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNAA  

SSEECCRREETTAARRIIAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  DDAA  SSJJ//PPEE  
 

GESTÃO DO PROCESSO JUDICIAL - Capacidade de coordenar e 

controlar as atividades processuais, entregando com eficiência e presteza a tutela 

jurisdicional. 

EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Capacidade 

para empreender ações eficazes, sistêmicas e sinérgicas, contribuindo para o 

aperfeiçoamento e a celeridade do atendimento da Justiça Federal. 

GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO - Capacidade de desenvolver a 

instituição, os grupos e os indivíduos na busca contínua de produtividade, 

otimizando os processos de trabalho e favorecendo a mudança de atitudes. 

GESTÃO DE PESSOAS - Capacidade de implementar políticas de 

gestão de recursos humanos orientadas a incentivar o desenvolvimento das 

competências necessárias para garantir a excelência na prestação de serviços. 

GESTÃO DE PROCESSOS - Capacidade tecnológica, estrutural e 

humana de coordenar, integrar, uniformizar e gerir a eficiência dos processos nas 

diferentes áreas para garantir os resultados da Justiça Federal. 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO - Capacidade de processar e 

disponibilizar a informação atualizada de forma eficaz, promovendo a interação 

entre os órgãos da Justiça Federal, os demais poderes e a sociedade civil. 

GESTÃO DE ARTICULAÇÃO E PARCERIAS - Capacidade de 

atuar proativamente visando à interação entre os órgãos da Justiça Federal e a 

promoção de parcerias com as demais instituições na busca do cumprimento da 

missão. 

GESTÃO DE RECURSOS – Capacidade e alocar recursos 

financeiros, tecnológicos e estruturais, aferindo o cumprimento dos objetivos 

pretendidos pela Justiça Federal. 

Também foram identificadas nove competências individuais, a partir 

das institucionais, que os gerentes devem desenvolver para cumprir seu papel, 

quais sejam: visão sistêmica, orientação a resultados, conhecimento, capacidade 

empreendedora, liderança, comunicação, foco no cliente, trabalho em equipe e 



 

negociação. O conjunto dessas informações (competências institucionais e 

individuais) constitui o Dicionário de Competências da Justiça Federal. 

Preocupada em dar continuidade ao processo iniciado e sentindo a 

necessidade de identificar competências comportamentais e técnicas específicas 

para as diversas unidades do Conselho e da Justiça Federal, a Secretaria de 

Recursos Humanos do CJF buscou, em parceria com a Secretaria de Ensino do 

Centro de Estudos Judiciários deste órgão, a partir do segundo semestre de 2004, 

pesquisar e construir uma metodologia para identificar essas competências a partir 

das definições do Dicionário de Competências da Justiça Federal. 

Nessa mesma época, a Secretaria de Informática do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região solicitou apoio do Conselho para a implantação do Programa 

de Gestão por Competências no âmbito da unidade, com as adaptações 

necessárias ao atendimento das particularidades existentes. O trabalho de 

consultoria foi realizado naquela Secretaria, no período de fevereiro a julho de 2005. 

Os produtos e serviços obtidos encontram-se no relatório de implantação da 

consultoria, apresentado para a unidade daquele órgão em outubro do mesmo ano. 

Após esse estudo piloto, constatou-se a eficácia da metodologia, mas 

sentiu-se a necessidade de submeter o instrumento de avaliação elaborado, à 

análise de um especialista. Para tanto, contratou-se consultoria externa a fim de 

validar o trabalho. 

Com as orientações recebidas, complementou-se a base teórica 

estudada com a definição de Brandão, citada por Carbone (2005), o qual conceitua 

competência como: “combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, expressas pelo desempenho profissional em determinado contexto ou 

estratégia organizacional”. 

A partir desse novo entendimento, verificou-se que, cada um dos 

comportamentos construídos, deveria contemplar a combinação sinérgica citada por 

Carbone. Observou-se, então, que o conjunto de comportamentos que compunha a 

competência obedecia a essa combinação sinérgica, mas individualmente isso não 

acontecia. Assim, foi necessário reformular a redação dos comportamentos, 

transformando cada um em competência e o conjunto deles em dimensão. 

Com a metodologia testada e validada, iniciou-se a implantação do 

Programa na Secretaria Administrativa – SECAD, da Seção Judiciária de 

Pernambuco – SJ/PE. 



 

II.   A demanda da Secretaria Administrativa da SJ/PE 
A Seção Judiciária de Pernambuco aderiu a este trabalho em 2004, 

ocasião em que alguns gerentes participaram da avaliação de potencial conduzida 

pela equipe técnica do Conselho e tiverem seus Planos de Desenvolvimento 

Individual – PDIs elaborados. Ainda nessa oportunidade a equipe de 

desenvolvimento de RH da 5ª Região foi preparada para conduzir as avaliações de 

potencial, podendo ampliar o alcance do Programa. 

No dia 4 de julho de 2005, representantes das áreas de 

desenvolvimento de RH do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, da Seção 

Judiciária de Pernambuco e do Conselho, reuniram-se para discutir a continuidade 

do Programa de Gestão por Competências. 

Assim, no dia 8 de agosto de 2005 iniciaram-se os contatos para a 

delimitação do escopo do contrato e a especificação do cronograma de 

implementação das ações da consultoria, o qual sofreu ajustes ao longo do processo 

para melhor atender aos objetivos propostos. 

Como resultado deste trabalho foram definidas nove dimensões para 

os gerentes da SECAD, cada uma delas com as respectivas competências 

associadas, levantadas a partir da análise dos documentos estratégicos da unidade 

e de entrevistas com os gerentes para exame do conteúdo das atividades 

relacionadas aos diversos postos gerenciais. Para cada posto gerencial foram 

estabelecidos padrões de desempenho que servem de referencial para a avaliação 

dos seus respectivos titulares. 

 

III   Objetivos da Consultoria 
O trabalho realizado teve como objetivos apoiar o desenvolvimento 

gerencial na SECAD, a partir da identificação do perfil e dos gaps (lacunas) de 

desempenho de cada um dos gerentes da unidade, por meio dos Planos de 

Desenvolvimento Individual gerados, bem como repassar à equipe técnica de 

Desenvolvimento de RH da SJ/PE a metodologia utilizada pelo Conselho para 

identificação das competências, Anexo III. 

Foram definidos como produtos/serviços da consultoria: 

• Definição da Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos da Secretaria 

Administrativa; 

• Descrição das atividades críticas da Secretaria Administrativa; 



 

• Repasse da metodologia do Programa de Gestão por Competências à unidade 

de RH, para posterior multiplicação; 

• Identificação dos perfis dos postos gerenciais; 

• Identificação das competências técnicas e comportamentais dos gerentes; 

• Identificação dos gaps de competências de cada gerente; 

• Elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual dos gerentes da unidade; 

••  EEllaabboorraaççããoo  ddoo  RReellaattóórriioo  ddaa  CCoonnssuullttoorriiaa,,  ccoonntteennddoo  ssuuggeessttõõeess  ppaarraa  oo  

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  eeqquuiippee  ggeerreenncciiaall  ddaa  SSEECCAADD..  

 

IV   Etapas do Trabalho 
1. Reunião com a Gerência Estratégica -  discussão da metodologia, da 

importância de cada fase e dos resultados a serem alcançados, bem como 

definição dos papéis das partes envolvidas. Realizada em 8/08/05. 

2. Reunião Técnica para Alinhamento da Metodologia e Definição dos 
Documentos Estratégica – repasse da metodologia para definição da visão 

estratégica e para o mapeamento das atividades críticas. Realizada no 

período de 9 a 10/08/05. 

3. Sensibilização dos Gerentes – apresentação da base conceitual do 

Programa de Gestão por Competências, das etapas previstas para o trabalho 

e dos produtos a serem entregues ao final da consultoria. Realizada em 

9/08/05. 

4. Análise do Cenário da SECAD – definição do cenário interno e externo da 

Secretaria, Anexo I. Realizada no período de 31/08 a 2/09/05. 

5. Definição e Análise dos Documentos Estratégicos – definição dos 

documentos estratégicos da SECAD, bem como na sua correlação com as 

competências institucionais e individuais definidas para a área, Anexo II. 

Realizada no período de 5/09 a 19/10/05. 

6. Mapeamento das Atividades Críticas – realização de entrevistas individuais 

com os gerentes das unidades, com o intuito de definir as atividades críticas 

por eles gerenciadas, bem como instruí-los sobre como proceder ao 

mapeamento de cada uma delas. Realizada no período de 12/08 a 2/09/05. 

7. Entrevistas Qualitativas com os Gerentes – de posse do mapeamento das 

atividades das unidades, realizou-se entrevistas com os gerentes das 



 

unidades, com o intuito de identificar, para cada atividade descrita o perfil 

ideal do gestor (conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos para um 

bom desempenho no trabalho). Realizada no período de 18 a 21/10/05. 

8. Descrição das Dimensões e Competências – análise dos conteúdos das 

atividades gerenciais, as quais, somadas à análise dos demais documentos 

existentes (cenário, missão, visão, valores da unidade e objetivos 

estratégicos), deram origem a oito dimensões comportamentais e uma 

técnica, com suas respectivas competências referentes à cada posto 

gerencial. Realizada no período de 7/11 a 9/12/05. 

9. Validação das Dimensões e Competências – análise, pelos gerentes da 

SECAD, do conteúdo e da redação dada às competências referentes a cada 

dimensão identificada. Após a validação, as equipes gerenciais definiram o 

grau de importância das competências. Os gerentes estratégicos e a equipe 

técnica realizaram nova rodada de validação, gerando o Dicionário de 

Competências da SECAD, Anexo IV. Realizada no período de 13/12 a 

31/01/06. 

10. Definição dos Critérios da Avaliação – reunião com o cliente e a equipe 

técnica, realizada no dia 15/12/05, a fim de definir a sistemática de avaliação 

gerencial a ser adotada na Secretaria. Como resultado, foram estabelecidos 

os seguintes pontos: 

• A avaliação será realizada pelo avaliado, por sua chefia imediata, por 

pelo menos dois pares e colaboradores (de acordo com matriz de 

relacionamento profissional, elaborada, em conjunto, pelo cliente e 

equipe técnica); 

• A avaliação será anônima, não havendo feedback presencial da chefia 

imediata; 

• Somente o avaliado terá acesso ao resultado da avaliação, composto 

pela auto-avaliação e à média simples das heteroavaliações. O avaliado 

poderá compartilhar o resultado com seu coach (pessoa da confiança do 

gerente que o apoiará no processo de melhoria do desempenho); 

• Para fins de desenvolvimento devem ser priorizadas as seguintes 

dimensões: Gestão Administrativa, Capacidade Empreendedora, 

Liderança, Foco no Cliente e Comunicação; 



 

• O acompanhamento dos PDIs deve ser feito diretamente pela unidade 

de RH da SJ/PE e, no que for possível, pelas consultoras do Conselho, 

virturalmente; 

• Após um ano da realização da primeira avaliação, deverá haver nova 

rodada, para verificar se as ações de desenvolvimento foram eficazes 

para a diminuição dos gaps de desempenho apresentados. 

11. Sensibilização para a Fase de Avaliação e para o Processo de 
Coaching – preparação dos participantes para o processo de avaliação, 

instruindo-os sobre como avaliar e sobre as posturas mais adequadas ao dar 

e receber feedback, sobre a importância do coaching no processo de 

desenvolvimento, bem como familiarizar a equipe com as competências 

definidas para os gerentes. Realizada no período de 13 a 17/02/06. 

12. Avaliação de Desempenho – as avaliações foram realizadas por meio do 

GESCOM, sistema informatizado de avaliação de desempenho, de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo gerente estratégico e pela equipe técnica. 

A escala utilizada para a distribuição das respostas foi a seguinte: 

 

ESCORE CONCEITO 
0 Não Posso Avaliar 

1 Não Desenvolvido 

2 Pouco Desenvolvido 

3 Desenvolvido 

4 Muito Desenvolvido 

 

Foram considerados como gaps de desempenho as competências que 

obtiveram, na auto-avaliação e heteroavaliação, médias inferiores ao 

parâmetro estabelecido para o desempenho apresentado. Após a realização 

das avaliações, a consultoria teve acesso aos relatórios das auto-avaliações e 

das médias simples das heteroavaliações, a fim de que fossem elaboradas 

minutas dos PDIs. Realizada no mês de abril. 

13. Feedback aos Gerentes e Elaboração dos PDIs – apresentação dos 

resultados das avaliações de desempenho e orientação sobre como utilizar o 

GESCOM para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual. O 

resultado da avaliação foi apresentado por meio de relatório, contendo a nota 



 

do parâmetro (perfil ideal), da auto-avaliação e a média simples das 

avaliações realizadas por colaboradores, pares e chefia (heteroavaliação), 

conforme definido para cada posto gerencial. Realizado no período de 9 a 

12/05/06. 

14. Acompanhamento dos PDIs – etapa fundamental para o sucesso do 

trabalho, consiste no apoio aos gerentes, visando ao cumprimento das metas 

e à implementação das ações de desenvolvimento definidas nos PDIs. Será 

realizado por meio de discussões com o coach e com a área de RH, que 

dará apoio ao desenvolvimento dos coaches e coordenará todo o processo 

na unidade e/ou na organização, de acordo com as estratégias definidas 

para o processo de coaching. 
 

V.   Perfil dos Gerentes da SECAD 
A análise global das avaliações dos vinte e sete gerentes da SECAD 

demonstra que, em algumas competências das dimensões Comunicação, Gestão 

Administrativa e Negociação, os gerentes foram melhor avaliados. 

Uma vez que o trabalho destinou-se à análise do desempenho dos 

gerentes para fins de desenvolvimento, o presente relatório irá destacar os pontos 

de melhoria da equipe. Assim, as tabelas abaixo evidenciam, em sombreado, as 

competências em que mais da metade dos gerentes da Secretaria apresentaram 

gaps de desempenho. 

 



 

 
LIDERANÇA 

Capacidade de direcionar os esforços para o alcance dos objetivos da Instituição, facilitando o 
desenvolvimento de indivíduos e equipes e promovendo um clima positivo no ambiente de trabalho. 

COMPETÊNCIA 
Nº de Gerentes com 
Gap/Nº Total de 
Gerentes Avaliados 

1. Delega tarefas aos colaboradores visando maior disponibilidade de tempo 
para gerenciar questões estratégicas. 26/27 

2. Distribui as atividades de acordo com as competências dos colaboradores, 
definindo o grau de autonomia para decisão. 27/27 

3. Encaminha os colaboradores para participar de cursos de atualização e 
ações de desenvolvimento, observando as necessidades de melhoria de 
desempenho e as prioridades da unidade. 

21/25 

4. Envolve a equipe nas decisões e na definição do modo de execução dos 
trabalhos, de acordo com as estratégias da área. 26/27 

5. Gerencia os conflitos surgidos na unidade, buscando resultados 
satisfatórios para os envolvidos. 27/27 

6. Mantém os colaboradores informados sobre acontecimentos que possam 
afetá-los. 22/27 

7. Toma decisões compatíveis com as estratégias da unidade, no prazo 
adequado, responsabilizando-se pelas suas conseqüências. 26/27 

8. Valoriza o bom desempenho de seus colaboradores por meio de elogios 
verbais e/ou escritos. 25/27 

 
 
 

FOCO NO CLIENTE 
Capacidade de interagir com os clientes e implementar estratégias que visem a sua satisfação. 

COMPETÊNCIA 
Nº de Gerentes com 
Gap/Nº Total de 
Gerentes Avaliados 

1. Atende o cliente com presteza, flexibilidade, paciência e no prazo adequado. 25/27 

 
 
 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
Capacidade de conviver com uma ou mais pessoas, inclusive diante de situações de conflito, atuando 
de forma a contribuir para o alcance de objetivos comuns. 
1. Colabora com as pessoas do seu ambiente de trabalho, contribuindo para o 

alcance de objetivos comuns. 24/27 

2. Convive de forma harmoniosa com seus colegas e superiores respeitando 
as diferenças individuais. 22/27 

3. Guarda sigilo sobre as informações e acontecimentos referentes ao 
ambiente profissional, quando necessário. 21/27 

4. Revê sua postura diante de argumentações convincentes, adaptando-se às 
diferentes exigências do contexto de trabalho. 25/27 

 
 
 



 

 
CAPACIDADE EMPREENDEDORA 

Capacidade de identificar oportunidades, propor e implementar soluções inovadoras, viáveis e 
adequadas. 
1. Investe em seu desenvolvimento profissional mantendo-se continuamente 

atualizado. 24/27 

2. Seleciona as metodologias de trabalho mais adequadas e viáveis, de 
acordo com as estratégias da Instituição. 21/27 

3. Sugere idéias e implementa ações criativas para o alcance dos objetivos 
pretendidos, assumindo riscos, com prudência. 24/27 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO DO TRABALHO 
Capacidade de identificar oportunidades, propor e implementar soluções inovadoras, viáveis e 
adequadas. 

1. Concentra-se enquanto executa atividades, mesmo em situações 
desfavoráveis. 20/27 

2. Mantém atualizados, disponíveis e acessíveis, dados e informações 
referentes ao trabalho que executa, de modo a garantir a continuidade das 
atividades. 

26/27 

 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÃO 
Capacidade de transmitir e receber informações relativas ao ambiente profissional, observando a 
adequada utilização da linguagem e dos meios disponíveis. 
1. Age de forma receptiva quando recebe feedback sobre seu 

desempenho/comportamento, aproveitando informações consideradas úteis 
para o seu desenvolvimento. 

12/27 

2. Fornece feedback sobre fato específico, focando comportamentos que o 
outro possa modificar e observando o momento oportuno. 22/27 

3. Redige documentos com coerência, clareza e objetividade, utilizando 
corretamente as regras gramaticais. 21/27 

4. Transmite informações de forma clara e objetiva, utilizando o meio mais 
adequado aos resultados pretendidos. 23/27 

5. Utiliza comunicação não-verbal de forma positiva, apresentando expressão 
facial, postura e gestos apropriados em suas interações. 13/27 

 



 

 
GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Capacidade de planejar, acompanhar e avaliar estratégias para o alcance de resultados, 
considerando a relação de interdependência entre as unidades da instituição e entre os diversos 
órgãos da Justiça Federal. 

COMPETÊNCIA 
Nº de Gerentes com 
Gap/Nº Total de 
Gerentes Avaliados 

1. Acompanha a execução do plano de trabalho de sua unidade, orientando a 
equipe quanto aos requisitos de qualidade e produtividade e garantindo os 
resultados planejados. 

26/26 

2. Avalia a relação custo X benefício para a implementação de projetos e ou 
sugestões apresentados pela equipe. 18/25 

3. Avalia periodicamente os resultados alcançados pela equipe de trabalho e 
planeja ações para correção de rumos. 26/26 

4. Elabora planejamento da unidade, considerando a interdependência entre 
as atividades da sua unidade e as demais áreas da instituição. 24/27 

5. Estabelece parcerias entre a sua unidade e as demais da Instituição, 
visando a realização dos trabalhos da unidade e a melhoria dos serviços 
prestados. 

22/26 

6. Implementa ações para melhoria contínua dos serviços prestados, 
considerando as críticas e sugestões dos clientes e da equipe de trabalho. 27/27 

7. Planeja estrategicamente, considerando o funcionamento, a estrutura e os 
serviços dos órgãos da Justiça Federal, bem como acontecimentos que 
possam afetar os resultados pretendidos. 

10/15 

 
 
 
 
 
 
 

NEGOCIAÇÃO 
Capacidade de conduzir processos de negociação, visando a atender os objetivos das partes 
envolvidas. 
1. Em situação de tensão, busca manter um clima positivo e as estratégias 

planejadas para a negociação. 27/27 

2. Propõe alternativas que atendam aos interesses das partes, argumentando 
com consistência. 13/27 

3. Representa a instituição junto a outras unidades e a outros órgãos, 
observando os princípios éticos e compartilhando informações relevantes 
para o bom andamento da negociação. 

15/26 

 



 

 
DIMENSÃO TÉCNICA 

Capacidade de agregar conceitos, informações, técnicas e experiências práticas, transformando-os 
em ações e comportamentos que visem à efetividade dos objetivos da Instituição. 

COMPETÊNCIA 
Nº de Gerentes com 
Gap/Nº Total de 
Gerentes Avaliados 

1. Acompanha a manutenção dos veículos, utilizando conhecimentos básicos 
de mecânica automotiva para avaliar a qualidade do serviço realizado. 1/1 

2. Acompanha as novas metodologias e tecnologias do mercado, voltada 
para a gestão de pessoas, avaliando a sua adequação às necessidades 
das unidades e à cultura da Seção Judiciária de Pernambuco. 

1/1 

3. Acompanha contratos, convênios e acordos de cooperação por meio do 
SIASG (Sistema de Administração de Serviços Gerais), observando sua 
vigência e cumprimento das cláusulas. 

1/1 

4. Acompanha, diariamente, as publicações do DOU referentes à vacância, 
aposentadoria e redistribução. 3/3 

5. Acompanha o orçamento destinado à capacitação a fim de verificar a 
viabilidade de implementar ações de treinamento e desenvolvimento. 2/3 

6. Acompanha o Sistema de Abertura de Chamados, direcionando os 
atendimentos e avaliando a qualidade dos serviços prestados 
internamente. 

2/2 

7. Acompanha o trâmite dos processos administrativos relativos à Secretaria, 
utilizando o Sistema de Controle de Processo Administrativo e tomando as 
providências que garantam o seu andamento. 

1/1 

8. Acompanha o trâmite dos processos administrativos relativos à Secretaria, 
utilizando o Sistema de Controle Processual e tomando as providências 
que garantam o seu andamento. 

1/1 

9. Acompanha os lançamentos contábeis no SIAFI, analisando os 
recursos/gastos da JF e observando os prazos estabelecidos. 1/1 

10. Acompanha sistematicamente a execução financeira e orçamentária por 
meio de planilhas excel, através do SIAFI. 1/1 

11. Acompanha sistematicamente o orçamento financeiro da Seção 
Judiciária, analisando o percentual gasto em relação ao quantitativo 
previsto. 

2/2 

12. Analisa a Folha de Pagamento da SJ/PE, utilizando raciocínio lógico e 
contábil e observando os critérios de qualidade e prazo estabelecidos. 1/1 

13. Analisa a previsão orçamentária apresentada pelas unidades, levando em 
consideração a necessidade da área e as prioridades da Seção Judiciária. 2/2 

14. Analisa as prioridades de aquisição de bens e serviços das unidades, 
levando-as em consideração para a alocação de recursos e para estimar o 
quantitativo de orçamento a ser adquirido. 

1/2 

15. Analisa as propostas de capacitação e desenvolvimento para servidores 
com base nas lacunas de desempenho apresentadas no Plano de 
Desenvolvimento Global das unidades, verificando a viabilidade de 
implementação. 

1/1 

 



 

 
DIMENSÃO TÉCNICA 

Capacidade de agregar conceitos, informações, técnicas e experiências práticas, transformando-os 
em ações e comportamentos que visem à efetividade dos objetivos da Instituição. 

COMPETÊNCIA 
Nº de Gerentes com 
Gap/Nº Total de 
Gerentes Avaliados 

16. Analisa criticamente a proposta para manutenção de veículo, comparando 
o orçamento realizado pela prestadora de serviço com os preços praticados 
no mercado. 

1/1 

17. Analisa criticamente a viabilidade da solicitação do usuário. 1/1 
18. Analisa criticamente as solicitações de curso, avaliando a real 

necessidade e os prováveis benefícios tanto para o servidor, quanto para a 
instituição. 

2/3 

19. Analisa criticamente os resultados dos Relatórios de Gestão das Varas, 
verificando os índices de crescimento em relação aos anos anteriores e às 
metas estabelecidas. 

1/1 

20. Analisa e discute planos de aula com instrutor, pautando-se no 
conhecimento sobre educação de adultos para definir as metodologias 
mais adequadas. 

3/3 

21. Analisa minutas de editais, convênios e contratos, observando os 
princípios legais e as normas que regem a aquisição de bens e serviços na 
Administração Pública. 

0/1 

22. Analisa os requerimentos dos servidores, observando os princípios legais 
e as normas que regem os direitos e os deveres dos servidores da JF e os 
critérios de qualidade e prazo estabelecidos. 

1/1 

23. Analisa os resultados dos relatórios de gestão das Varas, verificando os 
índices de crescimento em relação a anos anteriores e às metas 
estabelecidas, a fim de avaliar os resultados da prestação jurisdicional. 

1/2 

24. Aplica critérios legais e técnicos para a definição da ordem de 
atendimento. 1/1 

25. Arquiva documentos utilizando adequadamente técnicas de 
arquivamento. 6/8 

26. Atesta notas fiscais, verificando a quantidade de peças/equipamentos 
adquiridos. 1/1 

27. Atualiza o organograma e sugere alterações. 1/1 
28. Busca soluções externas para atender demandas não solucionadas com 

recursos internos, avaliando os resultados dos serviços prestados. 2/2 

29. Colabora com o desenvolvimento profissional dos gerentes, utilizando 
adequadamente as técnicas de coach, visando à contribuir para o alcance 
das metas previstas no seu Plano de Desenvolvimento Individual - PDI. 

3/3 

30. Conduz grupos, utilizando técnicas apropriadas para aquecimento, 
vitalização, integração e alcance dos objetivos definidos. 3/5 

31. Conduz grupos, utilizando técnicas apropriadas para aquecimento, 
vitalização, integração e alcance dos objetivos definidos. 1/1 

32. Confecciona planilha de cálculo utilizando conhecimentos de Excel. 0/1 
33. Confecciona planilha VBA utilizando conhecimentos do Excel 0/1 
34. Conhece o funcionamento do Sistema TEBAS para a tramitação de 

processos. 1/1 

 



 

DIMENSÃO TÉCNICA 
Capacidade de agregar conceitos, informações, técnicas e experiências práticas, transformando-os em 
ações e comportamentos que visem à efetividade dos objetivos da Instituição. 

COMPETÊNCIA 
Nº de Gerentes com 
Gap/Nº Total de Gerentes 
Avaliados 

35. Consolida relatórios de gestão, com base nas informações recebidas, 
visando a demonstrar os resultados das ações implementadas na SJ/PE. 1/1 

36. Consulta o SIASG, analisando os registros de preços praticados pelos 
órgãos federais, visando a otimização do trabalho. 0/1 

37. Consulta, utilizando a internet, a situação de regularidade fiscal das 
empresas fornecedoras, visando a atender as exigências legais para a 
realização de compras e serviços. 

1/1 

38. Controla a aquisição de material, verificando os prazos, a 
compatibilidade com a especificação e os requisitos de qualidade 
estabelecidos. 

1/1 

39. Controla cotas e emissão relatórios sobre média de consumo e 
utilização dos veículos, utilizando com precisão software ou sistema 
específico. 

1/1 

40. Controla o andamento das atividades sob sua responsabilidade, 
atentando-se para os prazos de recebimento e de entrega, e para a 
correta destinação das correspondências. 

1/1 

41. Controla o empréstimo e a devolução de livros, verificando os prazos 
estabelecidos e as condições físicas dos livros. 1/1 

42. Controla os prazos previstos nos processos administrativos sob sua 
responsabilidade, visando o cumprimento da legislação pertinente e a 
eficiência da administração. 

0/1 

43. Convoca e recepciona servidor aprovado em concurso, para entrevista 
e análise de currículo, visando a verificar o perfil para sugerir a lotação 
mais adequada. 

2/3 

44. Elabora avaliações diferenciadas para curso (reação. Aprendizagem e 
resultado), utilizando a metodologia adequada. 2/3 

45. Elabora cálculos contábeis utilizando conhecimentos de matemática 
financeira. 0/1 

46. Elabora edital ou convite para licitação, observando os preceitos da 
legislação aplicável. 1/1 

47. Elabora ficha técnica dos novos livros adquiridos, analisando 
criticamente as informações neles contidas e transformando-as em 
conteúdos sintetizados para facilitar sua utilização pelo usuário. 

1/1 

48. Elabora listagem para aquisição de material bibliográfico, conforme 
sugestões de juízes e usuários. 1/1 

49. Elabora minuta de portarias relativas à dispensa, designação e 
substituição, observando a legislação pertinente. 1/1 

50. Elabora parecer técnico, analisando criticamente as informações 
constantes nos processos de contratação, visando a atender os princípios 
da Lei 8.666. 

1/1 

51. Elabora portarias observando as técnicas de hermenêutica e os critérios 
de qualidade e prazo estabelecidos. 0/1 

52. Elabora projeto básico de acordo com o padrão estabelecido pela 
unidade, avaliando criticamente a viabilidade de implementação. 3/4 

 



 

 
DIMENSÃO TÉCNICA 

Capacidade de agregar conceitos, informações, técnicas e experiências práticas, transformando-os em 
ações e comportamentos que visem à efetividade dos objetivos da Instituição. 

COMPETÊNCIA 
Nº de Gerentes com 
Gap/Nº Total de 
Gerentes Avaliados 

53. Elabora projetos, de acordo com o padrão estabelecido pela unidade, 
fundamentando-os tecnicamente e observando a viabilidade de 
implementação. 

6/9 

54. Elabora relatórios de gestão, visando demonstrar os resultados das 
ações implementadas na SJ/PE. 2/2 

55. Elabora relatórios sobre utilização de veículos, utilizando conhecimentos 
de estatística para demonstrar os resultados e facilitar a análise dos dados. 1/1 

56. Emite Notas de Empenho, efetua a retenção de tributos e realiza 
pagamentos, aplicando os preceitos da legislação vigente. 1/1 

57. Emite Pedido de Autorização de Despesa e Impacto Financeiro (PDA), 
observando os requisitos especificados. 1/1 

58. Encaminha, à instituição competente, material bibliográfico para 
conservação e restauração do acervo. 0/1 

59. Executa a atividade de expedir e receber correspondência, com atenção 
e agilidade, garantindo boa produtividade e qualidade do trabalho. 1/1 

60. Executa o planejamento orçamentário e financeiro de modo a atender às 
demandas surgidas pela Diretoria da SECAD. 1/1 

61. Executa os procedimentos necessários à avaliação de desempenho de 
servidores recém-empossados de acordo com os critérios estabelecidos 
nos sistemas SUADES E PROGED. 

1/1 

62. Faz apresentações para diferentes públicos, utilizando tom de voz, 
postura e vocabulário adequados. 8/11 

63. Instrui processos administrativos, observando os princípios legais e as 
normas que regem a aquisição de bens e serviços na Administração 
Pública. 

0/1 

64. Instrui processos administrativos, observando os princípios legais e 
normas que regem os direitos e deveres dos servidores e magistrados da 
JF e os critérios de qualidade e prazo estabelecidos. 

1/1 

65. Instrui processos administrativos sobre a situação funcional de 
servidores, fundamentando-os na legislação e observando os padrões de 
qualidade e prazo. 

1/1 

66. Monitora as condições dos equipamentos utilizados pelos usuários, 
buscando soluções para os problemas apresentados. 2/2 

67. Orienta eficientemente os usuários sobre o funcionamento dos sistemas 
institucionais. 1/1 

68. Orienta os motoristas sobre suas responsabilidades para com a 
manutenção periódica dos veículos, controlando a realização do serviço 
por meio de planilhas do Word e do Excel. 

1/1 

69. Orienta os usuários na utilização de hardware e software utilizados. 2/2 
70. Otimiza o seu tempo e busca a excelência dos trabalhos desenvolvidos, 

utilizando adequadamente os sistemas informatizados e os aplicativos do 
Word, Excel, Internet e Correio Eletrônico. 

1/1 

 



 

 
DIMENSÃO TÉCNICA 

Capacidade de agregar conceitos, informações, técnicas e experiências práticas, transformando-os em 
ações e comportamentos que visem à efetividade dos objetivos da Instituição. 

COMPETÊNCIA 
Nº de Gerentes com 
Gap/Nº Total de 
Gerentes Avaliados 

71. Planeja e conduz reuniões, aplicando as técnicas adequadas aos 
objetivos definidos. 2/2 

72. Planeja e conduz reuniões eficazes, aplicando as técnicas adequadas aos 
objetivos definidos. 4/6 

73. Possui noções básicas de linguagem jurídica, utilizando-a quando 
necessário para maior eficácia do atendimento à clientela (advogados). 0/1 

74. Presta consultoria às unidades da Seção Judiciária de Pernambuco, 
instrumentalizando os gerentes para promover o desenvolvimento da 
equipe e da unidade. 

2/3 

75. Propõe a lotação de servidores, negociando os interesses das partes 
envolvidas. 2/3 

76. Propõe novas metodologias de trabalho para as unidades, visando à 
otimização dos processos de trabalho. 1/1 

77. Providencia, para os técnicos, as ferramentas necessárias ao trabalho, 
visando a boa execução dos serviços na unidade. 2/2 

78. Realiza a aquisição de material, observando os preceitos básicos da Lei 
8.666. 1/1 

79. Realiza contratação de instrutores internos e externo, observando os 
preceitos da Lei 8.666/93 e da legislação sobre instrutoria interna. 2/3 

80. Realiza processos licitatórios, aplicando os princípios do direito 
administrativo (ampla defesa, devido processo legal, cumprimento de 
prazos) em favor da administração. 

1/1 

81. Redige ofícios, portarias, memorandos e ordens de serviços utilizando as 
regras de redação oficial de documentos. 1/1 

82. Sabe definir o tipo de baixa no sistema de acordo com a sentença ou a 
decisão. 1/1 

83. Solicita e controla a emissão de passagens e atesta os bilhetes emitidos 
(notas fiscais dos bilhetes), garantindo seu bom andamento. 1/1 

84. Supre as necessidades das unidades da Seção Judiciária, distribuindo, de 
forma eficaz, os materiais adquiridos. 1/1 

85. Tramita, com precisão, processo administrativo no âmbito da Seção 
Judiciária, utilizando o Sistema de Controle de Processos Administrativos. 6/6 

86. Utiliza adequadamente os aplicativos Word, Excel, Internet, Correio 
Eletrônico e o Sistema Eletrônico de Documentos, visando a otimização do 
tempo e a excelência dos trabalhos desenvolvidos. 

14/19 

87. Utiliza, com eficácia, a Internet para pesquisar acervo em bancos de dados 
disponíveis de diversos órgãos, visando ampliar as alternativas de pesquisa 
e acesso para os clientes. 

1/1 

88. Utiliza conhecimento de banco de dados para verificar a viabilidade de 
soluções. 1/1 

89. Utiliza conhecimentos básicos nas áreas de programação e análise de 
sistemas para verificar a viabilidade de soluções. 1/1 

 



 

VI.   Sugestões para o Desenvolvimento dos Gerentes 
As nove dimensões definidas para a SECAD foram descritas na forma 

de desempenhos que pudessem ser observados e mensurados pelo próprio gerente 

ou por observadores próximos. Acredita-se, a partir deste modelo, que ao 

desenvolver ações previstas nos PDIs os gerentes estarão minimizando os gaps 

apresentados e, conseqüentemente, melhorando seu desempenho. 

Para fins de desenvolvimento da equipe gerencial, foram priorizadas as 

dimensões: Gestão Administrativa, Capacidade Empreendedora, Liderança, Foco no 

Cliente e Comunicação. Para a melhoria do desempenho nessas competências, a 

equipe da consultoria propõe à área de RH, a partir das considerações deste 

relatório, diretrizes para capacitação, o qual deverá contemplar: 

• Oficina de Comunicação: o desenvolvimento da dimensão Comunicação é 

fundamental para o exercício do gerenciamento, pois ela está na base das 

demais dimensões relacionadas, como Negociação, Relacionamento 

Interpessoal, Liderança e Foco no Cliente. Além da implementação das 

diretrizes definidas nos PDIs, sugere-se a realização de Oficina de 

Comunicação, com turmas direcionadas aos gerentes da SECAD, de forma 

que estes possam, baseados em conceitos teóricos, discutir a realidade de 

sua unidade de trabalho e encontrar soluções para a melhoria da 

comunicação interpessoal e intersetorial. 

A participação nesta atividade deve proporcionar a ampliação da visão dos 

participantes a respeito do próprio estilo de comunicação e da forma como o 

grupo se comunica, bem como o uso de instrumental que o auxilie a analisar o 

seu ambiente de trabalho, reconhecer as dificuldades de comunicação da 

equipe e propor ações de melhoria. 

• Alinhamento Estratégico: conhecer conceitos e práticas de planejamento 

estratégico que permitam analisar e, se for o caso, rever as definições 

produzidas pela unidade. A partir destes conceitos, elaborar indicadores e 

metas e formular plano de trabalho de curto e médio prazo para a Secretaria 

Administrativa. 

• Fortalecimento das Lideranças: as competências descritas na dimensão 

Liderança estão mais direcionadas para a relação entre o gerente e seus 

colaboradores. É necessário trabalhar um conceito de gerenciamento único da 



 

unidade, abordando, principalmente, o papel do líder como fomentador de 

equipes e impulsionador de talentos. 

Além das diretrizes para capacitação apresentadas, Anexo V, serão 

relacionadas, a seguir, algumas ações que, se implementadas, poderão facilitar a 

atuação dos gerentes da SECAD. É necessário ressaltar, no entanto, que cada 

gerente possui o seu Plano de Desenvolvimento Individual descrito em forma de 

ações, de maneira a garantir o empenho individual para superar as lacunas de 

desempenho verificadas no processo de avaliação. 

 

LLIIDDEERRAANNÇÇAA  

A maior parte das competências associadas a esta dimensão dizem 

respeito a mudanças de atitude por parte dos gerentes. Entretanto, há algumas que 

se referem a questões mais objetivas do gerenciamento, podendo ser trabalhadas a 

partir de discussões internas com a equipe. Sugere-se: 

a) Definição de critérios para a participação da equipe em eventos de 

capacitação, deixando claros os requisitos para as indicações e possibilitando 

mais transparência às decisões, bem como um melhor direcionamento dos 

recursos para o alcance dos objetivos estratégicos da unidade. 

b) Aperfeiçoamento das reuniões, uma vez que esta ferramenta gerencial bem 

utilizada pode ser um veículo propiciador de melhoria da comunicação. Para 

tanto é necessário que os gerentes da SECAD atentem para os seguintes 

aspectos: 

• Sistematizar o planejamento das reuniões, definindo objetivos claros, o 

tempo necessário à discussão da pauta e a escolha dos participantes; 

• Atentar para o uso de técnicas adequadas aos objetivos definidos; 

• Envolver a equipe nas discussões, buscando contribuições; 

• Avaliar a própria participação em reuniões, buscando ter clareza e 

objetividade em suas colocações. 

Para isso, sugere-se o autodesenvolvimento, por meio de leitura de textos 

sobre o tema e a adoção de um instrumento único de avaliação das reuniões, 

que permita identificar os pontos fracos e direcionar as ações de melhoria. 



 

c) Realização de pesquisa de clima no âmbito da Secretaria, em intervalos 

regulares, visando a identificar e mensurar o clima psicossocial e os fatores 

que interferem no ambiente de trabalho, com vistas a obter insumos para a 

implementação de ações que propiciem a melhoria de aspectos que impactam 

no desempenho das pessoas e nos resultados da área. 

d) Tornar mais claro o processo de tomada de decisões, a partir de discussões 

que esclareçam: 

• Grau de autonomia em cada posto gerencial; 

• Critérios para se avaliar a pertinência e a temporalidade das decisões; 

• Expectativas com relação ao comportamento gerencial. 

 

FFOOCCOO  NNOO  CCLLIIEENNTTEE  

Para tratar os gaps evidenciados na avaliação desta dimensão, sugere-

se aplicar pesquisa de satisfação do cliente, em intervalos regulares, de modo a 

melhor conhecer a visão da clientela a respeito do trabalho desenvolvido pela 

Secretaria, implementar ações de melhoria e subsidiar o planejamento do trabalho 

da área. Para tanto, faz-se necessário seguir os seguintes passos: 

• Criar comissão responsável pela pesquisa; 

• Definir os serviços que serão avaliados; 

• Elaborar, de acordo com critérios técnicos, o instrumento de pesquisa; 

• Definir a estratégia de aplicação e de tabulação dos dados; 

• Definir estratégia de divulgação dos resultados em âmbito interno e 

externo à Secretaria. 

Acredita-se que ao conhecer melhor a visão da clientela a respeito dos 

serviços prestados pela unidade e ao tratar os pontos críticos, haverá um 

amadurecimento da equipe da SECAD quanto à dimensão em questão. 

 

GGEESSTTÃÃOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

De acordo com Enio Resende (2003), as mudanças ocorridas no 

ambiente social, como o crescente desenvolvimento da consciência de cidadania e 



 

a elevação da exigência quanto à qualidade dos serviços e produtos, têm forçado 

as organizações a direcionarem seus esforços para resultados. A elaboração e 

implantação de plano estratégico da unidade (objetivos estratégicos, indicadores 

metas e planos de ação) é uma forma de canalizar todos os esforços em prol do 

atingimento de níveis de resultados que respondam aos desafios requeridos pelas 

metas traçadas. 

Ao se atualizarem em conceitos e aplicação de ferramentas que 

propiciem a elaboração das definições estratégicas e a implantação e o 

acompanhamento do plano estratégico, os gerentes da SECAD estarão 

aprimorando as competências referentes a esta dimensão. Para tanto, sugerem-se 

as seguintes ações: 

• Implantar e acompanhar a execução dos planos de ação das unidades, 

bem como medir periodicamente os indicadores de resultados para 

avaliar o alcance das metas; 

• Definir, de forma participativa, os resultados que a unidade deve 

apresentar em termos qualitativos e quantitativos; 

• Realizar reuniões periódicas para apresentar o andamento dos planos de 

ação e avaliar os resultados alcançados pela unidade. 

 

AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  

Administrar o trabalho significa controlar as variáveis intervenientes no 

curso normal das atividades, ou seja, calcular o tempo necessário para realização 

das tarefas, priorizar atividades, orientando-se pelos planos de ação da unidade, 

organizar e disponibilizar informações e empreender esforços para obter o máximo 

de eficiência no processo de trabalho e maiores índices de eficácia e efetividade 

nos resultados. 

Para que essas variáveis estejam presentes no dia-a-dia de trabalho 

da equipe, os gerentes precisam estar com as competências da dimensão gestão 

administrativa muito bem desenvolvidas, principalmente quanto a orientar os 

colaboradores sobre os requisitos de qualidade e produtividade. 

 



 

CCAAPPAACCIIDDAADDEE  EEMMPPRREEEENNDDEEDDOORRAA  

Estudos relativos ao comportamento empreendedor definem diversas 

características consideradas fundamentais para a conquista de sucesso e bons 

resultados no trabalho. Dentre elas destacam-se a iniciativa, criatividade, 

curiosidade, persistência e comprometimento com resultados, além de correr riscos 

calculados, estabelecer metas, buscar informações, manter uma rede de contatos e 

ser exigente quanto à qualidade e à eficiência. 

Para que estas características possam estar presentes no ambiente de 

trabalho é necessário que haja um clima propício, em que as pessoas sintam-se 

estimuladas a utilizar a criatividade e expor suas idéias. Sugere-se criar/aproveitar 

oportunidades do dia-a-dia para que as equipes manifestem sua visão, contribuindo 

com novas idéias e soluções que impulsionem o desempenho da área. Assim, 

atitudes como o repasse de informações adquiridas em eventos de capacitação, a 

realização de reuniões para análise e resolução de problemas cotidianos, bem como 

a apresentação de novos projetos para as equipes, ou outras situações em que as 

pessoas estejam reunidas, devem estimular o aparecimento e a manifestação das 

características acima descritas e propiciar aprendizagem coletiva. 

 

NNEEGGOOCCIIAAÇÇÃÃOO  

É uma dimensão-chave para os níveis estratégicos, visto que é um dos 

aspectos centrais dos processos de tomada de decisão e é fundamental para 

estabelecimento de parcerias e acordos envolvendo unidades da organização e 

outras instituições. Portanto é recomendável que os gerentes ampliem seus 

conhecimentos nesse tema por meio de leituras e aplicação de técnicas nas 

situações que se apresentarem. 

 

DDIIMMEENNSSÃÃOO  TTÉÉCCNNIICCAA  

Devido ao avanço tecnológico e à velocidade com que as informações 

ficam ultrapassadas, faz-se necessário promover atualização constante das 

competências técnicas. Essa dimensão é composta por desempenhos específicos de 

cada espaço ocupacional. Como as matérias relativas às áreas administrativa, 



 

financeira e de pessoal são bastante heterogêneas (legislação, metodologias e 

ferramenta de desenvolvimento de pessoas, planilhas de cálculos etc.), não se pode 

tratar os gaps de forma generalizada, como ocorreu nas demais dimensões, portanto 

as diretrizes e ações de desenvolvimento serão tratadas nos PDIs. 

 

OOUUTTRRAASS  AAÇÇÕÕEESS  

Durante o processo de implantação do Programa, outras ações foram 

desenvolvidas para subsidiar a análise das competências existentes na unidade e 

identificar aquelas voltadas para o futuro. Para que as definições não fiquem 

desatualizadas é necessário revê-las periodicamente, ou seja, sempre que houver 

mudanças nos cenários interno e externo, que possam causar impacto no plano 

estratégico da unidade. 

Portanto, recomenda-se as seguintes ações: 

• Análise de Cenário: Realizar anualmente a análise de cenário da Secretaria, 

a fim de identificar os fatores internos e externos ao ambiente da unidade que 

impactam positiva ou negativamente nos resultados pretendidos. Essa 

atividade deve envolver todos os membros da equipe, visto que o resultado do 

diagnóstico refletirá no plano estratégico da SECAD e conseqüentemente nas 

atividades de todos. 

• Revisão do Plano Estratégico da Unidade: A partir do resultado do 

diagnóstico do cenário, fazer a revisão das definições estratégicas, se 

necessário, visando a adequá-las aos novos desafios do ambiente interno e 

externo à organização. 

• Fluxo de Atividades: Aproveitar a descrição das atividades feitas pelas 

diversas unidades para analisar a sua eficiência e eficácia, buscando 

aperfeiçoar os processos de trabalho da Secretaria. Como fazer: 

1. Começar a análise por Seção (vertical), com a participação do gerente, 

verificando: 

• Se a forma como está sendo realizada a atividade é a mais eficaz 

(menor custo, menor tempo, melhor resultado); 



 

• Se a forma como está sendo feita reflete os valores da SECAD e 

propicia o alcance dos objetivos estratégicos. 

2. Analisar cada Núcleo, com as unidades a elas vinculadas, verificando: 

• Se há sobreposição de atribuições; 

• Se a organização da atividade facilita o trabalho de todos; 

• Se há clareza quanto à relação cliente/fornecedor; 

• Se existe necessidade de fazer algum incremento (sistema de 

comunicação, discussão de gargalos, controles etc.); 

3. Fazer a análise entre os Núcleos (horizontal), verificando os mesmos 

quesitos sugeridos no item anterior. 

4. Formatar e padronizar as atividades descritas, transformando-as em 

um documento a ser disponibilizado para todos os integrantes da 

SECAD, a fim de promover a gestão do conhecimento produzido na 

unidade. 

5. Divulgar e abrir espaço para sugestões de melhoria. 

6. Descrever fluxos horizontais – macroprocessos, com as respectivas 

atividades críticas. 

7. Criar controle de qualidade para as atividades desenvolvidas. 

  

VII.   Avaliação do Processo de Implantação do Programa de Gestão por 
Competências na Secretaria Administrativa 

Durante o mês de junho de 2006 realizou-se a avaliação do serviço 

prestado junto aos vinte e nove gerentes da SECAD, com o intuito de verificar a 

satisfação com o processo de consultoria e com o desempenho dos consultores, 

Anexo VI. 

No que diz respeito ao processo de consultoria, verificou-se que, de 

forma geral, os participantes concordam que o trabalho desenvolvido contribuiu para 

melhorias na comunicação e na interação entre os gerentes, bem como propiciou 

uma percepção mais clara quanto aos objetivos e metas da unidade e quanto à 



 

responsabilidade de cada um pelo processo de desenvolvimento gerencial da 

Secretaria. 

Quanto ao ganho pessoal obtido durante o trabalho de consultoria, os 

participantes concordam que estão mais conscientes de seus pontos fortes e fracos 

no gerenciamento, que o processo de consultoria contribuiu para a melhoria de seu 

desempenho e aumentou a autoconfiança para gerenciar; além disso, consideram 

estar mais abertos para dar e receber feedback. Declaram, ainda, estar motivados 

para cumprir as metas previstas no PDI e mais receptivos a situações de mudança. 

Contudo, nove dos vinte e um respondentes não apresentaram segurança quanto à 

contribuição do processo de consultoria no que diz respeito ao hábito de realizar 

reuniões sistemáticas para discutir as atividades e buscar propostas de melhoria. 

No que tange ao desempenho dos consultores, a totalidade dos 

gerentes concordaram com onze das catorze questões que investigam a capacidade 

de sistematização das ações, a agilidade nas respostas, a autenticidade, a utilização 

adequada de conceitos, metodologia e ferramentas, bem como a confiabilidade e a 

abertura para expressar opiniões e emoções. Apenas um respondente ficou em 

dúvida com relação aos itens relativos ao poder de influência, à capacidade de 

explorar fatos e situações novas e dois com relação à questão referente à 

disponibilização de dados e informações diagnosticados. 

Os gerentes manifestaram outras opiniões, Anexo VI, referentes ao 

trabalho realizado (ações implementadas, pontos fortes, áreas de melhoria, 

observações e sugestões), consideradas de suma importância para o crescimento e 

desenvolvimento da equipe de consultores e para o aprimoramento de trabalhos 

futuros. 

 

VIII.   Conclusão 

A experiência adquirida ao longo da implantação do Programa de 

Gestão por Competências na SECAD mostrou que essa nova forma de gerir o 

desenvolvimento das pessoas é um aprendizado longo e gradual, que exige grande 

esforço individual e coletivo de todos os membros da equipe. 

Acredita-se que a consultoria cumpriu o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento gerencial, uma vez que identificou as principais áreas de melhoria 



 

de cada gerente da SECAD, com base em definições de competências mais 

próximas da realidade profissional; apoiou os gerentes na construção dos planos de 

desenvolvimento individual e traçou diretrizes para capacitação. Outros resultados, 

como a ampliação da visão por parte dos membros da Secretaria, a análise de seus 

pontos fortes e principais desafios, bem como o amadurecimento quanto ao papel e 

atuação gerencial (gestor de processos e pessoas), também puderam ser 

percebidos. 

Com relação ao segundo objetivo da consultoria - repasse da 

metodologia do Programa de Gestão por Competências à equipe de 

Desenvolvimento de RH da SJ/PE, verificou-se que poderia ter sido despendido mais 

tempo durante as etapas do trabalho para essa finalidade. No entanto, ficou 

acordado que, quando a referida equipe fosse realizar seu primeiro projeto com essa 

metodologia, os consultores dariam apoio técnico durante a implantação das fases. 

Observou-se que a adesão a este trabalho foi acontecendo de forma 

gradual. A cada fase percebia-se um maior envolvimento dos gerentes com as 

melhorias da unidade. No entanto, considera-se que a realização de reuniões 

sistemáticas nos períodos sem atividades diretas com a consultoria poderia ter 

promovido maior engajamento do grupo gerencial da SECAD no processo de 

mudança e permitido aos servidores discutirem questões relativas ao trabalho 

desenvolvido e à dinâmica das pessoas e, assim, possibilitar uma construção 

coletiva com ganhos semelhantes para todos os membros da equipe. 

A dinâmica adotada, com intervalos entre as diversas etapas, embora 

considerada lenta por alguns participantes, possibilitou a internalização de conceitos 

e o entendimento das mudanças que estavam sendo propostas. A equipe de 

consultores percebeu, a cada fase, um maior envolvimento dos gerentes e, 

conseqüentemente, uma participação mais efetiva. 

É importante ressaltar que a participação da equipe técnica de 

desenvolvimento de RH da SJ/PE facilitou a condução dos trabalhos, respondendo 

rapidamente às necessidades que surgiram durante o processo, bem como mostrou 

potencial e disponibilidade para se aprofundar nos temas abordados a fim de 

multiplicar a experiência vivenciada e comprometimento com a eficiência e eficácia 

da implantação do Programa. 



 

Um exemplo desse empenho da equipe de RH foi a contratação, ainda 

durante o processo, de uma consultoria externa para capacitação em coaching e a 

formação de comissões para desenvolver o planejamento estratégico e 

analisar/aprimorar os processos de trabalho da Secretaria. 

Vislumbra-se que essas iniciativas possam garantir a continuidade 

desse trabalho na SECAD, permitindo o desenvolvimento de uma cultura de 

aprendizado contínuo na Secretaria e a possibilidade de se estender para as demais 

unidades sob a responsabilidade da SJ/PE. 

Cabe ressaltar, que a identificação dos gaps é o ponto de partida para o 

desenvolvimento profissional, mas o sucesso do Programa está condicionado ao 

empenho de cada um dos servidores da Secretaria. 

 

IX.   Equipe Técnica 

• Cibele Aguiar 

• Clarice Monteiro 

• Márcia Melo 

• Silvana Soares 

• Surama Artiaga 
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AANNÁÁLLIISSEE  DDOO  CCEENNÁÁRRIIOO  DDAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  DDAA  SSJJ//PPEE  

 

PONTOS FORTES AÇÕES DE MANUTENÇÃO COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS 

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

Equipe Integrada 
 
 

• Mapear o clima do ambiente de trabalho e 
implementar melhorias, estimulando atividades 
de lazer e integração. 

Gestão de Pessoas Liderança 
Comunicação 
Relacionamento Interpessoal 

Instalações físicas e 
equipamentos 
 
 

• Manter plano de aquisição de novas tecnologias 
e equipamentos; 

• Capacitar continuamente os servidores em TI. 

Gestão de Recursos 
Gestão da Modernização 
Gestão de Pessoas 

Liderança 
Gestão Administrativa 
Foco no Cliente 
Capacidade Empreendedora 
Negociação 

Gestão participativa 
 
 

• Manter a facilidade de acesso aos gerentes da 
SECAD; 

• Manter os gerentes informados e alinhados 
quanto às metas e diretrizes da SECAD; 

• Manter a prática de delegação de atividades; 
• Aperfeiçoar a prática de feedback como 

ferramenta de melhoria da performance da 
equipe; 

• Realizar reuniões sistemáticas para avaliar os 
trabalhos da Secretaria e colher sugestões de 
melhoria. 

Gestão de Pessoas 
Gestão da Informação 
Gestão da Modernização 

Liderança 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação 
Capacidade Empreendedora 
Gestão Administrativa 

Qualificação profissional 
 
 

• Manter plano de aperfeiçoamento profissional 
direcionado à área de atuação do servidor; 

• Estender o Programa de Gestão por 
Competências para a equipe técnica da 
Secretaria; 

• Reconhecer e incentivar o bom desempenho 
técnico; 

• Utilizar adequadamente os recursos financeiros 
na implementação do plano de aperfeiçoamento 
profissional. 

Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão de Pessoas 
Gestão de Recursos 

Liderança 
Capacidade Empreendedora 
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PONTOS FORTES AÇÕES DE MANUTENÇÃO COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS 

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

Foco na atividade 
 
 

• Manter os gerentes informados e alinhados quanto 
às metas e diretrizes da SECAD; 

• Desdobrar as metas da SECAD, elaborando plano 
de ação para as unidades, visando ao alcance das 
mesmas. 

Gestão de Processos 
Gestão da Modernização 

Liderança 
Capacidade Empreededora 
Foco no Cliente 
Gestão Administrativa 
Administração do Trabalho 

Capacidade de adaptação 
a mudança/flexibilidade 
dos servidores 
 

• Realizar reuniões sistemáticas com a finalidade de 
manter a equipe informada sobre os processos de 
mudança que impactem na atuação profissional do 
servidor. 

Gestão de Processos 
Gestão da Modernização 
Gestão da Informação 
Gestão de Pessoas 

Liderança 
Capacidade Empreendedora 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação 
Gestão Administrativa 
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PONTOS FRACOS AÇÕES DE MELHORIA COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

Cultura de planejamento 
 
 

• Implantar gestão baseada em planejamento 
estratégico com o envolvimento de toda a 
equipe; 

• Capacitar a equipe gerencial em 
metodologias e técnicas de planejamento. 

Gestão da Modernização 
Gestão de Processos 
Excelência na Prestação de Serviços
Gestão de Pessoas 
Gestão da Informação 
Gestão de Articulação e Parcerias 
Gestão de Recursos 

Comunicação 
Liderança 
Gestão Administrativa 
Administração do Trabalho 
Foco no Cliente 
Capacidade Empreendedora 

Comunicação interna/externa 
 
 

• Elaborar plano de melhoria da comunicação 
entre as unidades, contemplando: 

 Incentivo à comunicação via e-mail; 
 Criação de regras e orientações para 

a uniformização do fluxo de 
comunicação; 

 Criação de espaço para sugestões, 
elogios, críticas e reclamações; 

 Avaliar periodicamente a qualidade 
da comunicação interna da SECAD. 

Gestão da Informação  
Gestão da Articulação e Parcerias 
Gestão de Pessoas 
Gestão de Processos 

Comunicação 
Liderança 
Gestão Administrativa 
Relacionamento Interpessoal 
Negociação  

Ausência de Manual de 
Rotinas 
 
 

• Rever a descrição de rotinas da SECAD, 
detalhando e fluxogramando o passo-a-
passo das atividades críticas da Secretaria. 

Gestão de Processos 

Gestão Administrativa 
Administração do Trabalho 
Capacidade Empreendedora 
 

Falta de informatização 
 
 

• Analisar os processo de trabalho da 
SECAD, verificando a necessidade de 
informatização, a fim de elaborar plano de 
aquisição de novas tecnologias; 

• Capacitar continuamente os servidores 
em TI. 

Excelência na Prestação de Serviços 
Gestão da Modernização 
Gestão de Pessoas 
Gestão de Recursos 

Capacidade Empreendedora 
Gestão Administrativa 
Negociação 
Liderança 
Foco no Cliente 
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PONTOS FRACOS AÇÕES DE MELHORIA COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

Capacidade de pessoal 
desigual 
 

• Realizar estudo sobre a realidade das 
lotações de pessoas e funções/cargos no 
TRF5; 

• Discutir com a Administração proposta de 
adequação das lotações, com base nas 
prioridades da Instituição; 

• Buscar diretrizes para a lotação de 
pessoal e a distribuição de funções/cargos. 

Gestão de Pessoas 
Gestão de Processos 

Gestão Administrativa 
Liderança 
Negociação 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação 
Foco no Cliente 

Isolamento da SECAD com 
relação às Varas 
 

• Aprofundar o conhecimento a respeito 
das Varas: necessidade de servidores, de 
equipamentos, processo de trabalho, etc, 
visando prestar um melhor apoio ao seu 
funcionamento.  

Gestão de Articulação e Parcerias 
Excelência na Prestação de Serviços
Gestão da Informação 
Gestão de Pessoas 
Gestão de Processos 
Gestão da Modernização 
Gestão de Recursos 

Comunicação 
Foco no Cliente 
Negociação 
Liderança 
Gestão Administrativa 
Capacidade Empreendedora 
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OPORTUNIDADES AÇÕES DE APROVEITAMENTO COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS 

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

Política de capacitação 
 
 

• Manter plano de aperfeiçoamento 
profissional direcionado à área de atuação 
do servidor. 

Gestão de Pessoas 
Gestão da Modernização 
Gestão de Recursos 

Comunicação 
Liderança 
Capacidade Empreendedora 
Gestão Administrativa 

Investimento em tecnologia da 
informação 
 

• Desenvolver sistemas integrados; 
• Capacitar continuamente os servidores em 

TI; 
• Manter atualizado o plano de aquisição de 

novas tecnologias. 

Gestão de Recursos 
Gestão da Informação 
Gestão da Modernização 
Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão de Processos 
Gestão de Pessoas 

Capacidade Empreendedora 
Gestão Administrativa 
Liderança 
Foco no Cliente 
Negociação  

Novo plano de cargos e 
salários 
 

• Acompanhar o trâmite do PCS no 
Congresso Nacional, analisando o impacto 
de sua aprovação na gestão de pessoas na 
SJ/PE. 

Gestão de Pessoas 
Gestão de Recursos 
Gestão da Modernização 

Liderança 
Gestão Administrativa 
Comunicação 
Capacidade Empreendedora 

Convênio com órgãos públicos 
 
 

• Fortalecer as parcerias já existentes e 
ampliar a rede de relacionamento com outros 
órgãos. 

Gestão Articulação e Parceria 
Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão de Recursos 
Gestão da Modernização 

Capacidade Empreendedora 
Gestão Administrativa 
Negociação 

Criação de cargos 
 
 

• Realizar estudo para estabelecer 
quantitativo de pessoal necessário, com 
base no mapeamento de rotina; 

• Adequar as lotações de acordo com o 
perfil profissional dos servidores. 

Gestão de Recursos  
Gestão de Pessoas 
Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão de Processos 
Gestão da Modernização 

Liderança 
Gestão Administrativa 
Capacidade Empreendedora 
Foco no Cliente 
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OPORTUNIDADES AÇÕES DE APROVEITAMENTO COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS 

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

Conscientização da população 
sobre o papel do cidadão 
 

• Realizar estudo sobre como facilitar o 
acesso da cidadão à JF, com o intuito de 
aprimorar a prestação de serviços. 

Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão da Informação 
Gestão da Modernização 

Foco no Cliente 
Capacidade Empreendedora 
Gestão Administrativa 
Comunicação 
Negociação  

Política de benefícios sociais 
para os servidores 
 

• Manter os acordos e convênios já 
existentes; 

• Ampliar a rede de credenciados; 
• Implementar Programa de Qualidade de 

Vida visando a prevenção de doenças. 

Gestão de Pessoas 
Gestão de Articulação e 
Parcerias 
Gestão de Recursos 
 

Foco no Cliente 
Negociação 
Capacidade Empreendedora 
Gestão Administrativa 

Utilização do planejamento 
estratégico 
 

• Implementar o planejamento estratégico 
nas unidades da SECAD; 

• Estabelecer parcerias com outras áreas 
da Instituição para viabilizar o planejamento 
estratégico na SJ; 

• Influenciar a Administração para 
implementar o planejamento estratégico na 
SJ; 

• Divulgar os resultados alcançados com a 
implementação do planejamento estratégico; 

• Capacitar a equipe gerencial em 
metodologias e técnicas de planejamento. 

Gestão da Modernização 
Gestão de Processos 
Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão de Pessoas 
Gestão da Informação 
Gestão de Articulação e 
Parcerias 
Gestão de Recursos 

Gestão Administrativa 
Liderança 
Negociação 
Comunicação 
Foco no Cliente 
Capacidade Empreendedora 

Continuidade da política 
administrativa na mudança de 
gestão 

• Apresentar os resultados alcançados 
durante a gestão; 

• Apresentar o plano estratégico da 
SECAD à nova Administração. 

Gestão da Modernização 
Gestão de Processos 
Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão de Pessoas 
Gestão da Informação 
Gestão de Articulação e 
Parcerias 

Liderança 
Negociação 
Foco no Cliente 
Capacidade Empreendedora 
Gestão Administrativa 
Comunicação 
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OPORTUNIDADES AÇÕES DE APROVEITAMENTO COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS 

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

Parcerias com as associações 
dos servidores 
 

• Fortalecer as parcerias já existentes por 
meio da divulgação dos resultados 
alcançados e de novos projetos a serem 
implementados; 

• Propor a ampliação dos serviços 
oferecidos pelas associações. 

Gestão de Pessoas 
Gestão de Articulação e 
Parcerias 
Gestão de Recursos 

Capacidade Empreendedora 
Comunicação 
Negociação 
Gestão Administrativa 
Relacionamento Interpessoal 

Troca de experiências com 
outras Seções Judiciárias 
 

• Manter canal aberto com as demais 
Seções Judiciárias para discutir 
problemas/dificuldades comuns e buscar 
soluções conjuntas; 

• Fazer benchmarking em outras 
instituições para conhecer as melhores 
práticas; 

• Aproveitar/adequar as boas práticas de 
outras instituições; 

• Desenvolver sistemas integrados; 
• Discutir problemas/dificuldades comuns e 

buscar soluções conjuntas. 

Gestão de Articulação e 
Parcerias 
Gestão da Informação 
Gestão de Processos 
Gestão da Modernização 
Excelência na Prestação de 
Serviços 

Capacidade Empreendedora 
Comunicação 
Negociação 
Relacionamento Interpessoal 
Gestão Administrativa 
Foco no Cliente 
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AMEAÇAS AÇÕES DE COMBATE COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS 

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

Valorização excessiva dos 
Bacharéis em Direito 
 

• Propor política de gestão de pessoas 
com foco na estratégia da organização, 
visando direcionar os esforços para o 
alcance dos resultados pretendidos. 

Gestão de Pessoas 
Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão da Modernização 
 

Liderança 
Gestão Administrativa 
Foco no Cliente 
Negociação 
Comunicação  

Imposição da Política 
Administrativa/Política de 
Pessoal 

• Implementar o planejamento estratégico 
nas unidades da SECAD; 

• Estabelecer parcerias com outras áreas 
da Instituição para viabilizar o planejamento 
estratégico na SJ; 

• Influenciar a Administração para 
implementar o planejamento estratégico na 
SJ; 

• Divulgar os resultados alcançados com a 
implementação do planejamento estratégico; 

• Capacitar a equipe gerencial em 
metodologias e técnicas de planejamento. 

Gestão da Modernização 
Gestão de Processos 
Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão de Pessoas 
Gestão da Informação 
Gestão de Articulação e 
Parcerias 
Gestão de Recursos 

Liderança 
Negociação 
Gestão Administrativa 
Comunicação 
Foco no Cliente 
Capacidade Empreendedora 

Diminuição de recursos 
orçamentários 
 

• Distribuir os recursos de acordo com as 
prioridades estratégicas da área; 

• Justificar as necessidades orçamentárias 
da SECAD com base no plano estratégico da 
área; 

• Desenvolver cultura de economicidade. 

Gestão de Recursos 
Capacidade Empreendedora 
Negociação 
Gestão Administrativa 

Justiça Federal assumindo 
papel da Defensoria Pública 
 

• Realizar estudo sobre a relação custo X 
benefício e apresentar os resultados ao 
Diretor do Foro. 

Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão de Recursos 

Capacidade Empreendedora 
Gestão Administrativa 
Negociação 
Foco no Cliente 
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AMEAÇAS AÇÕES DE COMBATE COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS 

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

Legislação de aquisição de 
bens e serviços 
 

• Manter a equipe de compras, contratos e 
licitações atualizada quanto à legislação, a 
fim de utilizar as modalidades de aquisição 
mais efetivas. 

Gestão de Recursos 
Gestão de Pessoas 
Gestão de Processos 

Gestão Administrativa 
Liderança 
Capacidade Empreendedora 

Desvalorização dos servidores 
da SECAD 
 

• Reconhecer e incentivar o bom 
desempenho dos servidores; 

• Realizar estudo sobre a realidade das 
lotações de pessoas e funções/cargos na 
SJ/PE; 

• Discutir com a Administração proposta de 
adequação das lotações, com base nas 
prioridades da Instituição; 

• Buscar diretrizes para a lotação de 
pessoal e a distribuição de funções/cargos. 

Gestão de Pessoas Liderança 
Relacionamento Interpessoal 

Política de pessoal 
 
 

• Propor política de gestão de pessoas 
com foco na estratégia da organização, 
visando direcionar os esforços para o 
alcance dos resultados pretendidos. 

Gestão de Pessoas 
Excelência na Prestação de 
Serviços 
Gestão da Modernização 

Liderança 
Negociação 
Gestão Administrativa 
Foco no Cliente 
Comunicação  

Nova política de unificação das 
Folhas de Pagamento de 
Pessoal da JF 

• Manter-se informado sobre o andamento 
do projeto de unificação da Folha de 
Pagamento e sobre o impacto na realização 
do trabalho da unidade. 

Gestão da Modernização 
Gestão da Informação 
Gestão de Processos 

Gestão Administrativa 
Capacidade Empreendedora 
Comunicação 
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AMEAÇAS AÇÕES DE COMBATE COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS 

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 

Redução dos benefícios atuais 
de saúde 
 

• Manter os servidores informados sobre 
as alterações no Plano de Saúde da SJ/PE; 

• Acompanhar as negociações para 
aprovação do novo Plano de Saúde, 
mantendo os servidores informados sobre as 
perspectivas de aprovação. 

Gestão de Pessoas Comunicação 
Foco no Cliente 

Criação de cargos 
 
 

• Elaborar justificativa técnica para o 
aumento do quadro de pessoal, definindo as 
especialidades e perfis necessários; 

• Adequar as lotações de acordo com o 
perfil profissional dos servidores. 

Gestão de Pessoas 
Gestão da Modernização 
Gestão de Recursos 

Gestão Administrativa 
Liderança  

 
 
 

 
 



 

ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICIONÁRIO DE COMPETÊNCIAS DA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

JF/PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Dimensão Competência Grau 

Mantém atualizados, disponíveis e acessíveis, dados e informações 
referentes ao trabalho que executa, de modo a garantir a continuidade 
das atividades.  

Muito 
ImportanteAdministração 

do Trabalho 
Concentra-se enquanto executa atividades, mesmo em situações 
desfavoráveis.  

Muito 
Importante

Investe em seu desenvolvimento profissional mantendo-se 
continuamente atualizado.  

Muito 
Importante

Sugere idéias e implementa ações criativas para o alcance dos objetivos 
pretendidos, assumindo riscos, com prudência.  

Muito 
Importante

Capacidade 
Empreendedora 

Seleciona as metodologias de trabalho mais adequadas e viáveis, de 
acordo com as estratégias da Instituição.  

Muito 
Importante

Analisa a previsão orçamentária apresentada pelas unidades, levando 
em consideração a necessidade da área e as prioridades da Seção 
Judiciária.  

Muito 
Importante

Acompanha sistematicamente o orçamento financeiro da Seção 
Judiciária, analisando o percentual gasto em relação ao quantitativo 
previsto.  

Muito 
Importante

Analisa os resultados dos relatórios de gestão das Vara, verificando os 
índices de crescimento em relação a anos anteriores e às metas 
estabelecidas, a fim de avaliar os resultados da prestação jurisdicional.  

Muito 
Importante

Analisa as prioridades de aquisição de bens e serviços das unidades, 
levando-as em consideração para a alocação de recursos e para estimar 
o quantitativo de orçamento a ser adquirido.  

Muito 
Importante

Competência 
Técnica 

Elabora relatórios de gestão, visando demonstrar os resultados das 
ações implementadas na SJ/PE.  

Muito 
Importante

Age de forma receptiva quando recebe feedbacks sobre seu 
desempenho/comportamento, aproveitando informações consideradas 
úteis para o seu desenvolvimento.  

Muito 
Importante

Transmite informações de forma clara e objetiva, utilizando o meio mais 
adequado aos resultados pretendidos.  

Muito 
Importante

Utiliza comunicação não-verbal de forma positiva, apresentando 
expressão facial, postura e gestos apropriados em suas interações.  

Muito 
Importante

Redige documentos com coerência, clareza e objetividade, utilizando 
corretamente as regras gramaticais.  

Muito 
Importante

Comunicação 

Fornece feedback sobre fato específico, focando comportamentos que o 
outro possa modificar e observando o momento oportuno.  

Muito 
Importante

Foco no Cliente Atende o cliente com presteza, flexibilidade, paciência e no prazo 
adequado.  

Muito 
Importante

Implementa ações para melhoria contínua dos serviços prestados, 
considerando as críticas e sugestões dos clientes e da equipe de 
trabalho.  

Muito 
ImportanteGestão 

Administrativa 
Elabora planejamento da unidade, considerando a interdependência 
entre as atividades da sua unidade e as demais áreas da instituição.  

Muito 
Importante

 



 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Dimensão Competência Grau 

Planeja estrategicamente, considerando o funcionamento, a estrutura e 
os serviços dos órgãos da Justiça Federal, bem como acontecimentos 
que possam afetar os resultados pretendidos.  

Muito 
Importante

Estabelece parcerias entre a sua unidade e as demais da Instituição, 
visando a realização dos trabalhos da unidade e a melhoria dos serviços 
prestados.  

Muito 
Importante

Avalia a relação custo X benefício para a implementação de projetos e 
ou sugestões apresentados pela equipe.  

Muito 
Importante

Acompanha a execução do plano de trabalho de sua unidade, orientando 
a equipe quanto aos requisitos de qualidade e produtividade e garantindo 
os resultados planejados.  

Muito 
Importante

Gestão 
Administrativa 

Avalia periodicamente os resultados alcançados pela equipe de trabalho 
e planeja ações para correção de rumos.  

Muito 
Importante

Gerencia os conflitos surgidos na unidade, buscando resultados 
satisfatórios para os envolvidos.  

Muito 
Importante

Valoriza o bom desempenho de seus colaboradores por meio de elogios 
verbais e/ou escritos.  

Muito 
Importante

Delega tarefas aos colaboradores visando maior disponibilidade de 
tempo para gerenciar questões estratégicas.  

Muito 
Importante

Toma decisões compatíveis com as estratégias da unidade, no prazo 
adequado, responsabilizando-se pelas suas conseqüências.  

Muito 
Importante

Encaminha os colaboradores para participar de cursos de atualização e 
ações de desenvolvimento, observando as necessidades de melhoria de 
desempenho e as prioridades da unidade.  

Muito 
Importante

Distribui as atividades de acordo com as competências dos 
colaboradores, definindo o grau de autonomia para decisão.  

Muito 
Importante

Envolve a equipe nas decisões e na definição do modo de execução dos 
trabalhos, de acordo com as estratégias da área.  

Muito 
Importante

Liderança 

Mantém os colaboradores informados sobre acontecimentos que possam 
afetá-los.  

Muito 
Importante

Propõe alternativas que atendam aos interesses das partes, 
argumentando com consistência.  

Muito 
Importante

Em situação de tensão, busca manter um clima positivo e as estratégias 
planejadas para a negociação.  

Muito 
ImportanteNegociação 

Representa a instituição junto a outras unidades e a outros órgãos, 
observando os princípios éticos e compartilhando informações relevantes 
para o bom andamento da negociação.  

Muito 
Importante

Guarda sigilo sobre as informações e acontecimentos referentes ao 
ambiente profissional, quando necessário.  

Muito 
Importante

Revê sua postura diante de argumentações convincentes, adaptando-se 
às diferentes exigências do contexto de trabalho.  

Muito 
Importante

Colabora com as pessoas do seu ambiente de trabalho, contribuindo 
para o alcance de objetivos comuns.  

Muito 
Importante

Relacionamento 
Interpessoal 

Convive de forma harmoniosa com seus colegas e superiores 
respeitando as diferenças individuais.  

Muito 
Importante
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AMB divulga pesquisa sobre confiança da sociedade nas 

instituições brasileiras  
11/06/08 
A sociedade brasileira desconhece o funcionamento do Poder Judiciário. Essa é 

uma das conclusões da pesquisa Barômetro de Confiança nas Instituições 

Brasileiras, apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) à 

imprensa na manhã desta terça-feira, 10 de junho. Dos 1.500 entrevistados 56% 

afirmaram confiar na Justiça, mas apenas 8% disseram conhecer bem seu 

funcionamento “Os números elevados de desconhecimento do Judiciário refletiram 

nesse resultado”, avaliou Mozart. 

O presidente da AMB destacou alguns dados relevantes do levantamento e explicou 

que a intenção da entidade é divulgar trimestralmente o levantamento. Segundo ele, 

essa é uma maneira da magistratura contribuir para o fortalecimento da democracia, 

uma vez que possibilita a cada instituição a oportunidade de reavaliar sua atuação. 

“Não podemos ficar felizes com os resultados negativos, uma vez que não há 

democracia forte sem instituições capazes de atender as expectativas da 

sociedade”, afirmou. 

Forças Armadas, com 79% de confiabilidade, igreja católica, com 72% e Polícia 

Federal, com 70%, foram os organismos que obtiveram os melhores índices de 

aprovação. Já os três institutos com pior avaliação foram os partidos políticos, com 

22%, a Câmara dos Deputados, com 24% e as Câmaras de Vereadores, com 26%. 

“O Legislativo vive mais na vitrine do que os outros Poderes. Além disso, os recentes 

escândalos envolvendo parlamentares repercutem de forma bastante negativa na 

sociedade brasileira”, destacou o presidente da AMB, citando as recentes renúncias 

de dois presidentes do Senado e de um da Câmara Federal como exemplos de 

situações que contribuem para o desgaste da imagem do Poder Legislativo. 

 



 

Funcionamento do Judiciário 

 

Além da opinião dos brasileiros a respeito do grau de confiança nas instituições, 

cada edição do Barômetro AMB detalhará algum tema da atualidade ou de alguma 

das instituições em particular. A pesquisa apresentada hoje detalhou o nível de 

conhecimento dos entrevistados em relação ao funcionamento do Poder Judiciário. 

Os dados mostram que, apesar das tentativas de aproximar a Justiça da população, 

a grande maioria das pessoas desconhece sua estrutura. Enquanto apenas 8% dos 

entrevistados disseram conhecer bem o funcionamento do Judiciário, 45% afirmaram 

conhecer mais ou menos e 18% reconheceram desconhecer totalmente sua forma 

de atuação. 

“Esse é o nosso grande desafio, levar ao conhecimento da opinião pública o que é o 

Poder Judiciário e qual sua missão constitucional”, declarou Mozart Valadares Pires. 

Segundo a levantamento, de 0 a 10, a nota média atribuída à Justiça foi 6,1. Na 

região Centro-Oeste, foi registrado a maior nota, 6,8, enquanto no Norte o índice foi 

de 5,8%, o menor entre as cinco regiões do País. 

 

Confira a pesquisa na íntegra na seção "avisos" deste site. 

Fonte: AMB  
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ESPELHO, ESPELHO MEU. 

População confunde funções do Judiciário e da Polícia, diz Ibope. 
A imagem do Judiciário é a de uma “caixa preta”, misteriosa, pouco acessível ao indivíduo comum e 

com segredos que apenas os juízes podem decodificar. Essa é uma das principais conclusões da 

pesquisa encomendada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) ao Ibope. A pesquisa é 

do primeiro semestre, mas foi detalhada durante o II Encontro Nacional de Juízes Estaduais, que 

terminou na segunda-feira (11/10), em São Paulo. 

O levantamento mostrou, também, que o desconhecimento e a associação do Poder com ordem e 

segurança fazem com que a população confunda o papel do Judiciário com as funções de Polícia. 

Embora se saiba, na teoria, que é o Poder Legislativo quem faz as leis, na prática espera-se que o 

Judiciário as reformule. 

Outras conclusões da pesquisa emergem, em sua maioria, de uma característica marcante: o baixo 

conhecimento e familiaridade da sociedade com o Poder Judiciário. 

De acordo com o levantamento do Ipobe, o Judiciário é um mundo à parte, tanto da população quanto 

dos outros poderes. Neste aspecto, o fato de as lideranças do Poder Executivo e Legislativo estarem 

mais expostas na mídia pode fazer com que a população se sinta mais próxima deles. Segundo a 

pesquisa, além da falta de conhecimento do Judiciário, a dificuldade em citar qualidades pode ser 

associada à divulgação dos pontos negativos pela mídia. 

A percepção de distanciamento leva a sentimentos conflitantes. Ao mesmo tempo em que o Judiciário 

e os juízes transmitem respeito e solidariedade, eles passam insegurança, desconfiança e temor, 

sensação intensificada entre jovens da classe C e D. O medo vem da impressão de poder absoluto 

que o Judiciário tem da vida do cidadão, o que é agravado pela constatação da distância inacessível 

que os separa, segundo o Ibope. 

Há, entre os entrevistados, a crença de que os poderosos e ricos sejam protegidos pelo Judiciário, 

enquanto o cidadão comum, de classe média, estaria em desvantagem, inseguro e impotente diante 

da situação. Por outro lado, a marca da corrupção, embora arraigada na imagem da instituição, de 

acordo com o Ibope, não atinge a classe dos juízes como um todo, nem a maioria dos profissionais. 

Conforme a pesquisa, os principais pontos negativos dizem respeito à morosidade do sistema 

Judiciário: a lentidão dos processos e a burocracia. Paralelamente existe, entre os entrevistados, a 

expectativa generalizada de maior agilidade nos processos. 

Também, segundo o Ibope, os advogados tendem a ser espontaneamente associados à estrutura do 

Poder Judiciário, mesmo que a rigor se saiba que eles não tenham uma participação direta. A 



 

confusão faz com que todos as deficiências e traços negativos de imagem nessas áreas e atuações 

sejam transferidos para o Judiciário. 

A imagem negativa do Judiciário se deve basicamente a três aspectos: os escândalos envolvendo 

juízes federais e altas cifras (tratados com bastante ênfase na mídia), experiências pessoais de 

lentidão, burocracia e mau atendimento no trâmite de processos jurídicos, e percepção de 

parcialidade nos julgamentos que favorecem aos “mais ricos” (mais esclarecidos dos seus direitos, 

com advogados caros e competentes a seu favor, além do “tráfico de influências”). 

A reforma do Judiciário ainda não estava na agenda de discussão da população até março, época em 

que foi feita a pesquisa. O controle externo parece – a princípio – uma iniciativa positiva. A população 

se sente impotente face ao autônomo e grande poder atribuído ao Judiciário. Mas, em um segundo 

momento, dúvidas e incertezas passam a confundir e comprometer a proposta: quem faria o controle, 

qual a participação do povo, qual a interferência na atuação dos juízes? Faltam esclarecimentos e 

não há consenso entre os participantes quanto à questão. 

Informação e transparência são as principais expectativas das pessoas quanto ao Judiciário. É, aliás, 

o que esperam e avaliam em todos os órgãos públicos e privados da sociedade atual. A metodologia 

aplicada para a pesquisa foi a qualitativa, com a técnica de discussão de grupo. Os entrevistados 

foram divididos em 16 grupos separados em misto, classes AB+ e CD. 

Na pesquisa, os entrevistados comparam o Poder Judiciário a uma tartaruga. 

Conheça a pesquisa do Ibope 

Relatório Final – Pesquisa Qualitativa 

Projeto – Imagem do Poder Judiciário 

Fonte: SITE: WWW. CONJUR.COM.BR 
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ACONTECE NA CATEGORIA 

O Sintrajufe deu início,em 30/4, à validação dos dados da pesquisa de saúde feita em juizados 
especiais federais (JEFs). As cidades pesquisadas foram Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hambur- 
go, Pelotas, Porto Alegre, Santana do Livramento, Santa Maria e Passo Fundo. Houve um total de 205 
questionários respondidos. A tabulação dos dados ainda não foi concluída, o que deve ocorrer ainda na 
primeira quinzena de junho. Para a validação, os médicos do trabalho Geraldo Azevedo e Rogério ornelles, 
que assessoram o Sintrajufe, e diretores visitaram todas as cidades envolvidas. Os colegas participaram de 
reuniões em que os dados eram apresentados. Dos respondentes, 71,2% trabalham preponderantemente 
com os processos eletrônicos. A maior parte dos colegas afirma que a quantidade de trabalho aumentou 
devido ao número de processos, à quantidade de janelas/documentos que precisam ser abertos, às metas de 
produtividade estabelecidas, às pressões/cobranças feitas pelas partes. As visitas a médicos também 
aumentou depois da implantação do novo sistema. Os servidores apontam problemas oftalmológicos - 
87,7% foram ao oftalmologista nos últimos três anos -, dores no pescoço, nas costas e nos ombros. 
Isso para um grupo composto por um grande percentual de pessoas com idade entre 18 e 29 anos (47,8%). 
Foi possível observar a emoção de muitos ao se verem retratados naquelas informações, que mostram um 
visível adoecimento e sofrimento no desenvolvimento do trabalho. Nas manifestações, isso ficou evidente. 
Vários servidores falaram de suas experiências, do desânimo e da frustração advindas da sobrecarga de 
trabalho e do processo virtual. Os colegas acham positiva a iniciativa do e-proc, mas criticam a forma como 
foi introduzida. 

Sintrajufe apresenta pesquisa sobre 
saúde realizada nos JEFs 
Número de Questionários :205 
CidadeS Pesquisadas: Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto alegre 
Santana do Livramento,Santa Maria,Passo Fundo 
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ACONTECE NA CATEGORIA  

Em vários JEFs, os colegas apontaram como problemáticos os equipamentos (computadores lentos, telas 
com baixa definição, mobiliário inadequado, etc.). São agravantes importantes para o adoecimento. O 
processo em que se desenvolvem as atividades é outro fator, pois não fomenta a participação dos servidores 
no pensar o trabalho, como se o trabalhador fosse um autômato. Falta treinamento (foi apontado na esquisa 
que pouco mais de 5% dos colegas tiveram treinamento proporcionado pela administração) e o ritmo de 
trabalho aumenta com a elevação das metas insuperáveis. A exigência não tem uma contrapartida de 
capacitação e estrutura de pessoal. O adoecimento não pode ser negado. Ele está presente nas licenças 
médicas, na falta de prazer no trabalho. Para a direção do Sintrajufe, não há outra saída possível que a 
identificação das adversidades e seu enfrentamento por meio de soluções buscada coletivamente. Para isso, 
as administrações terão que abrir à participação dos servidores, democraticamente, a fim de que quem 
trabalha não apenas execute, mas pense na gestão, na organização e nos processos de trabalho. 
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ANEXO E – Empresas públicas copiam ferramentas da gestão 
privada. Revista Valor Econômico – SP. Caderno: Eu e 
Investimentos - Página: D10. Publicado: 26 jun. 2009 
 
 
Empresas públicas copiam ferramentas da gestão privada  
Autor(es): Jacilio Saraiva 

Valor Econômico - 26/06/2009 

  

As empresas públicas querem ser cada vez mais parecidas com as companhias privadas, 
principalmente no que diz respeito à gestão de pessoas. Segundo especialistas, esse 
movimento é observado em algumas organizações desde os anos 1990, por meio da criação de 
medidas como estabelecimento de metas, treinamentos, promoções por mérito e avaliações de 
desempenho dos servidores. 

Além de estatais já conhecidas por ações do gênero, como Petrobras, Caixa e Banco do Brasil, 
empresas como a Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), Furnas Centrais 
Elétricas e unidades do Judiciário querem ter empregados tão bem preparados quanto 
executivos de carreira. "Em 2008, 71% dos funcionários participaram de ações de 
desenvolvimento", diz Luis Fernando Paroli, diretor de gestão corporativa de Furnas. 

Segundo Maria Thereza Sombra, diretora executiva da Associação Nacional de Proteção e 
Apoio aos Concursos e Concursados (Anpac), as empresas públicas desejam estar mais 
preparadas para concorrer com as corporações do mercado. 

Conforme a especialista, essa preocupação tem se acentuado nos últimos cinco anos e a área 
de RH é quem puxa as principais iniciativas, com programas de motivação dos servidores e 
realização de treinamentos. "O setor de recursos humanos norteia a linha de ação das 
empresas, mas a reciclagem dos funcionários públicos ainda é concentrada no primeiro 
escalão". As áreas mais privilegiadas com baterias de cursos são a de serviços, atendimento e 
finanças. 

Em Fortaleza (CE), João de Paula Araújo, técnico judiciário concursado da 10ª. Vara da
Justiça Federal do Estado, afirma que a própria instituição tem se preocupado em promover 
aulas de capacitação para as equipes. Por atender mais de 30 pessoas por dia, entre advogados 
e autores de processos, Araújo fez um curso de alfabetização emocional para lidar com o 
público. Completou o treinamento com aulas sobre mandados de segurança e comércio 
aduaneiro. 

Arquiteto de formação, mas sem graduação em Direito, o servidor acaba de finalizar uma 
especialização em Direito Processual Civil. "Isso vai me ajudar a ter mais conhecimento sobre 
a rotina de trabalho". Investiu quase R$ 3 mil do próprio bolso, mas pode ganhar um aumento 
de 7,5% no salário base, previsto no plano de carreiras do Judiciário Federal. 

Para Maria Thereza, da Anpac, o servidor que se especializa e investe em treinamento é mais 
valorizado pela chefia. O alto índice de concorrência nos concursos também serve como uma 
"peneira" para garimpar candidatos mais preparados para as funções públicas. "Quem já entra 
com uma bagagem melhor de conhecimento se adequará mais facilmente às novas regras da
administração." Este ano, já foram abertas quase 50 mil vagas em órgãos federais. 
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Há um mês, a Cedae inaugurou uma universidade corporativa para aumentar a eficiência da
gestão e a qualificação de antigos e novos funcionários. A empresa, criada em 1975, tem 7,4 
mil empregados. "A universidade pode treinar até 6% do efetivo por dia", garante o presidente 
da Cedae, Wagner Victer. 

O novo centro de treinamento tem cerca de mil metros quadrados e ocupa um prédio de 
quatro andares. A ideia é ministrar seminários de qualificação e cursos de pós-graduação. A 
maioria das aulas terá os próprios servidores da Cedae, inclusive os inativos, como 
instrutores. Mas outras parcerias estão sendo costuradas com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) e o Serviço Social da Indústria (Sesi). 

Há dois anos, a Cedae desenha uma administração voltada para o desenvolvimento de metas e 
capacitação dos empregados, alinhada com um planejamento estratégico desenvolvido com a 
FGV. "Também iniciamos uma nova estrutura do plano de cargos e salários, com uma melhor 
definição das atribuições dos empregados". A empresa, que teve um aumento de 24,1% na 
receita em 2008, realiza concurso público este ano. Deverá admitir 160 novos servidores. 

"O mercado está cada vez mais agressivo e nós concorremos com as organizações privadas", 
concorda Luis Fernando Paroli, diretor de gestão corporativa da Furnas Centrais Elétricas. A 
empresa do Sistema Eletrobrás registrou no primeiro trimestre de 2009 um lucro de R$ 164,7 
milhões, mais que o dobro do volume obtido no mesmo período do ano passado. Conta com 
6,4 mil profissionais, distribuídos em nove Estados e no Distrito Federal. 

"Adotamos medidas como meritocracia, programas de engajamento, capacitações periódicas, 
além de um plano de carreira e remuneração baseado em competências", explica Paroli. Outra 
novidade é um processo de avaliação de desempenho que gera um cronograma de 
desenvolvimento individual e ainda serve de base para progressões por mérito. Furnas oferece 
ainda cursos técnicos, de idiomas e de pós-graduação para o quadro. 

Em 2008, 71% dos funcionários participaram de ações de desenvolvimento. Foram oferecidos 
578 cursos, entre treinamentos técnicos, gerenciais e administrativos. A maioria das aulas é 
realizada no escritório central da empresa e em células regionais. "Os funcionários têm a 
oportunidade de se atualizar, veem perspectivas de crescimento profissional e se sentem 
valorizados pela organização". A companhia planeja realizar um concurso público ainda este 
ano, para cerca de 300 vagas. 

Para o coordenador do curso de especialização em economia urbana e gestão pública da PUC-
SP, Ricardo Gaspar, as empresas privadas se adiantaram ao setor público na adoção de 
métodos de aferição de eficiência e desempenho dos funcionários. "O impacto dessas 
mudanças no funcionalismo público ainda é pequeno, mas algum tipo de flexibilização os 
atingirá inevitavelmente", avalia. "A orientação política dos governos e a capacidade de 
pressão dos servidores determinarão a forma que essa transformação vai assumir na carreira 
dos empregados." 

Segundo Gaspar, a Petrobras é um bom exemplo de novos métodos de ação e planejamento da
empresa pública: conseguiu incorporar o que há de positivo na iniciativa privada, sem perder 
a dimensão pública. "Na esfera federal, a Caixa e o Banco do Brasil também entram nessa 
lista." 

O tema da "profissionalização" do capital humano é trabalhado no Banco do Brasil desde a 
década de 1990. "Foram implantadas ações como a gestão por resultados e a remuneração 
variável com participação nos lucros e resultados, atrelada à apresentação de um desempenho 
mínimo das agências", explica o diretor de gestão de pessoas do BB, Amauri Niehues. 

Em 2001, a instituição criou um banco de dados, o TAO (Talentos e Oportunidades), que 
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permite a identificação dos profissionais mais aptos para ocupar cargos em aberto. Funciona a 
partir de uma lista de requisitos, como conhecimentos, experiências, desempenho, formação 
acadêmica e competências. O sistema pode comparar o perfil da função com os dados dos 
funcionários e ainda apresenta a classificação dos candidatos em ordem de pontuação. 

"O banco de talentos foi um marco na gestão de pessoas porque deixa claro o que a empresa 
valoriza em cada cargo, incentivando o desenvolvimento dos profissionais e o crescimento na 
carreira". O TAO ajuda também na agilidade de nomeações: em 2008, foram feitos 15,3 mil 
comissionamentos. 

O BB também aposta em capacitação e educação continuada. No ano passado, o investimento 
em treinamento, desenvolvimento e educação atingiu R$ 108,1 milhões. Na educação 
continuada, o banco de quase 90 mil funcionários investe na concessão de bolsas de estudos 
para cursos de graduação e pós-graduação, incluindo especialização, mestrado e doutorado, de 
acordo com o interesse estratégico da organização. "Foram concedidas 13,2 mil bolsas de 
estudos em 2008." 

O Judiciário também quer deixar para trás uma gestão que remete à morosidade, conforme 
Alcides Saldanha Lima, servidor público desde 1990 e juiz federal há dez anos. No ano 
passado, Lima concluiu um MBA em Poder Judiciário na Escola de Direito da FGV e 
defendeu uma monografia que fala das inovações de gestão da 10ª Vara da Seção Judiciária 
Federal do Estado do Ceará, onde exerce a função de juiz. 

Desde 2005, a unidade implementou mudanças na formação e qualificação dos 14 servidores 
da equipe, com a uniformização dos procedimentos de trabalho e mais prioridade no despacho 
de processos. Com as reformas, acabou virando um benchmark entre as varas cíveis do 
Estado. "Incluímos ações como fixação de metas, medição de resultados e valorização do 
mérito para a ocupação de funções de chefia", lembra o juiz. "Os próximos servidores da
unidade seguirão uma cultura já consolidada." 

O trabalho permitiu a aceleração da tramitação e o encerramento mais rápido das causas que 
chegam à seção. "A quantidade de processos arquivados ou remetidos às instâncias 
superiores, ao longo de cada ano, foi sempre superior ao volume de causas novas. Essa 
tendência levou à redução dos processos em tramitação em mais de 60%, em três anos. 
"Justiça tardia é injustiça", diz Lima. 

Para Adriane de Almeida, coordenadora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC), ações como essas atraem talentos que desejam ser reconhecidos pelo desempenho 
profissional. "O resultado é a retenção de funcionários qualificados e empresas mais 
eficientes", analisa. "Para as estatais, a aderência às boas práticas da governança é tão ou mais 
importante do que para as firmas privadas, pois elas têm o compromisso de manter um 
relacionamento transparente com a população." 

 


