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RESUMO 
 

Serão abordadas as mudanças administrativas adotadas na gestão pública brasileira, 
como a Reforma Administrativa. Depois será realizado um panorama sobre o Tribunal 
de Contas da União, no qual se dará o objeto da pesquisa. O objetivo do projeto a ser 
desenvolvido é analisar a política de gestão de pessoas em vigor no Tribunal de Contas 
da União (TCU), a partir de documentos do órgão, de acesso público referentes ao tema, 
de acordo a literatura apresentada no âmbito da gestão estratégica de pessoas. A 
metodologia a ser utilizada na pesquisa será ao mesmo tempo as pesquisas documental e 
bibliográfica, e o estudo de caso, pois apenas o TCU será analisado. A análise final será 
estruturada tendo por base a técnica do emparelhamento, a fim de realizar a análise 
comparativa proposta, com base na análise qualitativa de conteúdo, das políticas de 
gestão de pessoas com as boas práticas identificadas no decorrer da monografia segundo 
o referencial teórico. 
 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Administração Pública. Tribunal de Contas da 
União 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da globalização e regularização da internet na vida pessoal e 

profissional, novos cenários organizacionais, mais complexos e exigentes, surgiram nas 

últimas décadas. E para que as organizações pudessem sobreviver elas precisavam estar 

em contínuo desenvolvimento para acompanhar as mudanças ocorridas e manter sua 

vantagem competitiva (DUTRA e COMINI, 2010). Percebe-se que para se manter no 

mercado de forma competitiva, as empresas precisariam de funcionários mais 

autônomos, capazes de lidar com essas novas situações e com as constantes mudanças. 

Mesmo diante dessas transformações, as organizações têm custado a 

compreender que o insumo mais importante dentro do seu sistema é seu corpo de 

funcionários, seu capital humano, pois as pessoas são a força motriz que faz a 

organização alcançar seu objetivo final, sua missão, e se elas não estiverem empenhadas 

e alinhadas aos objetivos estabelecidos não haverá a entrega do produto definido ou este 

terá baixa qualidade. Além disso, o perfil das pessoas que estão entrando no mercado de 

trabalho tem mudado nos últimos 20 anos. Desde a década de 1990, percebeu-se no 

Brasil uma tendência das pessoas buscarem mais investimento para seu processo de 

desenvolvimento do que apenas retorno remuneratório. Na década de 2000 surgem 

novas tendências para a área de pessoal como a questão do teletrabalho, a forma de lidar 

com várias gerações no mercado de trabalho, e como equilibrar vida profissional e 

familiar (DUTRA e COMINI, 2010). 

Assim, já percebendo que a Administração Pública estava atrasada e em 

defasagem na questão de gestão de pessoal, Bresser-Pereira (BRASIL, 1997c) 

estabeleceu como uma das etapas da Reforma Administrativa as mudanças na área da 

governança, entendida por ele como condições para concretizar as políticas propostas. 

Com isso, o governo fez ações na tentativa de transformar a administração pública 

burocrática em uma administração gerencial, que visava sua missão institucional, 

levando para o âmbito público conceitos empregados na área privada. Tal projeto trouxe 

à área da gestão pública questionamentos sobre a forma de gestão até então empregada. 

Perante tamanhas mudanças e tentativas de melhorias na administração pública a área 

de gestão de pessoal também foi repensada.  

Dessa forma, foram delineadas para este trabalho, mais especificamente, as 

mudanças ocorridas na área de Recursos Humanos dentro da organização pública e para 
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tanto será realizada uma análise das políticas de gestão de pessoas num órgão público – 

o Tribunal de Contas da União (TCU) - que foi considerado pela revista Você S/A, em 

2014, como a melhor instituição pública para se trabalhar. Dentre os itens destacados 

pela revista estavam o teletrabalho, a flexibilidade de horário, o sistema de gratificação 

por desempenho e a gratificação para o servidor que conclui cursos de especialização, 

mestrado e doutorado.  

 A justificativa da presente pesquisa – Gestão Estratégica de Pessoas nas 

Organizações Públicas – se apresenta à medida que estudar o alinhamento das políticas 

de gestão de pessoas do TCU com boas práticas identificadas na literatura especializada 

proporciona possibilidades de compreensão sobre o macro tema Gestão de Pessoas tanto 

em organizações públicas quanto em privadas. 

 Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo 

comparativo entre a política de gestão de pessoas do TCU e as boas práticas sugeridas 

na literatura técnica. E os objetivos intermediários foram identificados como: a) definir 

o conceito de boas práticas de gestão estratégica de pessoas aplicadas ao setor público; 

b) identificar e analisar os documentos divulgados no site do TCU relativos à política de 

gestão de pessoas; c) comparar a política de gestão de pessoas do TCU com as boas 

práticas identificadas; d) avaliar se a política de gestão de pessoas do TCU está alinhada 

à literatura existente; e) indicar qual a tendência do TCU em relação às boas práticas de 

gestão. 

O TCU é considerado referência na sua área fim, que é o controle das contas 

públicas, e tem maior capilaridade de atuação por ser um ente federal. Assim se 

pressupõe que ele deva estar alinhado às boas práticas existentes. Nesse âmbito, o 

presente estudo terá foco nos documentos da área de gestão de pessoas e em outros 

documentos correlatos para tal ação.  Entretanto, não serão analisadas, nesse trabalho, as 

práticas de caráter operacional existentes no órgão, sendo recomendada uma futura 

pesquisa analisar se as práticas na área de gestão de pessoas da instituição estão 

alinhadas à política de gestão existente. 

Para tanto, o primeiro capítulo sistematiza um panorama da administração 

pública brasileira. No segundo capítulo serão definidas as boas práticas de gestão de 

pessoas aplicadas ao setor público. No terceiro, será delineada a abordagem 

metodológica a ser seguida. No quarto capítulo será feita uma identificação e análise 

dos documentos divulgados no site do TCU relativos à política de gestão de pessoas. E 
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no quinto capítulo será feita a análise comparativa da política de gestão de pessoas do 

TCU com as boas práticas identificadas.  

Tendo em vista as atividades a serem realizadas para o cumprimento dos 

objetivos propostos, a metodologia da pesquisa atual pode ser definida como um Estudo 

de Caso com características de uma pesquisa Bibliográfica e Documental (VERGARA, 

2006). Bibliográfica porque este estudo se baseou em livros da área de gestão de 

pessoas, assim como monografias, dissertações e artigos, e documental por a pesquisa 

ter sido feita a partir de documentos oficiais do órgão, mas com publicações acessíveis 

ao público em geral, como o Planejamento Estratégico, Resoluções e Portarias. As 

pesquisas bibliográfica e documental se justificam porque dessa forma será possível 

fazer uma comparação entre o que tem sido apresentado pelos pesquisadores e autores 

desse tema e o que o órgão tem definido em seus normativos. 

Para que tal pesquisa pudesse ser realizada foi necessário acessar o sítio 

eletrônico do TCU e pesquisar suas legislações sobre a área de pessoal, no período de 

outubro a novembro de 2014. Dessa forma, também foram estudadas, por meio da sua 

biblioteca virtual, monografias, dissertações e artigos publicados pela instituição para 

que pudessem ser definidos os normativos a serem usados nesse trabalho.  

Assim, considera-se essa monografia como Estudo de Caso por este trabalho 

estar circunscrito ao TCU, assim a revisão bibliográfica que foi realizada serviu para 

trazer um olhar mais apurado ao estudo dessa instituição específica. 

Por fim, assinala-se que também será utilizado o método do emparelhamento. 

Esse servirá como guia para a realização da análise dos dados finais desse estudo, 

considerando que, segundo Laville (1999), ele é uma técnica de interpretação qualitativa 

dos dados, mais simplificada que a análise quantitativa de conteúdo, pois essa última 

requer maior codificação e se baseia em distribuição de freqüência dos elementos 

identificados na pesquisa. Como o emparelhamento consiste em buscar 

correspondências entre os dados recolhidos e compará-los com o modelo teórico 

estudado, ele será mais adequado ao projeto de pesquisa proposto. 

Sabido que o TCU é referência nacional entre instituições de atividades 

correlatas, com reconhecido destaque para suas ações de gestão de pessoas, faz com que 

um estudo dos documentos norteadores dessas ações analisados pelo viés das melhores 

práticas conceituais evidencia a relevância da presente pesquisa, pois uma vez 
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conhecida a aderência entre os normativos e a literatura, o benchmark fica estabelecido 

podendo favorecer o desenvolvimento da gestão de outras instituições “públicas”. 



 
 

11 
 

1 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Este capítulo pretende abordar, de forma panorâmica, as transformações 

ocorridas na Administração Pública brasileira na tentativa de mudança de um Estado 

patrimonialista e burocrático para um que buscasse uma administração gerencial, 

descentralizada, com serviços de qualidade, visando à inovação e à aprendizagem 

contínua. 

1.1. Contexto da Administração Pública Brasileira 
 

A administração pública de um país reflete seu momento histórico. Segundo 

Torres (2007), o crescimento da burocracia vai ao encontro dos movimentos 

democráticos que aconteciam pelo mundo, e com isso, o avanço dos ganhos sociais 

alcançado pela democracia exigiria uma forma de estruturação administrativa com 

maior regulação estatal. À medida que a sociedade vai se tornando mais exigente em 

relação aos seus direitos, e se tornando mais atenta ao uso do dinheiro público, ela exige 

que esse gasto seja administrado da maneira mais eficiente possível (TORRES, 2007). 

O Brasil manteve uma administração pública patrimonialista desde a sua 

colonização até aproximadamente a década de 1930. A administração patrimonialista 

tinha como uma de suas características não distinguir entre os interesses públicos e 

privados dos governantes. 

(...) Patrimonialismo é uma forma de exercício da dominação por uma 
autoridade, a qual está legitimada pela roupagem da tradição, cujas 
características principais repousam no poder individual do governante 
que, amparado por seu aparato administrativo recrutado com base em 
critérios unicamente pessoais, exerce o poder político sob um 
determinado território. (SILVEIRA, 2005, p.4) 

 
Posteriormente, com o advento da teoria burocrática e sua incorporação nas 

organizações, o sistema patrimonialista passa a concorrer com um sistema de 

administração pública formal, racional-legal, focado no controle rígido dos processos e 

com o objetivo de evitar a corrupção. Este sistema se caracterizava pela 

profissionalização, hierarquia funcional, impessoalidade e o formalismo (CÂMARA 

DA REFORMA DO ESTADO, 1995). A tentativa de sua implantação no Brasil ocorreu 

na Era Vargas, na década de 1930, com a criação do Departamento Administrativo do 

Setor Público (DASP), o qual teria o intuito de implantar esse modelo burocrático na 
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administração pública (TORRES, 2007). Entretanto esta não foi uma reforma completa, 

dado a persistência do clientelismo e da admissão de servidores públicos via indicação. 

Ainda assim, a reforma burocrática pode ser considerada como uma tentativa de 

modernizar a administração pública a partir de dois pontos centrais: os processos 

administrativos e os recursos humanos (LIMA, 2007). 

Assim, na década de 1950 buscaram-se meios para simplificar normas e rotinas 

da máquina estatal. A partir de então ocorreram sucessivas tentativas de modernizar a 

administração pública, haja vista que a administração burocrática (ainda com traços da 

patrimonialista) apresentava baixa qualidade nos serviços e custo elevado (BRASIL, 

1997c). Um primeiro esforço no sentido de diminuir a rigidez burocrática foi com o 

Decreto-Lei nº 200, de 1967. Esse Decreto estabeleceu alguns princípios para a 

organização da administração pública: planejamento, coordenação, descentralização, 

delegação de competências e controle. A partir dele, à administração indireta foi 

permitido seguir algumas diretrizes preconizadas pelos serviços privados para se tornar 

mais eficiente. Entretanto, houve um enfoque intenso na descentralização administrativa 

para a administração indireta, o que deixou em segundo plano as questões relacionadas 

à gestão gerencial.  

Torres (2007) alega que a hipertrofia da administração indireta teria se dado por 

não existir, à época, necessidade de concurso público para provimento desses cargos, 

havendo assim, troca de cargos por apoio político. Este autor considera que as tentativas 

de reformas até então executadas esbarravam na manutenção de distribuição de 

privilégios políticos, ou seja, tinham um núcleo patrimonialista. Mas como forma de 

conter essa tendência, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu como obrigatório o 

regime jurídico único para os servidores, e o provimento dos cargos via concurso 

público, revelando a disposição de combater o clientelismo até então altamente presente 

(TORRES, 2007). Além disso, leis posteriores, tais como a Lei nº 8666/93 de Licitações 

e Contratos, estabeleceram que algumas atividades da Administração Indireta teriam 

que seguir o padrão da Administração Direta.  

Alguns autores afirmam ainda que, com o governo Collor (1990-1992), houve 

um desmonte do aparelho administrativo estatal de forma desregulada, sem 

planejamento, com demissões em massa, o que teria resultado numa administração 

pública desestruturada e sem recursos para execução e fiscalização das políticas 

públicas (MATIAS-PEREIRA, 2010; TORRES, 2007). 
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1.2. Reforma para uma Administração Gerencial 
 

 Após a Segunda Grande Guerra, alguns países, tais como Inglaterra e Nova 

Zelândia, levaram a cabo a substituição da administração burocrática pela administração 

gerencial tendo como principal motivação a tentativa de reduzir as despesas.  

(MATIAS-PEREIRA, 2010). Já que diante do excesso de formalismo da burocracia, a 

administração pública se tornou lenta e inábil às mudanças geradas pela globalização. 

 

A globalização impôs, assim, uma dupla pressão sobre o Estado: de 
um lado representou um desafio novo – o papel do Estado é proteger 
seus cidadãos, e essa proteção estava agora em cheque; de outro, 
exigiu que o Estado, que agora precisava ser mais forte para enfrentar 
o desafio, se tornasse também mais barato, mais eficiente na 
realização de suas tarefas, para aliviar o seu custo sobre as empresas 
nacionais que concorrem internacionalmente. (BRASIL, 1997c, p.14) 

 

A administração gerencial surgiu em meados do século XX devido à crise do 

Estado, considerada uma crise fiscal com perda do crédito público com uma exaustão 

das formas de intervenção do Estado e da administração pública, que estava ocorrendo 

em vários países. Um Estado em crise fiscal não consegue implantar suas políticas e fica 

imobilizado, o que justifica ações de enfrentamento como combate à corrupção, a 

redução de gastos com pessoal e o crescimento da eficiência (BRASIL, 1997c). 

Entretanto, nem o Estado Social, nem o Estado Mínimo eram considerados como 

soluções satisfatórias (PEREIRA; SPINK, 2006), o que teria feito, na década de 1970, 

diversos países buscarem outras formas de administração e avaliação das políticas 

públicas, pois o sistema burocrático não atendia a contento a administração dos Estados 

modernos. Essa crise, que fez o Brasil viver um período de estagnação econômica a 

partir do final da década de 1970, além de ser considerada uma crise fiscal e política, 

decorreu do modo de intervenção do Estado, ou seja, pela forma burocrática de 

administrá-lo. (PEREIRA; SPINK, 2006) 

Nesse contexto se insere a administração pública gerencial, pois ela tem entre 

suas características a descentralização, a delegação, o controle de resultados e o 

incentivo à inovação. Entende que não são necessários procedimentos rígidos para 

combater a corrupção, e considera a avaliação dos resultados vital para saber se as 

políticas e programas funcionam bem ou não (PEREIRA; SPINK, 2006). Dentre as 

doutrinas que embasaram as ações do modelo gerencial existe o gerencialismo puro 
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(ABRUCIO, 2006), cujo foco central é a redução dos custos e a busca da eficiência. 

Esta pode ser definida como a relação entre o serviço prestado e o recurso utilizado, em 

contraste com a definição de efetividade, que é o impacto gerado pelos serviços, e com 

a de eficácia, que leva em consideração a qualidade e a quantidade dos serviços 

entregues (BRASIL, 2009c).  Entretanto, a busca cega pela eficiência, ou seja, alcançar 

os resultados no menor custo, pode deixar de lado a efetividade das ações do governo, 

inclusive a qualidade dos serviços.  

Pensando em não cair nesse erro, surgiu o chamado consumerism (ABRUCIO, 

2006). Nele havia a noção de efetividade, o que fazia voltar atenção para os clientes 

(enquanto consumidores), e que enfatizava a necessidade de prestar serviços de 

qualidade (ABRUCIO, 2006). 

Críticas a esta abordagem afirmavam que o modelo de serviço público não 

deveria seguir estritamente o modelo de mercado, de livre escolha, o que levou a 

substituir o conceito de consumidor pelo de cidadão. Os cidadãos seriam os 

financiadores e titulares da coisa pública, e deveriam ser considerados os seus direitos e 

deveres implicados nessa relação, ou seja, ele também teria a obrigação de fiscalizar o 

uso dos recursos públicos. Dessa nova conceituação surge o Public Service Orientation 

(ABRUCIO, 2006), que incluía o accountability, ou seja, a participação ativa dos 

cidadãos nos processos políticos, a transparência, equidade, justiça, participação política 

(ABRUCIO, 2006). 

Diante da experiência internacional citada acima, o Brasil deu início à reforma 

do Estado na segunda metade da década de 1990 com o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE). Essa reforma buscava aumentar a governança, ou seja, a 

“(...) capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando a 

ação dos serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos” (CAMARA DA 

REFORMA DO ESTADO, 1995, p.45). Segundo Ministério da Administração Federal 

e Reforma do Estado (BRASIL, 1995, p.40) “existe governança em um Estado quando 

seu governo tem as condições financeiras e administrativas para transformar em 

realidade as decisões que toma”, assim, entendia-se que para atingir a governança o 

Estado deveria estar mais forte nas áreas financeira, estratégica, estrutural e 

administrativa (BRASIL, 1997c). Além disso, a reforma se propunha a limitar a ação do 

Estado, a passar da União para os Estados e Municípios as ações de caráter local e a 

transferir parcialmente da União para Estados as ações de caráter regional. Assim o 
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PDRAE buscava criar uma nova administração pública, também chamada de 

administração pública gerencial. 

O PDRAE considerava que era primordial avaliar os resultados, pois a sociedade 

deveria saber se as políticas e programas estavam funcionando. (PEREIRA; SPINK, 

2006) Entre as diretrizes propostas encontram-se: a descentralização; a separação entre 

formulação e execução das políticas; o controle gerencial por meio de pactuação de 

resultados; as parcerias com a sociedade organizada; a avaliação de desempenho; a 

utilização do planejamento estratégico junto ao processo de gestão; a flexibilização das 

regras burocráticas e novas políticas de pessoal (BRASIL, 1998a). 

 A proposta de reforma para uma administração pública gerencial elaborada pelo 

governo brasileiro em 1995 incluía uma mudança cultural de gestão. Deveria haver uma 

busca pela qualidade, além de uma nova política de recursos humanos com valorização 

do servidor. Uma forma de realizar as mudanças propostas pelo Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado seria por meio do Programa de Qualidade e 

Participação na Administração Pública (PQPAP), segundo o qual seriam introduzidas 

mudanças nos valores e comportamentos dos funcionários e revisão dos processos 

internos, o que levaria a uma mudança de cultura, da burocrática para gerencial 

(BRASIL, 1997b). 

 Segundo o PQPAP, os elementos constitutivos para a qualidade eram a 

liderança, o planejamento estratégico, o foco no cliente, a informação e análise, a gestão 

e desenvolvimento de pessoa, e a gestão de processos e resultados institucionais. Seus 

princípios eram a satisfação do cliente, o envolvimento de todos os servidores, a gestão 

participativa, a gerência de processos, a valorização do servidor público, a constância de 

propósitos (objetivos definidos e mantidos ao longo do tempo) e a melhoria contínua e 

não aceitação de erros (BRASIL, 1997b). 

 O objetivo que norteava o programa era o de que as mudanças ocorressem de 

modo gradual, de forma que se consolidassem, com ações de curto, médio e longo 

prazo. Para tanto foi criado o Ministério da Administração e Reforma do Estado 

(MARE), em 1995. Contudo, em 1998 ocorreria sua extinção, com a transferência de 

suas ações para o Ministério do Planejamento, o que fez com que a reforma 

administrativa se estagnasse (TORRES, 2007). Segundo Lima (2007), outro fator que 

contribuiu para o não andamento do PDRAE foi o excesso de legalismo contribuindo 

para uma burocratização do processo de mudança. 
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Apesar dessa estagnação da Reforma Administrativa após a extinção do MARE, 

os projetos com ênfase em gestão e na qualidade dos serviços foram reavaliados e 

passaram a ter maior relevância. Assim, continuaram em funcionamento alguns 

programas que visavam à melhoria da gestão, como o Concurso de Inovação na Gestão 

Pública e o Programa da Qualidade e Participação na Administração Pública. 

 O Concurso de Inovação teve início em 1996, durante a reforma gerencial, 

sendo organizado pela Escola Nacional de Administração Pública. Sua função era 

premiar práticas inovadoras de modernização da gestão pública que foram bem-

sucedidas e, com isso, divulgar tais iniciativas (FERRAREZI, 2007). As áreas 

premiadas no concurso eram: atendimento ao cidadão; melhoria do processo de 

trabalho; planejamento, gestão e desempenho institucional; arranjos institucionais para a 

coordenação e implementação de políticas públicas; gestão e desenvolvimento de 

pessoas; gestão da informação; avaliação e monitoramento de políticas públicas; 

inclusão social (RAMOS FILHO et al, 2012) 

O outro programa, Programa de Qualidade e Participação na Administração 

Pública, surgiu no intuito de ser um instrumento para uma transformação da cultura 

burocrática para uma cultura gerencial (BRASIL, 1997b), e posteriormente sofreu 

modificações, deixando de focar as técnicas e ferramentas para trabalhar com a 

dimensão institucional e o sistema de gestão (LIMA, 2007). Assim, foi incluída a 

categoria Administração Pública no Prêmio Nacional de Qualidade. Em 2000 ele 

passaria a se chamar Programa da Qualidade no Serviço Público (PQSP) e com isso o 

foco passaria a estar no serviço prestado. Finalmente, em 2005, após fundir tal programa 

com o Programa Nacional de Desburocratização, foi criado o GesPública.  

Diante desse espírito de mudanças que veio se aperfeiçoando ao longo dos anos, 

gerando questionamentos da forma de gestão até então empregada, foi avaliado que o 

ponto problemático do desempenho no governo federal estava no campo operacional, ou 

seja, estritamente ligado à competência dos funcionários (MATIAS-PEREIRA, 2008). 

Assim, esses programas buscavam, entre outras perspectivas de avanços, a melhoria na 

área de pessoal.  

Dessa forma, no próximo capítulo o foco será a discussão em torno da evolução 

do conceito de gestão de pessoas tanto no serviço privado quanto nas instituições 

públicas. 
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2 – GESTÃO DE PESSOAS  
 

Neste momento será delineada uma evolução do conceito de gestão de pessoas 

nas organizações privadas, abordando as evoluções teóricas que perpassam desde uma 

percepção mais tecnicista e contábil do funcionário até uma visão mais complexa na 

qual o funcionário é considerado peça-chave, detentor de conhecimentos sem os quais a 

empresa não conseguiria alavancar seu negócio. Em seguida será abordado como a 

gestão de pessoas tem sido problematizada dentro das instituições públicas elencando, 

ao final, pontos considerados importantes para uma boa prática na área de pessoal. 

2.1. A evolução do conceito de gestão de pessoas nas organizações privadas  

 A relação das organizações privadas com a área de pessoal foi se transformando 

à medida que surgiram empresas complexas e dependentes do capital humano, pois, 

quanto maior a complexidade e com ações mais sofisticadas, mais o comportamento 

humano entra em cena (FISCHER, 2002). Outra mudança decorre do ambiente em que 

as organizações se inserem, pois este foi se modificando com a crescente globalização, 

com a exigência de maior velocidade de resposta a situações inesperadas e aumento do 

valor agregado aos produtos.  

Assim, o perfil dos profissionais tendeu a passar do tipo submisso para o tipo 

mais autônomo e com iniciativa. Com isso, as organizações tiveram que deixar de 

manter seu foco apenas no custo contábil de seu pessoal para dar ênfase também em 

como sustentar o comprometimento das pessoas, dado a transformação da importância 

das mesmas dentro das organizações (DUTRA, 2008). Dessa forma, segundo Dutra 

(2008), algumas das transformações que contribuíram para mudar a gestão de pessoas 

foram: a alteração do perfil das pessoas exigido no mercado de trabalho; deslocamento 

do foco da gestão do controle para o desenvolvimento e a consideração das pessoas para 

o sucesso da empresa. 

De forma evolutiva, segundo Marras (2000) há pesquisas que indicam que os 

avanços na área de pessoal se deram da fase contábil para legalista (na qual buscava-se 

acompanhar e monitorar leis trabalhistas), depois passou por uma fase tecnicista (nela o 

setor de recursos humanos (SRH) trabalhava com operacionalização de rotinas), 

progredindo para uma fase administrativa (que tinha um enfoque mais humano) e 
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chegando, por fim, num momento mais estratégico, no qual o SRH passa a ter uma 

posição mais gerencial. 

 Outra maneira de dividir os modelos de gestão de pessoas, ou seja, as diversas 

maneiras como as instituições se relacionaram com seus funcionários, podem ser 

elencadas da seguinte forma: departamento de pessoal, cujo foco era os processos 

burocráticos; gestão do comportamento, que enfatizava a integração e comportamento 

dos funcionários e usava conceitos de motivação e liderança; gestão estratégica, que 

passa a incluir a gestão de pessoas na estratégia da empresa; e vantagem competitiva, o 

qual considera as pessoas como recursos primordiais para a organização (FISCHER, 

2002).  Os dois últimos modelos serão mais bem detalhados a seguir. 

 O modelo estratégico de gestão de pessoas traz a ideia de alinhamento da área de 

recursos humanos com as políticas da empresa e os fatores ambientais. Mesmo havendo 

críticas a esse modelo, ele pode ser considerado uma inovação na medida em que 

buscava uma direção mais estratégica para as práticas de recursos humanos (FISCHER, 

2002). Ele surgiu a partir da problematização da importância das pessoas nas 

organizações (MASCARENHAS, 2008b). Contudo, ainda que tentasse elevar o papel 

dos funcionários diante da empresa, o objetivo final era a adequação dos 

comportamentos diante das estratégias organizacionais. Com isso criava-se um modelo 

que tinha o intuito de ser replicador das melhores práticas identificadas. 

 Esse modelo não considerava que o diferencial, ou seja, que o fator que fazia 

uma empresa alavancar seu negócio, era a interação entre os diversos recursos que ela 

possuía, como sua tecnologia, seus funcionários, suas políticas. Assim, surge a crítica à 

ideia de alinhamento em prol de uma maior flexibilidade. Mascarenhas (2008b) 

argumenta que uma flexibilidade organizacional levaria a empresa às mudanças nas 

suas dinâmicas de gestão de pessoas quando suas orientações estratégicas se alterassem. 

Deste modo, surge um desdobramento da abordagem estratégica com o modelo 

da vantagem competitiva no final da década de 1980. A teoria da vantagem competitiva 

tem por base quatro diferentes teorias de estratégia organizacional divididas em dois 

eixos: no primeiro a teoria do posicionamento estratégico (como foco no ambiente 

externo), e a teoria baseada em recursos (que aponta que vantagem competitiva se 

impõe por fatores internos à firma, pela sua heterogeneidade de recursos). No segundo 
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eixo estão os modelos baseados na visão dinâmica de mercado: teoria de processos de 

mercado, e teoria das capacidades dinâmicas (aqui se inclui a teoria da competição 

baseada em competências) (LEITE; PORSSE, 2005). 

As teorias do posicionamento estratégico e aquela baseada em recursos, por si 

só, não conseguem se adequar à ambientes dinâmicos. Por isso, a teoria da competição 

baseada em recursos se coloca como um modelo integrador entre os dois eixos 

apontados acima. 

A teoria da vantagem competitiva entende que as pessoas são recursos 

estratégicos que irão, se bem mobilizados, levar a empresa a um posicionamento 

diferenciado. É um modelo vinculado à gestão de pessoas com base nas competências. 

Nesse modelo a proposta é a mobilização, o desenvolvimento das competências 

humanas de forma a viabilizarem as competências organizacionais, para tanto, a gestão 

de pessoas tem o papel de  

(...) gerar e sustentar recursos estratégicos, desenvolver capacidades e 
competências organizacionais, criar organizações mais flexíveis e 
inteligentes que seus competidores por apresentarem níveis superiores 
de cooperação, coordenação e inovação (MASCARENHAS, 2008b, p. 
128).  

Para que isso ocorra, o essencial nesse modelo é a criação de organizações mais 

dinâmicas por meio da aprendizagem constante dos seus atores. Assim, a vantagem 

competitiva fundamentada pela teoria da competição baseada em competências 

equilibra o entendimento do dinamismo e complexidade do mundo com a limitação das 

capacidades cognitivas.  

O que tornaria a empresa mais competitiva é a sua realidade única, pois ela se dá 

diante de interações que cada instituição tem de forma particular com seu corpo 

funcional, dotado com seu conhecimento específico, diante dos problemas reais 

surgidos no contexto da organização.  

Por isso eles questionam a idéia de criação de modelos de gestão, ou de 

melhores práticas.  Até consideram ser possível copiar políticas, mas a forma como elas 

são postas em prática em cada organização dependeria dos fatores e recursos que ela 

própria dispõe, ou seja, o aspecto informal não seria passível de ser replicado, ainda 

mais, “a fonte da vantagem competitiva de uma empresa residiria mais provavelmente 
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nas complexas interconexões entre o capital humano, estratégias, práticas e políticas de 

gestão de pessoas, que gerariam ambigüidade causal” (MASCARENHAS, 2008b, p. 

130). 

Assim, para a vantagem competitiva, a gestão de pessoas deveria  

(...) prover a organização com recursos que gerem valor, sejam raros e 
não possam ser imitados facilmente por outras organizações. (...) Isso 
requer que o RH dê ênfase ao desenvolvimento de sistemas coerentes 
de gestão de pessoas capazes de sustentar estes objetivos (BARNEY; 
WRIGHT, 1997, p 21, apud MASCARENHAS, 2008b, p 129) 

 Aquilo que levaria à raridade dos recursos e o seu diferencial são considerados 

por Muller (MASCARENHAS, 2008b) como barreiras à mobilidade e teria como 

pressupostos o desenvolvimento contextualizado das competências, os padrões de 

cooperação informal, a busca contínua pela construção do capital humano, a 

interdependência entre os diversos recursos e a arquitetura social (padrões sociais 

construídos ao longo de um processo gradual).  

 O modelo da vantagem competitiva, de certo modo, bebeu na fonte da gestão 

estratégica de pessoas, por essa ter colocado o setor de recursos humanos da empresa 

em evidência enquanto promotor das estratégias desenhadas para a organização. E pode 

ser entendido, segundo Mascarenhas (2008a, p.XVIII) que  

As propostas pioneiras de gestão estratégica de pessoas estariam 
associadas a perspectivas clássicas em estratégia, segundo uma visão 
da firma baseada na indústria (industry-based view of the firm). Essas 
propostas assumiam como premissa a noção de adaptação, isto é, as 
práticas de gestão de pessoas deveriam ser definidas em termos dos 
posicionamentos de mercado adotados pelas organizações (entre 
outras contingências externas à função), contribuindo para a 
implantação da estratégia, sendo esta um conjunto de atividades 
distintas da formulação da estratégia. Dá-se destaque às questões de 
alinhamento interno e externo da gestão de pessoas, bem como ao 
debate em torno da abordagem universalista, que postulava a 
existência de práticas de gestão cuja adoção estaria diretamente ligada 
a patamares mais elevados de desempenho organizacional. 
...  
Em um segundo momento, a renovação do modelo de gestão 

estratégica de pessoas se dá em conseqüência da influência crescente 
da visão baseada em recursos (resource-based view of the firm), de 
perspectivas baseadas em conhecimento (knowledge-based views of 

the firm) e das noções de aprendizagem organizacional e capacidades 
dinâmicas na explicação da vantagem competitiva.  
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 Diante dessa mudança, as pessoas não seriam importantes apenas por 

executarem a estratégia definida, elas seriam incluídas na sua formulação. Dessa forma, 

a área de gestão de pessoas passa a ser repensada a fim de ajudar as organizações a 

mobilizarem seu capital humano para desenvolverem suas competências de maneira 

contínua (MASCARENHAS, 2008b).  

Assim, o modelo da vantagem competitiva implica um dinamismo e 

especificidade na relação entre organização e pessoas que ali trabalham. Com isso 

entende-se que as “(...) identidades dos indivíduos e da organização são estruturas que 

se desenvolvem e evoluem continuamente” (MASCARENHAS, 2008b, p 132). Essa 

evolução se dá através do aprendizado e construção do conhecimento dentro da empresa 

e para que isso ocorra é fundamental haver formas de criar e compartilhar a memória 

organizacional frente as suas resoluções de problemas (LEITE, PORSSE, 2005). A 

criação dessa memória pode ocorrer através da geração do conhecimento; sua 

codificação, transformando-o de conhecimento tácito para explícito; e sua transferência 

(MARTINS, 2010). Para tanto, devem ser criadas iniciativas para esse 

compartilhamento do conhecimento, construindo e disseminando a memória da 

organização. Portanto, não basta a empresa ter o conhecimento ou habilidades, ou seja, 

o recurso, pois é a mobilização dos mesmos para sua aplicação que fará o diferencial 

para a organização. Surgindo, então, a noção de competência e de como atuar na 

aplicação desses recursos. 

Com isso, o modelo da vantagem competitiva também pode ser considerado 

como um modelo de gestão de pessoas por competências (FLEURY, 2002). Portanto, a 

maior vantagem das organizações seria o seu capital humano, e a área de recursos 

humanos deveria se transformar para agregar novas responsabilidades, além das 

operações burocráticas, ou seja, deveria buscar ações de estímulo à aprendizagem, às 

mudanças organizacionais, de apoio às equipes, entre outras. Mascarenhas (2008a) 

fazendo alusão à Ulrich, diz ainda que “a área de RH deveria organizar-se com base no 

modelo de múltiplus papéis”, ou seja, deveria “(1) ser um parceiro estratégico; (2) ser 

um especialista administrativo. (3) ser um “defensor” dos funcionários; (4) ser um 

agente de mudanças” (MASCARENHAS, 2008c, p. 157)  

Como o modelo da vantagem competitiva pode ser considerado um 

desdobramento da gestão estratégica de pessoas, então a abordagem por competências 
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pode ser definida como uma gestão estratégica com base em competências que busca 

“alinhar realmente as competências individuais às competências organizacionais e às 

estratégias de negócio das empresas” (FLEURY; FLEURY, 2004, p.84) 

A proposta do modelo baseado em competências seria de conduzir as pessoas a 

alcançarem diversos níveis de complexidade à medida que se desenvolvem, para irem 

abarcando novas responsabilidades. Ou seja, muda-se o entendimento de qualificação 

para um posto de trabalho específico, para qualificação enquanto competências que 

poderão ser requeridas em diversas situações de naturezas singulares e inéditas, levando 

ao “exercício sistemático de uma reflexividade no trabalho” (ZARIFIAN, 1996, apud 

PIRES, 2005, p.14). O posto de trabalho é um conceito estático com tarefas específicas, 

já o modelo de competências sinaliza que o trabalha é o que acontece diante das 

situações inusitadas do dia a dia, ou seja, dos eventos, ou seja, aquilo que acontece de 

forma imprevista (Zarifian, 2004), assim o profissional tem que saber mobilizar suas 

competências para dar conta das situações que surgirem. 

A ideia de se trabalhar com o conceito de competência no sentido dado por 

Zarifian é porque ele estaria associado à agregação de valor e entrega feita pela pessoa, 

assim ele se relaciona com a mobilização dos conhecimentos e habilidades dentro de 

uma determinada situação. Dessa forma, se a pessoa agrega valor à empresa ela 

contribui para a manutenção da vantagem competitiva da mesma, contribuindo para o 

rol de conhecimento da organização, aumentando seu patrimônio (DUTRA, 2008). 

Já a complexidade muda o parâmetro de avaliação dessa agregação de valor que 

antes seria dada pelo cargo. A pessoa atingiria maiores níveis de complexidade à 

medida que tem maior compreensão sobre o contexto e vai lidando com situações 

menos estruturadas que lhe demandam maiores desafios e responsabilidades, assim 

independe do cargo e está ligada ao desenvolvimento da pessoa. Se antes a descrição 

dos cargos se dava em relação às atividades exercidas, atualmente ela deve ocorrer em 

função das expectativas de entregas (DUTRA, 2008). 

 Por isso, quando se fala em criar maior flexibilidade nas empresas, as atividades 

desenvolvidas envolvem conhecimentos mais amplos, gerando, assim, um novo perfil 

de profissional. Esse novo funcionário deverá ser orientado pela sua automobilização, 

para interdisciplinaridade, para o autodesenvolvimento, para desafios e missões, deverá 

ser capaz de aprender e manter-se atualizado, de ser empreendedor e comprometido 
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com a empresa (SILVEIRA, 2010), pois como eles não teriam mais prescritas quais 

ações realizar diante das situações e sim quais as entregas, ou competências esperadas, 

eles podem definir o como fazer no momento em que os acontecimentos aparecem. 

 Isso vai ao encontro da ideia de que é necessário a empresa estar em constante 

aprendizagem para poder manter-se à frente de seus concorrentes. Por isso, Peter Senge 

afirmava que “a característica marcante de sucesso de empresas é a capacidade que 

possuem para aprender” (SENGE, 1990, apud CLEGG, 2011, p.345). O conhecimento é 

o diferencial das organizações modernas, para tanto ele não deve ficar concentrado na 

alta administração, ele deve ser disseminado e, para Wenger, a aprendizagem ocorre no 

encontro diário do profissional com suas experiências (CLEGG, 2011) e a pessoa terá 

um desenvolvimento contínuo se ela for constantemente desafiada nas suas atividades. 

 Portanto, é possível concluir que esse modelo de gestão por competências visa 

um desenvolvimento contínuo, demandando assim uma postura mais empreendedora 

dos próprios funcionários e dos gestores. 

2.2. Gestão de Pessoas no serviço público 
 

 Dada as mudanças que foram ocorrendo na gestão de pessoas do setor privado, a 

administração pública também passou a repensar sua atuação na área de pessoal. Diante 

das especificidades do setor público, foram propostas algumas alterações para coibir 

comportamentos incompatíveis com os princípios constitucionais de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, ao longo dos anos, foi 

criada a obrigatoriedade do concurso público para ingresso na administração direta e 

indireta, passou a existir a necessidade de aprovação no estágio probatório para que o 

servidor tenha estabilidade e foi instituída a avaliação periódica de desempenho 

(BRASIL, 2013a) 

Segundo Pires (2005) a década de 1990 estava balizada por algumas ocorrências 

significativas no setor público, como o aumento de cargos organizados em carreiras do 

serviço público federal, as distorções na remuneração, e os desvios nas avaliações de 

desempenho das organizações. 

 Assim, durante a reforma gerencial brasileira ocorrida por meio do PDRAE, já 

abordada no capítulo inicial desse trabalho, houve propostas de mudanças na política de 



 
 

24 
 

recursos humanos para que, além de regularizar questões salariais e de cargos, houvesse 

mais agilidade e dinamismo nas suas políticas. Dentre essas propostas existiam  

a política de concursos, a revisão da política remuneratória das 
carreiras de Estado, a reorganização das carreiras e cargos, a 
consolidação da avaliação de desempenho como principal mecanismo 
para a concessão de incentivos, assim como para o diagnóstico das 
necessidades, e as políticas de capacitação. (BRASIL, 1998b, p13) 

 Apesar de muitas das propostas do PDRAE não terem sido concluídas, a 

semente havia sido plantada e gerou como consequência o anteriormente citado 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), criado em 

2005 por meio do Decreto nº 5378/05. O GesPública tem por objetivo “contribuir para a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da 

competitividade do país” (BRASIL, 2005, art.1º), e deverá desenvolver ações com o fim 

de: 

I - eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das 
competências constitucionais do Poder Executivo Federal; 
II - promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas; 
III - promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos 
recursos, relativamente aos resultados da ação pública; 
IV - assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, 
promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; e 
V - promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética. 
(BRASIL, 2005a, art 2º) 

O GesPública se baseia no convencimento dos servidores da necessidade de 

construção de uma nova gestão pública, alicerçada por novos hábitos gerenciais, pois 

considera que o maior desafio do administrador público não está no nível econômico, 

mas sim no gerencial.  

Diante dessa proposta de mudança cultural, cria-se a Política e as Diretrizes para 

o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública, instituída pelo Decreto nº 

5707/06. Este decreto trouxe para o âmbito do governo federal a gestão por 

competências, considerada como um conjunto de ações de capacitações que visa 

desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para os servidores 

atingirem os objetivos organizacionais, tendo como finalidade 

Art. 1º (...) 
I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos 
prestados ao cidadão; 
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II - desenvolvimento permanente do servidor público; 
III - adequação das competências requeridas dos servidores aos 
objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual; 
IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 
V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 
(BRASIL, 2006a) 

O GesPública tem como base os seguintes princípios (PROGRAMA 

NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA E DESBUROCRATIZAÇÃO, 2014a): 

a) pensamento sistêmico, que considera que se deve gerenciar buscando 

entender as diversas relações de interdependência entre os diversos 

elementos de uma instituição, assim como ela e seu ambiente externo; 

b)  aprendizagem organizacional, que é a busca constante de novos 

conhecimentos, transformando-os em valor para a organização; 

c) cultura da inovação, ou seja, fomento à criatividade; 

d) geração de valor, que é a busca por resultados consistentes, que se 

transformem em valores tangíveis e intangíveis; 

e) desenvolvimento de parcerias, ou seja, realizar atividades junto a outras 

instituições; 

f) controle social, que é considerar a participação das partes interessadas no 

gerenciamento; 

g) gestão participativa, que é a busca por colaboração das pessoas; 

h) orientação por processos e informações, ou seja, gerenciar com base em 

processos e informações para embasar as decisões a serem tomadas; 

i) responsabilidade social, que é a busca para assegurar a cidadania; 

j) comprometimento com as pessoas, que é a busca por melhor qualidade nas 

relações de trabalho; 

k) visão de futuro, que é a capacidade de antecipar-se às necessidades e ter 

direcionamento estratégico; 

l) liderança e constância de propósitos, que é a gestão que busca motivar as 

pessoas a fim de alcançar cooperação. 

 Considerando a tendência, por meio das legislações apresentadas, de melhoria da 

gestão e da busca pela excelência, o GesPública passou a utilizar um instrumento de 

avaliação da gestão pública baseado em parâmetros internacionais, considerando que 

“avaliar um sistema de gestão real implica verificar em que medida esse sistema real se 
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aproxima da composição, da direcionalidade e dos princípios e características do 

sistema-modelo” (LIMA, 2007, p. 100).  

Desde a instituição desse instrumento de avaliação, ele tem sido atualizado de 

acordo com o que é considerado as melhores práticas na área de gestão, incluindo a 

iniciativa privada.  

Somando-se aos fundamentos do GesPública os princípios constitucionais 

(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) chega-se à excelência 

na gestão pública (PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA E 

DESBUROCRATIZAÇÃO, 2009a), de modo que esse instrumento viria ao encontro do 

Decreto nº 5378/05 que estabelece 

Art. 3o  Para consecução do disposto nos arts. 1o e 2o, o 
GESPÚBLICA, por meio do Comitê Gestor de que trata o art. 7o, 
deverá: 
I - mobilizar os órgãos e entidades da administração pública para a 
melhoria da gestão e para a desburocratização; 
II - apoiar tecnicamente os órgãos e entidades da administração 
pública na melhoria do atendimento ao cidadão e na simplificação de 
procedimentos e normas; 
III - orientar e capacitar os órgãos e entidades da administração 
pública para a implantação de ciclos contínuos de avaliação e de 
melhoria da gestão; e 
IV - desenvolver modelo de excelência em gestão pública, fixando 
parâmetros e critérios para a avaliação e melhoria da qualidade da 
gestão pública, da capacidade de atendimento ao cidadão e da 
eficiência e eficácia dos atos da administração pública federal. 

O modelo de excelência em gestão pública foi desenvolvido a partir da 

adaptação de modelos de vários países, e buscou preservar as características essenciais 

que os definiam, ainda que adaptados à realidade pública brasileira. Assim, foi realizado 

um levantamento do que eram consideradas as melhores práticas na administração do 

setor privado para que fossem levados ao setor público os parâmetros de avaliação e 

sugestões de melhoria.  

O modelo do GesPública foi desenvolvido em oito partes, divididas em quatro 

blocos (PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA E 

DESBUROCRATIZAÇÃO 2014b): 

- bloco 1 (planejamento): governança, estratégias e planos, sociedade (público 

alvo), e interesse público e cidadania; 

- bloco 2 (execução): pessoas (que abarcar os sistemas de trabalho, o 

desenvolvimento profissional e a qualidade de vida) e processos; 
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- bloco 3 (controle): resultados; 

- bloco 4 (inteligência organizacional):  informação e conhecimento. 

 Cada um desses oito critérios de excelência foi dividido conforme outros 

critérios de avaliação1. Entretanto, os pontos importantes para este trabalho a serem 

destacados referente aos quatro blocos do GesPública, e que estão dentro dos critérios 

de avaliação, são: a) a necessidade de avaliar o alinhamento da gestão com a finalidade 

do órgão, e como esse direcionamento é passado aos servidores; b) a implementação de 

uma liderança participativa, que seja avaliada por meio de indicadores de liderança; c) a 

identificação e desenvolvimento de líderes; d) o estímulo à aprendizagem e inovação; e) 

o estabelecimento de indicadores para analisar o desempenho da instituição; f) a 

necessidade de análise do ambiente externo e interno para a formulação da estratégia; g) 

o incentivo à práticas de registro e compartilhamento do conhecimento; h) a criação de 

métodos para identificação das competências profissionais; i) a criação de práticas de 

formação e integração de novos servidores; j) a utilização das competências para o 

provimento de cargos; k) a forma de identificação dos programas de capacitação; l) a 

avaliação por competências, e m) o estabelecimento de práticas de qualidade de vida e 

análise de riscos, que contribuam para um ambiente de trabalho saudável, que gere 

satisfação e motivação aos servidores. 

Diante da legislação proposta, observa-se uma intenção em se utilizar no setor 

público o modelo baseado em competências. A Organização das Nações Unidas (ONU), 

em 2006, escreveu um artigo no qual considera que esse uso seria importante para tentar 

alcançar os objetivos do governo. 

Além disso, setor público deveria incorporar o mérito e a flexibilidade em seus 

sistemas de gestão   

O primeiro, essencial para assegurar a profissionalização da 
administração pública, combatendo arbitrariedade, o nepotismo e o 
clientelismo político. O segundo, para fazer a administrações públicas 
mais receptivas aos novos requerimentos de eficácia, eficiência, 
orientação a resultados, transparência e responsabilização. (LONGO, 
2005, apud MARINI, 2008, p.6-7) 

Com o intuito de obter resultados cada vez mais efetivos na área pública, as 

práticas de gestão de recursos humanos estão sendo vistas com novos olhares, em busca 

de um melhor desempenho. Vários países membros da Organização para a Cooperação 

                                                           
1 No anexo A estão os critérios de excelência com seus critérios de avaliação. 
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e Desenvolvimento Económico (OCDE) tem feito, ou fizeram, reformas focadas nas 

competências dos servidores públicos. Segundo o relatório da OCDE, de 2010, os países 

líderes em tais ações implantaram um sistema gestão por competências que abrange 

recrutamento, formação e desenvolvimento de pessoal.  

Entende-se que a gestão por competências pode propiciar uma maior definição 

das habilidades e comportamentos para a execução do trabalho e uma maior relação das 

atividades de gestão de recursos humanos. Com isso, e considerando a utilização das 

competências para integrar as políticas de recursos humanos e as práticas de gestão, 

tem-se a gestão estratégica de competências (ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS, 2010). 

Segundo o relatório da OCDE (2010) alguns dos fatores que estimularam a 

propagação da gestão por competências no serviço público foram: 

 
 (...) desejo de imputar valores e habilidades gerenciais especialmente 
entre altos servidores públicos, usando os modelos que definem a 
competência genérica de liderança e as competências de gestão que os 
gerentes seniores devem ter.(...)  
 As competências são muitas vezes utilizas como uma ferramenta para 
gerir as mudanças – por exemplo, para criar um entendimento comum 
sobre questões como foco em resultados e orientação para o cliente – e 
introduzir formas mais flexíveis de trabalho no serviço público. (...) 
Outro fator importante tem sido a utilização das competências para 
melhorar o planejamento da força de trabalho e os processos de 
recrutamento e seleção, tornando essas atividades críticas baseadas em 
uma análise das competências necessárias aos serviços públicos. (...) 
A gestão por competências também se espalhou na medida em que os 
serviços públicos têm colocado mais ênfase na melhoria das 
competências dos seus trabalhadores, no desenvolvimento profissional 
contínuo e na aprendizagem ao longo da vida. (...) 
Outro fator foi a disseminação da gestão por desempenho no setor 
público. (...) 
(ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS, 2010, p.132) 
 

 
No Brasil, a gestão por competências tem sido utilizada como uma forma de 

valorizar o serviço público e propagar uma cultura de desenvolvimento contínuo. 

Ainda de acordo com o relatório da OCDE, a gestão por competências pode 

contribuir para que o governo brasileiro defina melhor suas prioridades, aprimore os 

meios de recrutamento e seleção, desenvolva melhor seus funcionários identificando 

lacunas de competências diante das necessidades de negócio da área onde atua, gerencie 

melhor a mobilidade dos servidores identificando as oportunidades de movimentação 
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horizontal e vertical, faça uma efetiva gestão do desempenho (ORGANIZAÇÃO DE 

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS, 2010). 

Cabe ressaltar que, para que o modelo não se torne estático e obsoleto ou que as 

competências se tornem um fim em si mesmas, é necessário que ele seja revisto e 

reavaliado periodicamente e que seja planejado como as competências serão integradas 

nas diversas áreas de recursos humanos. 

Assim, dentre as revisões bibliográfica e documental apresentadas e 

considerando que o modelo de gestão de pessoas no setor público se alimenta de muitos 

elementos das teorias voltadas para as empresas privadas, foram propostos para este 

trabalho alguns pontos considerados fundamentais para um bom gerenciamento da área 

de pessoal que foram agrupados da seguinte maneira: 

• Planejamento organizacional. Foi identificada na literatura a 

importância do alinhamento das políticas de gestão de pessoas com as 

estratégias organizacionais. Assim, nesse item serão identificados como a 

construção da estratégia foi elaborada e se a gestão de pessoas está 

alinhada à mesma. Importante identificar se há visão de futuro e 

pensamento sistêmico. 

• Avaliação de desempenho. A literatura apresentada coloca como 

fundamental a institucionalização de tal ação dentro de um ciclo de 

gestão do desempenho como um todo. Assim serão identificados nos 

documentos oficiais se na gestão do desempenho há o estabelecimento de 

metas/resultados a serem alcançados até a elaboração de feedback; e 

construção de planos de desenvolvimento, baseado nas competências 

necessárias para a instituição e na sua estratégia.  

• Liderança. A literatura nos aponta que a liderança tem papel 

fundamental na correta identificação das necessidades do serviço e dos 

servidores. Assim, é essencial que os potenciais líderes sejam 

identificados precocemente para serem desenvolvidos, e que os líderes 

em ação sejam avaliados, assim como a forma como eles são alocados 

nos cargos de confiança, itens que deverão ser analisados nos 

documentos pesquisados. 

• Gestão Participativa. De acordo com os autores da área de gestão de 

pessoas, apontou-se que as ações traçadas pelas organizações devem ser 
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realizadas com a participação dos funcionários para que estes se sintam 

parte do negócio e consigam ter uma visão melhor dos seus objetivos, 

gerando maior motivação e colaboração dos profissionais. Dessa forma, a 

análise desse tema tratará de evidenciar a existência de estímulo oficial à 

gestão participativa. 

• Desenvolvimento profissional/Gestão do conhecimento. Esse item tem 

importância crucial, tendo em vista que o modelo da vantagem 

competitiva o considera essencial para a construção de empresas 

dinâmicas e diante de ambiente complexos. Aqui serão identificadas: o 

estímulo à capacitação e ao desenvolvimento individual; os meios de 

retenção e compartilhamento do conhecimento; e evidência de 

documentos formais proposição de criação de banco de talentos. 

• Gestão de talentos. Diante da literatura observa-se a ênfase atual em 

considerar o corpo de funcionários como o diferencial para a 

organização. Assim, esse tema busca destacar a existência de políticas 

oficiais de seleção, integração, retenção, benefícios, ou seja, ações que 

visem desde o provimento até a manutenção do funcionário. Além disso, 

a pesquisa buscará identificar se o sistema de recompensas a ser estudado 

leva em consideração a avaliação de desempenho dos servidores. 

• Cargos. A literatura aponta que definição dos cargos tem passado por 

diversas alterações, chegando aos dias atuais em se falar de espaço 

ocupacional2, perfil de competências. Assim, esse item pretende 

identificar se a concepção dos cargos está alinhada com essas definições 

mais abrangentes. 

• Incentivo à inovação. Os autores apresentados, tanto na administração 

privada quanto na pública, têm apontado esse item como fundamental 

para manter uma organização viva, atenta às mudanças constantes que 

ocorrem no mundo organizacional. Assim, esse critério busca identificar 

se há política de estímulo à inovação, à melhoria contínua dos processos, 

e à criatividade. 

• Qualidade de vida. A literatura nos apresenta mudanças nas ações na 

área de recursos humanos que irão melhorar tanto a eficácia das 

                                                           
2
 Espaço ocupacional pode ser definido como um conjunto de atribuições e responsabilidade das pessoas, de forma a 

gerar uma relação entre entrega e complexidade (DUTRA, 2008). 
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empresas quanto o clima organizacional, gerando melhoria da qualidade 

de vida dos seus funcionários ao reconhecê-los como parte ativa e 

integrante do sucesso da organização. Assim, esse item busca identificar 

políticas para desenvolvimentos de ações de qualidade de vida. 

Esses critérios são considerados, aqui, como diretrizes para uma boa prática de 

gestão, a qual se define quando a instituição está alinhada com essas categorias. Esses 

grupos misturam alguns indicadores dos ciclos de avaliação do GesPública e temas 

apresentados como importantes na revisão da literatura sobre gestão nas empresas 

privadas. Assim eles foram agrupados em grandes categorias, de forma específica para 

este trabalho, que englobam descrições com itens a serem identificados no decorrer da 

análise.  

Dessa forma, o capítulo posterior irá abordar de forma mais detalhada a 

metodologia proposta para a realização deste trabalho, para que, após esse 

entendimento, possa ser realizado o estudo de caso referente ao tema proposto e a 

análise dos dados. 
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3 – METODOLOGIA 

 

 O presente capítulo pretende indicar os principais referenciais metodológicos 

que têm norteado a construção do conhecimento neste trabalho de conclusão de curso. 

Além disso, será abordado como os dados foram coletados e como serão tratados para 

análise. 

3.1. Referências metodológicas  
 

A motivação inicial da autora acerca dessa pesquisa se deu a partir da 

necessidade de aumentar seu conhecimento na área de gestão de pessoas no setor 

público. Para tanto, buscou-se o método hipotético-dedutivo, pois ele visa testar uma 

hipótese a partir da dedução, ou seja, a partir da inferência das teorias e leis sobre os 

fenômenos singulares. (LAKATOS; MARCONI, 2006). 

A partir desse desejo, esse trabalho foi construído tendo como objetivo geral 

realizar um estudo comparativo entre a política de gestão de pessoas do TCU e as boas 

práticas sugeridas na literatura. E busca-se atingir esse objetivo ao realizar as seguintes 

ações, consideradas objetivos intermediários: definir o conceito de boas práticas de 

gestão estratégica de pessoas aplicadas ao setor público; identificar e analisar os 

documentos divulgados no site do TCU relativos à política de gestão de pessoas; 

comparar a política de gestão de pessoas do TCU com as boas práticas identificadas; 

avaliar se a política de gestão de pessoas do TCU está alinhada à literatura existente; 

indicar qual a tendência do TCU em relação às boas práticas de gestão. 

Assim, quanto aos fins, essa pesquisa se caracteriza por ser descritiva, pois visa 

expor determinado fenômeno, no caso a gestão de pessoas no TCU. Já quanto aos 

meios, esse estudo pode ser considerado ao mesmo tempo bibliográfico, documental e 

estudo de caso. (VERGARA, 2006). 

Dessa forma, a pesquisa realizada para esta monografia se inicia com um 

levantamento bibliográfico sobre a administração pública e depois sobre a área de 

gestão de pessoas no setor público e privado, já realizados nos dois primeiros capítulos. 

E, entendendo que o referencial teórico serve de instrumento para o pesquisador na sua 

construção interpretativa (REY, 2005), ao final do segundo capítulo foram construídas 
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categorias para análise posterior do que seriam consideradas ações relevantes para se 

conduzir uma boa gestão de pessoas dentro do caráter estratégico no setor público, a 

partir dos autores estudados.  

O referencial bibliográfico foi estudado a partir dos autores que falavam 

especificamente sobre o tema, por meio de livros, monografias e dissertações, e 

posteriormente foi sendo ampliado a partir daqueles que eram citados como referências 

na área, ou definidores de conceitos.  

A investigação documental se inicia no segundo capítulo perpassando todo o 

capítulo 4, onde será abordado o estudo de caso, pois esse se dará a partir dos 

documentos do órgão público estudado. 

O levantamento documental teve como ponto de partida o estudo de 

monografias, dissertações acerca do tema da administração pública e gestão de pessoas 

no setor público, e também temas sobre as ações de gestão de pessoas do TCU, para que 

a partir desse estudo fossem identificadas as leis, portarias e resoluções, ou seja, os 

documentos que de fato faziam parte do tema a ser estudado.  

A partir desse levantamento de quais documentos seriam importantes para o 

presente estudo, eles foram pesquisados pela autora e integrados à revisão bibliográfica, 

já realizada nos capítulos anteriores. Já os documentos referentes ao TCU serão a base 

para a construção do estudo de caso, pois a trajetória da gestão de pessoas desse órgão 

escolhido será delineada a partir dos documentos públicos que foram construindo suas 

diretrizes de ações, tendo em vista que o setor público precisa agir conforme a lei, 

assim, elas inicialmente são criadas para que posteriormente as ações possam ser 

realizadas.  

Assim, o trabalho segue a definição de Vergara (2006, p.49) de estudo de caso, 

“estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como 

pessoa, família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo país. Tem 

caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser realizada em campo”. 

Sabendo das atualizações legais que possam existir, é considerável frisar que os 

normativos abordados ao longo deste trabalho foram pesquisados na internet no período 

de outubro a novembro de 2014. 
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É importante ressaltar que essa pesquisa se delimita ao estudo dos documentos 

oficiais sobre a gestão de pessoas, e as inferências serão realizadas a partir deles e não 

se de fato as ações estão ocorrendo. Assim, esse estudo de caso é de base estritamente 

documental. 

O tratamento dos dados será realizado por meio dos nortes dados pela análise 

qualitativa de conteúdo, já que a partir da revisão bibliográfica foram criadas categorias 

de análise, apesar dessas categorias se delimitarem por ideias ou temas e não por 

estruturas lingüísticas.  

Puxaria para o parágrafo acima. Apesar de os grupos serem feitos com base em 

temas, isso não descaracteriza o método, já que dentre algumas das características da 

análise qualitativa do conteúdo existe a categorização a partir das suas gradações de 

sentido, e o fato de haver menos codificação do conteúdo (LAVILLE, 1999).  

 Já a análise final se dará com base no emparelhamento, que é uma interpretação 

dos dados de forma qualitativa que usa a comparação entre a teoria e o fenômeno 

estudado, nesse caso os documentos do TCU. 

As definições das categorias de análise mostram a subjetividade e interpretação 

da autora no momento de delimitá-los e delineá-los, pois como aponta Rey (2005, p.77) 

“o significado da informação não surge como produto de uma sequência de dados, mas 

como resultado de sua integração no processo de pensamento que acompanha a 

pesquisa, que é, essencialmente, um processo de produção teórica (...)”.  

Dessa forma, no próximo capítulo será feito o estudo de caso, a partir da política 

de gestão de pessoas do TCU, para que a análise proposta em relação aos critérios 

elencados no capítulo dois possa ser realizada posteriormente.  
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4 - TCU E SUA TRAJETÓRIA NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
O presente capítulo irá apresentar uma breve contextualização sobre o Tribunal 

de Contas da União (TCU) para que possa ser entendido seu papel-chave na sociedade 

brasileira. Posteriormente, o foco do capítulo será o de proporcionar uma visão sobre a 

evolução da política de gestão de pessoas nesse órgão. 

4.1. TCU: História  
 

No mundo contemporâneo, especialmente em Estados democráticos, mesmo 

diante dos vários tipos de regimes políticos, paira a necessidade de fiscalizar as ações 

governamentais, já que elas são feitas a partir do dinheiro público arrecadado por meio 

de tributos. 

Quando se consolida o Estado de Direito, definido enquanto aquele que busca 

cumprir as leis e atender ao interesse público, faz-se necessária a criação de condições 

para que as leis sejam colocas em prática e para que os abusos de poder sejam evitados. 

Assim, foram criados os sistemas de controle da administração pública. (MILESKI, 

2011, p. 168) 

Segundo a declaração de INTOSAI3, 

A instituição do controle é inerente à administração das finanças 
públicas, a qual constitui uma gestão fiduciária. O controle das 
finanças públicas não é um fim em si mesmo, mas um elemento 
indispensável de um sistema regulador, que tem por fim assinalar em 
tempo útil os desvios relativos à norma ou o desrespeito dos princípios 
da conformidade com as leis de eficiência, eficácia e de economia da 
gestão financeira de modo a que se possa, em cada caso, tomar 
medidas corretivas, precisar a responsabilidade das partes em questão, 
obter a reparação, ou tomar medidas para impedir, ou pelo menos 
tornar mais difícil, perpetrar atos desta natureza. (INTOSAI, apud 
AGUIAR, 2011, p.132). 

 

A ação do controle pode ser realizada das seguintes maneiras: Controle 

Institucional e Controle Social (AGUIAR, 2011). 

Controle Institucional pode ser realizado como: 

• Autotutela� é o poder-dever da administração de anular ou revogar seus 

próprios atos, a depender se ilegais, para o primeiro, ou se contrários ao 

interesse público, para o último. 

                                                           
3
 Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
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• Controle interno� exercido pelo próprio órgão que se pretende controlar.  

• Controle externo� exercido por órgão que está fora daquele que se 

pretende realizar o controle. Ele é compreendido pelo controle 

parlamentar direto; pelos tribunais de contas; e pelo controle judicial. 

Já o Controle Social é aquele exercido pela sociedade civil organizada ou pelo 

próprio cidadão e pode ser considerado uma modalidade de controle externo. 

Diante disso, foram criados órgãos para fiscalizar o uso dos recursos públicos, e 

dentre os órgãos externos de fiscalização existem as Controladorias (órgão unipessoal) e 

os Tribunais de Contas (órgão colegiado) – este último adotado pelo Brasil.  

No Brasil, ainda nos primórdios das ideias republicanas, buscaram-se formas de 

limitar o poder dos governantes, exercido pela monarquia, e que aumentasse o poder do 

povo. Com a proclamação da República, em 1889, puderam ser concretizadas as ações 

que visassem à efetivação de tais ideais, sendo criado o Tribunal de Contas em 1890 

pelo Decreto nº 966-A, com o objetivo de “examinar, rever e julgar todas as operações 

concernentes à receita e à despesa” (MILESKI, 2011, p. 232). 

O Tribunal de Contas estava embasado nos princípios da autonomia, 

fiscalização, julgamento, vigilância e energia. Sua inclusão no texto constitucional 

ocorreu em 1891. Entretanto, inicialmente não havia o termo “da União”, este só veio a 

ser incorporado com a Constituição de 1967(AGUIAR, 2011). 

Atualmente, o TCU tem sede no Distrito Federal e jurisdição em todo território 

nacional. É composto por nove Ministros, sendo um terço nomeado pelo Presidente da 

República e aprovado pelo Senado Federal e dois terços escolhidos pelo Congresso 

Nacional.  

Suas competências, que foram ampliadas pela Constituição Federal (CF) de 

1988, são: 

Art.70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder. 
(...) 
Art.71. O controle externo, a cargo do Congresso, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, (...) (BRASIL, 2013a). 

 
Diante das atribuições do referido órgão, o controle na administração pública 

pode ser definido como a faculdade de vigilância de processos/rotinas e atuações de um 
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órgão tendo por finalidade gerar informações para se certificar que eles estão sendo 

executados de acordo com as normas estabelecidas.  

 Para realizar o seu objetivo final, o de controle externo, o Regimento Interno do 

TCU (BRASIL, 2011b) aponta cinco instrumentos de fiscalização: levantamento, 

auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento. De uma forma geral, o 

levantamento é utilizado para conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos, 

para identificar instrumentos de fiscalização e para avaliar a viabilidade de realizar a 

fiscalização; a auditoria visa examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão; 

a inspeção busca esclarecer dúvidas, lacunas de informações, apurar denúncias; o 

acompanhamento serve para avaliar, durante um período predeterminado, o 

desempenho dos órgãos; e o monitoramento verifica o cumprimento de decisões e os 

resultados provenientes das mesmas.  

Como o TCU possui a função de auxiliar o Congresso Nacional no exercício do 

controle externo da administração pública, e, além disso, considerando que ele serve de 

exemplo a todos os gestores (ZYMLER, apud, BRASIL, 2011a), para que ele consiga 

atingir seu objetivo final, é necessário ter um corpo de servidores capacitado, motivado 

e estrategicamente direcionado para sua missão. 

4.2. Planejamento Estratégico 
 

O TCU tem galgado desde 1994 os caminhos para a construção e evolução dos 

Planos Estratégicos do Tribunal (PET) de acordo com novas ferramentas de gestão que 

vão surgindo. Nessa data foi lançado o primeiro PET. Em 1999, já sob influência da 

metodologia do Gerenciamento por Diretrizes (GPD), foram incorporados a visão de 

futuro e o negócio da instituição, e foi revista a missão do TCU. Em 2001, foi incluída a 

auto-avaliação como forma de subsidiar a elaboração do plano (BRASIL, 2011a). 

Em busca de novos avanços, em 2003, o TCU incluiu os indicadores de gestão, 

as estratégias de atuação do Tribunal e os valores institucionais na elaboração do PET. 

Já em 2005, a metodologia do GPD foi combinada com a do Balanced Scorecard 

(BSC), adotando, assim, um modelo de planejamento híbrido, que estaria voltado tanto 

para o lado operacional quanto para o estratégico. 

Com o avançar dos anos, o ambiente em que se encontrava o TCU estava mais 

complexo, dinâmico e interativo. Assim o Órgão acrescentou mais uma ferramenta para 
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a formulação e gestão do seu PET, a análise de cenários prospectivos, pois pretendia 

criar uma estratégia que não se tornasse obsoleta em um curto espaço de tempo. Essa 

ferramenta estuda a probabilidade de ocorrência de eventos futuros que possam gerar 

impactos ao Tribunal, gerando, assim, um planejamento mais consistente. Com isso, o 

PET 2011 foi baseado nessa metodologia de cenários. 

Atualmente, o TCU é regido pelo Plano Estratégico (PET) 2011-2015. Um ponto 

importante a se considerar para a gestão de pessoas é a informação de que todas as 

unidades do TCU possuem metas cujo resultado gera impacto financeiro na 

remuneração dos servidores. 

 A identidade estratégica do TCU foi definida da seguinte maneira (PET 2011-

2015): 

- Negócio � controle externo da administração pública e da gestão dos recursos 

públicos federais. 

- Missão � controlar a administração pública para contribuir com seu 

aperfeiçoamento em benefício da sociedade. 

- Visão � ser reconhecido como instituição de excelência no controle e no 

aperfeiçoamento da administração pública. 

- Valores � ética, justiça, efetividade, independência, profissionalismo. 

As competências organizacionais, imprescindíveis para alcançar a missão 

institucional, são: orientação estratégica, gestão do relacionamento, gestão de pessoas, 

tecnologia de controle externo, domínio da informação e gestão de processos de 

trabalho. E os seus macroprocessos, que irão permitir uma visão estruturada do órgão, 

são: auxílio ao Congresso Nacional; promoção da transparência e do controle social; 

controle direto; controle com interveniência de terceiros; aperfeiçoamento da 

administração pública; planejamento e gestão; gestão de pessoas; tecnologia da 

informação; e logística.  

Além disso, o TCU entende que devem ser realizados investimentos na gestão 

do conhecimento e na modernização e integração das práticas de gestão de pessoas para 

preparar seus servidores para os desafios a serem enfrentados, realizando um 

desenvolvimento constante das competências profissionais e gerenciais. Para tanto, 

atualmente há o programa de desenvolvimento de competências que inclui 

competências de liderança e gestão, pessoais, técnicas, e o programa de aprimoramento 

profissional em auditoria.  
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O Plano Estratégico, dividido em Processos Internos, Orçamento e Logística, 

Resultados e Pessoas e Inovação, tem nesse último como objetivos estratégicos: 

- Fortalecimento da cultura orientada para resultados� nesse tópico busca-se 

que os servidores e toda a instituição estejam alinhados com as estratégias e objetivos 

organizacionais. Assim deverão ser acionadas práticas que “(...) assegurem a utilização 

do capital intelectual de forma alinhada com a missão, os objetivos estratégicos, os 

valores organizacionais e as metas da instituição (...)” (BRSIL, 2011a, p.65). 

- Desenvolvimento da cultura de inovação� entende-se que a inovação 

proporcionará um aumento da qualidade e efetividade dos produtos e serviços 

oferecidos pelo Órgão, sem necessariamente aumentar o custo. 

- Desenvolvimento de competências gerenciais e profissionais� com esse 

objetivo entende-se que é importante capacitar os servidores nas aptidões necessárias ao 

seu espaço ocupacional, esse entendido como “contexto de atuação profissional” 

(BRASIL, 2006a) que engloba os perfis profissionais que norteariam tanto o 

desenvolvimento quanto o desempenho dos funcionários, alcançando de forma mais 

eficiente os resultados almejados. 

- Estruturação da gestão do conhecimento organizacional� entende-se que a 

adoção de práticas integradas de gestão do conhecimento poderá gerar ações de controle 

externo mais efetivas, eficientes e eficazes. 

- Modernização e integração das práticas de gestão de pessoas� entende-se que, 

ao viabilizar práticas de gestão que proporcionem o desenvolvimento de competências, 

haveria maior motivação e comprometimento dos servidores. 

Por fim, estão no PET as iniciativas estratégicas que são o conjunto de ações 

definidas para serem implementadas a longo e médio prazo para que sejam alcançados 

os objetivos definidos no mapa estratégico. Há também as iniciativas finalísticas e as de 

apoio. Dentre essas últimas existem propostas de aprimoramento das práticas de gestão 

do conhecimento e inteligência, do modelo de gestão de competências e de 

desempenho, do modelo de transição de gestão do TCU, da sistemática de alocação de 

pessoal e da promoção de saúde e qualidade de vida, do processo de gestão das 

informações gerenciais, alem de procurar aumentar a participação no processo de 

planejamento e melhoria da gestão. 
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4.3. Gestão de Pessoas no TCU 
 

A Lei Orgânica do TCU, Lei nº 8443/92, ao falar de sua organização interna, 

anuncia que o Tribunal disporá de secretaria como apoio técnico e administrativo para 

ajudá-lo a cumprir suas competências.  

Segundo a Resolução nº140, de 13.12.00, havia uma Secretaria de Recursos 

Humanos integrante da Secretaria-Geral de Administração. Ela tinha como finalidade 

“propor e conduzir políticas de recursos humanos e gerenciar e executar atividades 

inerentes à gestão de pessoal no âmbito do Tribunal de Contas da União” (BRASIL, 

20004). Entretanto suas funções ainda estavam muito focadas nas atividades de 

departamento de pessoal, as quais estavam incluídas as atividades de operacionalização 

da avaliação de desempenho e de planejamento, organização, execução e controle das 

atividades de recursos humanos (BRASIL, 2000). 

Em 2001, foi lançado o plano de carreiras do TCU, Lei nº 10.356/01, 

regulamentado pela Resolução nº 147/2001, posteriormente alterada pela Lei nº 12.776, 

de 28.12.2012, que incluía uma gratificação de desempenho a ser recebida de acordo 

com a natureza da atividade realizada e o alcance das metas acordadas. Esse plano pode 

ser considerado um primeiro esboço para uma futura gestão do desempenho 

(CONGRESSO NACIONAL DOS MEMBOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO 

BRASIL, 2011). 

 Continuando sua atenção à área de pessoal, o TCU lança, em 2003, o projeto 

Atena, Portaria-TCU nº 149, de 1º de julho de 2003, e prorrogado pela Portaria-TCU n° 

330, de 20.12.06. Era um projeto de modelo de Gestão do Desenvolvimento de Pessoas 

por Competências. Ele surgiu como um desdobramento do seu Plano Estratégico de 

2003-2007, no qual o item ‘aprimorar a política interna de gestão de pessoas’ era um 

dos objetivos estratégicos, visando à criação de um clima organizacional de satisfação. 

 Na Portaria de criação do Projeto Atena, foi destacado que as atividades de 

capacitação não estavam vinculadas às estratégias do Tribunal e que não existia 

especificação de quais conhecimentos e habilidades eram necessárias para cada função 

da organização. Assim, a alocação dos servidores não era baseada nas competências e 

terminava por não ser bem aproveitada. Com o desenrolar do projeto foram elaborados 

os seguintes produtos: política de gestão de pessoas; metodologia de avaliação de perfis 

                                                           
4
 Revogada pela Resolução nº 199, de 28 de dezembro de 2006. BRASIL, 2006c.  
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profissionais; competências técnicas descritas; programa de desenvolvimento de 

competências gerenciais; especificações técnicas para licitação da solução de tecnologia 

da informação; redesenho de processo; programa de desenvolvimento de competências 

pessoais; guia de desenvolvimento (BRASIL, 2003b, e BRASIL, 2006a). 

 Como abordado anteriormente, em 2006, como produto do projeto Atena, foi 

aprovada a Política de Gestão de Pessoas do TCU, Resolução nº 187/2006, na qual são 

elencados os princípios e responsabilidades da área de gestão de pessoas. Nessa 

Resolução busca-se que a gestão de pessoas esteja alinhada com as estratégias e valores 

organizacionais do TCU. Seu objetivo é definido como “(...) estimular o 

desenvolvimento de profissionais competentes e motivados para exercer suas 

responsabilidades, bem como comprometidos com a efetividade do controle externo e 

com a melhoria da gestão pública”. (BRASIL, 2006c). 

 Com essa nova política foram definidos os princípios que deveriam nortear a 

gestão de pessoas do TCU, sendo que as principais estratégias seriam a valorização das 

pessoas, o trabalho em equipe e a aprendizagem organizacional. Além disso, existiam 

outros princípios como criar ações para a promoção do bem-estar físico, psíquico e 

social dos servidores, definir e atualizar os espaços ocupacionais, bem como havia a 

orientação de informar os servidores sobre os perfis profissionais necessários para cada 

espaço ocupacional e sobre as ações e decisões que afetem a vida funcional.  

A referida Resolução estabelece que deverá haver um serviço de identificação de 

perfis profissionais, que as competências poderão ser identificadas através da avaliação 

e que haverá consultoria interna para orientação e autodesenvolvimento. Além disso, 

será estimulado o compartilhamento de conhecimentos relevantes para o Tribunal. As 

seleções, tanto de novos servidores quanto a interna de movimentação, serão baseadas 

nas competências necessárias para ocupar determinado espaço ocupacional e haverá 

ações de integração ao novo ambiente de trabalho para que a adaptação ocorra de forma 

harmoniosa. 

Outro ponto importante abordado pela Resolução é em relação ao 

reconhecimento das equipes ou servidores bem-sucedidos, e estratégias de apoio aos 

que não estão com desempenho satisfatório. 

Como forma de evitar rumores que possam afetar no clima organizacional, as 

práticas de gestão de pessoas deverão ser pautadas pela transparência. Além disso, elas 

buscarão ações que visem à eficiência, eficácia e melhoria contínua. 
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O gerente de linha, ou melhor, o chefe imediato, deve ter como premissa 

construir com sua equipe uma visão de futuro alinhada com as estratégias e valores da 

instituição, deverá otimizar o aproveitamento dos seus servidores, promover o 

desenvolvimento dos seus subordinados para as diversas competências, inclusive as de 

liderança, criar um clima agradável no setor, valorizar as realizações da equipe, e 

empenhar-se para criar condições que levem ao bom desempenho da equipe.   

Para que o gerente possa alcançar tais ações, o TCU estabelece que ele tenha 

acesso a programas específicos de liderança e gestão, assim como servidores com 

potencial aptidão para função gerencial, e aos de consultoria interna. Já os demais 

servidores terão acesso aos programas voltados para o desenvolvimento das 

competências pessoais e técnicas, além, também dos serviços da consultoria interna. 

Criou-se, para fins de assegurar a implantação dessa política de gestão de 

pessoas, o Comitê de Gestão de Pessoas, sendo responsável por realizar avaliações 

periódicas das práticas de gestão e estabelecer propostas de melhoria. À Secretaria de 

Recursos Humanos (Serec), posteriormente denominada Secretaria de Gestão de 

Pessoas5, e ao Instituto Serzedello Corrêa6, que tem dentre suas funções a de realizar 

ações de educação corporativa7, ficou a competência de coordenar e propor 

regulamentação das atividades para a realização de tal política. 

É importante destacar que a Política de Gestão de Pessoas foca no alinhamento 

estratégico com a instituição, na gestão do conhecimento e na gestão do desempenho. 

Além disso, observa-se que a gestão de pessoas é responsabilidade dos gerentes, tendo 

para estes o apoio da consultoria interna. 

Diante desses marcos oficiais para uma mudança na área de pessoal, o TCU, em 

2007, realiza um gesto simbólico e altera o nome da Secretaria de Recursos Humanos 

para Secretaria de Gestão de Pessoas. Assim, demonstra para todos na Casa que haverá 

um novo perfil de ações a serem implementadas pela nova Secretaria. Sua finalidade 

principal não será mais apenas as ações operacionais, como folha de pagamento, férias, 

freqüência, e sim a gestão do desempenho, tendo como premissas o seu alinhamento 

com os objetivos estratégicos da instituição e a gestão do conhecimento (CONGRESSO 

NACIONAL DOS MEMBOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, 2011, e 

Brasil, 2012e).  

                                                           
5 Secretaria de Recursos Humanos. Esta foi, posteriormente, denominada Secretaria de Gestão de Pessoas. (BRASIL, 
2012e). 
6Instituto Serzedello Corrêa. Criado pela Lei nº 8443, de 16.06.92. 
7 BRASIL, 2012e 
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Ainda como repercussão do Plano Estratégico 2003-2007, foi aprovado o projeto 

de implantação da Educação à Distância - Pégaso. Ele visava atender aos seguintes 

objetivos estratégicos: cumprir com tempestividades e qualidade as competências do 

TCU; fortalecer o relacionamento com a sociedade, Órgãos públicos; aprimorar a 

política interna de gestão de pessoas. 

O Instituto Serzedello Corrêa (ISC), criado para realizar ações de educação 

corporativa, tem papel decisivo na atual política, devendo a ele, também, atuar nas 

ações de gestão de pessoas aliando as ações de educação corporativa aos objetivos e 

estratégias do TCU (BRASIL, 2008). 

Diante do modelo de política de gestão de pessoas adotado por esta Corte de 

Contas e das mudanças que a sucederam existem os órgãos colegiados como o Comitê 

de Gestão de Pessoas e a Comissão de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento da 

Avaliação de Desempenho dos servidores que darão suporte às ações de gestão de 

pessoas, assegurando e monitorando sua efetiva implementação, além de existir a 

Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), subordinada à Secretaria-Geral de 

Administração, a qual compete 

propor e conduzir políticas de gestão de pessoas, bem como gerenciar 
e executar atividades inerentes a serviços de pessoal, à gestão de clima 
organizacional, desempenho profissional, saúde, qualidade de vida, 
alocação e movimentação de pessoas no âmbito do Tribunal 
(BRASIL, 2012e) 

  

Em relação especificamente ao Programa de Avaliação de Desempenho dos 

Servidores do TCU (PAD), a Portaria -TCU nº 125, de 28.05.12, discorre que se deve 

considerar a gestão do desempenho como um importante impulsionador para a 

motivação, comprometimento, integração e competência dos servidores para alcançar os 

resultados pretendidos.  Assim, são propostos dois tipos de fatores avaliativos: os fixos 

(produtividade e qualidade); e os variáveis. As metas variáveis são planejadas e 

acordadas entre chefia e servidor, sempre tendo relação com as metas definidas para a 

unidade específica e para o Tribunal como um todo. 

Os fatores para a avaliação variável são definidos como fatores gerais, 

destinados a todos os funcionários avaliáveis, e aqueles destinados para as funções de 

confiança de direção. Ambos estão alinhados com as estratégias do TCU. (BRASIL, 

2012b) 

Assim, em 2012, havia como fatores gerais variáveis o relacionamento 

profissional, a orientação para resultados (foco no cliente, inovação, capacidade de 
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iniciativa, responsabilidade, solução de problemas, tomada de decisão) e a 

aprendizagem e informação (aplicação do conhecimento, compartilhamento do 

conhecimento, autodesenvolvimento e abertura a feedback). Como fatores variáveis 

para cargos de direção havia o desenvolvimento da equipe (administração de conflitos, 

aprimoramento de competências dos subordinados, compartilhamento do conhecimento, 

decisão participativa, feedback,  reconhecimento e transparência), a gestão por 

resultados (alcance de resultados, alocação de competências, gestão de processos, 

tomada de decisão), a liderança por princípios (incentivo às boas práticas, compromisso 

com objetivos institucionais), a orientação estratégica (estabelecimento de prioridades, 

foco no cliente, visão sistêmica) e a inovação (adaptabilidade à mudança, incentivo à 

inovação, implantação de inovações) (BRASIL, 2012b). 

As notas das avaliações individuais são transformadas em pontos para o 

Programa Reconhe-Ser, reconhecimento por resultados dos servidores, e em 

porcentagem para a gratificação de desempenho (Brasil, 2012b). Os pontos acumulados 

no programa de reconhecimento podem ser posteriormente utilizados para acesso a 

ações institucionais ou como critério de priorização de determinada demanda 

profissional, como flexibilização do horário de trabalho (BRASIL 2009c). O programa 

também tem outras fontes para pontuação como o exercício de função de confiança, 

quando titular; coordenação de fiscalização; atuação como instrutor, conteudista e tutor 

de eventos realizados pelo Instituto Serzedello Corrêa; aquisição de certificações 

profissionais ou sua renovação; publicação de artigos na revista do TCU; atuação em 

trabalhos de alta complexidade e execução de trabalhos inovadores (Brasil, 2012c) 

Observa-se que o TCU tem buscado um paradigma de gestão de pessoas que vai 

além das clássicas funções de recursos humanos. Dessa forma, entendendo ter um papel 

norteador frente a outros órgãos públicos, o TCU também realizou ações a fim de 

investigar a governança e gestão de pessoas na administração pública federal. O 

objetivo final desse relatório de investigação era embasar futuras ações de controle 

externo na área de pessoal. 

É importante apontar a definição de governança na área de pessoas para o TCU, 

conjunto de diretrizes, estruturas organizacionais, processos e 
mecanismos de controle que visam a assegurar que as decisões e as 
ações relativas à gestão de pessoas estejam alinhadas às necessidades 
da organização, contribuindo para o alcance das suas metas (BRASIL, 
2012d, p. 07).  
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O levantamento foi realizado através do preenchimento, pelos jurisdicionados, 

de questionário de autoavaliação, elaborado pela equipe do TCU. O questionário foi 

enviado para 337 organizações da administração pública federal, sendo que 305 

responderam. 

 O questionário estava estruturado da seguinte forma:  

• Liderança da alta administração;  

• Alinhamento estratégico� planejamento organizacional, planejamento da gestão 

de pessoas, planejamento da força de trabalho, unidade de gestão de pessoas 

como parceira estratégica; 

• Gestão da liderança e do conhecimento� gestão da liderança e do processo 

sucessório, integridade e comprometimento, aprendizagem contínua, gestão do 

conhecimento; 

• Cultura orientada para resultados� comunicação, avaliação de desempenho, 

reconhecimento; 

• Gestão de talentos�recrutamento, seleção e integração, retenção; 

• Controle da concessão de direitos e vantagens; 

• Resultados e prestação de contas (accountability); 

• Perfil da força de trabalho e das despesas de pessoal. 

Após a análise das respostas, constatou-se que a situação de governança na área 

de pessoal estava deficiente, o que levaria às organizações apresentarem baixa 

capacidade de resultados e de benefícios para a sociedade.  

Considera-se relevante para este trabalho a apresentação dos itens de avaliação 

da pesquisa realizada pelo TCU, pois eles mostram o que essa Corte de Contas tem 

considerado como importante para a área de pessoal, mostrando que ela acredita que 

uma das maneiras da administração pública praticar esse tipo de governança seria pelo 

planejamento organizacional; excelência de pessoal e descentralização administrativa; e 

avaliação de desempenho individual e organizacional. 

Diante do exposto nesse estudo de caso e os critérios desenvolvidos no capítulo 

2 com melhores práticas, no próximo capítulo será realizada a análise comparativa entre 

os itens identificados a fim de ser confirmada ou refutada a hipótese inicial dessa 

monografia, a de que o TCU está alinhado às boas práticas de gestão. 
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5 – ANÁLISE DE DADOS 

 

O presente capítulo irá usar da metodologia comparativa para relacionar as boas 

práticas identificadas no capítulo dois com os documentos do TCU pesquisados no 

capítulo anterior. 

5.1. Sobre a análise de dados 
 

Conforme abordado na introdução e no capitulo três desse trabalho de conclusão 

de curso, foram usadas algumas orientações metodológicas para a construção dos dados. 

Em relação aos capítulos anteriores, foi realizada a revisão bibliográfica e documental 

como forma de pesquisa para a construção dos relatos apresentados. Diante da revisão 

bibliográfica obtida, foi possível identificar alguns pontos em comum que foram 

considerados fundamentais para exercer ações de gestão de pessoas mais atuais, 

consistentes e alinhadas às estratégias organizacionais. Um exemplo que demonstra tais 

pontos é a gestão por competências que está em voga no setor público, que inclui nela 

todo um ciclo de gestão do desempenho. 

Neste momento, para a análise e comparação dos dados, será usado como 

recurso o método do emparelhamento para interpretação dos dados. Assim foram 

identificadas as semelhanças e diferenças encontradas frente aos critérios estabelecidos 

através desse estudo da área de gestão de pessoas. 

A partir dos grandes temas criados no capítulo dois, (ver p. 28 a 30), onde foi 

considerado o levantamento bibliográfico, foram agrupados e definidos os critérios 

importantes a serem desenvolvidos pela organização caso a mesma vise às melhores 

práticas em gestão de pessoas. Apesar de ter sido dito por Mascarenhas (2008b) que a 

ideia de identificação de melhores práticas é falha, pois a excelência de uma 

organização depende de fatores exclusivos a ela, pode-se, ainda assim, falar em 

melhores práticas na área das políticas das organizações, dentro o aspecto formal, pois 

essas poderiam ser copiadas (na tentativa de serem implantadas), e que é o objeto deste 

trabalho. 

Dessa forma, nesse momento, foram focalizadas as políticas do TCU, Portarias, 

Resoluções, ou mesmo pelo Planejamento Estratégico, entre outros documentos escritos 
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encontrados no sitio eletrônico do órgão, pesquisados no período de outubro a dezembro 

de 2014 e abordados no capítulo 4 deste trabalho, para identificar se eles estariam 

contemplando ou não os grandes grupos identificados para a área de gestão de pessoas. 

Assim, foi feita a análise comparativa, conforme abordado no capítulo de metodologia, 

entre as boas práticas definidas e os documentos do TCU. Para tanto, as boas práticas 

foram separadas em 09 quadros, sendo posto ao seu lado os documentos do TCU que 

correspondem a tais critérios, e anteriormente a cada quadro foi feita uma análise 

específica do conjunto de dados da categoria destacada. 

5.2.  Análise comparativa: boas práticas x documentos do TCU 

5.2.1 Análise por tema 
 

O quadro 1 apresenta a situação encontrada no TCU em relação ao critério 

Planejamento Organizacional.  

Na pesquisa realizada foi identificada a formalização de documentos contendo o 

Planejamento Estratégico da instituição, e, observa-se, inclusive, que o mesmo tem sido 

realizado de forma prospectiva, ou seja, visando cenários futuros e a inovação, mas sem 

tirar o olhar da instituição como um todo.  

Além disso, nesse Plano Estratégico estão elencados objetivos relacionados à 

área de gestão de pessoas, propondo sua modernização e sistematização. 
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Quadro 1. Planejamento Organizacional (criado pelo autor) 

BOAS PRÁTICAS SITUAÇÃO TCU

O TCU usou a técnica de Formulação e Análise de Cenários
Prospectivos, identificando temas que poderiam, ou não, impactar
significativamente a atuação do Tribunal. 

Em relação à identificação dos pontos fracos e fortes foi feita uma
pesquisa com os servidores da Corte.

O Plano Estratégico do TCU – 2011/2015 considera com objetivos
esrtatégicos no critério ‘pessoas e inovação’: cultura por resultados;
cultura da inovação; desenvolvimento de competências gerenciais e
profissionais; estruturação da gestão do conhecimento; busca de
modernização e integração das práticas de gestão de pessoas. Esses itens
são formalizados na Política de Gestão de Pessoas - Resolução - TCU nº
187 de 2006.

Planejamento 
Estratégico formalizado 
identificando os pontos 

fracos, fortes, as 
oportunidades e 

ameaças, apresentando 
visão de futuro e 

pensamento sistêmico. 
Política de gestão de 

pessoas alinhada com a 
estratégia.

 

O quadro 2 se relaciona com a identificação de formalização de ações para 

Avaliação de Desempenho. 

Assim, foi observado que os documentos do TCU incentivam a boa prática de se 

manter ciclos de gestão do desempenho ativos. Pode ser ressaltado que as Portarias 

apresentadas dispõem várias ações da gestão do desempenho e não apenas a avaliação, 

visando o planejamento dos critérios que serão avaliados no ciclo, o feedback, o 

acompanhamento e a construção de planos de desenvolvimento. 

Quadro 2. Avaliação de desempenho (criado pelo autor) 

BOAS PRÁTICAS SITUAÇÃO TCU

A Portaria - TCU nº 125/2012, que dispõe sobre a avaliação de
desempenho, coloca como critérios fixos de avaliação o resultado e a
qualidade; estabelece a necessidade do feedback; e de construção pela
Secretaria de Gestão de Pessoas junto ao avaliador da unidade as ações
de desenvolvimento.

A Resolução nº 187/2006 estabelece que a gestão de pessoas será por
base nas competência mapeadas, nos perfis traçados e nos espaços
ocupacionais desenhados

Ciclo de avaliação com 
o estabelecimento de 

metas/resultados a 
serem alcançados até a 

elaboração de 
feedback e construção 

de planos de 
desenvolvimento

 

O quadro 3 apresenta as ações relacionadas à Liderança e à política de 

desenvolvimento de líderes. 
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Este quadro aponta que o TCU indica, dentro dos seus normativos, uma política 

de liderança que perpassa desde a identificação e desenvolvimento de futuros líderes, 

até a avaliação dos mesmos por meio de critérios específicos. Com apresentado 

anteriormente, o líder é avaliado, no TCU, em critérios relativos ao desenvolvimento da 

equipe, ao resultado, à qualidade, se está baseado nos princípios e estratégias 

organizacionais e se incentiva à inovação (BRASIL, 2012b).  

Apesar das iniciativas apresentadas, o Tribunal coloca como facultativo o 

processo seletivo para os cargos de liderança. Mesmo assim, é considerado relevante ter 

essa possibilidade posta num documento oficial, pois isso já demonstra uma tendência, 

uma diretriz futura. 

Quadro 3. Liderança (criado pelo autor) 

BOAS PRÁTICAS SITUAÇÃO TCU

Política de 
desenvolvimento de 
líderes, provimento, 

avaliação

A Resolução - TCU n° 187/2006 propõe programas para identificação e
desenvolvimento de líderes

A Resolução -TCU nº 187/2006 coloca como facultativo processo
seletivo para a nomeação para cargos de confiança
A Portaria - TCU nº 125/2012 estabelece fatores de avaliação fixos e
variáveis específicos para quem está exercendo função de confiança de
direção

  

O quadro 4 apresenta os pontos identificados em relação à Gestão Participativa. 

 Assim, foram identificados nos documentos do TCU indicadores de incentivo a 

esse tipo de gestão, sendo esse, inclusive, um fator de avaliação do gerente em relação 

ao desenvolvimento da sua equipe. 

Quadro 4. Gestão Participativa (criado pelo autor) 

BOAS PRÁTICAS SITUAÇÃO TCU

A Resolução - TCU n° 187/06 estabelece que o gerente deve ter uma
gestão transparente e participativa
A Portaria - TCU nº 125/12 coloca como critério de avaliação do líder a
tomada de decisão participativa, buscando o incentivo ao envolvimento da
equipe, e o compartilhamento do conhecimento

Políticas de incentivo à 
participação dos 
funcionários na 
construção de 

objetivos e metas
 

 O quadro 5 identifica os documentos relacionados à Gestão de Talentos. 

 Os documentos apresentados dispõem inicialmente que a seleção externa é 

baseada no perfil de competências mapeadas. Estabelecem também que os pontos da 
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avaliação de desempenho sejam transformados em benefícios como: flexibilidade de 

horário, acesso a cursos, pontuação para movimentação interna, reembolso para curso 

de idiomas, bolsa de pós-graduação, possibilidade de participação em congressos, 

afastamento integral do trabalho para cursar pós-graduação ou para produzir trabalhos 

acadêmicos, entre outros. 

Os pontos do programa de reconhecimento são baseados na avaliação individual 

de desempenho; no exercício de Função de Confiança (FC), em caráter de titularidade; 

na coordenação de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC); na coordenação de 

Fiscalização; no exercício de atividades de instrutoria, conteudista e tutoria de eventos 

promovidos pelo ISC; na aquisição e renovação de certificação profissional; na 

publicação de artigos na revista do TCU; na execução de trabalhos de alta 

complexidade; e na execução de trabalhos inovadores.  

Há também proposição de que haja ações de integração dos novos servidores 

(agregados tanto pela movimentação interna quanto seleção externa). 

Quadro 5. Gestão de Talentos (criado pelo autor) 

BOAS PRÁTICAS SITUAÇÃO TCU

Portaria - TCU nº 146/12, que dispõe sobre o Programa de
Reconhecimento por Resultados dos Servidores do TCU, coloca como
princípio a valorização das pessoas como meio para atingir a excelência.
Ela estabelece várias fontes para pontuação e várias formas de
recompensa pelo reconhecimento dos servidores

A seleção de novos servidores terá como foco as competências
profissionais mapeadas, a movimentação interna considerará o perfil
profissional do servidor e do espaço ocupacional e a seleção interna sera
com foco nas competências profissionais, e há estímulo à ações de
integração (Resolução - TCU nº 187/06)
A Portaria - TCU nº 125/12 estabelece critérios para gratificação de
desempenho e pontos para o Programa Reconhece-Ser a partir das notas
da avalição de desempenho

A Resolução - TCU nº 187/06 estabelece que os servidores bem
avaliados nas suas competências deverão ser reconhecidos publicamente

A Portaria - TCU nº 140/09 estabelece que os pontos acumulados na
avaliação de desempenho poderão ser transformados em critérios para
priorização da flexibilidade de horário de trabalho; acesso a ações de
educação corporativa; participação em eventos; pontuação adicional para
seleção de movimentação interna; entre outros

Política de seleção, 
integração, retenção e 

benefícios
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O quadro 6 apresenta os documentos relacionados ao Desenvolvimento 

Profissional e Gestão do Conhecimento. 

Os documentos pesquisados dispõem sobre o incentivo nas ações tanto diretas de 

desenvolvimento contínuo, através da proposição de cursos, quanto indiretas, por meio 

dos pontos do programa Reconhce-Ser que serão transformados em vários tipos de 

incentivo para que o servidor se capacite. 

Além disso, a Resolução TCU nº 212/08 rege-se pelo princípio do 

compartilhamento do conhecimento, visando que a aprendizagem se desenvolva no 

âmbito organizacional. 

Entretanto, é importante pontuar que na documentação pesquisada não há 

referência à construção de um banco de talentos, apesar de a Resolução-TCU nº187/06, 

art.º4,§ 1º, apontar quais os servidores teriam acesso às informações dos perfis 

profissionais dos funcionários do Tribunal. Pode ser inferido apenas que há um indício 

da necessidade de construção de uma ferramenta de armazenamento dos dados de forma 

a possibilitar o acesso a tais informações, quando for necessário. 

Quadro 6. Desenvolvimento profissional/Gestão do conhecimento (criado pelo 

autor) 

BOAS PRÁTICAS SITUAÇÃO TCU

A Resolução - TCU n° 187/06 estabelece a necessidade de criação de
planos individuais de desenvolvimento e identificação dos perfis
profissionais

A Resolução - TCU nº 212/08, que dispõe sobre ações de educação no
TCU, coloca como princípio o estímulo à inovação, ao
autodesenvolvimento, ao compartilhamento de conhecimentos, entre
outros.
A Portaria - TCU nº 125/12 coloca como critério de avaliação do líder o
compartilhamento do conhecimento

Não há referência a um banco de talentos 

Políticas de 
desenvolvimento; 
identificação de 
capacitações; 

compartilhamento do 
conhecimento; meios 

de retenção do 
conhecimento; banco 

de talentos

A Portaria - TCU nº 125/12 coloca como critério de avaliação se o
servidor atua compartilhando conhecimentos relevantes ao órgão

 

 O quadro 7 apresenta os dados da a pesquisa feita em relação ao critério Cargos. 
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 Assim, pôde ser identificado nos documentos oficiais que o TCU definiu, em 

2006, que as competências profissionais serão estabelecidas de acordo com os espaços 

ocupacionais e não com os cargos específicos. 

 Além disso, a Lei sobre o plano de carreira e o quadro de pessoal, de 2001, 

elenca cinco grandes cargos com atribuições genéricas, sendo a maior diferenciação 

estabelecida pelo grau de escolaridade. Entretanto, apesar de ter criado grandes 

agrupamentos de cargos, o documento sugere que para os cargos de Analista de 

Controle Externo – Área de Apoio Técnico e Administrativo, Técnico de Controle 

Externo – Área de Apoio Técnico e Administrativo e de Auxiliar de Controle Externo – 

Área de Serviços Gerais podem ser criadas especialidades com exigência de habilitação 

específica, ou seja, isso é uma faculdade que fica a critério da administração. 

 Mas mesmo assim, pode ser observado que existe a possibilidade, a depender do 

entendimento da forma de criação de cargos pelo TCU, de se manter os grandes grupos, 

para que se trabalhem por espaços ocupacionais e haja maior possibilidade de 

mobilidade e agregação de novas competências, ou criar especialidades. 

Quadro 7. Cargos (criado pelo autor) 

BOAS PRÁTICAS SITUAÇÃO TCU
A Resolução - TCU nº 187/06 estabelece que as competências
profissionais serão estabelecidas de acordo com os espaços ocupacionais
e que os servidores deverão ser informados sobre as responsabilidades do
seu espaço ocupacional
A Lei nº 10.356/01, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de
carreira do Tribunal de Contas da União, continua em vigor

Estruturação dos 
cargos baseado em 

perfis ocupacionais e 
não num cargo único

 

 O quadro 8 apresenta os documentos referentes ao Incentivo à Inovação. 

Como apontado no quadro, o TCU está plenamente focado nesse item. No Plano 

Estratégico do TCU há, dentre os objetivos estratégicos, o estímulo ao desenvolvimento 

da cultura da inovação. A própria instituição considera que a inovação deve ser 

almejada no intuito de promover um trabalho de maior qualidade e alcançar a 

efetividade sem necessariamente aumentar o custo, já que este é pago pela sociedade.  

O TCU coloca também o incentivo à inovação, a adaptação às mudanças e à 

gestão de processos como critérios para a avaliação de desempenho. 
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Quadro 8. Incentivo à inovação (criado pelo autor) 

BOAS PRÁTICAS SITUAÇÃO TCU

O estímulo à inovação está presente no Planejamento Estrategico
2011/2015 

A Portaria - TCU nº 125/12 estabelece como critério de avaliação a
gestão de processos, a inovação realizada tanto pelo servidor quanto o
seu fomento pela chefia
A Resolução - TCU nº 187/06 aponta que a gestão de pessoas deverá
buscar continuamente a automação dos processos de trabalho de
prestação de serviços de pessoal

Política de estímulo à 
inovação, à melhoria 

contínua dos 
processos, à 
criatividade.

 

O quadro 9 apresenta a pesquisa realizada em relação ao critério Qualidade de 

Vida. 

Foram identificados nos documentos oficiais do TCU que há a proposição de 

que a Secretaria de Gestão de Pessoas deva realizar ações que tenham o foco na 

qualidade de vida do servidor. Além disso, o Tribunal formaliza a qualidade de vida 

como princípio pelo qual a gestão de pessoas deverá se nortear. 

Quadro 9. Qualidade de vida (criado pelo autor) 

BOAS PRÁTICAS SITUAÇÃO TCU

A Resolução - TCU nº 187/06 também coloca a promoção do bem-estar 
dos servidores como princípio na qual a gestão de pessoas deverá se 
orientar

A Resolução-TCU nº 253/12 estabelece que compete à Secretaria de 
Gestão de Pessoas  gerenciar e executar atividades inerentes a serviços de 
gestão de clima organizacional, desempenho profissional, saúde, qualidade 

de vida

Políticas para 
desenvolvimentos de 

ações de qualidade de 
vida

 

Por fim, considerando os nove quadros analisados e comparando as 

regulamentações existentes no Tribunal de Contas da União com as boas práticas 

definidas nesse trabalho, pode ser afirmado que foram criados normativos que buscam 

uma prática de gestão de pessoas condizentes com as boas práticas identificadas. 

5.2.2 Análise consolidada dos grandes temas 

  
Os itens analisados apontam que para desenvolver uma gestão estratégica de 

pessoas é importante que a instituição desenhe de forma alinhada e coerente seu 

planejamento, tanto o estratégico quanto o operacional; que pense na gestão e 
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desenvolvimento das lideranças, perpassando assim pela gestão de talentos e a própria 

gestão participativa; que ela consiga estabelecer todo o ciclo de gestão do desempenho, 

desde sua avaliação, chegando ao desenvolvimento profissional e ao sistema de 

recompensas; que os cargos sejam criados com base em espaços ocupacionais com base 

em competências para que, assim, possam ser pensadas ações para a gestão do 

conhecimento que irá desembocar no incentivo à inovação; que haja ações que 

trabalhem a qualidade de vida dos servidores. Se todos esses subsistemas estiverem 

interligados e coerentes entre si é de se acreditar que eles levarão à melhoria da 

qualidade de vida do servidor e do clima organizacional, e até da eficiência da 

organização. Pois, o bem-estar psicológico do funcionário termina por afetar seu 

resultado no trabalho, assim os programas de qualidade de vida buscam assimilar essas 

duas dimensões (CHIAVENATO, 2008).  

Considera-se que, quando a organização está pensando em formas de 

desenvolver seus servidores e fazê-los perceber a importância do seu trabalho para o 

conjunto como um todo, ela proporciona um sentimento de pertencimento, 

reconhecimento das pessoas frente ao que foi realizado, gerando maior qualidade de 

vida no trabalho, diferentemente da alienação que ocorre quando a pessoa não se 

reconhece naquilo que faz, levando, então, a algumas doenças relacionadas ao trabalho, 

como a síndrome de burnout8. 

O modelo de gestão por competências, ao trabalhar com a noção de 

complexidade, definida por Dutra como “nível de abstração exigido na realização das 

atribuições” (FLEURY; FLEURY, 2004, p.83) trabalha com a ideia de 

desenvolvimento, pois ao se atingir um nível de complexidade, para o autor, a pessoa 

não retroagiria. Assim, se a organização entende que deve desenvolver seus 

funcionários para trabalhar com níveis de complexidade cada vez mais elevados, ela 

deve ter como ponto norteador as ações de gestão do conhecimento como um todo. 

Por conseguinte, entende-se que, se a instituição estiver de acordo com os 

critérios apontados nos quadros apresentados, possivelmente suas políticas estão 

propondo ações que visem a um maior comprometimento com as pessoas e qualidade 

nas suas relações. Assim, diante das comparações apresentadas, o TCU apresenta uma 

tendência de estar em busca das boas práticas de gestão.   

                                                           
8
 Síndrome de Bournout também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho pretendeu fazer um estudo comparativo das políticas de 

gestão de pessoas do TCU com as boas práticas identificadas na literatura. Os objetivos 

específicos eram definir as boas práticas na área da gestão estratégica de pessoas 

voltada para o setor público; identificar e analisar os documentos do TCU relacionados 

à gestão de pessoas; realizar a análise comparativa entre as boas práticas e as políticas 

de gestão de pessoas do TCU, avaliando se elas estavam de acordo com a literatura 

apresentada; e indicar a tendência do TCU perante a essas boas práticas. 

Diante o que foi abordado nos capítulos anteriores, podemos considerar que a 

presente pesquisa deixou como produto final a revisão bibliográfica referente à 

evolução da área de gestão de pessoas tanto no setor privado quanto no setor público 

brasileiro, a indicação de melhores práticas de gestão a partir da literatura apresentada, 

além da análise comparativa final com o TCU com base no levantamento documental 

realizado. 

Dentro da pesquisa documental, um ponto a destacar foi a criação do 

GesPública, que surgiu diante das mudanças ocorridas na administração pública em 

vista de propor um caminho que busca a melhoria da qualidade nos serviços públicos, o 

maior aproveitamento dos recursos e um aumento da capacidade de implementação das 

políticas públicas. Esse programa busca patrocinar uma gestão embasada em hábitos 

gerenciais contemporâneos, até mesmo de organizações privadas, e criar mecanismos de 

avaliação e promoção de tais hábitos considerando os parâmetros internacionais. Assim, 

as instituições que estão alinhadas a esse pensamento seguem os princípios do 

pensamento sistêmico, a busca pela aprendizagem organizacional, uma cultura de 

inovação, uma gestão participativa, geração de resultados, desenvolvimento de parcerias 

com outras instituições, facilitação ao controle e responsabilidade social. Elas se 

orientam por processos e informações, se comprometem com as pessoas sem deixar de 

lado a liderança e sua visão de futuro. 

Outra questão a destacar foi a convergência entre as teorias e as propostas 

governamentais para a gestão de pessoas em relação à gestão por competências. Propor 

esse tipo de gestão sugere uma mudança substancial em todo contexto organizacional, 

pois as definições de cargos baseadas em posto de trabalho de forma restrita, ou em 
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funções exercidas, tendem a caducar. A ideia atual é que passemos a pensar não mais 

em cargos, mas em competências, ou seja, no agir, na entrega, pois o trabalho agora é 

entendido como aquilo que se estabelece diante da situação concreta. Por isso a 

importância de ter profissionais preparados e de criar ações de desenvolvimento para 

dar-lhes autonomia para mobilizar as competências necessárias de acordo com a 

dinâmica dos acontecimentos. 

Esse fio condutor de uma boa gestão vai ao encontro do que foi abordado no 

capítulo sobre as teorias de gestão de pessoas nas organizações privadas. As teorias 

atuais consideram que, diante do dinamismo do mundo atual, as organizações devem 

buscar a aprendizagem constante do seu corpo de funcionários, pois é ele que vai gerar a 

vantagem competitiva da organização e diferenciá-la diante das outras.   

Dessa forma, podemos considerar que a gestão do conhecimento e as ações de 

educação corporativa são a sustentação da gestão por competências. Ao final, 

entendemos que, para as organizações conseguirem se atualizar nesse mundo de 

mudanças constantes é necessário que elas desenvolvam seus funcionários diante de 

competências que possam agregar valor tanto para as organizações quanto para eles 

próprios, pois isso é que fará o diferencial entre o funcionário rígido, realizador apenas 

de tarefas prescritas, e aquele que sabe lidar com a diversidade de situações que a 

realidade do trabalho impõe. 

Mascarenhas (2008a) ao considerar que o diferencial da organização se 

estabelece na relação entre os funcionários e os recursos existentes em cada empresa, 

indica que as organizações não poderão ser imitadas, pois há uma especificidade em 

cada uma delas. Entretanto, o referido autor nos deixa um caminho para seguir. Mesmo 

reconhecendo ser impossível imitar uma organização considerada modelo a fim de 

seguir seus padrões de excelência, ele afirma ser possível copiar as políticas dessas 

organizações, já que essas políticas são consideradas macro diretrizes de como devem 

ser as práticas de suas ações. 

Assim, chegamos à proposta desse trabalho. Através da revisão bibliográfica e 

após análise de diversos documentos, podemos considerar que as políticas e normas 

oficiais do TCU estão alinhadas ao que é considerado como boa prática em gestão de 

pessoas. Seus documentos relativos a essa área propõem caminhos a serem seguidos que 

estão de acordo tanto com as propostas do GesPública, quanto com aquelas 

apresentadas pelos autores da área de gestão de pessoas. 
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Dessa forma podemos confirmar a nossa hipótese inicial de que o TCU teria seus 

normativos de gestão de pessoas alinhados às boas práticas existentes e que há uma 

tendência dessa instituição em estar em constante aperfeiçoamento, já que foi percebido 

que o Órgão tem buscado fazer refinamentos e melhorias dentre suas políticas de gestão 

de pessoas. 

  Apesar de sabermos que na administração pública é fundamental haver 

regulamentação para as ações, ponto que o TCU já se antecipou, nos falta, porém, saber 

se tais normativos estão de fato sendo aplicados pelos responsáveis para tal 

implementação e incorporação na organização, pois não basta a instituição ter o 

conhecimento de que tais ações são importantes para seu desenvolvimento, ter 

normativos publicados ou competências mapeadas se eles não forem colocados em 

prática, se não se manifestarem por meio de ações, pois isso que fará a organização 

agregar valor.  

 Considerando essa necessidade de alinhar teoria e prática, podemos fazer 

analogia à teoria psicológica de Carl Rogers (FADIMAN; ROBERT, 1986), que aborda 

a necessidade de haver congruência nas pessoas em relação a sua consciência, sua 

comunicação e sua ação. Seguindo essa ideia, as instituições também deveriam buscar a 

integração e coerência entre suas ações no nível micro ao macro, e deveria haver 

congruência entre o que se constrói no seu planejamento, nos seus normativos e nas 

suas ações. Caso isso não ocorra, assim como para o sujeito, a instituição teria como 

experiência a mentira, ou seja, há incongruência entre a tomada de consciência e a 

comunicação, ou a repressão, que ocorre quando há incongruência entre a consciência e 

a experiência (FADIMAN; ROBERT, 1986). 

Portanto, para que a instituição se desenvolva e continue no caminho das 

melhores práticas de gestão, e dentro da sua coerência, é importante a constante 

interação entre a biografia do sujeito, sua formação e a experiência profissional, ou seja, 

o modelo de gestão por competências propõe um desenvolvimento contínuo e a 

vivência através da experimentação, mas como esses pontos não foram o objeto desse 

trabalho sugiro uma posterior pesquisa sobre tal tema. 

Assim, consideramos que os objetivos foram atingidos à medida que as boas 

práticas foram definidas a partir das categorias temáticas consideradas importantes para 

as instituições, foram analisados os documentos da área de gestão de pessoas do TCU e 

comparados com a revisão bibliográfica realizada, e na análise dos dados foi abordada a 

tendência do TCU frente à gestão de pessoas atual.  
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Diante disso, o presente trabalho poderá servir como base reflexiva para outros 

órgãos públicos frente às definições, critérios e questionamentos apresentados ao 

decorrer desse texto, facilitando até uma possível comparação entre sua situação atual e 

o modelo apresentado pelo Tribunal de Contas da União, que além de ser considerado 

por muitos Tribunais de Contas brasileiros uma referência, foi indicado pela pesquisa da 

revista VOCE/SA, de 2014, como a melhor instituição pública para se trabalhar. 

Pretende-se, portanto, estabelecer uma contribuição ao campo de estudo da 

gestão de pessoas no sentido de construir uma visão de melhores práticas fundamentada 

em um referencial teórico consolidado na academia e voltado também para as 

organizações do setor público. 
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ANEXO 1 – Tabela com os critérios de avaliação da Gestão Pública com a 
pontuação por critérios e itens 

 
Critérios e Itens Pontuação  

 

     
 

 Governança 110  
 

1 
1.1 - Sistema de governança 40  

 
     

1.2 - Sistema de liderança 30  
 

  
 

      

 1.3 - Análise do desempenho institucional público 40  
 

     

 Estratégia e planos 80  
 

2 2.1 - Formulação da estratégia 40  
 

 2.2 – Implementação da estratégia 40  
 

     

 Público-alvo 50  
 

3 
3.1 – Imagem e conhecimento mútuo 15  

 
     

3.2 – Relacionamento com o público-alvo 15  
 

  
 

      

 3.3 - Gestão do atendimentodo público-alvo 20  
 

     

 Interesse público e cidadania 70  
 

4 
4.1 – Interesse público 20  

 
     

4.2 – Regime administrativo 30  
 

  
 

      

 4.3 – Participação e controle social 20  
 

     

 Informação e conhecimento 60  
 

5 5.1 – Gestão da Informação 35  
 

 5.2 – Gestão do Conhecimento 25  
 

     

 Pessoas 60  
 

6 
6.1 – Sistema de trabalho 20  

 
     

6.2 – Desenvolvimento profissional 20  
 

  
 

      

 6.3 – Qualidade de vida 20  
 

     

 Processos 120  
 

 7.1 – Gestão dos processos finalísticos 40  
 

      

7 
7.2 – Gestão de parcerias com entidades civis 15  

 
     

7.3 – Gestão financeira, de suprimentos e de outros processos-meiode 50  
 

  
 

 suporte à estratégia   
 

      

 7.4 – Gestão do patrimônio público 15  
 

     

 Resultados 450  
 

 8.1 –Resultados da atividade finalística, atendimento ao público-alvo, 250  
 

 interesse público e cidadania   
 

      

 8.2 - Resultados relativos às parcerias com entidades civis 40  
 

8 
     

8.3 – Resultados relativos à gestão de pessoas 40  
 

 8.4 –  Resultados  relativos  à  gestão  orçamentária  e  financeira,  de 80  
 

 suprimentos e patrimonial   
 

      

 8.5 – Resultados relativos à gestão de processos-meio de suporte à 40  
 

 estratégia   
 

     
 

   1000  
 

      
Figura       
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ANEXO 2 – Resolução – TCU nº 187, de 5 de abril de 2006 
 

Dispõe sobre a política de gestão de pessoas no Tribunal de Contas da União. 
 
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas competências legais e 
regimentais, e 
Considerando que o Tribunal deve estimular seus servidores a desenvolver e a utilizar 
seu pleno potencial de forma alinhada com as estratégias e valores da organização; 
Considerando que a capacidade de o Tribunal gerar resultados depende essencialmente 
da competência, da motivação, do comprometimento e da integração de seus servidores 
e que esses aspectos podem ser impulsionados por políticas institucionais de gestão de 
pessoas; 
Considerando a necessidade de maior transparência e efetividade das ações de gestão de 
pessoas; 
Considerando as competências da Secretaria de Recursos Humanos - Serec, dispostas 
nos art. 39 a 41 da Resolução n.º 140, de 13 de dezembro de 2000, e do Instituto 
Serzedello Corrêa - ISC, dispostas no art. 88 da Lei n.º 8.443, de 16 de julho de 1992, e 
nos art. 52 e 53 da Resolução n.º 140/2000, resolve: 
Art. 1º A política de gestão de pessoas no âmbito do Tribunal de Contas da União 
observará o disposto nesta Resolução. 
Art. 2º A política de gestão de pessoas é instituída no Tribunal de Contas da União com 
o objetivo de estimular o desenvolvimento de profissionais competentes e motivados 
para exercer suas responsabilidades, bem como comprometidos com a efetividade do 
controle externo e com a melhoria da gestão pública. 
Art. 3º Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-se: 
I gestão de pessoas: conjunto de práticas gerenciais e institucionais que visam a 
estimular o desenvolvimento de competências, a melhoria do desempenho, a motivação 
e o comprometimento dos servidores com a instituição, bem como a favorecer o alcance 
dos resultados institucionais; 
II gerente: servidor que entrega resultados à organização por meio de gestão de pessoas, 
de recursos e de processos de trabalho no âmbito de unidades do Tribunal, de projetos 
ou de grupos de trabalho; 
III aprendizagem organizacional: processo de criação, compartilhamento, disseminação 
e utilização de conhecimento que visa ao desenvolvimento das competências 
organizacionais; 
IV competência organizacional: conjunto de práticas necessárias ao cumprimento da 
missão e à construção da visão de futuro do Tribunal; 
V competência profissional: capacidade do servidor de mobilizar seus conhecimentos, 
habilidades e atitudes e de demonstrar um saber agir responsável que o leve a obter 
desempenho compatível com as expectativas de seu espaço ocupacional; 
VI perfil profissional: conjunto de competências profissionais, estilo de comportamento 
e outras características pessoais que influenciam o desempenho apresentado pelo 
servidor; 
VII espaço ocupacional: contexto de atuação profissional caracterizado por objetivo 
específico, conjunto de responsabilidades e de perfis profissionais a ele inerentes, e 
requisitos de acesso, que tem por finalidade orientar o desenvolvimento e o desempenho 
dos servidores; 
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VIII lacuna de competência: diferença entre o grau de domínio da competência 
apresentado pelo servidor e o grau de domínio requerido em determinado espaço 
ocupacional, quando o grau de domínio apresentado estiver aquém do requerido; e 
IX clima organizacional: percepção global das pessoas a respeito de seu ambiente de 
trabalho capaz de influenciar o comportamento profissional e afetar o desempenho da 
organização. 
§ 1º A competência profissional classifica-se em: 
I competência pessoal: requerida dos servidores como meio de sustentação de níveis de 
desempenho adequados aos diferentes espaços ocupacionais; 
II competência técnica: requerida dos servidores de acordo com a área funcional ou com 
os processos de trabalho relacionados a determinado espaço ocupacional; e 
III competência de liderança e gestão: necessária ao exercício de função gerencial. 
§ 2º O grau de domínio requerido em cada competência poderá variar em razão das 
características de cada espaço ocupacional. 
Art. 4º A gestão de pessoas no Tribunal orienta-se pelos seguintes princípios: 
I as principais estratégias para o alcance da excelência em gestão de pessoas serão a 
valorização das pessoas e o estímulo ao trabalho em equipe e à aprendizagem 
organizacional; 
II a promoção do bem-estar físico, psíquico e social dos servidores e de clima 
organizacional favorável ao desempenho será considerada prioritária em todas as ações 
relativas a gestão de pessoas; 
III os espaços ocupacionais do Tribunal serão definidos e atualizados de modo a 
enriquecer as possibilidades de atuação dos servidores e a favorecer o desenvolvimento 
e o aprimoramento das competências organizacionais; 
IV todo servidor será informado das responsabilidades e dos perfis profissionais 
inerentes ao espaço ocupacional em que estiver inserido ou pelo qual demonstrar 
interesse, a fim de melhor orientar seu desempenho e desenvolvimento profissionais; 
V todo servidor terá acesso a serviços de identificação de perfis profissionais, de 
consultoria para o autodesenvolvimento e de orientação quanto a direitos e deveres 
funcionais, os quais lhe proporcionarão informações para, em conjunto com seu gerente, 
orientar e melhorar seu desempenho e desenvolvimento profissionais; 
VI todo servidor terá acesso a informações e decisões que afetem diretamente a sua vida 
funcional; 
VII as competências profissionais dos servidores poderão ser identificadas mediante 
auto-avaliação, avaliação de pares, gerentes, subordinados e clientes, e exames de 
certificação de competências; 
VIII as oportunidades de desenvolvimento de competências serão oferecidas a todos os 
servidores, prioritariamente de acordo com as metas de competência estabelecidas em 
planos individuais de desenvolvimento; 
IX serão criadas condições que estimulem as pessoas a produzir, a compartilhar e a 
disseminar conhecimentos relevantes para seu desenvolvimento profissional e para a 
atuação do Tribunal; 
X a seleção de novos servidores será feita com foco nas competências profissionais que 
atendam às necessidades institucionais; 
XI a seleção interna de servidores para atuar em determinado espaço ocupacional, 
inclusive de natureza gerencial, quando couber, será feita com base na análise de perfis 
profissionais e com ampla divulgação do processo seletivo. Na hipótese de nomeação 
para o exercício de função de confiança, o processo seletivo terá caráter facultativo; 
XII a movimentação interna de servidores considerará o perfil profissional 
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do servidor a ser movimentado e o perfil requerido para o espaço ocupacional de 
destino, bem como o impacto dessa movimentação na oferta de competências críticas 
para o funcionamento das unidades de origem e de destino; 
XIII todo servidor recém-ingressado ou recém-movimentado receberá o apoio 
necessário para que sua integração ao novo ambiente de trabalho e adaptação ao novo 
espaço ocupacional se dê de forma harmoniosa; 
XIV serão reconhecidos publicamente os servidores bem-sucedidos no desenvolvimento 
de suas competências e aqueles que, individualmente ou em equipes, oferecerem 
contribuições importantes às suas unidades e à instituição; 
XV os critérios de acesso às oportunidades de desenvolvimento, de movimentação e de 
seleção interna, inclusive para funções comissionadas, deverão considerar o 
reconhecimento institucional a que se refere o inciso anterior; 
XVI servidor em situação de inadaptação funcional contará com apoio institucional para 
superar a dificuldade apresentada com base no diagnóstico das causas da inadaptação; 
XVII as práticas de gestão de pessoas primarão pela transparência, eficiência, eficácia e 
melhoria contínua; e 
XVIII a prestação de serviços de pessoal buscará a constante automação dos processos 
de trabalho. 
§ 1º Terão acesso às informações de determinado perfil profissional o próprio servidor, 
sua chefia imediata e demais servidores formalmente autorizados pelos titulares do ISC 
e da Serec. 
§ 2º As informações relativas ao perfil profissional dos servidores somente poderão ser 
divulgadas para pessoas distintas das relacionadas no parágrafo anterior com a 
autorização expressa do servidor detentor do perfil. 
Art. 5º São responsabilidades do gerente no que se refere à gestão de pessoas: 
I- construir com sua equipe uma visão de futuro compartilhada que esteja alinhada com 
os valores e as estratégias institucionais; 
II- estimular e orientar o desenvolvimento de sua equipe; 
III- otimizar o aproveitamento das competências dos servidores, compatibilizando a 
disponibilidade de perfis profissionais existentes em sua equipe com a necessidade de 
alcance das metas estipuladas para a unidade; 
IV- promover ambiente de cordialidade, confiança e cooperação na equipe; 
V- apoiar o desenvolvimento e a manutenção do bem-estar físico, psíquico e social dos 
membros da equipe; 
VI- reconhecer e celebrar com regularidade as realizações da equipe, valorizando as 
contribuições individuais; 
VII- estabelecer gestão transparente e participativa; 
VIII- identificar e desenvolver habilidades de liderança na equipe; 
IX- empenhar-se na obtenção de recursos e condições favoráveis ao desempenho e 
desenvolvimento da equipe; 
X- ser exemplo de atuação ética, demonstrando senso de responsabilidade e de 
comprometimento com o desempenho do Tribunal e com o serviço público; e 
XI- promover a aplicação da política de gestão de pessoas às ações de seleção, 
integração, movimentação e desenvolvimento de pessoas e gestão de desempenho, entre 
outras, observando os princípios contidos no art. 4º desta Resolução. 
§ 1º O gerente terá acesso a programas de desenvolvimento de competências de 
liderança e gestão e a serviços de consultoria interna para auxiliá-lo no desempenho de 
suas responsabilidades. 
§ 2º Servidores com potencial para o desempenho de funções gerenciais poderão ter 
acesso a programas de desenvolvimento de competências de liderança e gestão. 
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Art. 6° São responsabilidades do servidor no que se refere à gestão de pessoas: 
I- empenhar-se para a concretização da visão de futuro da unidade e da instituição; 
II- buscar o aprimoramento de seu perfil profissional, de forma a poder atuar com 
proficiência em determinados espaços ocupacionais; 
III- contribuir para a promoção de um ambiente de cordialidade, confiança e cooperação 
na equipe; 
IV- zelar pelo seu bem-estar físico, psíquico e social, bem como apoiar os demais 
membros da equipe nessas questões; 
V- adotar postura condizente com os valores institucionais; e 
VI- contribuir para a implementação da política de gestão de pessoas do Tribunal. 
Parágrafo único. O servidor terá acesso a programas de desenvolvimento de 
competências pessoais e técnicas e a serviços de consultoria interna para auxiliá-lo no 
desempenho de suas responsabilidades. 
Art. 7º Fica criado o Comitê de Gestão de Pessoas do TCU - CGP com a finalidade de 
propor e assegurar a implementação da política de gestão de pessoas no âmbito do 
Tribunal e assessorar a Comissão de Coordenação Geral - CCG e a Presidência em 
matérias correlatas. 
§ 1º O Comitê funcionará em caráter permanente e será coordenado por servidor eleito 
anualmente entre seus membros. 
§ 2º O Comitê realizará avaliações periódicas das práticas de gestão de pessoas e 
estabelecerá diretrizes para a melhoria contínua, em consonância com o plano 
estratégico do TCU. 
§ 3º O Comitê proporá a criação de mecanismos de captação e análise de percepções e 
expectativas dos servidores com relação às práticas de gestão de pessoas. 
§ 4º O Comitê apresentará proposta para a instituição de novos espaços ocupacionais de 
assessoramento e de consultoria técnica. 
§ 5º Compete ao Presidente do Tribunal regulamentar o funcionamento do Comitê. 
Art. 8º Integram o Comitê de Gestão de Pessoas do Tribunal: 
I - o Secretário de Recursos Humanos; 
II - o Diretor-Geral do Instituto Serzedello Corrêa; 
III - o Secretário-Geral de Controle Externo; 
IV - o Secretário-Geral de Administração; 
V - o Secretário-Geral das Sessões; 
VI - o Secretário da Presidência; 
VII - o Secretário de Planejamento e Gestão; 
VIII - o Chefe de Gabinete do Ministro-Corregedor. 
Parágrafo único. Os integrantes do Comitê designarão seus substitutos. 
Art. 9º Compete à Serec e ao ISC a coordenação e a proposição de regulamentação das 
atividades inerentes à gestão de pessoas no Tribunal, no âmbito de suas competências. 
Art. 10. O Presidente do Tribunal regulamentará as medidas propostas pelo Comitê de 
Gestão de Pessoas necessárias à implementação desta Resolução. 
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 5 de abril de 
2006. 

ADYLSON MOTTA 
Presidente 
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ANEXO 3 – Portaria – TCU nº 125, de 28 de maio de 2012 

Dispõe sobre a avaliação de desempenho profissional e a gratificação de desempenho 
dos servidores ocupantes dos cargos efetivos do Tribunal de Contas da União. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, 

considerando o disposto no art. 16 da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 
2001, com redações posteriores, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Tribunal de 
Contas da União (TCU), e especificamente sobre a gratificação de desempenho; 

considerando o modelo de avaliação de desempenho definido pela 
Resolução-TCU nº 146, de 28 de dezembro de 2001, com as alterações introduzidas 
pela Resolução-TCU nº 227, de 24 de junho de 2009; 

considerando a política de gestão de pessoas do TCU estabelecida nos 
termos da Resolução-TCU nº 187, de 5 de abril de 2006; 

considerando as competências da Comissão de Aperfeiçoamento e 
Desenvolvimento da Avaliação de Desempenho dos Servidores do Tribunal de Contas 
da União (Cadad) disciplinadas pela Portaria-TCU nº 175, de 27 de abril de 2009; 

considerando que a capacidade de o Tribunal gerar resultados depende 
essencialmente da competência, da motivação, do comprometimento e da integração de 
seus servidores, e que esses aspectos podem ser impulsionados, entre outras ações, por 
mecanismos institucionais de gestão de desempenho profissional; 

considerando a necessidade de aprimorar, entre os mecanismos 
institucionais de gestão de desempenho, o atual modelo utilizado para avaliação 
profissional dos servidores efetivos; e 

considerando os estudos e os pareceres constantes do processo nº TC-
036.971/2011-1, resolve: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A avaliação de desempenho profissional e a gratificação de 
desempenho dos servidores ocupantes dos cargos efetivos do TCU obedecem ao 
disposto nesta Portaria. 

Parágrafo único. A avaliação de que trata esta Portaria não substitui outros 
mecanismos institucionais de gestão de desempenho profissional dos servidores do 
Tribunal, tais como, a avaliação efetuada para fins de estágio probatório e a avaliação 
especial de desempenho a que se refere o § 4º do art. 41 da Constituição Federal. 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Portaria, entende-se por: 

I - servidores avaliáveis: servidores que tenham exercido suas atribuições no 
cargo por prazo igual ou superior a 25% do período avaliativo, não sendo computadas 
para tais fins as ausências ao serviço, sejam elas por motivo de férias, recessos, licenças 
ou outros afastamentos. (NR)(Portaria-TCU nº 311, de 04/12/2012, BTCU nº 47/2012) 
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II - unidades avaliadoras: unidades de assessoramento a autoridades, 
unidade de controle interno, unidades básicas e suas unidades integrantes, às quais estão 
vinculados os servidores que terão o desempenho profissional avaliado; 

III - avaliadores: autoridades e servidores titulares das unidades avaliadoras 
discriminados no Anexo I desta Portaria; 

IV - período avaliativo: corresponde a um semestre, que será de 1º de 
janeiro a 30 de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro; 

V - gratificação de desempenho proporcionalizada: corresponde à 
proporcionalização da parcela variável da gratificação de desempenho aos dias de 
efetivo exercício do servidor no período avaliativo, em razão do usufruto do 
afastamento disciplinado pelo inciso VII do art. 103 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990; (NR)(Portaria-TCU nº 311, de 04/12/2012, BTCU nº 47/2012) e 

VI - gratificação de desempenho não proporcionalizada: corresponde à 
parcela variável da gratificação de desempenho de servidor efetivo que, durante o 
período avaliativo, não tenha usufruído o afastamento disciplinado pelo inciso VII do 
art. 103 da Lei nº 8.112, de 1990. (NR)(Portaria-TCU nº 311, de 04/12/2012, BTCU nº 47/2012) 

CAPÍTULO II 
DO MODELO DE GESTÃO DO DESEMPENHO PROFISSIONAL 

Seção I 
Das Fases da Gestão do Desempenho Profissional 

Art. 3º A gestão do desempenho profissional é um ciclo que envolve 
avaliador, servidor e chefia imediata, e contempla, entre outras, as seguintes fases: 

I - planejamento da avaliação, que compreende as seguintes etapas: 

a) atribuição de pesos aos fatores avaliativos; 

b) definição quanto à realização de autoavaliação; 

c) seleção dos fatores avaliativos variáveis; e 

d) planejamento das atividades do servidor para o período avaliativo; 

II - acompanhamento das atividades realizadas ao longo do período 
avaliativo; 

III - avaliação de desempenho profissional mediante atribuição de conceitos, 
na forma detalhada no Anexo IV desta Portaria; e 

IV - retorno ao servidor acerca dos pontos que devem ser melhorados ou 
reforçados quanto ao seu desempenho profissional. 

§ 1º A atribuição de conceitos a que se refere o inciso III do caput deste 
artigo compreende as seguintes etapas: 

I - autoavaliação; 

II - indicação de conceitos de desempenho profissional pela chefia imediata; 

III - manifestação da diretoria, se couber; e 

IV - homologação e/ou alteração dos conceitos de desempenho profissional 
pelo avaliador. 

§ 2º O avaliador poderá dispensar a etapa de autoavaliação dos servidores 
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vinculados à sua unidade. 

§ 3º A realização das fases e etapas que possuem prazo fixado segue os 
cronogramas constantes do Anexo II desta Portaria. 

§ 4º As fases e etapas indicadas no inciso I, alíneas a, b e c, e inciso III do 
caput deste artigo serão realizadas no sistema informatizado de avaliação de 
desempenho. 

Seção II 
Da Unidade Avaliadora e dos Responsáveis pela Avaliação 

Art. 4º O servidor será avaliado na unidade em que tiver permanecido por 
mais tempo durante o período avaliativo. 

§ 1º Caso haja concomitância no período de permanência em unidade, o 
servidor será avaliado na unidade onde tenha sido lotado por último. 

§ 2º Após definida a unidade avaliadora, em caso de definição de 
subunidade na qual os conceitos de desempenho deverão ser atribuídos ao servidor, 
aplica-se o disposto no caput e no § 1º deste artigo. 

§ 3º Os gestores de projeto serão avaliados na unidade patrocinadora do 
projeto. 

§ 4º Os servidores alocados em projetos e que não exerçam a atividade de 
gestor de projeto serão avaliados nas seguintes unidades: 

I - servidores alocados em tempo integral a projeto, que estejam trabalhando 
em um ou mais projetos: na unidade patrocinadora do projeto em que primeiramente 
tiverem sido alocados, podendo ser ouvidos os titulares das demais unidades 
patrocinadoras envolvidas; e 

II - servidores alocados em tempo parcial a projeto, que estejam trabalhando 
em um ou mais projetos: na unidade de lotação funcional, podendo ser ouvidos os 
dirigentes das unidades patrocinadoras e os gestores dos respectivos projetos. 

§ 5º Na aplicação dos §§ 3º e 4º deste artigo, na existência de unidade que 
seja copatrocinadora juntamente com o patrocínio de uma Secretaria-Geral, do Gabinete 
do Presidente ou de um Gabinete de Autoridade do TCU, o servidor será avaliado pela 
unidade copatrocinadora. 

§ 6º O especialista sênior e os membros da equipe eventualmente 
subordinada a ele, bem como o servidor alocado a grupo de trabalho, serão avaliados 
pela unidade patrocinadora do trabalho, observadas, no que couber, as regras contidas 
nos §§ 3º a 5º deste artigo. 

Art. 5º Compete às autoridades e aos titulares das unidades avaliadoras 
durante o período avaliativo e, em seus impedimentos legais, aos respectivos 
substitutos, avaliar o desempenho profissional dos servidores ocupantes dos cargos 
efetivos do TCU. 

§ 1º Em casos de mudança de titular da unidade, compete ao gestor que 
ficou mais tempo no exercício da titularidade da função de confiança a realização das 
avaliações e, nos impedimentos legais do ocupante anterior, ao titular da função no 
momento da realização da avaliação. 

§ 2º Os ocupantes de funções de confiança diretamente vinculados a 
autoridades do Tribunal serão por elas avaliados. 
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§ 3º Os chefes de gabinete de autoridades poderão ser cadastrados no 
sistema informatizado de avaliação de desempenho como avaliadores substitutos dos 
servidores lotados nos respectivos gabinetes. 

Art. 6º Compete à chefia imediata à qual o servidor ficou subordinado 
durante o período avaliativo a indicação dos conceitos de desempenho profissional 
detalhados no Anexo IV desta Portaria. 

§ 1º Em casos de mudança da chefia imediata, compete ao gestor que ficou 
mais tempo no exercício da titularidade da função de confiança a indicação de conceitos 
relativos ao desempenho profissional a que se refere o caput deste artigo. 

§ 2º A pedido das unidades envolvidas, os gestores de projetos, os 
coordenadores de grupo de trabalho e os especialistas seniores serão cadastrados, no 
sistema informatizado de avaliação de desempenho, como chefia imediata dos 
servidores alocados em tempo integral em suas equipes de trabalho. 

Art. 7º A realização da etapa descrita no inciso III do § 1º do art. 3º desta 
Portaria, quando couber, compete ao diretor ao qual a chefia imediata responsável pela 
indicação dos conceitos de desempenho profissional estiver subordinada. 

Parágrafo único. Em casos de mudança do titular da diretoria, compete ao 
gestor que ficou mais tempo no exercício da titularidade da função de confiança a etapa 
a que se refere o caput deste artigo. 

Art. 8º Para as hipóteses nas quais a chefia imediata for o diretor ou o 
avaliador, bem como nos impedimentos legais da chefia imediata, cabe ao diretor, e na 
inexistência deste ou nos seus impedimentos legais, ao avaliador, a realização das 
atividades relativas à seleção dos fatores avaliativos variáveis e à atribuição dos 
conceitos de desempenho previstas para a chefia imediata e para as diretorias. 

Seção III 
Dos Fatores Avaliativos e dos Respectivos Pesos 

Art. 9º O servidor será avaliado pelos fatores avaliativos fixos produtividade 
e qualidade, e por dois fatores variáveis, escolhidos de acordo com as atividades 
primordiais a serem realizadas no período avaliativo, observado o cronograma definido 
no Anexo II desta Portaria. 

§ 1º A atribuição de pesos para os fatores avaliativos será realizada pelo 
avaliador, seguindo recomendações expedidas, conforme o caso, pelas respectivas 
Secretarias Gerais ou pelo Gabinete do Presidente. 

§ 2º Devem ter a mesma distribuição de pesos para os fatores avaliativos os 
servidores vinculados ao mesmo avaliador na data da atribuição de pesos.  

§ 3º A soma dos pesos atribuídos aos fatores produtividade e qualidade deve 
variar entre cinquenta e oitenta pontos percentuais. 

§ 4º O percentual mínimo a ser atribuído a cada fator avaliativo 
corresponderá a dez pontos percentuais. 

§ 5º Nos casos de não atribuição dos pesos pelo avaliador, conforme 
cronograma constante do Anexo II desta Portaria, serão atribuídos os pesos definidos 
para os servidores da respectiva unidade no período avaliativo anterior. 

§ 6º Os fatores avaliativos variáveis serão selecionados pela chefia imediata 
dentre os constantes do item 1.b do Anexo III desta Portaria. 
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§ 7º Os servidores que não sejam ocupantes de funções de confiança e 
estiverem no exercício de atividades de liderança e gestão, tais como as que envolvam 
tomada de decisão, gestão de pessoas e de equipes, bem como gestão de processos de 
trabalho, poderão ter os fatores variáveis escolhidos dentre os constantes do item 1.b ou 
2.b do Anexo III desta Portaria. 

§ 8º Na diretoria constituída por uma ou mais subunidades, o diretor poderá 
manifestar concordância com os fatores selecionados pela chefia imediata ou sugerir 
fatores avaliativos diferentes. 

§ 9º O avaliador deverá homologar os fatores avaliativos indicados pela 
chefia imediata previamente ao início do período avaliativo. 

§ 10. É responsabilidade da chefia imediata envolver o servidor no processo 
de escolha dos fatores avaliativos. 

§ 11. É responsabilidade do servidor o acesso ao sistema informatizado de 
avaliação de desempenho, no início do período avaliativo, para conhecimento dos 
fatores avaliativos e respectivos pesos pelos quais será avaliado. 

§ 12. Nas hipóteses de o servidor ser avaliado em lotação diferente da qual 
os fatores avaliativos foram atribuídos ou de ter entrado em exercício após a 
homologação da fase de planejamento da avaliação, serão considerados apenas os 
fatores fixos produtividade e qualidade, com peso de cinquenta pontos percentuais cada. 
(NR)(Portaria-TCU nº 311, de 04/12/2012, BTCU nº 47/2012) 

Art. 10. O ocupante de função de confiança de natureza direção será 
avaliado pelo fator avaliativo fixo produtividade, além de três fatores variáveis. 

§ 1º Os pesos a serem atribuídos aos fatores avaliativos serão determinados 
pelo avaliador, conforme cronograma constante do Anexo II desta Portaria. 

§ 2º Os fatores avaliativos variáveis serão selecionados pela chefia imediata 
dentre os constantes do item 2.b do Anexo III desta Portaria. 

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas ao servidor que 
estava no exercício da função de confiança de natureza direção no momento da 
homologação dos fatores para o período avaliativo e que tenha permanecido no 
exercício da mesma função na maior parte do respectivo período. 

§ 4º Para as hipóteses de servidor que exercer função de confiança de 
natureza direção, em parte ou em todo o período avaliativo, e que não se enquadre no § 
3º deste artigo, serão considerados os fatores produtividade e qualidade, com peso de 
cinquenta pontos percentuais cada. 

§ 5º Aplicam-se aos casos previstos no caput deste artigo as regras descritas 
nos §§ 4º, 5º e 9º a 12 do art. 9º desta Portaria. 

Seção IV 
Do Planejamento das Atividades 

Art. 11. O planejamento das atividades a serem realizadas no período 
avaliativo deverá ser acordado entre chefia imediata e servidor, em consonância com as 
metas definidas para as unidades e para o Tribunal no âmbito do planejamento 
institucional. 

§ 1º O planejamento das atividades deve ser flexível, permitindo 
repactuações ao longo do período avaliativo, sempre que houver necessidade de melhor 
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adequá-lo aos resultados que se deseja alcançar. 

§ 2º A chefia imediata poderá realizar registro formal das atividades 
acordadas com o servidor em sistema informatizado de planejamento de atividades, em 
solução específica de tecnologia da informação ou em outro suporte escolhido, 
informando o servidor a respeito. 

§ 3º Na existência de registro formal, é responsabilidade do servidor o 
acesso ao sistema informatizado de planejamento de atividades, ou a outro suporte 
adotado pelo avaliador, para conhecimento dos trabalhos a ele atribuídos. 

§ 4º O planejamento das atividades registrado formalmente poderá ser 
utilizado, tanto pelo avaliador quanto pelo avaliado, entre outras situações, para 
subsidiar a análise realizada quando da discordância com os conceitos de desempenho 
atribuídos. 

§ 5º É obrigatório o registro formal das atividades a serem realizadas pelo 
servidor nas seguintes situações: 

I - servidores com desempenho insuficiente no período avaliativo anterior, 
nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 27 desta Portaria, ou que estejam em acompanhamento 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep); 

II - servidores que tenham apresentado no período avaliativo anterior ou 
apresentem, no período avaliativo em curso, dificuldade na realização de suas tarefas, 
identificados pela chefia imediata, pelo avaliador ou pelo próprio servidor; ou 

III - servidores que manifestem formalmente necessidade de clareza quanto 
às suas atividades e metas de desempenho. 

Seção V 
Do Acompanhamento das Atividades Realizadas 

Art. 12. O acompanhamento das atividades realizadas pelo servidor ao 
longo do período avaliativo incumbe à chefia imediata e, no que couber, ao diretor e ao 
avaliador da respectiva unidade. 

Parágrafo único. A critério da chefia imediata, pode ser realizado o registro 
do acompanhamento a que se refere o caput. 

Seção VI 
Da Avaliação de Desempenho Profissional 

Art. 13. A avaliação de desempenho profissional é individual, refere-se ao 
exercício das atividades profissionais desenvolvidas pelo servidor ao longo de um 
período avaliativo e deve ser aplicada a todos os servidores avaliáveis. 

Art. 14. A atribuição dos conceitos relativos ao desempenho profissional 
será formalizada a cada período avaliativo, consoante cronograma descrito no Anexo II 
desta Portaria. 

§ 1º Aos fatores avaliativos serão atribuídos os conceitos de desempenho 
detalhados no Anexo IV desta Portaria, com base no desempenho profissional do 
servidor ao longo do período avaliativo. 

§ 2º A chefia imediata deve justificar, em campo próprio do sistema 
informatizado de avaliação de desempenho, a atribuição do conceito S+. 

§ 3º A etapa de manifestação do diretor indicada no cronograma constante 
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do Anexo II desta Portaria ocorrerá apenas nas unidades em que o diretor não é a chefia 
imediata do servidor. 

Art. 15. A autoavaliação não produz impactos financeiros e tem como 
objetivo a ampliação da percepção do servidor quanto aos impactos de suas atitudes e 
comportamentos no seu desempenho profissional. 

Art. 16. Aos titulares das unidades básicas e de suas unidades integrantes, 
bem como ao titular da Secretaria de Controle Interno, não serão atribuídos conceitos de 
desempenho profissional para cada fator avaliativo. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos servidores que 
exerceram a titularidade das unidades na maior parte do período avaliativo. 

Art. 17. Os titulares das unidades avaliadoras ficam autorizados a 
regulamentar, no âmbito da sua área de atuação, os elementos necessários para a 
atribuição de conceitos de desempenho relativos aos fatores avaliativos, em consonância 
com o disposto nesta Portaria. 

§ 1º Na aplicação do caput deste artigo, o avaliador deve dar ciência da 
regulamentação à Segep e pode, também, solicitar a esta apoio técnico relativo a 
requisitos de gestão de desempenho para formular a respectiva portaria. 

§ 2º A Segep deve cientificar oportunamente a Cadad acerca das 
regulamentações ocorridas. 

Seção VII 
Da Conversão dos Conceitos de Desempenho Profissional 

Art. 18. Os conceitos atribuídos a cada fator avaliativo serão convertidos em 
nota de avaliação individual de desempenho, na forma indicada nos itens 1 e 2 do 
Anexo V desta Portaria. 

§ 1º A nota de avaliação individual de desempenho será arredondada a partir 
da segunda casa decimal após a vírgula, da seguinte forma: 

I - números inferiores a cinco serão desconsiderados; e 

II - números iguais ou superiores a cinco serão arredondados para o décimo 
imediatamente superior. 

§ 2° Aos titulares das unidades básicas e de suas unidades integrantes será 
atribuída nota de avaliação individual de desempenho correspondente ao resultado das 
metas apurado para a Secretaria-Geral a qual estiver vinculado durante a maior parte do 
período avaliativo ou, no caso da Secretaria de Controle Interno, ao resultado da própria 
unidade. 

Art. 19. O resultado do alcance das metas previstas para a Instituição e para 
as unidades que a integram será utilizado na definição dos limites máximos para 
atribuição de conceitos de desempenho aos fatores avaliativos, nos termos estabelecidos 
no Anexo VI desta Portaria. 

§ 1º Os limites a que se refere o caput deste artigo devem ser observados 
pelo avaliador quando da homologação dos conceitos atribuídos aos servidores 
avaliáveis. 

§ 2º A regra definida no item 1.1 do Anexo VI desta Portaria para os 
servidores lotados nas unidades de assessoramento a autoridades pode ser revista após a 
realização de estudos com vistas a proposição de metas conjuntas para tais unidades. 
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§ 3º Cabe ao Presidente do TCU, com o auxílio dos titulares das unidades 
básicas e mediante o apoio técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplan), 
coordenar o processo de fixação de metas e o acompanhamento de sua implementação, 
bem como a apuração do resultado do seu alcance. 

§ 4º Compete à Seplan efetuar o cálculo da implementação das metas 
constantes do Plano de Diretrizes do TCU e das metas definidas para as unidades 
avaliadoras, apurar o valor do resultado institucional e do resultado do alcance de metas 
das unidades, bem como efetuar o lançamento desses resultados no sistema 
informatizado de avaliação de desempenho. 

§ 5º No caso de mudança de lotação relativa a unidades, projetos, equipes de 
especialista sênior ou grupo de trabalho, ou de substituição em função de confiança, 
aplicam-se os limites máximos referentes à unidade avaliativa do servidor definida na 
forma do art. 4º desta Portaria. 

Art. 20. Após apurada a nota de avaliação individual, esta será convertida 
para um conceito final de desempenho do servidor, na forma indicada no item 3 do 
Anexo V desta Portaria. 

CAPÍTULO III 
DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA 

O PROGRAMA RECONHE-SER 

Art. 21. Para fins de cálculo da parcela variável da Gratificação de 
Desempenho, a nota de avaliação individual de desempenho será convertida para o 
intervalo de zero a trinta e dois pontos percentuais, de acordo com os cálculos 
demonstrados nos itens 5 a 7 do Anexo V desta Portaria. 

§ 1º No caso de afastamentos considerados por lei como de efetivo exercício 
cujo prazo seja superior a 75% do período avaliativo, será registrado o valor 
correspondente à média das duas últimas parcelas variáveis da gratificação de 
desempenho do servidor não proporcionalizadas, ou se em número menor, da parcela 
variável da gratificação de desempenho não proporcionalizada existente. 

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se ao servidor cedido com ônus 
pelo Tribunal, inclusive para as Casas do Congresso Nacional, nos termos da 
Resolução-TCU nº 61, de 29 de maio de 1996, e da Resolução-TCU nº 188, de 12 de 
abril de 2006, com redações posteriores, nos casos em que o prazo de afastamento seja 
superior a 75% do período avaliativo. 

§ 3º Na aplicação do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, quando da 
inexistência de parcela variável de gratificação de desempenho do servidor, será 
registrada a média das parcelas variáveis da gratificação de desempenho não 
proporcionalizadas aferidas pelos demais ocupantes do mesmo cargo no período 
avaliativo anterior. 

§ 4º Ao servidor que entrar em exercício após a vigência desta Portaria será 
paga, até a primeira avaliação a que for submetido, gratificação de desempenho no valor 
correspondente ao percentual mínimo a que se refere o caput do art. 3º da Resolução-
TCU nº 146, de 2001, assegurada a retroatividade dos efeitos financeiros referentes à 
primeira avaliação. 

§ 5º Aplica-se o disposto no § 4º deste artigo a todos os casos de ingresso 
em cargo efetivo de servidor do Tribunal por uma das formas de provimento previstas 
no art. 8º da Lei nº 8.112, de 1990, bem como a situações de anulação de aposentadoria 
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e de ingresso em novo cargo de servidores já pertencentes ao quadro de pessoal do 
TCU. 

§ 6º Ao servidor que retornar ao exercício, após a vigência desta Portaria, 
em razão de término de licença regularmente deferida com prejuízo da remuneração, 
será paga, desde a data de retorno até a primeira avaliação a que for submetido, 
gratificação de desempenho nos termos do § 4º deste artigo. 

§ 7º Na ocorrência do afastamento disciplinado pelo inciso VII do art. 103 
da Lei nº 8.112, de 1990, o cômputo da parcela variável da gratificação de desempenho, 
no intervalo de zero a trinta e dois pontos percentuais, será proporcional aos dias 
considerados como efetivo exercício no período avaliativo (gratificação de desempenho 
proporcionalizada). (NR)(Portaria-TCU nº 311, de 04/12/2012, BTCU nº 47/2012) 

§ 8º Quando o período de afastamento de que trata o § 7º deste artigo for 
superior a 75% do período avaliativo, será considerado, para fins da proporcionalização, 
o valor correspondente à média das duas últimas parcelas variáveis não 
proporcionalizadas da gratificação de desempenho do servidor, ou se em número menor, 
da parcela variável da gratificação de desempenho não proporcionalizada existente. 
(NR)(Portaria-TCU nº 311, de 04/12/2012, BTCU nº 47/2012) 

§ 9º Na aplicação do disposto no § 8º deste artigo, quando da inexistência de 
parcela variável de gratificação de desempenho, será registrada a média das parcelas 
variáveis da gratificação de desempenho não proporcionalizadas aferidas pelos demais 
ocupantes do mesmo cargo no período avaliativo anterior. 

§ 10. Quando ocorrer a vacância no TCU previamente à realização da 
primeira avaliação individual de desempenho profissional após o ingresso previsto nos 
§§ 4º e 5º ou o retorno de que trata o § 6º, será registrado, na parcela variável de 
gratificação de desempenho do servidor, o valor correspondente à média das parcelas 
variáveis da gratificação de desempenho não proporcionalizadas aferidas pelos demais 
ocupantes do mesmo cargo no período avaliativo anterior. (NR)(Portaria-TCU nº 311, de 

04/12/2012, BTCU nº 47/2012) 

§ 11. A Segep deve considerar a hipótese prevista no § 10 quando dos 
cálculos dos acertos financeiros inerentes à vacância dos servidores ocupantes de cargos 
efetivos. (AC)(Portaria-TCU nº 311, de 04/12/2012, BTCU nº 47/2012) 

Art. 22. Para as avaliações correspondentes aos conceitos finais de 
desempenho A+, S e S+ serão atribuídos pontos de reconhecimento no âmbito do 
“Programa Reconhe-Ser”, nos termos do item 4 do Anexo V desta Portaria e observados 
os procedimentos definidos em normativo específico. 

CAPÍTULO IV 
DA REVISÃO E DOS RECURSOS RELATIVOS À ATRIBUIÇÃO DOS 

CONCEITOS DE DESEMPENHO PROFISSIONAL 

Art. 23. O pedido de revisão dos conceitos de desempenho profissional 
atribuídos pelo avaliador, mediante constatação de lançamento incorreto no sistema 
informatizado, deverá ser encaminhado à Segep, no prazo de dez dias, contados da data 
de encerramento do lançamento dos conceitos no sistema. 

Art. 24. O avaliado que discordar do conceito atribuído ao seu desempenho 
profissional pode requerer reconsideração ao avaliador, no prazo de dez dias, contados 
do término do período para lançamento da avaliação no sistema informatizado, devendo 
fundamentar seu pleito e discriminar as razões e justificativas relativas a cada fator 
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avaliativo que esteja contestando. 

§ 1º Para o pedido de reconsideração de que trata o caput artigo, o servidor 
poderá adotar o formulário constante do Anexo VII desta Portaria. 

§ 2º Acolhido o pedido de reconsideração, o avaliador deverá encaminhar à 
Segep, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento do pedido de reconsideração, 
solicitação de alteração dos conceitos inicialmente atribuídos, sendo os efeitos 
financeiros decorrentes implementados na folha de pagamento do mês seguinte, 
retroativamente. 

§ 3º Subsistindo discordância, o pedido de reconsideração deve ser contra-
arrazoado pelo avaliador, em conjunto com a chefia imediata do avaliado e com o 
diretor, se couber, no prazo de quinze dias, contados da data de recebimento do pedido 
de reconsideração, dando-se ciência ao avaliado. 

Art. 25. O avaliado pode apresentar recurso à Cadad, no prazo de dez dias, 
contados da data da ciência do indeferimento, total ou parcial, do pedido de 
reconsideração. 

§ 1º O recurso deve ser encaminhado à Segep por intermédio do avaliador. 

§ 2º A Segep instruirá o processo e o encaminhará, no prazo de quinze dias, 
à Cadad, para, em igual prazo, prorrogável mediante justificativa, análise e decisão a 
respeito, dando-se ciência do resultado ao avaliado. 

§ 3º Da decisão da Cadad, caberá recurso ao Presidente, no prazo de dez 
dias contados da data da ciência do indeferimento, total ou parcial, do recurso. 

§ 4º O recurso não será conhecido quando: 

I - interposto fora do prazo; 

II - não indicar o fator objeto da contestação; ou 

III - desprovido de fundamentação. 

Art. 26. Os efeitos financeiros dos recursos e contestações acatados serão 
diferidos até o período avaliativo subseqüente, com pagamento retroativo das diferenças 
de gratificação de desempenho profissional. 

CAPÍTULO V 
DO ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

PROFISSIONAL 

Art. 27. O acompanhamento sistemático das avaliações de desempenho 
profissional registradas no sistema informatizado será efetuado pela Cadad, com o apoio 
da Segep. 

§ 1º Concluído o período avaliativo, inclusive o destinado ao exame dos 
recursos de que trata o Capítulo IV desta Portaria, a Segep efetuará a identificação dos 
servidores que obtiverem conceito final “P” ou “N”, conforme tabela constante do item 
3 do Anexo V desta Portaria. 

§ 2º A Segep definirá, em conjunto com o titular da unidade avaliadora, as 
ações destinadas à melhoria de desempenho dos servidores com conceito final “P” em 
dois períodos avaliativos subseqüentes. 

§ 3º Na hipótese em que tiver sido atribuído ao servidor conceito final “N” 
em um período avaliativo, a Segep autuará processo administrativo para identificar as 
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prováveis causas da insuficiência de desempenho. 

§ 4º O processo constituído nos termos do § 3º deste artigo será 
encaminhado à Presidência com proposta de apuração disciplinar da conduta do 
servidor quando: 

I - verificado que as causas para a insuficiência de desempenho não se 
relacionam a problemas de saúde e psicossociais ou a lacunas de competências; ou 

II - identificadas causas relacionadas a problemas de saúde e psicossociais 
ou a lacunas de competência, e for observada a falta de colaboração do servidor no 
cumprimento das ações de melhoria sugeridas. 

§ 5º Nos casos prescritos nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações 
registradas no sistema informatizado de planejamento de atividades serão utilizadas, 
entre outras, para subsidiar a análise das prováveis causas do baixo desempenho. 

§ 6º Para adoção das ações previstas nos §§ 2º e 3º deste artigo, a Segep 
contará com o apoio do Instituto Serzedello Corrêa (ISC), quando necessário. 

Art. 28. Nos casos de acompanhamento em que houver ausência 
injustificada de resposta das unidades às solicitações da Segep no prazo de 30 dias, 
contados do recebimento da solicitação, o acompanhamento será encerrado, dando-se 
ciência ao respectivo Secretário-Geral. 

Parágrafo único. A reabertura do acompanhamento poderá ser requerida 
pela unidade avaliadora ou pela respectiva Secretaria-Geral, mediante justificativa. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29. Para cumprimento dos limites orçamentários de despesa com 
pessoal determinados em lei, sempre que o somatório mensal das gratificações de 
desempenho relativo aos valores das avaliações ultrapassar o montante orçamentário 
destinado ao respectivo pagamento, será aplicado o fator de ajuste previsto no 
parágrafo único do art. 2º da Resolução-TCU nº 146, de 2001, de forma que a redução 
seja universal e proporcional, preservando-se o posicionamento relativo auferido pelos 
servidores na avaliação de desempenho profissional. 

Art. 30. Cabe à Cadad regulamentar os atos necessários à operacionalização 
desta Portaria e dirimir os casos omissos. 

Art. 31. Fica delegada competência à Segep para atualizar os Anexos I, II, 
III, IV e VII desta Portaria. 

Art. 32. Os períodos de lançamento de fatores avaliativos e conceitos de 
desempenho no sistema informatizado, nos termos previstos no Anexo II desta Portaria, 
poderão ser alterados pela Segep, mediante justificativa, em determinado período 
avaliativo. 

Art. 33. A Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI), em 
parceria com a Segep, é responsável pela adequação das soluções corporativas 
informatizadas às novas regras disciplinadas por esta Portaria. 

Art. 34. Esta Portaria entra em vigor no primeiro dia do período avaliativo 
subsequente à data de sua publicação. 

Art. 35. Revogam-se as Portarias-TCU nº 180, de 27 de abril de 2009, nº 
227, de 29 de junho de 2009, e nº 330, de 26 de dezembro de 2011. 
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BENJAMIN ZYMLER 
 
ANEXO I  DA  PORTARIA-TCU Nº 125, DE 28 DE MAIO DE 2012 

AVALIADORES 

Unidade de lotação do servidor 

ou 

Unidade patrocinadora do projeto,  do trabalho de especialista sênior ou do grupo de 

trabalho ao qual o servidor está vinculado  

Avaliador 

Secretaria-Geral da Presidência (Segepres) 

Secretário-Geral Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) 

Secretaria-Geral de Administração (Segedam) 

Secretaria de Controle Interno  Secretário 

Gabinete do Presidente Presidente 

Gabinete do Corregedor Ministro-Corregedor 

Gabinetes de Ministro Ministro 

Gabinetes de Ministro-Substituto Ministro-Substituto 

Gabinete do Procurador-Geral Procurador-Geral 

Gabinetes de Subprocurador-Geral 
Subprocurador-

Geral 

Gabinetes de Procurador Procurador 

Segepres 

Secretaria das Sessões 

Secretário 

Secretaria de Planejamento e Gestão  

Secretaria de Infraestrutura de TI 

Secretaria de Soluções de TI  

Secretaria de Comunicação 

Instituto Serzedello Corrêa Diretor-Geral 

Consultoria Jurídica Consultor Jurídico 

Assessoria de Relações Internacionais Chefe de Assessoria 
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Assessoria Parlamentar  

Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais  

Assessoria de Segurança da Informação e Governança de TI 

Ouvidoria 

Assessoria Especial  

Secretário-Geral  Unidade de Coordenação de Projetos Financiados por Operações de Crédito Externo 

Serviço de Administração  

Segecex 

Secretarias-Adjuntas  Secretário-Adjunto 

Secretarias de Controle Externo 

Secretário 

Secretaria de Fiscalização de Pessoal 

Secretarias de Fiscalização de Obras 

Secretarias de Fiscalização de Desestatização e Regulação 

Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo 

Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação 

Secretaria de Macroavaliação Governamental 

Secretaria de Recursos 

Assessoria  
Secretário-Geral 

Serviço de Administração  

Segedam  

Secretaria Adjunta Secretário-Adjunto 

Secretaria de Gestão de Pessoas 

Secretário 
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

Secretaria de Licitações, Contrato e Patrimônio 

Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio 

Assessoria  Secretário-Geral 
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ANEXO II  DA  PORTARIA-TCU Nº 125, DE 28 DE MAIO DE 2012 
 
CRONOGRAMAS DE FASES E ETAPAS DO CICLO DE GESTÃO DO 
DESEMPENHO PROFISSIONAL 

1. Cronograma para determinação prévia dos pesos e fatores avaliativos e para 
definição quanto à realização de autoavaliação 

Período 
avaliativo 

Atribuição de pesos aos fatores 
avaliativos pelos avaliadores   

Definição quanto à realização 
de autoavaliação pelos 
avaliadores (1) 

Indicação dos fatores 
variáveis pelos chefes 
imediatos e manifestação 
dos diretores sobre os 
fatores variáveis(1) (2) 

Homologação dos 
fatores variáveis pelos 
avaliadores(1) 

1º de janeiro a 30 
de junho 

Do 1º ao 3º dia útil de dezembro  
Do 4º ao 9º dia útil de 
dezembro 

Do 10º ao 12º dia útil de 
dezembro 

1º de julho a 31 
de dezembro 

Do 1º ao 3º dia útil de junho Do 4º ao 9º dia útil de junho 
Do 10º ao 12º dia útil de 
junho 

(1) 
Os dias indicados referem-se ao mês imediatamente anterior ao período avaliativo. 

(2)
A manifestação do diretor ocorrerá apenas nas unidades em que o diretor não é o 

chefe imediato, sendo fixado, para esta etapa, do 7º ao 9º dia útil dos meses de 

dezembro e junho.  
 

2. Cronograma para avaliação 

Período 
avaliativo 

Lançamento pela 
Seplan, dos 
resultados 
institucional e do 
alcance das metas 
definidas para as 
unidades(1) 

Autoavaliação 
(se houver) (1) 

Indicação de 
conceitos de 
desempenho pelos 
chefes imediatos e 
manifestação dos 
diretores sobre 
conceitos de 
desempenho(1) (2) 

Homologação 
e/ou alteração 
dos conceitos 
de desempenho 
pelos 
avaliadores(1) 

Efeitos 
financeiros (1) 

1º de 
janeiro a 
30 de 
junho 

Do 1º ao 8º dia útil 
de julho 

Do 9º ao 13º 
dia útil de julho 

Do 14º ao 17º dia útil 
de julho 

Do 18º ao 20º 
dia útil de julho 

1º de agosto a 
31 de janeiro 

1º de julho 
a 31 de 
dezembro 

Do 1º ao 8º dia útil 
de janeiro 

Do 9º ao 13º 
dia útil de 
janeiro 

Do 14º ao 17º dia útil 
de janeiro 

Do 18º ao 20º 
dia útil de 
janeiro 

1º de fevereiro 
a 31 de julho 

(1) 
Os dias indicados referem-se aos meses imediatamente posteriores ao período 

avaliativo. 
(2) 

A manifestação do diretor ocorrerá apenas nas unidades em que o diretor não é o 

chefe imediato, sendo fixado, para esta etapa, do 16º ao 17º dia útil dos meses de 

janeiro e julho. 
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ANEXO III  DA  PORTARIA-TCU Nº 125, DE 28 DE MAIO DE 2012. 

 
FATORES AVALIATIVOS 
 

1. Rol de fatores avaliativos gerais 
 
a) Fatores fixos 
 

Fator Descrição 

QUALIDADE 

O avaliado realiza os trabalhos de forma adequada à finalidade a que se 
destinam, observando as normas e os procedimentos da instituição, e 
toma as providências necessárias para evitar a reincidência de erros e 
contribuir para a melhoria contínua. 

PRODUTIVIDADE 
O avaliado realiza os trabalhos a ele atribuídos com tempestividade, sem 
prejuízo da qualidade, contribuindo para a obtenção dos resultados da 
unidade com eficiência e eficácia. 

 
 
b) Fatores variáveis 
 

Fator Descrição 

RELACIONAMENTO 
PROFISSIONAL 

O avaliado cria e mantém vínculos pessoais e profissionais cooperativos 
e construtivos. 

 

Orientação a resultados: produz resultados alinhados às estratégias do TCU 

Fator Descrição 

FOCO NO CLIENTE 
O avaliado atende as necessidades do cliente com confiabilidade e 
presteza. 

INOVAÇÃO O avaliado  propõe ideias aplicáveis a situações de trabalho. 

CAPACIDADE DE 
INICIATIVA 

O avaliado busca ou propõe soluções e age em tempo oportuno, 
antecipando as designações da chefia e adotando comportamentos que 
estão além de suas atribuições diretas e que contribuem para o 
desempenho da unidade. 

RESPONSABILIDADE 
O avaliado responde por suas ações, compromete-se com suas tarefas, 
deveres e normas, zela por bens e informações, buscando o alcance das 
metas da unidade e da instituição. 

SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS  

O avaliado propõe soluções consistentes para problemas enfrentados em 
situações de trabalho. 
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TOMADA DE DECISÃO 
O avaliado adota em tempo hábil a solução mais adequada entre 
possíveis alternativas. 

 
Aprendizagem e informação: cria e aproveita oportunidades para aprender continuamente e para 
tornar disponíveis informações relevantes ao trabalho 
Fator Descrição 
APLICAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 
 

O avaliado aplica oportunamente o conhecimento adquirido para a 
melhoria do desempenho pessoal e da equipe. 

COMPARTILHAMENTO DE 
CONHECIMENTO 

O avaliado compartilha conhecimentos que possam ser relevantes para o 
desenvolvimento de pessoas ou o aperfeiçoamento de atividades. 

AUTODESENVOLVIMENTO 
O avaliado investe na aprendizagem contínua para aprimorar seus 
conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos. 

ABERTURA A FEEDBACK 
O avaliado utiliza feedback recebido para aprimorar o próprio 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

 
 

2. Rol de fatores avaliativos para ocupantes de função de confiança de direção 
 
a)  Fatores fixos 
 

PRODUTIVIDADE 
O avaliado realiza os trabalhos a ele atribuídos com tempestividade, sem 
prejuízo da qualidade, contribuindo para a obtenção dos resultados da 
unidade com eficiência e eficácia. 

Desenvolvimento da equipe: provê meios e estimula as pessoas a desenvolverem suas competências 
pessoais e técnicas, integrando a aprendizagem aos objetivos institucionais. 
Fator Descrição 

ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS O avaliado administra conflitos de modo a facilitar a obtenção de solução 
satisfatória para todas as partes envolvidas. 

APRIMORAMENTO DE 
COMPETÊNCIAS 

O avaliado auxilia os servidores na identificação dos pontos fortes e 
fracos de sua atuação e incentiva-os a aprimorar suas competências. 

COMPARTILHAMENTO DO 
CONHECIMENTO 

O avaliado compartilha com a equipe e os pares conhecimentos 
importantes para a realização dos objetivos da unidade e do Tribunal e 
estimula as equipes subordinadas ou parceiras a fazer o mesmo.  

DECISÃO PARTICIPATIVA O avaliado incentiva o envolvimento da equipe e dos pares no processo 
decisório. 

FEEDBACK 
O avaliado fornece aos servidores e aos pares informações objetivas que 
contribuam para a melhoria de seu desempenho, de maneira tempestiva, 
franca e construtiva. 
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b)  Fatores variáveis 
 
 

Gestão por resultados: assegura resultados efetivos e alinhados com a orientação estratégica do 
Tribunal. 
Fator Descrição 

ALCANCE DE RESULTADOS 
O avaliado gerencia as atividades e o desempenho da equipe e da 
unidade de modo a cumprir prazos e metas dentro dos padrões técnicos e 
de gestão exigidos. 

ALOCAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O avaliado atribui atividades aos servidores conciliando suas 
competências e seus interesses com as necessidades da unidade. 

GESTÃO DE PROCESSOS O avaliado organiza processos de trabalho que facilitem a realização dos 
objetivos estratégicos. 

TOMADA DE DECISÃO O avaliado adota em tempo hábil a solução mais adequada entre 
possíveis alternativas. 

 
Liderança por princípios: promove ambiente de comprometimento, que favoreça a prática dos 
valores institucionais e o engajamento com o papel profissional. 
Fator Descrição 

INCENTIVO ÀS BOAS PRÁTICAS O avaliado promove e dissemina as boas práticas do TCU na unidade e 
na Instituição. 

COMPROMISSO COM OBJETIVOS 

INSTITUCIONAIS 
O avaliado demonstra senso de responsabilidade, profissionalismo e 
compromisso com os objetivos de sua unidade. 

 
Orientação estratégica: estabelece e propõe prioridades de modo a contribuir para a realização das 
estratégias do Tribunal, considerando as características dos clientes e os ambientes interno e 
externo da Instituição. 
Fator Descrição 
ESTABELECIMENTO DE 

PRIORIDADES 
O avaliado estabelece prioridades considerando a estratégia do TCU, a 
relevância das ações e os custos envolvidos. 

FOCO NO CLIENTE 
O avaliado identifica e atende as necessidades e expectativas de seus 
clientes, bem como avalia a sua satisfação em relação aos produtos e 
serviços oferecidos. 

VISÃO SISTÊMICA O avaliado estima com precisão os efeitos de ações e decisões da 
unidade, dentro e fora da instituição. 

RECONHECIMENTO O avaliado reconhece, celebra e divulga na unidade os resultados obtidos 
e as contribuições relevantes dos colaboradores.  

TRANSPARÊNCIA 
O avaliado compartilha com a equipe e os pares informações importantes 
para a unidade e para a Instituição, expressando o que pensa sobre as 
possíveis implicações. 

Inovação: identifica necessidades de inovação e contribui para sua implantação e disseminação, 
investindo no processo de evolução do Tribunal, em parceria com outras instituições. 
Fator Descrição 



 
 

90 
 

 
 
ANEXO IV DA PORTARIA-TCU Nº 125, DE 28 DE MAIO DE 2012. 
 
CONCEITOS DE DESEMPENHO PROFISSIONAL 
   

Escala de 

desempenho 
Descrição 

Grau de complexidade ou 

dificuldade das atividades 

desenvolvidas no período 

avaliativo 

Conceito Justificativa 

Superação com 

excelência 
Superou de forma excepcional o 
esperado para o fator avaliativo. 

Alta S+ Sim 

Superação 
Superou o esperado para o fator 
avaliativo. 

Alta 
Média 

S 

Não 

Baixa 

A+ 

Atendimento 

Atendeu o esperado para o 
fator avaliativo, ainda que 
com pequenas necessidades 
de ajustes. 

Alta 
Média  

Baixa A 

Atendimento 

parcial 

Atendeu parcialmente o 
esperado para o fator 
avaliativo. 

Alta 
Média 

P+ 

Baixa P 

Não 

atendimento 
Não atendeu o esperado para 
o fator avaliativo. 

Alta 
Média 
Baixa 

N 

1. Definem-se da seguinte forma os graus de complexidade: 

a)  Baixa Complexidade: 
-  atividades bem estruturadas e de fácil execução; 
-  atividades de baixo impacto para o Tribunal; ou 
-  processos assim considerados com base em critérios definidos pela unidade. 
 
b)  Média complexidade: 

-  atividades pouco estruturadas (ou não rotineiras), que demandam decisões quanto à 
metodologia ou proposição de questões técnicas; 

-  atividades de médio impacto para o Tribunal; ou 
-  processos assim considerados com base em critérios definidos pela unidade. 

ADAPTABILIDADE À MUDANÇA O avaliado propõe e aplica, em conjunto com a equipe, as soluções 
necessárias para facilitar a adaptação a novas situações de trabalho. 

INCENTIVO À INOVAÇÃO 
O avaliado influencia as pessoas a lidar com o processo de mudança de 
forma positiva, incentivando-as a desenvolver novas habilidades e 
comportamentos. 

IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES O avaliado conduz a implantação de inovações que contribuam para a 
melhoria do desempenho da unidade e da Instituição. 
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c)  Alta complexidade: 
-  atividades relacionadas à responsabilidade por processos de trabalho complexos ou 
inovadores; 

-  exercício de liderança técnica em processos ou fiscalizações; 
-  geração de conhecimentos teóricos ou metodológicos na área de atuação; 
-  atividades de alto impacto para o Tribunal; ou 
-  processos assim considerados com base em critérios definidos pela unidade. 

2.  Avalia-se o grau de dificuldade de uma atividade através da análise das limitações ou 
obstáculos para se atingir um objetivo imediato, sejam estes relacionados a tempo, 
sistemas informatizados ou a outros elementos. 

ANEXO V DA PORTARIA-TCU Nº 125, DE 28 DE MAIO DE 2012 

 

CONVERSÃO DOS CONCEITOS DE DESEMPENHO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO 

INDIVIDUAL DE DESEMPENHO, EM PONTOS DO PROGRAMA RECONHE-SER E EM 

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL 

 

1. A cada conceito de desempenho profissional homologado pelos avaliadores no 
sistema informatizado de avaliação de desempenho será associada uma nota 
equivalente, de acordo com a seguinte tabela: 

Conceito Atribuído ao Fator 

Avaliativo 
Nota Associada ao 

Conceito 

S+ 125 

S 115 

A+ 110 

A 100 

P+ 80 

P 50 

N 0 

2. O cálculo da nota da Avaliação Individual de Desempenho (AID) será realizado de 
acordo com as fórmulas a seguir: 

2.1 No caso de servidores que não possuem função de confiança de natureza 
direção: 

AID = (nota Qualidade x peso atribuído/100) + (nota Produtividade x peso 
atribuído/100) + (nota FV1 x peso atribuído /100) + (nota FV2 x peso atribuído /100) 

Na qual: 

AID = Avaliação Individual de Desempenho 

FV = Fator Avaliativo Variável  

2.2 No caso de servidores que possuem função de confiança de natureza direção: 

AID = (nota Produtividade x peso atribuído/100) + (nota FV1 x peso atribuído/100) 
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+ (nota FV2 x peso atribuído /100) + (nota FV3 x peso atribuído /100) 

Na qual: 

AID = Avaliação Individual de Desempenho 

FV = Fator Avaliativo Variável  

3. A nota final de AID, calculada na forma do item anterior, será convertida no conceito 
final de avaliação, tendo como base as faixas numéricas descritas abaixo: 

Nota Final da AID 
Conceito Final de 

Avaliação 

De 120,0 a 125 S+ 
De 112,5 a 119,9 S 
De 105,0 a 112,4 A+ 
De 90,0 a 104,9 A 
De 65,0 a 89,9 P+ 
De 25,0 a 64,9 P 
De 0 até 24,9 N 

4. O conceito final de avaliação será utilizado para atribuição de pontos no Programa 
Reconhe-Ser conforme descrito na tabela abaixo:  

Conceito Final de 

Avaliação 

Pontuação no Reconhe-

Ser 

S+ 25 
S 15 
A+ 10 
A 

0 
P+ 
P 
N 

5. A nota final de AID, no intervalo de zero a cem, inclusive, será convertida na parcela 
variável da gratificação de desempenho, equivalente a até 32% do maior vencimento 
básico do respectivo cargo, de acordo com o seguinte cálculo: 

PVGD = 0,32 x AID (limitada a 100 pontos) 

No qual: 

PVGD = Parcela Variável da Gratificação de Desempenho; 

AID = Avaliação Individual de Desempenho 

Conceito Final da AID 

Parcela Variável da 

Gratificação de 

Desempenho (%)* 

S+ 32,00 
S 32,00 
A+ 32,00 
A 28,80 a 32,00 
P+ 20,80 a 28,77 
P 8,00 a 20,77 
N 0 a 7,97 
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*
A Parcela Variável da Gratificação de Desempenho 

relaciona-se com a nota de avaliação de desempenho, 
calculada na forma do item 2 deste Anexo, de acordo com a 
composição dos conceitos de desempenho atribuídos. 

6. Para os servidores que gozaram das licenças e afastamentos descritos nos §§ 7º e 8º 
do art. 21 desta Portaria, será efetuada a proporcionalização da parcela variável da 
gratificação de desempenho, utilizando-se o seguinte cálculo: 

PVGDP = PVGD x (número de dias do período avaliativo – número de dias em que 

gozou dos afastamentos descritos no §§ 7º e 8º do art. 21) / nº de dias no período avaliativo 

No qual: 

PVGDP = Parcela Variável da Gratificação de Desempenho Proporcionalizada 

PVGD = Parcela Variável da Gratificação de Desempenho 

7. A gratificação de desempenho total do servidor, cujo valor máximo é 80% do maior 
vencimento básico do respectivo cargo, será calculada de acordo com a fórmula a 
seguir: 

GD total = PVGD (ou PVGDP, conforme o caso) + 48 

Na qual: 

GD = Gratificação de Desempenho 

PVGDP = Parcela Variável da Gratificação de Desempenho Proporcionalizada 

PVGD = Parcela Variável da Gratificação de Desempenho 

ANEXO VI  DA  PORTARIA-TCU Nº 125, DE 28 DE MAIO DE 2012. 

LIMITES MÁXIMOS PARA A MÉDIA DAS NOTAS DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES 

1.1  Unidades de assessoramento a autoridades 

A média das notas de avaliação individual dos servidores a serem avaliados em 
uma mesma unidade, calculadas na forma do item 2 do Anexo V desta Portaria, terá 
como limite máximo o resultado institucional, calculado com base no alcance das metas 
constantes do Plano de Diretrizes do TCU, convertido em conceito, de acordo com a 
tabela constante do item 3 do Anexo V; 

1.2  Secretaria de Controle Interno, unidades básicas (Segepres, Segecex e Segedam) e suas 

unidades integrantes 

A média das notas de avaliação individual dos servidores a serem avaliados em uma 

mesma unidade, calculadas na forma do item 2 do Anexo V desta Portaria, terá como limite 

máximo o valor calculado de acordo com a fórmula a seguir, cujo resultado será convertido em 

conceito, de acordo com a tabela constante do item 3 do Anexo V: 

MaxAID = (RU x 0,7) + (RS x 0,3) 

Na qual: 
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RU = resultado do alcance das metas definidas para a unidade.  

RS = resultado do alcance das metas definidas para a Secretaria-Geral. 

MaxAID = valor máximo da média das avaliações individuais de desempenho dos 

servidores da unidade. 

Para servidores lotados na unidade de controle interno, considera-se que o resultado 

do alcance das metas da Secretaria-Geral corresponde ao resultado do alcance das metas 

definidas para a unidade. 

Para servidores lotados nos serviços de administração, gerência de processos, 

projetos, equipes de especialista sênior, grupos de trabalho e gabinetes diretamente 

vinculados às Secretarias-Gerais, considera-se que o resultado do alcance das metas da 

unidade corresponde ao resultado do alcance das metas definidas para a respectiva secretaria-

geral. 

As notas de avaliação individual dos titulares das unidades básicas e dos titulares 

de suas unidades integrantes, bem como do titular da unidade de controle interno não 

entram no cômputo das médias, para fins de observância do limite das notas de cada 

avaliador. 

ANEXO VII  DA  PORTARIA-TCU Nº 125, DE 28 DE MAIO 2012 

 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

                                               IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

Nome: _____________________________________________  Matrícula: ________ 

Lotação: _____________________________________________________________ 

Período avaliativo: _____________________________________________________ 

Avaliador: ____________________________________________________________ 

 

 

Fator contestado: ______________________________________________________ 

Conceito atribuído:_________ 

Conceito requerido:_________ 

Razões e justificativas: 
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Fator contestado: _____________________________________________________ 

Conceito atribuído:_________ 

Conceito requerido:_________ 

Razões e justificativas: 

 

 

 

 

 

Outras considerações: 

 

 

 

_______________________________________        
______________________________________ 

                    Assinatura do avaliado                                               Ciente do avaliador 

                      Em ___/___/____                                                       Em ___/___/____ 
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REDAÇÃO ANTERIOR: 

Art. 2º (...) 

I - servidores avaliáveis: servidores que, por estarem em efetivo exercício 
no mesmo cargo efetivo do Tribunal por prazo igual ou superior a 25% do período 
avaliativo, estão aptos a terem seu desempenho profissional avaliado; 

V - gratificação de desempenho proporcionalizada: corresponde à 
proporcionalização da parcela variável da gratificação de desempenho aos dias de 
efetivo exercício do servidor no período avaliativo, em razão do usufruto dos 
afastamentos disciplinados pelo art. 103 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e 

VI - gratificação de desempenho não proporcionalizada: corresponde à 
parcela variável da gratificação de desempenho de servidor efetivo que, durante o 
período avaliativo, não tenha usufruído os afastamentos disciplinados pelo art. 103 da 
Lei nº 8.112, de 1990. 

Art. 9º (...) 

§ 12. Na hipótese de o servidor ser avaliado em lotação diferente da qual os 
fatores avaliativos foram atribuídos, serão considerados apenas os fatores fixos 
produtividade e qualidade, com peso de cinquenta pontos percentuais cada. 

Art. 21. (...) 

§ 7º Quando houver a ocorrência de um dos afastamentos disciplinados pelo 
art. 103 da Lei nº 8.112, de 1990, o cômputo da parcela variável da gratificação de 
desempenho, no intervalo de zero a trinta e dois pontos percentuais, será proporcional 
aos dias considerados como efetivo exercício no período avaliativo (gratificação de 
desempenho proporcionalizada). 

§ 8º Quando o período de afastamento disciplinado pelo art. 103 da Lei nº 
8.112, de 1990, for superior a 75% do período avaliativo, será considerado, para fins da 
proporcionalização de que trata o § 7º deste artigo, o valor correspondente à média das 
duas últimas parcelas variáveis não proporcionalizadas da gratificação de desempenho 
do servidor, ou se em número menor, da parcela variável da gratificação de desempenho 
não proporcionalizada existente. 

§ 10. O disposto nos §§ 7º e 8º deste artigo não se aplica aos casos de 
licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, com remuneração. 
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ANEXO 4 – Portaria – TCU nº 146, de 29 de junho de 2012 

Dispõe sobre o Programa de Reconhecimento por Resultados dos Servidores do 
Tribunal de Contas da União (Reconhe-Ser). 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso das 
suas atribuições legais e regimentais, 

considerando os princípios da política de gestão de pessoas contidos no 
art. 4º da Resolução nº 187, de 5 de abril de 2006, em especial, nos incisos I, IV, V, VII, 
VIII, IX, XIV, XV e XVII; 

considerando a sistemática de avaliação de desempenho definida pela 
Portaria-TCU nº 125, de 28 de maio de 2012; 

considerando a importância de a Organização reconhecer publicamente o 
desempenho profissional de seus servidores; 

considerando que os critérios de acesso às oportunidades de 
desenvolvimento devem considerar o reconhecimento institucional dos servidores; 

considerando que a capacidade de o Tribunal gerar resultados depende 
essencialmente da competência, da motivação, do comprometimento e da integração de 
seus servidores, e que esses aspectos podem ser impulsionados, entre outras ações, por 
mecanismos institucionais de reconhecimento profissional das pessoas; e 

considerando os estudos e pareceres constantes do processo nº TC-
016.371/2012-7, resolve: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O Programa de Reconhecimento por Resultados dos Servidores do 
Tribunal de Contas da União (Reconhe-Ser) obedece ao disposto nesta Portaria. 

Parágrafo único. O Programa visa reconhecer publicamente os servidores 
ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do TCU que, individualmente ou em 
equipes, oferecerem contribuições importantes às respectivas unidades e à instituição, 
com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos e ao incremento dos resultados 
institucionais. 

Art. 2º São princípios que regem o Programa Reconhe-Ser: 

I - valorização das pessoas como estratégia de alcance da excelência em 
gestão; 

II - caráter abrangente de participação, não havendo quaisquer requisitos de 
habilitação para ingresso de servidor no programa; 
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III - transparência e ampla divulgação do processo de reconhecimento; 

IV - vinculação ao desempenho profissional do servidor; 

V - valorização do exercício de atividades que exijam alto grau de 
responsabilidade e de dedicação, bem como que apresentem grande nível de 
complexidade; 

VI - estímulo ao comprometimento com as diretrizes estratégicas e as metas 
institucionais; 

VII - valorização do trabalho em equipe; 

VIII - promoção do compartilhamento e da disseminação de conhecimentos 
relevantes para a atuação do Tribunal; e 

IX - indução ao desenvolvimento profissional do servidor. 

Art. 3º O Programa Reconhe-Ser consiste no contínuo acúmulo de pontos de 
reconhecimento pelo servidor e na posterior utilização destes para obtenção de 
incentivos institucionais. 

Parágrafo único. A coordenação do Programa Reconhe-Ser cabe à Comissão 
de Coordenação Geral (CCG), mediante a operacionalização das ações pela Secretaria 
de Gestão de Pessoas (Segep) e o apoio, no que couber, do Instituto Serzedello Corrêa 
(ISC). 

Art. 4º Para os fins desta Portaria considera-se: 

I - pontos de reconhecimento: créditos individuais, acumuláveis, 
intransferíveis e de validade por tempo limitado, computados em número não 
fracionário, obtidos, pelo servidor, em razão de alto desempenho em determinado 
período, de entrega de trabalhos de destaque, de implementação de inovações e 
melhorias que incrementem os resultados institucionais, ou de exercício de atividades 
estrategicamente relevantes; 

II - incentivos institucionais: prêmios e prioridades de acesso a iniciativas 
institucionais previamente identificadas pelo Tribunal, cujo usufruto está vinculado ao 
desembolso de um quantitativo mínimo de pontos de reconhecimento; 

III - incentivo institucional geral: incentivo instituído por esta Portaria; 

IV - incentivo institucional local: incentivo instituído, a critério, por ato do 
dirigente da unidade, no âmbito da respectiva área de atuação; 

V - unidade concedente de incentivo: unidade responsável pela 
operacionalização da concessão dos incentivos institucionais gerais ou locais; 

VI - requerimento de usufruto de incentivo: inscrição ou solicitação de 
usufruto de incentivo institucional, devidamente acompanhada de prévio bloqueio, 
quando necessário, dos pontos pertinentes no sistema informatizado do Programa 
Reconhe-Ser; 

VII - período avaliativo: corresponde a um semestre, que será de 1º de 
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janeiro a 30 de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro, na forma estabelecida na 
Portaria-TCU nº 125, de 28 de maio de 2012; 

VIII - competência profissional: é a mobilização de conhecimentos, 
habilidades e atitudes do servidor, no contexto de trabalho, para, individualmente ou em 
equipe, alcançar os resultados esperados pela organização; e 

IX - lacuna de competência: diferença entre o grau de domínio da 
competência apresentado pelo servidor e o grau de domínio requerido em determinado 
espaço ocupacional, quando o grau de domínio apresentado estiver aquém do requerido. 

CAPÍTULO II 
DAS FONTES DE RECONHECIMENTO 

Seção I 
Regras Gerais das Fontes de Pontos de Reconhecimento 

Art. 5º São estabelecidas as seguintes fontes de pontos de reconhecimento: 

I - Avaliação Individual de Desempenho Profissional (AID); 

II - exercício de Função de Confiança (FC), em caráter de titularidade; 

III - coordenação de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC); 

IV - coordenação de Fiscalização; 

V - exercício de atividades de instrutoria, conteudista e tutoria de eventos 
promovidos pelo ISC; 

VI - aquisição e renovação de certificação profissional; 

VII - publicação de artigos na revista do TCU; 

VIII - execução de trabalhos de alta complexidade; e 

IX - execução de trabalhos inovadores. 

§ 1º O acesso às fontes de reconhecimento dispostas nos incisos III a IX do 
caput deste artigo está condicionado à obtenção de conceito final de avaliação igual ou 
superior a A+, conforme disposto na Portaria-TCU nº 125, de 2012. 

§ 2º Consideram-se trabalhos de alta complexidade aquelas atividades 
relacionadas à responsabilidade por processos de trabalho complexos; ao exercício de 
liderança técnica em processos ou fiscalizações; à geração de conhecimentos teóricos ou 
metodológicos na área de atuação; às atividades de alto impacto para o Tribunal; ou 
processos assim considerados com base em critérios definidos pela unidade. 

§ 3º Considera-se cesta de pontos uma determinada quantidade de pontos 
que cada titular de unidade poderá utilizar, a cada período avaliativo, para reconhecer os 
servidores de sua equipe, pela realização de trabalhos de alta complexidade e 
estrategicamente relevantes. 

§ 4º Consideram-se trabalhos inovadores aqueles relevantes, de destaque, 
que resultam em mudanças e melhorias, e geram grande impacto nos resultados 
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institucionais do Tribunal. 

§ 5º Será instituído Comitê, por ato da Secretaria de Gestão de Pessoas 
(Segep), composto por representantes da Segep, da Secretaria de Planejamento e Gestão 
(Seplan), do Instituto Serzedello Correa (ISC) e da unidade básica de realização do 
trabalho, para avaliação dos trabalhos inovadores, de que trata o art. 16 desta Portaria. 

Art. 6º A identificação e a acumulação dos pontos de reconhecimento 
devem considerar as seguintes regras operacionais: 

I - As fontes de pontos vigentes anteriormente à edição desta Portaria 
vigoram, até 30 de junho de 2012, nos termos disciplinados pela Portaria-TCU nº 233, 
de 29 de junho de 2009; 

II - As fontes de pontos constantes dos incisos I a VII, do artigo 5º desta 
Portaria, serão consideradas, para efeito de pontuação, a partir de 1º de julho de 2012, 
com respectivo registro no sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser a partir de 
janeiro de 2013; 

III - As fontes de pontos constantes dos incisos VIII e IX do artigo 5º desta 
Portaria, bem como o respectivo registro no sistema informatizado do Programa 
Reconhe-Ser, serão considerados a partir de 1º de janeiro de 2013; 

IV - a cada fonte de detecção de reconhecimento corresponde um 
quantitativo pré-determinado de pontos; 

V - incumbe à Segep acompanhar o registro dos pontos do servidor, 
relativos às fontes constantes dos incisos I, II, III e IV do artigo 5º desta Portaria; 

VI - incumbe à Segep registrar os pontos do servidor, relativos às fontes 
constantes do inciso IX do artigo 5º desta Portaria; 

VII - incumbe ao ISC registrar os pontos do servidor, relativos às fontes 
constantes dos incisos V a VII do artigo 5º desta Portaria; 

VIII - incumbe ao servidor apresentar a documentação ao ISC para obter o 
registro dos pontos constantes do inciso VI do artigo 5º desta Portaria; 

IX - incumbe ao dirigente ou ao respectivo substituto registrar os pontos do 
servidor, relativos à fonte constante do inciso VIII do artigo 5º desta Portaria; 

X - os servidores terão até sessenta dias, contados da ocorrência do fato que 
ensejou o direito à obtenção dos pontos, para solicitar o respectivo registro, caso este 
não tenha sido efetuado; 

XI - a cada registro de pontos de reconhecimento no sistema informatizado 
do Programa Reconhe-Ser será associada uma data de início da validade dos pontos; 

XII - os pontos adquiridos por meio de AID em julho de 2012, incluindo os 
referentes à avaliação de desempenho do primeiro período avaliativo de 2012, terão a 
validade de 24 meses, contados da data do registro inicial no sistema informatizado do 
Programa Reconhe-Ser; 



 
 

101 
 

XIII - os pontos das demais fontes adquiridos a partir de 1º de julho de 
2012, incluindo os referentes à avaliação de desempenho do segundo período avaliativo 
de 2012, com previsão de registro no sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser a 
partir de janeiro de 2013, terão validade de 60 meses, contados da data do respectivo 
registro; 

XIV - os pontos relativos aos últimos dois anos de exercício de função de 
confiança que ainda não tenham gerado registro no sistema informatizado do Programa 
Reconhe-Ser, ainda que não creditados até a referida data, terão a validade de 24 meses, 
contados da data do respectivo registro; 

XV - o prazo de validade dos pontos não será, sob nenhuma hipótese, 
suspenso ou interrompido; e 

XVI - a vacância no cargo implica em imediato cancelamento dos pontos 
adquiridos pelo servidor. 

Art. 7º O Anexo I desta Portaria apresenta o resumo das fontes de 
reconhecimento e respectivas pontuações. 

Seção II 
Da Avaliação Individual de Desempenho 

Art. 8º A conversão da AID em pontos de reconhecimento e o respectivo 
registro no sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser observarão as seguintes 
regras: 

I - apuração e registro por período avaliativo; 

II - obedecerá à seguinte correlação: 

a) conceitos finais N, P, P+ e A: não haverá conversão em pontos de 
reconhecimento; 

b) conceito final A+: dez pontos de reconhecimento; 

c) conceito final S: quinze pontos de reconhecimento; e 

d) conceito final S+: vinte e cinco pontos de reconhecimento. 

III - somente será considerada, para fins de conversão, AID relativa a 
servidores avaliáveis, que em consonância com a definição fixada pela Portaria-TCU 
nº 125, de 2012, por estarem em efetivo exercício no Tribunal por prazo igual ou 
superior a 25% do período avaliativo, estão aptos a terem seu desempenho profissional 
avaliado; 

IV - ao servidor que entrar em exercício no Tribunal após a vigência desta 
Portaria será devida, quando da primeira AID realizada, a retroatividade da conversão 
dos pontos de AID proporcionalmente aos meses trabalhados anteriormente ao primeiro 
período avaliativo, arredondando-se os valores fracionários de AID para o número 
inteiro imediatamente superior; 

V - na aplicação do inciso anterior, serão computados os meses nos quais o 
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servidor tenha, pelo menos, quinze dias de efetivo exercício; 

VI - os pontos de reconhecimento serão migrados do Sistema de Avaliação 
de Desempenho para o sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser, em até quinze 
dias contados do encerramento do prazo para homologação dos conceitos de 
desempenho profissional, nos termos estabelecidos na Portaria-TCU nº 125, de 2012; e 

VII - os posteriores ajustes de notas advindos de deferimento de recursos 
relativos à AID ensejarão acerto dos respectivos pontos de reconhecimento registrados 
no sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser, com data de validade contada a 
partir do quinto dia após a data em que for prolatada a decisão do recurso pela 
autoridade competente. 

Seção III 
Do Exercício de Função de Confiança 

Art. 9º A conversão do exercício de FC em pontos de reconhecimento e o 
respectivo registro no sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser observarão as 
seguintes regras: 

I - a cada período avaliativo, o servidor acumulará os pontos relativos a FC 
quando o período de ocupação de função de confiança, em caráter de titularidade, no 
momento da apuração, for igual ou superior a 25% do período avaliativo, de acordo com 
a seguinte correlação: 

a) FC-1: cinco pontos por período avaliativo; 

b) FC-2: dez pontos por período avaliativo; 

c) FC-3: quinze pontos por período avaliativo; 

d) FC-4: vinte pontos por período avaliativo; 

e) FC-5: vinte e cinco pontos por período avaliativo; e 

f) FC-6: trinta pontos por período avaliativo. 

II - será considerado o exercício de FC, em caráter de titularidade, a partir 
de 1º de julho de 2012; 

III - serão computados, a partir de julho de 2012, pontos relativos aos 
últimos dois anos de exercício de função de confiança que ainda não tenham gerado 
registro no sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser; e 

IV - na hipótese de ocupação, pelo servidor, de mais de um nível de função 
de confiança em um mesmo período avaliativo, será considerada a função com maior 
pontuação. 

Seção IV 
Da Coordenação de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) 

Art. 10. A conversão de coordenação de FOC em pontos de reconhecimento 
observará a seguinte correlação: 
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I - FOC de Conformidade: sessenta e cinco pontos de reconhecimento; 

II - FOC Operacional: setenta pontos de reconhecimento. 

§ 1º A coordenação de FOC, quando se referir ao mesmo objeto e o 
respectivo prazo for superior a um período avaliativo, será pontuada uma única vez. 

§ 2º Quando se tratar de FOC com a participação de diferentes unidades, o 
coordenador nacional receberá a pontuação relativa à fonte a que se refere este artigo e 
os demais coordenadores receberão os pontos na forma estabelecida no inciso III do 
art. 11 desta Portaria. 

 

Seção V 
Da Coordenação de Fiscalização 

Art. 11. A conversão de coordenação de Fiscalização em pontos de 
reconhecimento e o respectivo registro no sistema informatizado do Programa Reconhe-
Ser observarão as seguintes regras: 

I - a coordenação de Fiscalização, quando se referir ao mesmo objeto e o 
respectivo prazo for superior a um período avaliativo será pontuada uma única vez; 

II - para fins desta Portaria, serão pontuadas as coordenações dos seguintes 
instrumentos de Fiscalização: Monitoramento, Acompanhamento, Levantamento, 
Auditoria de Conformidade e Auditoria Operacional; 

III - a conversão de coordenação de Fiscalização em pontos de 
reconhecimento obedecerá à seguinte correlação: 

a) Monitoramento: vinte pontos de reconhecimento; 

b) Acompanhamento: vinte e cinco pontos de reconhecimento; 

c) Levantamento: trinta pontos de reconhecimento; 

d) Auditoria de Conformidade: quarenta pontos de reconhecimento; e 

e) Auditoria Operacional: quarenta e cinco pontos de reconhecimento. 

Parágrafo único. Além da conversão em pontos a que se refere o inciso III 
deste artigo, a coordenação de Fiscalização considerada como trabalho de alta 
complexidade poderá também ser pontuada pelo titular da unidade técnica com a 
distribuição de pontos constantes na cesta de pontos, de que trata o parágrafo 3º do 
art. 5º desta Portaria. 

Seção VI 
Do Exercício de Atividades de Instrutoria, Conteudista e Tutoria 

Art. 12. A conversão do exercício de atividades de instrutoria, conteudista e 
tutoria de eventos promovidos pelo ISC em pontos de reconhecimento e o respectivo 
registro no sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser observarão as seguintes 
regras: 
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I - o exercício de atividades de instrutoria, conteudista e tutoria de eventos 
promovidos pelo ISC será pontuado uma única vez por período avaliativo e por 
modalidade; e 

II - a conversão em pontos de reconhecimento pelo exercício de atividades 
de instrutoria, conteudista e tutoria de eventos promovidos pelo ISC obedecerá à 
seguinte correlação: 

a) conteudista presencial: vinte pontos de reconhecimento; 

b) tutoria: vinte e cinco pontos de reconhecimento; 

c) instrutoria: trinta pontos de reconhecimento; e 

d) conteudista em ações de educação a distância: trinta e cinco pontos de 
reconhecimento. 

Seção VII 
Da Aquisição e Renovação de Certificação Profissional 

Art. 13. A conversão de certificação profissional e de renovação de 
certificação profissional em pontos de reconhecimento e o respectivo registro no 
sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser observarão as seguintes regras: 

I - a certificação profissional e a renovação de certificação profissional serão 
pontuadas por modalidade de certificação; 

 

II - edital do ISC regulamentará a aquisição de certificação profissional e a 
renovação de certificação profissional em áreas de interesse do Tribunal; e 

III - a conversão de certificação profissional e de renovação de certificação 
profissional em pontos de reconhecimento obedecerá à seguinte correlação: 

a) renovação de certificação profissional: cinco pontos de reconhecimento; e 

b) certificação profissional: vinte e cinco pontos de reconhecimento. 

Seção VIII 
Da Publicação de Artigos na Revista do TCU 

Art. 14. A conversão de publicação de artigos na revista do TCU e o 
respectivo registro no sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser observarão as 
seguintes regras: 

I - pontuação por artigo; 

II - conversão em dez pontos de reconhecimento; e 

III - serão considerados os artigos publicados a partir de 1º de julho de 2012. 

Seção IX 
Dos Trabalhos de Alta Complexidade 

Art. 15. A conversão de trabalhos de alta complexidade em pontos de 
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reconhecimento e o respectivo registro no sistema informatizado do Programa Reconhe-
Ser observarão as seguintes regras: 

I - os trabalhos de alta complexidade serão identificados e avaliados pelo 
titular da unidade técnica que distribuirá os pontos constantes da cesta de pontos de que 
trata o § 3º do art. 5º desta Portaria; 

II - cada titular de unidade técnica receberá, a partir de janeiro de 2013, no 
primeiro dia útil dos meses de janeiro e julho, o quantitativo de cinco pontos por 
servidor efetivamente lotado em sua unidade na data de atribuição dos pontos; 

III - os pontos recebidos pelo titular da unidade comporão a cesta de pontos 
que poderão ser distribuídos, em cada período avaliativo, a, no máximo, trinta por cento 
dos servidores efetivamente lotados na unidade; 

IV - a conversão de trabalhos de alta complexidade em pontos de 
reconhecimento será de, no mínimo, dez pontos e, no máximo, cinquenta pontos, por 
servidor. 

Seção X 
Dos Trabalhos Inovadores 

Art. 16. A conversão de trabalhos inovadores em pontos de reconhecimento 
e o respectivo registro no sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser observarão 
as seguintes regras: 

I - servidor ou grupo de servidores submeterá, após a anuência do titular da 
unidade, o trabalho inovador de âmbito institucional à avaliação do comitê de que trata 
o § 5º do art. 5º desta Portaria; 

II - o comitê, de que trata o § 5º do art. 5º desta Portaria, terá sessenta dias 
para avaliação e pontuação do trabalho inovador; 

III - a conversão de trabalhos inovadores em pontos de reconhecimento será 
de, no mínimo, quarenta pontos e, no máximo, setenta e cinco pontos, por servidor; e 

IV - a pontuação de reconhecimento do trabalho inovador será divulgada 
nos meios de comunicação do Tribunal. 

CAPÍTULO III 
DOS INCENTIVOS INSTITUCIONAIS 

Seção I 
Regras Gerais dos Incentivos Institucionais 

Art. 17. Os incentivos institucionais do Programa Reconhe-Ser são os 
seguintes: 

I - extensão do limite máximo de reembolso para curso de idioma 
estrangeiro para 80%; 

II - habilitação para concessão de licença para capacitação, quando se tratar 
de curso não promovido ou patrocinado pelo ISC; 
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III - concessão de bolsa integral (100%) para pós-graduação; 

IV - habilitação para participação em congressos ou seminários no País; 

V - habilitação para participação em congressos ou seminários no exterior; 

VI - afastamento integral do trabalho para especialização e formação pós-
graduada stricto sensu; 

VII - afastamento integral do trabalho para a produção de trabalhos 
acadêmicos; 

VIII - habilitação em processo seletivo para concessão de outros incentivos 
de educação corporativa - além dos dispostos nos incisos anteriores - quando não 
decorrentes de identificação de lacunas de competências; 

IX - ausência ao serviço previamente compensada (APC); e 

X - incentivo institucional local. 

§ 1º Os quantitativos de pontos de reconhecimento necessários ao usufruto 
dos incentivos a que se refere o caput deste artigo são os constantes do Anexo II desta 
Portaria. 

§ 2º Os incentivos institucionais dispostos nos incisos III a VIII deste artigo 
serão ofertados mediante a realização de processos seletivos realizados pelo ISC. 

§ 3º Nos editais dos processos seletivos do ISC, poderão ser ofertados vagas 
para suprir lacunas de competência para as quais ficará dispensada a oferta de pontos de 
reconhecimento para a respectiva habilitação no processo. 

Art. 18. Na utilização dos pontos de reconhecimento, aplicam-se os 
seguintes procedimentos: 

I - a cada incentivo institucional está vinculado um quantitativo pré-
determinado de pontos; 

II - o usufruto de um incentivo institucional implica o desembolso prévio de 
uma quantidade de pontos anteriormente adquiridos; 

III - cabe à Segep acompanhar o registro do desembolso dos pontos pelo 
servidor; 

IV - cabe ao servidor solicitar o incentivo por meio de oferta e bloqueio de 
pontos; 

V - cada ponto poderá ser utilizado somente uma única vez para obtenção 
dos incentivos institucionais a que se refere o art. 17 desta Portaria, de tal forma que o 
desembolso de ponto para usufruto de incentivos implica a correspondente redução do 
saldo de pontos registrados; e 

VI - o usufruto dos pontos carece de prévia validação pela Segep. 

Seção II 
Dos Cursos de Idioma Estrangeiro 
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Art. 19. A extensão do limite máximo de reembolso para cursos de idioma 
respeitará o limite de custeio parcial, conforme Portaria - ISC nº 11, de 24 de novembro 
de 2010, que estabelece limites e procedimentos para concessão de bolsa de estudo de 
idioma estrangeiro aos servidores ativos do TCU. 

Seção III 

Da Concessão de Licença para Capacitação 

Art. 20. A habilitação para concessão de licença para capacitação, quando se 
tratar de curso não promovido ou patrocinado pelo ISC, observará as seguintes regras: 

I - a observância, pelo dirigente da unidade de lotação do servidor que 
requereu a licença para capacitação, de aspectos relacionados ao desempenho 
profissional de que tratam os §§ 1º e 5º do art. 36 da Resolução-TCU nº 212, de 2008, 
ficará ratificada mediante a comprovação da existência de pontos de reconhecimento na 
quantidade prevista no Anexo II desta Portaria; 

II - a licença para capacitação poderá ser concedida independente da oferta 
de pontos de reconhecimento para cursos promovidos ou patrocinados pelo ISC. 

Seção IV 
Dos Processos Seletivos 

Art. 21. A classificação e a habilitação em processos seletivos relativos aos 
incentivos dispostos nos incisos III a VIII do artigo 17 desta Portaria observarão as 
seguintes regras: 

I - o ISC definirá, em cada edital de processo seletivo, o quantitativo de 
pontos necessários para a habilitação e a classificação em processo para concessão de 
incentivos de educação corporativa; 

II - para classificação em processo seletivo de educação corporativa, serão 
considerados os pontos de reconhecimento acumulados, e não expirados nos últimos 
cinco anos, inclusive os pontos já utilizados para usufruto de incentivos; 

III - para utilização do incentivo institucional em processos seletivos de 
educação corporativa, serão ofertados pontos válidos de reconhecimento pelos 
candidatos em quantitativos a serem determinados a cada processo; e 

IV - caso nenhum dos candidatos possua o quantitativo de pontos válidos 
determinado no processo seletivo, o ISC poderá reduzir o número de pontos exigidos 
inicialmente. 

Seção V 
Da Ausência Previamente Compensada 

Art. 22. A concessão de APC deve observar o limite máximo, para cada 
servidor, de três dias de ausências por período avaliativo. 

Seção VI 
Do Incentivo Institucional Local 
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Art. 23. O incentivo institucional local observará as seguintes regras: 

I - utilização somente pelos servidores lotados, durante o período de 
usufruto do respectivo incentivo, na unidade que o instituiu; 

II - ausência de implicação de despesa para o Tribunal, bem como de 
realização de atividades não rotineiras por unidades distintas daquela que o instituiu; e 

III - realização com base nos seguintes elementos: 

a) ato do dirigente da unidade para instituir incentivo institucional local que 
contenha, entre outros, os requisitos a seguir: 

1) identificação e descrição do incentivo institucional; 

2) quantidade de pontos necessária ao usufruto do incentivo institucional; 

3) vigência do incentivo institucional com duração igual ou inferior a 24 
meses; e 

4) caso necessário, limite de utilização do incentivo institucional por 
servidor na unidade em usufruto concomitante, por determinado período. 

b) autorização prévia do ato a que se refere a alínea anterior pelo titular da 
respectiva unidade básica, ou, pelo Chefe do Gabinete do Presidente, quando se referir a 
ato da Secretaria de Controle Interno (Secoi). 

Seção VII 
Do usufruto dos incentivos institucionais 

Art. 24. Para requerer o usufruto de incentivo institucional de que trata o 
artigo 17 desta Portaria, o servidor deve preencher a solicitação de cada incentivo - de 
acordo com a regulamentação específica vigente e observados, quando couber, os 
termos dispostos pelos respectivos editais publicados pelo ISC - e comprovar a oferta 
prévia de pontos de reconhecimento. 

§ 1º A oferta de pontos de reconhecimento é comprovada pelo servidor 
mediante prévio bloqueio de pontos no sistema informatizado do Programa Reconhe-
Ser, observados os quantitativos indicados no Anexo II desta Portaria, os quais ficarão 
bloqueados até a conclusão do processo de concessão do incentivo. 

§ 2º Não será permitido o bloqueio de pontos em quantidade inferior à 
respectiva pontuação necessária para o incentivo sob alegação de usufruto proporcional 
do incentivo ou de qualquer outra motivação. 

§ 3º A concessão da APC e do incentivo institucional local é realizada 
mediante prévia autorização da respectiva chefia imediata e necessita do registro da 
oferta de pontos de reconhecimento para fins de bloqueio. 

§ 4º O usufruto dos incentivos de que trata o parágrafo anterior, sem o 
quantitativo de pontos necessários para desembolso, ensejará, a autuação de processo 
administrativo, pela Segep, com proposta de apuração da conduta disciplinar dos 
servidores envolvidos. 
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§ 5º Além da oferta prévia de pontos de reconhecimento, a concessão do 
usufruto dos incentivos institucionais é vinculada ao adimplemento dos demais 
requisitos legais e normativos específicos de cada incentivo e, quando couber, à 
existência de recursos orçamentários pertinentes. 

§ 6º Pontos bloqueados não podem ser ofertados para fins de requerimento 
de outro usufruto de incentivo. 

§ 7º Em caso de desistência ou de impossibilidade de usufruto do incentivo, 
o servidor poderá solicitar à Segep o desbloqueio dos pontos de reconhecimento antes 
do início do respectivo usufruto, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo. 

§ 8º Caso a solicitação de desistência ocorra após o deferimento do 
incentivo e antes de seu usufruto, o estorno dos pontos de reconhecimento será realizado 
pela Segep mediante prévia autorização da unidade concedente de incentivo. 

Art. 25. Os detentores de função de confiança, para usufruir dos incentivos 
institucionais, de que trata o artigo 17 desta Portaria, deverão ofertar pontos. 

§ 1º Não é devido aos ocupantes de função de confiança o usufruto da APC. 

§ 2º Os pontos de reconhecimento registrados no sistema informatizado do 
Programa Reconhe-Ser relativos a períodos anteriores à data de designação do servidor 
para a função de confiança ficarão disponíveis para utilização durante o período de 
exercício da função de confiança. 

§ 3º Aos detentores das funções de confiança de Especialista Sênior e de 
Coordenador de Projeto, em caráter de titularidade, não se aplicam as regras 
estabelecidas nos parágrafos anteriores deste artigo e no art. 9º desta Portaria. 

§ 4º Na hipótese de criação de novas denominações de função de confiança 
que, em razão da natureza das atribuições, sejam alocadas por período determinado, 
aplica-se o disposto no parágrafo anterior. 

Art. 26. O desembolso dos pontos de reconhecimento será registrado no 
sistema informatizado do Programa Reconhe-Ser pela unidade concedente do incentivo 
institucional ou pela unidade de lotação do servidor, no caso dos incentivos 
institucionais locais e da APC, após a respectiva concessão do incentivo requerido. 

§ 1º O usufruto da APC será registrado pela unidade de lotação do servidor 
no sistema informatizado de controle de frequência, e não altera o saldo existente no 
banco de horas. 

Art. 27. Caso o servidor tenha que interromper o usufruto do incentivo de 
que trata o artigo 17 desta Portaria, no interesse do serviço ou em função da ocorrência 
de caso fortuito ou de força maior, a Segep verificará a possibilidade de atribuir 
desembolso de pontos proporcional ao período de gozo do incentivo, submetendo a 
proposta à aprovação da Secretaria-Geral de Administração (Segedam). 

Parágrafo único. Outras hipóteses de interrupção do usufruto do incentivo, 
além das previstas no caput deste artigo, não ensejarão desembolso proporcional dos 
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pontos. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Incumbe à Segep e ao ISC, no âmbito de suas respectivas 
competências, a expedição dos atos, dos formulários e das orientações necessários à 
operacionalização desta Portaria. 

Art. 29. A Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI), em 
parceria com a Segep, é responsável pela adequação das soluções corporativas 
informatizadas às novas regras disciplinadas por esta Portaria. 

Art. 30. O Programa Reconhe-Ser pode ser usufruído de modo concomitante 
à utilização de outros mecanismos para recompensa e reconhecimento institucionais. 

Art. 31. À medida que as ações regulamentadas nesta Portaria forem 
implementadas, o Programa Reconhe-Ser poderá sofrer revisões periódicas, com 
eventuais ajustes ou ampliação das fontes de reconhecimento e dos incentivos 
instituídos. 

Art. 32. Fica a CCG autorizada a dirimir os casos omissos a esta Portaria. 

Art. 33. Ficam revogadas a Portaria-TCU nº 140, de 9 de março de 2009, e a 
Portaria-TCU nº 233, de 29 de junho de 2009. 

Art. 34. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

BENJAMIN ZYMLER 
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ANEXO I  DA  PORTARIA-TCU Nº 146, DE 29 DE JUNHO DE 2012 

FONTES DE RECONHECIMENTO DO PROGRAMA RECONHE-SER 

FONTES DE RECONHECIMENTO DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Avaliação individual de desempenho 
profissional (AID) 

Conceito final S+ 
25 pontos por período 

avaliativo 

Conceito final S 
15 pontos por período 

avaliativo 

Conceito final A+ 
10 pontos por período 

avaliativo 

Conceitos finais N, P, P+ e A 
Não haverá conversão 

em pontos de 
reconhecimento 

Exercício de Função de Confiança 

(FC), em caráter de titularidade 

FC-6 
30 pontos por período 

avaliativo 

FC-5 
25 pontos por período 

avaliativo 

FC-4 
20 pontos por período 

avaliativo 

FC-3 
15 pontos por período 

avaliativo 

FC-2 
10 pontos por período 

avaliativo 

FC-1 
5 pontos por período 

avaliativo 

Coordenação de Fiscalização de 
Orientação Centralizada (FOC) 

FOC de Conformidade 65 pontos por FOC 

FOC Operacional 70 pontos por FOC 

Coordenação de Fiscalização 

Auditoria Operacional  
45 pontos por 
coordenação 

Auditoria de Conformidade  
40 pontos por 
coordenação 

Levantamento 30 pontos por 
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coordenação 

Acompanhamento 
25 pontos por 
coordenação 

Monitoramento 
20 pontos por 
coordenação 

Exercício de atividades de instrutoria, 
conteudista e tutoria de eventos 

promovidos pelo ISC 

Conteudista para ações de EaD  
35 pontos por período 

avaliativo 

Instrutoria  
30 pontos por período 

avaliativo 

Tutoria 
25 pontos por período 

avaliativo 

Conteudista presencial 
20 pontos por período 

avaliativo 

Aquisição e renovação de certificação 
profissional 

Aquisição Certificação 
profissional  

25 pontos por 
certificação 

Renovação de certificação 
profissional 

5 pontos por certificação 

Publicação de artigos na revista do TCU Publicação de um artigo 10 pontos / artigo 

Execução de trabalhos de alta 
complexidade 

Cesta de pontos = 5 X número 
de servidores efetivamente 

lotados na unidade 

Mínimo 10 pontos, 
máximo 50 pontos / 

servidor 

Execução de trabalhos inovadores 
Trabalhos submetidos ao comitê, 

que definirá quantidade de 
pontos 

Mínimo 40 pontos, 
máximo 75 pontos por 

servidor 
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ANEXO II  DA  PORTARIA-TCU Nº 146, DE 29 DE JUNHO DE 2012. 

PONTUAÇÃO DOS INCENTIVOS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA RECONHE-
SER 

INCENTIVOS INSTITUCIONAIS 
PONTUAÇÃO 
NECESSÁRIA 

UNIDADE 
CONCEDENTE 
DO INCENTIVO 

Extensão do limite máximo de reembolso para curso 
de idioma estrangeiro para 80%, respeitado o limite de 
custeio definido pelo ISC 

20 pontos por período 
letivo 

ISC 

Concessão de bolsas integrais (100%) para pós-
graduação, respeitado o limite de custeio definido pelo 
ISC 

Definida em edital do 
processo seletivo 

realizado pelo ISC 
ISC 

Habilitação para concessão de licença para 
capacitação, quando se tratar de curso não promovido 
ou patrocinado pelo ISC  

1 ponto por dia de 
licença 

Segep 

Habilitação para participação em congressos ou 
seminários no Brasil e/ou no Exterior 

Definida em edital do 
processo seletivo 

realizado pelo ISC 
ISC Afastamento integral para mestrado ou doutorado 

Outros incentivos em educação corporativa 

Afastamento para produção de trabalhos acadêmicos 

Ausência ao serviço previamente compensada (APC) 
15 pontos por dia de 

ausência (*)  Unidade de lotação 
do servidor 

Incentivo institucional local 
Definida em ato do 
titular da unidade 

 

 (*) Deve ser observado o limite máximo, para cada servidor, de três dias de ausências 
por período avaliativo. 

 

 

 


