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Competências do MPT.



CONCEITO
“Identificação do capital humano necessário para alcançar as 
metas organizacionais e identificação das lacunas de 
competência, permitindo a adoção de estratégias adequadas 
para atender às necessidades identificadas”. 

“Processo de identificação e análise sistemática das 
necessidades atuais e futuras de uma organização em termos 
de tamanho (quantidade), composição e qualificação da força 
de trabalho para atingir os seus objetivos e cumprir sua 
missão”. 

Acórdão TCU nº 358/2147



DIMENSÕES
• Quantitativo em número de cargos

 Limitação Legal para criação de cargos de provimento efetivo;
 Considera os efetivos, os comissionados, os temporários, os terceirizados, os 

estagiários (toda a força de trabalho/colaboradores);
 Impacto orçamentário, limitações com gasto de pessoal (MPU: 0,6% da RCL, 

segundo a LRF);
 Despesas obrigatórias de caráter continuado (efetivos);

ESTUDO DOS TEMPOS E DOS MOVIMENTOS E DA FADIGA HUMANA: RETORNO 
AO INÍCIO DO SÉCULO XX E AO PENSAMENTO TAYLORISTA?



DIMENSÕES
• Efeito qualitativo da força de trabalho

 Definição do planejamento estratégico e objetivos organizacionais;
 Competências humanas necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos;
 Conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para o melhor desempenho 

institucional;
 Qualificações, experiências, talentos, posições estratégicas;

É POSSÍVEL FAZER MAIS COM MENOS?



MANTRA

“HÁ POUCOS SERVIDORES... 

HÁ MUITO TRABALHO...”



FATORES QUE INFLUENCIMA O PFT
Demanda e tendência de mercado;
Gestão de processos;
Gestão do desempenho;
Gestão por competências;
Planejamento estratégico;
Políticas de Gestão de Pessoas;
Gestão da modernização. 



DEMANDAS E TENDÊNCIAS
Demandas sociais;
 Teletrabalho;
Processo virtual (MPTDigital e MPTDigital 

Administrativo);
Redução de custos;
Crise econômica;
Corte de gastos;
Restrições orçamentárias;
 Evasão de servidores e rigidez no processo de 

contratação;
Reforma trabalhista e previdenciária. 





GESTÃO POR PROCESSOS
 Processo: conjunto de atividades interligadas de modo lógico que, a 

partir de entradas ou insumos, gera resultados que agregam valor à 
organização. 

 A Gestão por Processos procura mapear a estrutura do trabalho, 
reconhecendo a visão lógica e sistêmica que interliga toda a cadeia 
produtiva, bem como a visão física, que se refere ao processo em cada 
área ou espaço ocupacional. 

 Mapear os processos permite reconhecer a interdependência entre as 
áreas e identificar processos críticos, atividades desnecessárias, 
permitindo a melhor adequação da força de trabalho com o menor 
esforço na obtenção de resultados. 



GESTÃO ESTRATÉGICA DE 
PESSOAS: COMPETÊNCIAS



GESTÃO ESTRATÉGICA DE 
PESSOAS: COMPETÊNCIAS



GESTÃO ESTRATÉGICA DE 
PESSOAS: COMPETÊNCIAS



MAPA ESTRATÉGICO



Acórdão TCU 358/2017



Acórdão TCU 358/2017
 Apenas 10% das organizações avaliadas declararam estar em estágio 

aprimorado em PFT indicando a precariedade do planejamento para avaliar as 
reais necessidades qualitativas e quantitativas da força de trabalho para o 
cumprimento dos objetivos da organização;

 Apenas 32% definem de maneira documentada o quantitativo de 
referência de pessoal por unidade organizacional em estágio aprimorado, 
o que é a mais elementar informação para iniciar o processo de PFT;

 Apenas 16% utilizam, em estágio aprimorado, procedimentos técnicos 
para definir o quantitativo necessário de pessoal por unidade 
organizacional;

 Apenas 20% das organizações da APF identificam em estágio aprimorado 
o perfil profissional requerido/desejado para as ocupações críticas das 
organizações.



SUSTENTABILIDADE E O PFT
• Desenvolvimento mediante o atendimento das necessidades 

humanas atuais sem comprometer o futuro das próximas 
gerações;

• Questão ambiental;
• Responsabilidade social;
• Controle social, transparência e prestação de contas;
• Princípio da eficiência;
• Economia e racionalidade no uso dos recursos;
• Eliminação de desperdícios e prevenção de erros;
• Necessidade do incremento da governança pública.



VANTAGENS DO PFT
 Decisões mais adequadas sobre seleção mediante concursos públicos, 

tanto da necessidade quanto da desnecessidade, salientando que o 
processo é oneroso, toma tempo e deve atender aos requisitos legais e 
existência de cargos vagos;

 Melhora a movimentação interna dos colaboradores mediante o 
reconhecimento do efetivo necessário em termos numéricos, mas 
também em razão das competências que os colaboradores detêm;

 Facilidade na identificação de unidades organizacionais com excesso de 
efetivo em detrimento de outras com carência de pessoal;

 Balanceamento da carga de trabalho entre unidades evitando seu 
excesso, bem como a ociosidade em decorrência da carga insuficiente;

 Delimita dados objetivos que fundamenta o pedido de novos servidores 
ou de novos contratos, terceirizados e estagiários;

 Diminui desperdícios com contratações e processos seletivos;



VANTAGENS DO PFT
 Aumenta a qualidade das entregas pelo melhor 

conhecimento das necessidades, o que é maximizado pela 
devida gestão e reconhecimento dos processos de trabalho, 
seu fluxo, etapas e elementos;

 Melhora a análise da qualificação necessária para a 
execução do trabalho a ser desenvolvido e dos resultados a 
serem entregues;

 Melhora avaliação do desempenho e o encaminhamento 
para ações de capacitação e construção de competências 
necessárias à potencialização de resultados.



AUSÊNCIA DO PFT GERA
 Ausência de dados consistentes e documentados do quantitativo de 

pessoal presente;
 Subjetividade na definição das necessidades, o que leva a processos 

seletivos desnecessários, com aspectos quantitativos e qualitativos não 
contemplados na análise;

 Desperdício de recursos e entrega insatisfatória de resultados à 
sociedade;

 Falta de atualização de informações e dificuldade de adaptação às novas 
tecnologias e processos de modernização da máquina pública;

 Ausência de procedimentos técnicos para aferir o quadro de pessoal e 
pouca maturidade organizacional na integração das políticas e práticas 
da gestão de pessoas;

 Dados inconsistentes da avaliação do desempenho e das necessidades 
de treinamento;



AUSÊNCIA DO PFT GERA
 Dificuldade de definir o perfil de competências necessário à 

ocupações críticas da organização;
 Baixo grau de atendimento às demandas sociais, lentidão 

na execução dos processos, atrasos, desperdícios e 
crescente descrédito perante a sociedade;

 Manutenção da ideia de que servidor público ocupa 
posição rendosa de pouco trabalho disseminada pela baixa 
qualidade dos serviços prestados. 



Obrigado!

Renato Lacerda
Analista de Gestão Pública

Gestor do Programa de Gestão por Competências do MPT

renato.lacerda@mpt.mp.br
(61) 3314-8469
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