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Resumo 

A necessidade de atendimento de demandas cada vez mais complexas da sociedade e um processo 
histórico global de mudanças vem transformando a gestão pública. Nesse contexto, e diante dos 
problemas que Fortaleza apresenta, os desafios são grandes para colocá-la na trilha do 
desenvolvimento. A Prefeitura de Fortaleza tem enfrentado estes desafios investindo na valorização, 
desenvolvimento e capacitação de seus servidores, por meio da Secretaria do Planejamento Orçamento 
e Gestão - SEPOG e sua vinculada, Instituto Municipal de Desenvolvimento e Recursos Humanos de 
Fortaleza - IMPARH, implementando, a partir de 2015, o Plano de Desenvolvimento e Capacitação 
dos Servidores e Empregados Públicos. O objetivo é desenvolver competências necessárias a melhoria 
da qualidade dos serviços públicos, alinhando as competências individuais aos objetivos institucionais. 
Este trabalho, consiste em um estudo de caso da implementação dessa ação, baseando-se 
metodologicamente na análise documental das ações do plano e na experiência vivencial da equipe 
que coordena e executa a ação. Nas estratégias para sua implementação foram fatores de sucesso 
fundamentais, a criação de mecanismo de captação de recursos financeiros destinados exclusivamente 
a capacitação de servidores independentes da vontade de gestores e de programas da união ou estado, 
os princípios da gestão por competências e o trabalho interinstitucional entre as instituições 
participantes. Os resultados foram animadores, traduzidos qualitativamente em oportunidades 
identificadas por instrumento de avaliação aplicado em cada ação, onde 70% apontaram conceitos 
positivos, e avaliação relacionando a aplicabilidade das competências desenvolvidas ao fazer do 
servidor, em que 77% responderam com conceitos positivos, e quantitativamente aumentando de seis 
vezes a quantidade de servidores atendidos. Observam-se ainda alguns desafios como a dificuldade 
dos Órgãos/Entidades absorverem a gestão por competências, melhoria na interação entre as 
instituições, disseminação entre os servidores do referencial de competências para a capacitação e suas 
vantagens 
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1 Introdução 

 
A necessidade de atendimento de demandas cada vez mais complexas da sociedade e 

um processo histórico global de mudanças vem transformando a gestão pública. Em tempos 
de mudanças na sociedade e de redefinição do papel do Estado destaca-se a importância da 
profissionalização da gestão pública. Cidadãos mais conscientes de seus direitos, demandas 
mais complexas e escassez de recursos têm levado o Poder Público a evidenciar cada vez mais 
a necessidade de servidores públicos mais qualificados para realizar os objetivos das políticas 
públicas. 

Para David Osborne e Ted Gaebler (1992), o setor público encontra-se em ritmo de 
mudanças e para fazer parte desse processo é necessário um novo pensar e fazer, no que se 
refere ao desenvolvimento das competências dos servidores. Para os autores, se faz necessário 
assumir atitudes de governo empreendedor para que haja a possibilidade de mudar 
paradigmas.   

Atualmente, como exigência da era da informação e do conhecimento, as organizações 
buscam a melhoria do capital humano, focando-se também em ideias e soluções inovadoras. 
Pois são as pessoas que conseguem construir, por meio de seu conhecimento, as 
transformações para inserir as organizações no mundo complexo e competitivo. 

Nesse contexto, a Prefeitura de Fortaleza tem buscado investir na profissionalização de 
seu servidor tendo como uma de suas estratégias a educação corporativa para realizar seu 
planejamento estratégico que tem explicitado como premissas dentre outras (2014 -2017) 

Gestão por Resultados: Pautada no compromisso de executar políticas públicas para o 
alcance dos resultados efetivos que melhorem a condição da qualidade de vida da população. 

Conhecimento: O conhecimento é a chave para a identificação e escolha das melhores 
soluções para os grandes problemas da cidade, ampliando a possibilidade de se realizaras 
transformações para a comunidade. 

E Inovação de Gestão como foco do eixo Gestão Transparente, Participativa e 
Transformadora. (2014-2017) 

Inovação de Gestão: Criar ambiente que propicie contínuas soluções inovadoras em 
parceria com as fontes geradoras de conhecimento.  

Nesse cenário, e diante dos problemas que Fortaleza apresenta em que os desafios são 
grandes para colocá-la na trilha do desenvolvimento é que a Prefeitura de Fortaleza tem 
investindo na valorização, desenvolvimento e capacitação de seus servidores, por meio da 
Secretaria do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG e sua vinculada, Instituto 
Municipal de Desenvolvimento e Recursos Humanos de Fortaleza - IMPARH, 
implementando, a partir de 2013, o Plano de Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores e 
Empregados Públicos, que tem como objetivo desenvolver competências necessárias a 
melhoria da qualidade dos serviços públicos, alinhando as competências individuais aos 
objetivos institucionais.  

Este trabalho, consiste em um estudo de caso da implementação dessa ação, baseando-
se metodologicamente na análise documental das ações do plano e na experiência vivencial da 
equipe que coordena e executa a ação.  

 
 

2  O Aparato Legal   
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A partir de 2013, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, buscando a melhoria da 
eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos, bem como 
sintonizar a qualidade do serviço público com as modernas teorias e práticas de gestão de 
pessoas, tem investido com mais intensidade na valorização e profissionalização de seus 
servidores/empregados por meio de ações de capacitação e formação. 

Desta forma, foram elaborados alguns instrumentos legais que proporcionaram a 
institucionalização das ações de capacitação e desenvolvimento de pessoas. Dentre eles 
destacam-se a Política de Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores e Empregados 
Públicos instituída pela Lei Nº 10.248, de 27 de agosto de 2014, o Decreto Municipal nº 
13.212, de 06 de setembro de 2013 que fortalece o IMPARH como escola de governo da 
PMF, Lei  Nº 10.132/2013 que determina recursos exclusivos para a capacitação e 
desenvolvimento dos servidores empregados públicos e Decreto N.     

Por carregar em seu bojo pensar e agir de forma sistêmica, intersetorial e 
interinstitucional, a Política de Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores e Empregados 
Públicos instituída pela Lei Nº 10.248, de 27 de agosto de 2014, determina para cada órgão 
entidade da Prefeitura Municipal de Fortaleza diferentes atribuições. 

Dessa forma, cabem à SEPOG as seguintes atribuições: a) Consolidar e alinhar as 
ações de desenvolvimento e capacitação dos servidores e empregados públicos às 
necessidades organizacionais, realizando a verificação da coerência das mesmas com o 
negócio da organização, bem como se está de acordo com as diretrizes previstas na legislação. 
b) Implementar o sistema de gestão por competências. c) Coordenar a elaboração e 
acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento e Capacitação. d) Promover o 
desenvolvimento das competências gerais e gerenciais dos servidores/empregados públicos. e) 
Orientar e acompanhar as ações voltadas ao desenvolvimento das competências setoriais 
específicas, promovidas pelos órgãos entidades. f) Disseminar a política de desenvolvimento 
e capacitação. g) Disciplinar os instrumentos da política de desenvolvimento e capacitação. h) 
Avaliar e acompanhar a efetividade das ações de desenvolvimento e capacitação e o controle 
de gastos com capacitação. Assim, a SEPOG constitui-se como o órgão responsável pelo 
planejamento, implementação e acompanhamento dos resultados do desenvolvimento e 
capacitação, ou seja, pelo gerenciamento estratégico de todas as ações de desenvolvimento e 
capacitação dos servidores empregados públicos da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
Portanto, ao realizar o gerenciamento estratégico das ações de capacitação e desenvolvimento 
é da responsabilidade da SEPOG ações para além da coordenação e do acompanhamento do 
Plano de Desenvolvimento e Capacitação.  

Aos órgãos e entidades cabem as seguintes atribuições: a) Incluir as demandas de 
ações de capacitação dos servidores e empregados públicos no PDC. b) Promover e coordenar 
a execução das ações voltadas ao desenvolvimento das competências específicas necessárias 
ao alcance dos objetivos setoriais. c) Apresentar à SEPOG os relatórios de execução e 
avaliação de resultado e efetividade das ações de desenvolvimento das competências 
específicas.  

Ao Instituto de Pesquisas, Administração de Recursos Humanos – IMPARH, 
instituição vinculada à SEPOG, cabe a execução das ações de desenvolvimento e capacitação 
e apresentação de relatórios de execução e avaliação das ações executadas. Desde 1997, por 
força do disposto na Lei Municipal nº 8.087/1997 e Decreto Municipal nº 10.187/1997, que o 
IMPARH já tinha a competência para capacitar os servidores públicos municipais, o que o 
caracteriza como escola de governo. Sendo assim, desde 1997 que o IMPARH se constitui 
como escola de governo da PMF. No entanto, em 2013, como estratégia de reforçar a sua 
atuação como a escola de governo da PMF, órgão responsável pela execução da capacitação 
do servidor, o Decreto Municipal nº 13.212/ 2013, expressamente, instituiu o IMPARH como 
“escola de governo do Município de Fortaleza”, fato corroborado pela Lei Complementar 
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Municipal nº 0194, de 23 de dezembro de 2014, mais precisamente por meio do seu art. 2º, I e 
IX. Atualmente, o IMPARH tem um setor, a Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento de 
Servidores - DIFAP, exclusivamente, responsável pela execução das ações de capacitação e 
desenvolvimento. Dessa forma, o IMPARH constitui-se como o órgão executor dos eventos 
de capacitação e desenvolvimento de pessoas planejados e promovidos pela SEPOG e órgãos 
e entidades do poder executivo da Prefeitura Municipal de Fortaleza.  

Outra estratégia que faz parte do aparato legal para a realização do Plano de 
Desenvolvimento e Capacitação, no que se refere a orçamento, se constitui na Lei Nº 10.132 
que dispõe sobre consignação em folha de pagamento dos servidores e empregados públicos 
do Poder Executivo Municipal, proporcionando aporte de recursos prevendo a cobrança do 
poder público às consignatárias de valor a ser revestido em ações capacitação.  

 
 

3 A Matriz do Plano de Desenvolvimento e Capacitação  

Por meio da Lei Nº 10.248, de 27 de agosto de 2014, o governo municipal Instituiu a 
política e as diretrizes de desenvolvimento e capacitação dos servidores e empregados 
públicos da administração pública municipal tendo dentre suas finalidades a valorização do 
servidor empregado público municipal, por meio da promoção do seu desenvolvimento 
pessoal e profissional, pela adequação contínua das competências dos servidores aos objetivos 
das instituições e a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos 
prestados ao cidadão (Art 1º inciso I, II e III).  

Nos termos da lei, capacitação é entendida como “um processo permanente e 
deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 
competências individuais” (Art.2º, inciso I) e desenvolvimento como “processo continuado 
que visa ampliar os conhecimentos, as capacidades e as habilidades dos servidores e 
empregados públicos” (Artigo 2º inciso II). A lei fundamenta-se, também, na gestão por 
competência, onde é necessária a adequação das características da pessoa às características 
do trabalho que ocupa ou pretende ocupar, assim como, a aprendizagem precisa estar 
orientada para a realidade e as ações de capacitação para o desenvolvimento do conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao desempenho funcional dos servidores 
empregados públicos visando ao alcance dos objetivos institucionais. Dessa forma, a 
capacitação se constitui em uma das principais ferramentas para a obtenção dos resultados 
almejados pela administração pública. 

 Muitos autores denominam esse processo de educação formal dentro das organizações 
de educação corporativa. Onde a capacitação e o desenvolvimento de pessoas tratam da 
aprendizagem em nível individual, de como as pessoas se desenvolvem, e o desenvolvimento 
organizacional, por meio da mudança e inovação, aos meios de como as organizações 
aprendem e se desenvolvem 

 Para Chiavenato (1999)  
“Desenvolver pessoas não é apenas dar-lhes informação para que elas 
aprendam novos conhecimentos, habilidades e destrezas e se tornem mais 
eficientes naquilo que fazem. É, sobretudo, dar-lhes a formação básica para 
que elas aprendam novas atitudes, soluções, ideias, conceitos e que 
modifiquem seus hábitos e comportamentos e se tornem mais eficazes 
naquilo que fazem”. 

Assim, a capacitação e o desenvolvimento dos servidores e empregados públicos, 
constituem-se em ferramenta relevante para os resultados da gestão da administração pública 
quando concebidos como um processo sistemático, contínuo e dinâmico de interação e 
acompanhamento, contemplando tanto as necessidades e interesses dos servidores e 
empregados públicos como o da administração pública. 
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O Plano de Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores e Empregados Públicos da 
Administração Pública Municipal de Fortaleza - PDC, fundamentando-se nos princípios e 
conceitos anteriormente mencionados, onde, por meio de suas estratégias de ação, busca gerar 
resultados em que todos se beneficiem, além de contribuir para a melhoria dos processos no 
ambiente de trabalho. 

O PDC, por se fundamentar em sistema de gestão por competência, tem sua matriz 
estruturada em três eixos: 

1. Desenvolvimento de Competências Gerais 
2. Desenvolvimento de Competências Gerenciais 
3. Desenvolvimento de Competências Específicas. 

Entendendo-se como competências gerais as competências exigíveis a todos os 
servidores e empregados públicos nas áreas de gestão, planejamento, orçamento e finanças. 
Competências gerenciais necessárias ao servidor empregado/público para o exercício de 
função de chefia, coordenação, assessoramento e direção.   E, competências específicas como 
as voltadas aos princípios e às estratégias da área de atuação do órgão e entidade setorial. 

Cada eixo é constituído por linhas de atuação. Assim, no Eixo de Competências Gerais 
temos as linhas de atuação: Ambientação, Acolhimento, Formação Básica, Negócios 
Corporativos. No Eixo de Competências Gerenciais as linhas de atuação: Liderança 
Estratégica, Liderança Tática e Operacional. No eixo de Competências Específicas: Saúde, 
Educação, Segurança, Esporte e Lazer, Turismo, Cidadania e Direitos Humanos dentre outras.  

No Eixo de Competências Gerais para cada linha de atuação temos determinados 
programas que são: Programa Ambientação para Novos Servidores da PMF, Programa 
Acolhimento no Serviço Público, Programa Formação Básica, Programa Formação Negócios 
Corporativos. No Eixo das Competências Gerenciais para cada linha de atuação temos 
determinados programas que são: Programa Liderança Estratégica, Programa Liderança 
Tática e Operacional. No Eixo das Competências Específicas os programas de cada setorial 
no relacionado às atividades fins. 

 
 

4 O Diagnóstico das Necessidades de Capacitação e Desenvolvimento  

Na construção do diagnóstico das necessidades de capacitação e desenvolvimento 
relacionadas aos eixos das competências gerais e gerenciais a SEPOG realizou dois tipos de 
consultas para a construção desse plano. Uma indagando os temas e a outra as competências 
necessárias para preencher a lacuna entre competências atuais e competências necessárias 
para atingir o objetivo institucional.  

A SEPOG, por ser a secretaria que trabalha corporativamente o planejamento, 
orçamento e gestão, possibilitando que tenha a visão do todo, coordena redes com 
representantes de todos os órgãos/entidades de seus negócios corporativos. Sendo assim, 
foram feitas duas consultas aos participantes das redes corporativas. Uma indagando sobre os 
temas necessários a serem desenvolvidos pelos servidores e outra para identificar as 
competências necessárias para preencher a lacuna entre competências atuais e competências 
necessárias para atingir o objetivo institucional. 

Os instrumentais utilizados nas consultas permitiram que se identificassem os temas e 
as competências gerais e gerenciais em nível de conhecimentos, habilidades e atitudes. 
Possibilitando além da identificação e priorização dos temas, mapear e construir um 
“ramking” das competências em ordem decrescente de necessidade. Fundamentando-se 
nessas consultas, é que foi definido o plano e construída uma programação dos eventos de 
desenvolvimento e capacitação.  
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5 O Orçamento 

O orçamento para a execução do Plano de Desenvolvimento e Capacitação 2013-2016 
se fundamenta em duas estratégias diferenciadas. No biênio 2013-2014, para os eixos das 
competências gerais e gerenciais, apoiou-se, exclusivamente, em recursos oriundos do 
PNAFM. Já no Biênio 2015-2016 apoiou-se, exclusivamente, em recursos oriundos da 
cobrança do poder público às consignatárias prevista na Lei Nº10.132.  

 
 

6 Os Resultados 

Para avaliar o Plano de Desenvolvimento e Capacitação considera-se como definição 
de avaliação de políticas públicas, mais precisamente avaliação de políticas educacionais 
como  

exame sistemático e objetivo de um projeto ou programa, finalizado ou em 
curso, que contemple o seu desempenho, implementação e resultados, com 
vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto, 
sustentabilidade a e a relevância de seus objetivos 

(.COSTA & CASTANHAR.p.  2003). 
 
Considera-se também as tendências de avaliação de políticas públicas que a define em 

termos de sua efetividade, eficácia e efetividade. Para Figueiredo e Figueiredo efetividade 
compreende os impactos e ou resultados originados pela implementação de alguma política. 
Eficiência relaciona o esforço feito na implementação da política e os resultados alcançados. 
E eficácia a relação entre os resultados efetivos da política e o que havia sido previsto. 

Na avaliação de efetividade o nível de dificuldade é alto, pois é necessário demonstrar 
que os resultados estão causalmente relacionados aos produtos originados pela política, o que 
implica em um diagnóstico do público alvo antes das ações do Plano de Desenvolvimento e 
Capacitação - pesquisa ex-ante, assim como uma pesquisa ex-post onde se avalia se as ações 
foram desenvolvidas e se seus resultados repercutiram na melhoria da qualidade dos serviços 
ofertados ao cidadão. Sendo assim, o Plano de Desenvolvimento e Capacitação será avaliado 
nas dimensões de eficiência e eficácia. 

Para o quadriênio 2013-2016 o planejado era atender em ações de 
capacitação/formação em competências gerais e gerenciais 10.000 servidores e empregados 
públicos municipais.  

No quadriênio 2013-2016 foram realizadas 6.934 horas/aula e 26.557 profissionais 
foram atendidos em ações de capacitação e formação de um total de 30.722 distribuídos nos 
quadros a seguir:  

 
Ano Qt Atendidos % 

2013 898 3,4 

2014 2.541 9,6 

2015 9.761 36,7 

2016 13.357 50,3 

Total 26.557 100 

Tabela 1- Atendimento em desenvolvimento e capacitação por ano no período 2013 a 2016 
Fonte: Secretaria do Planejamento Orçamento e Gestão. 2016 
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Observa-se crescimento em atendimento nos eventos de capacitação e 
desenvolvimento no decorrer dos anos. Chama-se a atenção para o salto no crescimento em 
quantidade de atendidos ao comparar o biênio 2013- 2014 ao biênio 2015-2016, onde ocorre 
um aumento de mais de 5 vezes, isto é, de 572%. Mas, não se pode deixar de informar que 
durante o biênio 2015-2016 os eventos com carga horária pequena (2h/a a 8h/a) como 
congressos, seminários, palestras foram os ofertados em maior quantidade. 

 
 

 
 

Qt  h/a Qt atendidos % 

 2 a 8 15.697 59 

9 a 19 2.945 11 

+ 20 5.890 22 

SR* 2.025 8 

Total 26.557 100 

Tabela 2 – Atendimento em desenvolvimento e capacitação por quantidade de h/a 
 Fonte: Secretaria do Planejamento Orçamento e Gestão. 2016 

SR* Sem Registro  

Verifica-se a prevalência percentual de 59% em ações de capacitação com carga 
horária de 2h/a a 8h/a o que corresponde a eventos que permitem a participação de maior 
quantidade de pessoas tais como palestra, seminário, congresso. Já as ações de capacitação e 
desenvolvimento com carga horária com 20h/a ou mais correspondeu a 22% das ações. 

Desde a implantação e implementação do Plano de Desenvolvimento e Capacitação 
dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza que o Instituto de 
Pesquisas, Administração de Recursos Humanos – IMPARH, instituição vinculada à SEPOG 
que desempenha o papel de escola de governo da Prefeitura de Fortaleza, aplica avaliação de 
reação possibilitando o registro das impressões das ações de capacitação e formação por parte 
do servidor e empregado público.  

Ao final da ação de formação/capacitação de carga horária acima de 8h/a, entrega-se 
um instrumental ao servidor e solicita-se que o preencha avaliando a ação em aspectos 
relacionados à instrutoria, conteúdo, local do evento, aspectos gerais relacionados ao evento e 
os seus conhecimentos antes e após o evento.  

Durante esse período, de 10.751 servidores inscritos em eventos de formação e 
capacitação 9. 674 foram certificados, destes 7.178 responderam o instrumental. Os resultados 
da avaliação de reação são apresentados nos quantitativos das tabelas a seguir: 

 

Tabela 3 – Avaliação  dos eventos realizados do Plano de Desenvolvimento e Capacitação da PMF 2013-2016 

Aspectos 
Avaliados/Conceitos 

Péssimo 

% 

Regular 

% 

Bom 

% 

Muito Bom 

% 

Ótimo 

% 

Instrutoria 0,28 2,64 16,82 28,47 51,80 

Conteúdo 0,94 5,93 27,03 31,54 34,55 

Local do Evento 1,27 5,03 19,25 27,65 43,92 

Material didático 1,74 8,93 28,76 29,17 31,26 
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Fonte: Secretaria do Planejamento Orçamento e Gestão. 2016 
 

Observa-se, na tabela acima, o predomínio dos conceitos muito bom e ótimo variando 
em torno de 60% a 80%, o que aponta para um bom nível de satisfação dos servidores em 

relação a qualidade dos eventos.  
Tabela 4- Avaliação dos conhecimentos sobre os temas abordados em eventos do Plano de Desenvolvimento e 

Capacitação antes e após o evento 
Fonte: Secretaria do Planejamento Orçamento e Gestão. 2016 

Já na tabela acima, chama a atenção a bagagem de conhecimentos com que o servidor 
chega antes do início dos eventos. O que de certa forma é de se esperar, já que os eventos são 
planejados para públicos definidos ligados ao “fazer” do servidor ou relacionados às 
competências que se deseja desenvolver ou aprimorar.  

Ao comparar conhecimentos antes e após participação no evento observa-se o 
decréscimo de percentual nos conceitos péssimo, regular e até mesmo bom, verificando-se 
crescimento no percentual dos conceitos muito bom e ótimo.  

 Formando-se dois grupos, um pela união dos percentuais péssimo, regular e bom e 
outro pelo de muito bom e ótimo e comparando o antes e o depois se visualiza melhor a 
migração dos percentuais de péssimo, regular e bom para o muito bom e ótimo o que 
comprova o crescimento nos percentuais muito bom e ótimo, verificando-se a elevação do 
percentual de conhecimento com conceito muito bom e ótimo, pós evento, de 36,53%. 

 

Tabela 5 – Conhecimentos sobre os temas abordados  
Secretaria do Planejamento Orçamento e Gestão.2016 

Realizada a avaliação dos eventos realizados no quadriênio 2013-2014 verificam-se 
resultados animadores, traduzidos qualitativamente em oportunidades identificadas por 
instrumentos de avaliação aplicados em cada ação, onde em torno de 70% apontaram 
conceitos positivos, e avaliação relacionando a aplicabilidade das competências desenvolvidas 
ao fazer do servidor, em que 77% responderam com conceitos positivos.  

Destaca-se o salto no atendimento quantitativamente, aumentando de quase seis vezes 
a quantidade de servidores em participando de ações de capacitação e formação quando se faz 
a comparação entre os biênios de 2013-2014 e 2015-2016. A esse salto atribui-se, 
fundamentalmente, dentre as estratégias planejadas a nova estratégia de definir e direcionar os 
recursos para a capacitação e desenvolvimento dos servidores. 

 
 

7 Considerações Finais  

Conhecimentos sobre 
temas abordados 

Péssimo 

% 

Regular 

% 

Bom 

% 

Muito Bom 

% 

Ótimo 

% 

Antes do evento 2,11 7,44 49,42 25,23 15,80 

Depois do evento 0,26 0,67 21,51 40,43 37,13 

Conhecimentos sobre 

temas abordados 

Péssimo 

% 

Regular 

% 

Bom 

% 

Muito Bom 

% 

Ótimo 

% 

Antes do evento 58,97 41,03 

Depois do evento 23,37 77,56 
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Implantar e implementar um plano de desenvolvimento e capacitação para servidores 
públicos é sempre desafiador. Especialmente em tempos de crise, como nos dias atuais, onde 
se faz presente um processo histórico global de mudanças, a necessidade de atendimento de 
demandas cada vez mais complexas da sociedade, a escassez de recursos e de redefinição do 
papel do Estado, destacando-se a importância da profissionalização da gestão pública, da 
necessidade de servidores públicos mais qualificados para realizar os objetivos das políticas 
públicas. 

Neste cenário, a Prefeitura de Fortaleza tem enfrentado esses desafios promovendo a 
profissionalização de seus servidores por meio da Implantação e implementação do Plano de 
Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores e Empregados Públicos. Para tal, desenvolveu 
estratégias quem em muito contribuíram para os resultados animadores já apresentados tanto 
relacionados à eficácia como à eficiência.  

Dentre as estratégias para sua implementação foram fatores de sucesso os princípios 
da gestão por competências, o mapeamento das competências o trabalho interinstitucional 
entre as instituições participantes, o processo de divulgação e definição do público alvo e, 
principalmente, a criação de mecanismo de captação de recursos financeiros destinados, 
exclusivamente, a capacitação de servidores, independentes da vontade de gestores e de 
programas da união ou estado. 

Observa-se ainda desafios como a dificuldade dos órgãos/entidades absorverem a 
gestão por competências, melhoria na interação entre as instituições, no trabalho intersetorial 
e uma visão sistêmica, como também a disseminação entre os servidores do referencial de 
competências para a capacitação e suas vantagens, assim como uma maior sistematização 
trabalhando-se os valores da função pública e as missões das organizações.  

Os desafios são muitos e ainda é grande a caminhada. Mas resultados animadores 
como os aqui descritos demonstram que é possível construir um serviço público de qualidade. 
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Os anexos devem vir ao final do trabalho.  
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