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RESUMO - Objetiva-se neste trabalho analisar as possibilidades e os desafios, através do modelo de gestão de 

pessoas baseado na competência, desenvolver conceitos e ações que contribuam para mitigar os impactos de um 

recrutamento de pessoal com critérios genéricos, para preencher os diversos cargos e funções dentro dos quadros 

da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. Procurou-se demonstrar a atual estrutura da instituição, bem 

como a identificação das legislações que a normatiza, realizou-se uma correlação com o modelo de gestão que tem 

na competência individual e organizacional à sua estratégia de gerenciamento de pessoas. Para o desenvolvimento 

do trabalho foi utilizado à pesquisa bibliográfica, apoiando em referenciais de doutrinadores renomados que 

discorrem sobre gestão de pessoas e artigos científicos, bem como em legislações que fundamenta a missão e a 

competência da Polícia Militar. Trazendo como resultado a proposta de um modelo de gestão, que tem na 

valorização de seu pessoal, a satisfação dos objetivos da instituição. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Polícia Militar. Gestão de pessoas. Competência. Recrutamento.  

 

ABSTRACT- The objective of this study is to analyze the possibilities and challenges, through the competency-

based people management model, to develop concepts and actions that help mitigate the impacts of a staff 

recruitment with generic criteria, to fill the various positions and functions within of the Military Police of the 

State of Mato Grosso do Sul. In order to demonstrate the current structure of the institution, as well as the 

identification of the laws that regulate it, performing a correlation with the management model that has in the 

individual and organizational competence its strategy of people management. For the development of the work, 

exploratory research was used, supporting the references of renowned professors who talk about the management 

of scientific articles and people, as well as legislation that establishes the mission and competence of the Military 

Police. Bringing as a result the proposal of a management model, which has in the valuation of its personnel, the 

satisfaction of the objectives of the institution. 

 

KEYWORDS: Military Police. People management. Competence, Recruitment. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais desafios da seleção de pessoal na administração pública é 

proporcionar às organizações, profissionais capacitados, motivados e atuando conforme os 

preceitos e as diretrizes características das instituições públicas. 

Fato, que as Polícias Militares, por serem Instituições Públicas de natureza permanente, 

estão sujeitas às constantes trocas de governos e alterações das legislações que a regulam, 

impondo aos seus gestores criatividades, para desenvolverem modelo e estratégias adequadas, 

coerentes e produtivas. 

Sendo esse um dos problemas recorrentes nas Instituições Policiais Militares, sendo que 

a principal função constitucional é a preservação da ordem, atuando preventivamente e 

ostensivamente. Tendo seu recrutamento de pessoal realizado através de concurso público, com 

requisitos definidos em Leis e Editais, os quais estabelecem apenas requisitos com critérios 

gerais. Admitindo funcionários que nem sempre se identificam com a cultura organizacional do 

órgão. Diferentemente das empresas privadas que podem selecionar os profissionais 

específicos, prontos e capacitados para cada função distinta no quadro de funcionários da 

empresa. 

Segundo Mobley (1992), para ingresso em uma organização deve haver uma 

compatibilização entre o empregado e empregador, levando em conta as características do 

indivíduo como habilidade, especialização e atitude, entre outras, comungado com os requisitos 

para o cargo e com a cultura da organização. 

Diferentemente do que acontece no setor privado, em que pese o gestor pode contratar 

indivíduos que apresentem características vantajosas para a empresa, no setor público, a lei 

exige que as contratações sejam feitas mediante concursos públicos. É por esse motivo que no 

âmbito do setor público ações de desenvolvimento profissional são cruciais, pois os elementos 

podem ajudar a progredir na carreira, e não aprendem a cumprir as suas funções atuais de forma 

mais eficaz. 

Sendo esse um dos pontos mais relevantes para a proposta deste trabalho, em destaque 

o estudo de novos conceitos de seleção e distribuição de pessoal na Polícia Militar do Estado 

do Mato Grosso do Sul (PMMS), evidenciando a importância de um bom gerenciamento com 

ênfase na gestão de pessoal por competência com solução adequada e viável, objetivando um 

melhor gerenciamento de seu pessoal. 



5 
 

É de fundamental importância que se tenha habilidade, atitude racional e a valorização 

dos talentos humanos nas estratégias de seleção e fixação de pessoal nos diversos setores, 

cargos e funções da instituição Policial Militar, respeitando a qualificação técnica, 

conhecimentos específicos acumulados, motivação, e desempenho, entre outras características 

do profissional. 

Salienta que a gestão na polícia militar, segundo Krock (2008), é realizada mediante 

regulamentos, sua estrutura rígida baseia-se na hierarquia e na disciplina. Sendo que, a sua 

Gestão é executada pelos Oficiais que estão no topo dessa hierarquia, responsáveis pela direção, 

planejamento, supervisão e controle. O indivíduo que ingressa nessa carreira é moldado a 

obedecer a essa hierarquia e disciplina, no ato de sua formação nos centros de instrução e 

treinamentos. 

Diante desse cenário, ressalta-se a importância de um plano de Gestão, não apenas nas 

seleções específicas, mais também na distribuição de pessoal nas diversas funções da 

instituição, que melhor se enquadre nas especificidades das funções. 

Objetiva-se neste trabalho analisar as possibilidades e os desafios, através do modelo de 

gestão de pessoas baseado na competência, desenvolver conceitos e ações que contribuam para 

mitigar os impactos de um recrutamento pessoal com critérios genéricos, para preencher os 

diversos cargos e funções dentro dos quadros da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do 

Sul. 

Concentrando os objetivos específicos do presente estudo em: Descrever a atual forma 

de Gestão da PMMS; Analisar os desafios da implementação de uma gestão por competência 

na PMMS; Demonstrar a importância de um modelo de gestão por competência na melhoria do 

serviço prestado. 

Nestes termos, o presente trabalho busca apresentar um modelo de gestão por 

competência, que têm na sua essência as pessoas, aliando os seus conhecimentos habilidades e 

atitudes, com as características culturais da organização. No caso em estudo da Polícia Militar 

do Mato Grosso do Sul que apresenta uma gestão baseada em princípios militares. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

A coleta dos dados para desenvolvimento do presente trabalho foi através de pesquisa 

bibliográfica, desenvolvido por meio de consulta à literatura específica, à legislação pertinente, 
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palestras, teses e às obras publicadas acerca do assunto proposto, inclusive com consulta a 

artigos em sites e revistas, para coleta de vasto material sobre o assunto, que depois será 

analisado e servirá de subsídio para a resposta das questões que se apresentam sobre o tema. 

Pesquisa bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, 

jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com 

o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito 

sobre o assunto da pesquisa. (PRADANOV; FREITAS, 2013, p. 54). 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Polícia Militar tem suas bases doutrinárias e organizacionais oriundas do Exército 

Brasileiro, de onde herdou a maioria de seus regulamentos e sua estrutura regida, sustentada 

nos princípios da hierarquia e disciplina exposto no Art. 42 da Constituição Federal (CF): “Os 

membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com 

base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. 

Na Constituição Federal a sua missão é definida no inciso V e parágrafo 5º do Artigo 

144, conforme segue: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da Ordem Pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
[...] V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
[...] 5º às polícias militares cabem à polícia ostensiva e a preservação da Ordem 

Pública [...]. 

 

 A Polícia Militar tem como escopo a preservação da ordem pública geral, atuando 

ostensivamente, impedindo possíveis infrações do ordenamento jurídico. Podendo agir tanto 

preventivamente, como repressivamente. Em ambas as hipóteses, a sua função é impedir que o 

comportamento do indivíduo acarretasse prejuízos para a coletividade.  

Compreendendo ainda a Polícia Militar e sua alocação dentro da estrutura do Estado, 

caracterizada como o órgão público Estadual encarregada constitucionalmente pela preservação 

da ordem pública e o policiamento ostensivo, tido como Força Auxiliar Reserva do Exército e 

subordinado operacionalmente e administrativamente a Secretária de Justiça e Segurança 

Pública, conforme o Estatuto dos Policiais Militares disposto no artigo 2° da Lei Complementar 

053 (1990): “Nos termos da Constituição Federal a Polícia Militar, instituição permanente 

destinada à manutenção da Ordem Pública, sendo Força Auxiliar Reserva do Exército 
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Brasileiro, subordina-se administrativamente e operacionalmente ao Secretário de Justiça e 

Segurança Pública”. 

Levando em consideração que a Polícia Militar é uma instituição pública, o acesso a 

suas fileiras dependem de prévia aprovação em concurso público, conforme previsão legal 

posto na Constituição Federal: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma 

da lei; 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

 

O concurso é o instrumento legal da Administração Pública para o ingresso de pessoal 

nas instituições, a fim de ocupar os cargos e as funções públicas, atendendo os preceitos da 

impessoalidade, moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço, propiciando igualdade de 

oportunidade a todos que preencham os requisitos da lei.  (FEITOSA; ANDRADE; JUNIOR, 

2012). 

O ingresso nos cargos iniciais das carreiras da PMMS é regulamentado pela Lei nº 

3.808, de 18 de dezembro de 2009, que estabelece os requisitos indispensáveis para o exercício 

das funções militares, entre outras providências: 

 

Art. 1º O Concurso Público regulamentado por esta Lei visa a selecionar candidatos 

plenamente aptos para o ingresso no Curso de Formação das Carreiras de Oficiais e 

Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso 

do Sul. 
Parágrafo único. O candidato, aprovado em todas as fases do concurso, inclusive na 

investigação social, que concluir com aproveitamento o Curso de Formação de 

Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Mato Grosso do Sul (CFOP-PM/CBM-MS), será incluído, promovido ou nomeado, 

para o exercício das respectivas funções nas instituições militares estaduais, de acordo 

com a ordem de classificação final e dentro do número de vagas ofertadas no edital 

de abertura do concurso público. 

 

Estabelece ainda, alguns outros requisitos para o exercício das funções de policial 

militar, entre outras, a idade mínima, naturalidade, estar quite com as obrigações militares e 

eleitorais, sanidade física e mental, e grau de escolaridade de ensino médio completo para a 
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carreira de praça e superior para a carreira de Oficial, previsibilidade no artigo 8º da referida 

Lei. 

 

3.1- GESTÃO DE PESSOAS NA PMMS 

 

A definição de gestão de pessoas no contexto da administração pública, alicerçado nas 

palavras de Bergue (2014, p. 25): “é a articulação de esforços de gestão orientados para o 

suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de pessoas observados os valores culturais – de 

natureza social, politica, jurídica e econômica – que moldam as condições do contexto em que 

se inserem as organizações públicas”. 

É importante lembrar, que a Polícia Militar tem sua estrutura baseada nos pilares da 

hierarquia e disciplina, e seu modelo básico de gestão transplantada do Exército Brasileiro, o 

qual influenciou diretamente o modelo de gestão enraizada na cultura organizacional bastante 

rígida, burocrática e regulamentada por normas, (KROK, 2008). 

 Portanto, alicerçando esta herança a PMMS, é estruturada em órgãos de direção, órgãos 

de apoio e órgãos de execução, devidamente definidos na Lei Complementar nº 190, de 4 de 

abril de 2014. Na PMMS a gestão de pessoas é executada pela Diretoria Geral de Pessoal, órgão 

de Direção Setorial que tem suas funções especificadas no § 2º do artigo 27 da referida lei. 

 

3.2- CARGOS E HIERARQUIA 

 

As Polícias Militares são instituições públicas, com sua estrutura e valores pautados nos 

princípios da hierarquia e na disciplina. Tendo a hierarquia entendida como a ordenação 

progressiva de autoridade, necessária para fixar funções e responsabilidades, enquanto que a 

disciplina é a obediência às leis e regulamentos que fundamentam a organização e às funções 

que se deve desempenhar. (KROK, 2008). 

Como características de todas as organizações militares, os efetivos são divididos em 

dois círculos hierárquicos, dos Oficiais denominado como postos e das praças como 

graduações, conforme nos ensina Krok (2008 p.57-58): 

 

[...] O círculo dos oficiais fica dividido entre os postos dos oficiais superiores: coronel, 

tenente-coronel e major; e dos oficiais intermediários: capitão, e subalterno:  primeiro-

tenente, segundo-tenente. [...]. O círculo das praças é composto por subtenentes e 

sargentos e cabos e soldados. 
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Vale salientar, que o cargo policial militar dentro da estrutura administrativa da Polícia 

Militar, somente poderá ser ocupado com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau 

hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho, observando ainda a antiguidade 

no posto ou graduação. Cada cargo Policial Militar corresponde um conjunto de atribuições, 

deveres, responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular, (LEI 

COMPLEMENTAR 053,1990). 

 

3.3-  GESTÃO POR COMPETÊNCIA NA PMMS 

 

A gestão de pessoas vem passando por um processo de mutação durante os anos, e novas 

formas de pensar e agir estão em pauta nas instituições, que estão revendo seus conceitos, 

buscando novos modelos de gestão, em que pese, colocando as pessoas como um patrimônio a 

ser valorizado. Neste entendimento Chiavenato (2008, p. 9) nos ensina: “as pessoas devem ser 

visualizadas como parceiras da organização. Como tais, elas são fornecedoras de 

conhecimentos, habilidades, competências e, sobretudo, o mais importante aporte para as 

organizações”. 

Uma das características da gestão de pessoas é que ela não é engessada em um modelo. 

Pois não são iguais para as organizações, independente de serem públicas ou privadas. Estão 

submetidas a vários aspectos que proporcionam estas diferenciações, através de diversos fatores 

internos e externos, dentre estes, destaca na PMMS, o serviço oferecido, a cultura, a estrutura 

organizacional, e as influências políticas. (FISCHER, 2002). 

Outro ponto relevante para a proposta deste trabalho espelha na importância de um bom 

gerenciamento com ênfase em um modelo de gestão de pessoal, com soluções adequadas e 

viáveis, objetivando os princípios da administração pública e exigindo servidores mais 

capacitados e motivados para ocupar os cargos e funções na gloriosa Policia Militar, conforme 

já exposto, possui uma Gestão rígida moldada em regulamento, baseado nos princípios da 

hierarquia e disciplina. 

Nesse sentido, observa-se que os fatores condicionantes que caracterizam o modelo de 

gestão de pessoas na PMMS, estão pautados na cultura e na estrutura organizacional (Fischer, 

2002).  Prevalecendo na prática um modelo gestão mais tradicional, com uma ordenação 

progressiva de ocupação de cargos e funções, principalmente os de comandos, chefias e direção. 
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Contando com pouca participação dos militares de menor graduação, que apenas são 

cumpridores de ordem e regulamentos. (KROCK, 2008). 

Segundo Rodrigues (2010), na Polícia Militar, em virtude do modelo de gestão pautado 

no militarismo, com rígida disciplina, privilegia a hierarquia entre os membros da corporação 

e não a sua capacidade intelectual e de força de trabalho. 

Vale lembrar, que as ocupações, as atribuições e obrigações são providas com militares 

da ativa que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e qualificação exigida para o seu 

desempenho, devidamente definido em lei específica. (Lei complementar 053, 1990). 

Em contraponto, Chiavenato (2008), relata que são vários os aspectos profissionais e 

individuais exigidos pela moderna gestão, principalmente, a necessidade de novos perfis 

profissionais e métodos, e não poderia ser diferente para o profissional de Segurança Pública, 

que tem no mercado globalizado novos conceitos e desafios. 

Segundo Chiavenato (2005) as organizações no mundo moderno precisam de talentos e 

competências, pois somente assim poderão acompanhar as fortes mudanças e a evolução, pois 

se trata de: 

Uma questão de sobrevivência e de sucesso, obviamente. Saber alcançar a 

competitividade não depende apenas de conquistar, reter, aplicar, desenvolver, 

motivar e recompensar talentos, mas principalmente, de gerir competências e alcançar 

resultados significativos por meio delas. (CHIAVENATO, 2005 p. 7) 

 

Partindo da ideia de Chiavenato, a opinião de Rodrigues (2010) é complementada no 

sentido da possibilidade de “avançar na construção de novas concepções quanto ao trabalho dos 

agentes responsáveis pela ordem e a segurança social” (p. 39). De acordo com o autor é preciso 

superar o modelo militarista na segurança pública e desenvolver novas perspectivas de serviços 

públicos prestados, que assegurem maiores níveis de qualidade em relação ao trabalho 

oferecido. 

Baseado nas palavras de Campelo (2012) a PMMS, assim como outros organismos 

públicos, vem sofrendo críticas a fim de que melhore a sua prestação de serviço e atenda a sua 

função social. Pois de uma forma geral a população entende ser lenta, burocrática e ineficiente, 

não atendendo os anseios da sociedade. 

Portanto, como proposto no tema deste estudo, busca-se a compreensão de um modelo 

baseado na competência, e que contemple as especificidades da cultura organizacional e militar 

da PMMS e que possa ajudar a atender as demandas da sociedade com maior celeridade. 
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Gestão por competência vem de forma estratégica colocar em teste o modelo tradicional, 

hierárquico-funcional, em que pese, o funcionário é colocado em segunda instância no processo 

produtivo e nas decisões das instituições. (FLEURY, 2012). 

Nesta perspectiva a gestão por competência, busca no indivíduo a melhoria na qualidade 

do serviço prestado, apoiando nas palavras da referida autora: 

 

O conceito de competência é pensado como o conjunto de conhecimentos, habilidades 

e atitudes (isto é, o conjunto de capacidade humanas) que justificam uma alta 

performance, acreditando-se que as melhores performances estão fundamentadas na 

inteligência e na personalidade das pessoas. (FLEURY, 2012, p. 53). 

 

Segundo Chiavenato (2005, p. 9): “Competência significa a qualidade que uma pessoa 

possui e que é percebida pelos outros. Não adianta possuir competências, é necessário que as 

outras pessoas reconheçam sua existência. Elas são dinâmicas, mudam, evoluem, são adquiridas 

ou perdidas”. 

Em outra percepção, temos as competências das organizações: “capacidade de 

combinar, misturar, e integrar recursos em produto e serviço”, (FLEURY, 2012 p. 57).   

Perceber a importância que as pessoas possuem dentro do âmbito organizacional é vital 

para o desenvolvimento e evolução da organização. E a gestão de pessoas por competência 

simboliza bem esta forma de gerenciar e valorizar o capital humano, para melhoria no 

desempenho institucional. Proporcionando uma interação harmônica entre as partes, e suprindo 

as exigências e expectativas de ambos, indivíduo e instituição. 

Muitas discussões permeiam as formas de atuação das instituições Policiais Militares na 

Segurança Pública, principalmente em relação ao gerenciamento de pessoas e sua capacidade 

de gerar resultados, principalmente em razão da pouca flexibilidade de distribuição do efetivo 

e muita rotatividade de pessoal sem capacidade técnica adequada para a função, que apesar de 

atender os requisitos hierárquicos do cargo, não possui a qualificação necessária, 

(RODRIGUES, 2010). Posto que a Gestão de Pessoas, em seus diversos aspectos, está 

relacionada aos profissionais e sua capacidade de desempenho das atividades dentro da 

instituição. 

Para que haja a construção de um modelo de gestão por competência dentro da PMMS, 

temos que ter em mente a necessidade da interação entre o individuo e a empresa. Desta forma, 

deve haver uma compatibilidade, entre a competência do policial militar e dos objetivos 

institucionais da Polícia Militar, conforme nos ensina Dutra (2017, p. 10): 
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Ao colocarmos organização e pessoas lado a lado, podemos verificar um processo 

contínuo de troca de competências. A organização transfere seu patrimônio para elas, 

enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e 

pessoais, na organização ou fora dela. As pessoas, ao desenvolverem sua capacidade 

individual, transferem para a organização seu aprendizado, capacitando-a a enfrentar 

novos desafios. 

 

A Gestão por competência é uma solução viável de gerenciamento dentro da gestão de 

pessoas, que busca melhora nas qualificações técnicas, dentro de seus quadros de funcionários, 

na busca de novos perfis profissionais, atendendo principalmente as atividades meio (órgão de 

apoio), possibilitando a alocação adequada do funcionário no ambiente de trabalho e atendendo 

a qualificação que o cargo ou função requer. Propiciando a prestação de um serviço mais 

qualificado. 

São desafios, portanto, advindos de transformações e novas ferramentas que buscam a 

eficiência dentro das instituições com a modalidade de gestão pautada na competência, como 

estratégias de ação. É o avanço na construção de novas concepções relacionado ao trabalho dos 

agentes responsáveis pela ordem e a segurança social.   

 

4-  CONCLUSÃO 

 

Durante a pesquisa foi possível observar que o conhecimento é o diferencial entre as 

instituições. E seu principal capital não está em seus prédios, ou mesmo em suas tradicionais 

culturas organizacionais, mas sim no seu corpo de funcionários. E reconhecer o talento que 

pode fazer a diferença para que a organização tenha ou não sucesso. 

Nesta perspectiva, a Gestão de Pessoas desempenha uma função estratégica nas 

organizações, e se torna um requisito fundamental para alinhar as pessoas a essas estratégias. 

Portanto, é uma ferramenta importante na busca de um modelo de gerenciamento de 

pessoas, que visa reconhecer no seu corpo de funcionário o valor e a oportunidade de atingir a 

seus objetivos. 

Diante disso, é possível pensar em um modelo de gestão para a PMMS, que valorize o 

conhecimento, as habilidades e as atitudes de seus funcionários, requisitos fundamentais para 

moldar uma gestão de pessoas com foco na competência. 

Pôde ser notado durante a pesquisa, que o modelo de gestão da PMMS, não apresenta 

estas características na sua totalidade, pois são baseados em conceitos rígidos da hierarquia e 

disciplina, valorizando muito mais o grau de hierarquia do que o conhecimento ou habilidade 
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do Policial Militar, pois são levados a atender preceitos legais, que definem os ocupantes dos 

cargos e funções, oferecendo pouca flexibilidade para o gestor optar. 

Outro ponto importante a ser observado, está no recrutamento de seu pessoal, que por 

ser um órgão público, e não poderia ser diferente, é realizada através de concurso público, com 

critérios gerais exigidos para a maioria de seu quadro organizacional, em detrimento a critérios 

que pudessem avaliar melhor os conhecimentos individuais dos candidatos à vaga, que melhor 

se enquadra nas expectativas dos cargos e funções da instituição. 

Outro ponto a ser enfrentado é a quebra de paradigmas, mudanças na cultura 

organizacional militar, herdada do Exército Brasileiro, não se fala aqui, de desmilitarização e 

sim de tornar-se mais flexível, bem como a mudança de normas e regulamentos que possa 

facilitar a inserção de novos conceitos que valorizem o conhecimento, na ascensão funcional, e 

não somente a valorização do tempo de serviço. 

O desafio é ter visão no futuro, incorporando-o às novas tendências que impulsionam as 

organizações, e mais do que isto, é a necessidade de conhecer a instituição, e ter uma visão 

sistêmica, para um processo de adaptação e introdução de novos conceitos de gestão. 

Por fim, convém avaliar os cursos de formação, para que identifique e desenvolva as 

competências individuais necessárias, que atendam as competências da PMMS, na sua 

totalidade. 

Este, portanto, é o desafio para a gestão da PMMS, construir nova mentalidade em seu 

quadro de pessoal, e estratégia de ação para assegurar, e valorizar o capital intelectual, buscando 

na competência de seu efetivo, subsídios à atuação profissional nos diversos quadros 

organizacionais da instituição, valorizando o conhecimento adquirido, as habilidades, e as 

atitudes. 

Concluiu-se que a importância da implantação de uma Gestão de pessoas por 

competência, está diretamente relacionada à melhoria no desempenho da organização, não 

somente na atividade fim, de policiamento, mas também nos desenvolvimentos das atividades 

meio, de direção e apoio, colocando para a sociedade um serviço de melhor qualidade. 

Identificando as competências técnicas e comportamentais, necessárias para alcançar os 

objetivos organizacionais, de forma a orientar ações que visam à formação e manutenção de 

um quadro de pessoal com o perfil desejado. 
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