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RESUMO 

 

 

Esta dissertação teve por objetivo identificar como os empresários do Vale do Rio 
Doce, em Minas Gerais, abordam a questão das competências gerenciais em 
micro e pequenas empresas (MPEs). Para tanto, foram abordadas empresas do 
setor industrial a fim de caracterizar os princípios e as práticas relacionadas à 
construção de competências nesse contexto. O marco teórico adotado 
contemplou as múltiplas perspectivas do debate e norteou o encaminhamento da 
pesquisa. O estudo assumiu caráter descritivo e envolveu as vertentes de 
pesquisa quantitativa e qualitativa. Foi realizado levantamento por meio da 
aplicação de questionário contendo questões abertas e fechadas. Foram 
realizadas entrevistas de aprofundamento. Os resultados revelaram que, em 
relação às competências gerenciais, os sujeitos de pesquisa valorizaram: 
conhecimento do setor e do mercado, orientação a clientes, construção de 
relações de negócios e orientação a resultados. Eles elegeram como mais 
significativos os conhecimentos sobre: os produtos ofertados pela empresa, 
mercado em que atua, planejamento estratégico e a administração do negócio. 
Verificou-se que os fatores que mais afetam a competitividade das MPEs, na 
visão dos entrevistados, foram a falta de mão-de-obra qualificada, deficiência no 
gerenciamento dos custos, carência de conhecimentos em tributação e ausência 
de pessoas comprometidas com os resultados. Notou-se que os gestores das 
MPEs possuem o domínio de certas competências gerenciais, geralmente 
vinculadas à atividade-fim do negócio. Contudo, há carência de conhecimentos e 
competências relacionadas à elaboração e implementação de planejamento 
estratégico e domínio de áreas como gestão de pessoas e gestão financeira. 
Finalmente, verificou-se que as competências gerenciais são consideradas um 
fator essencial para a competitividade das MPEs e que seu desenvolvimento 
requer múltiplos esforços. 
 
 
Palavras-chave: Competências Gerenciais. Micro e Pequenas Empresas. 
Competitividade. Vale do Rio Doce. Setor Industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aimed to identify how entrepreneurs from Vale do Rio Doce, 
Minas Gerais, address the issue of managerial skills in MSEs. To do so, industrial 
companies were addressed in order to characterize the principles and practices 
related to building skills in this context. The theoretical framework adopted 
included the multiple perspectives guided the discussion and directing research. 
The study took a descriptive nature and involved the aspects of quantitative and 
qualitative research. A survey was conducted through a questionnaire containing 
open and closed questions. Strengthening interviews were conducted. The results 
revealed that, in relation to managerial skills, research subjects appreciated: 
industry and market knowledge, guidance to customers, building business 
relationships and results orientation. They elected as the most significant 
knowledge, the one about:  products offered by the company, market where it 
operates, strategic planning and business administration. It was found that the 
most important factors affecting the competitiveness of MSEs, in the view of 
respondents, were lack of skilled manpower, deficiency in management costs, lack 
of knowledge on taxation and absence of people committed to the results. It was 
noted that managers of MSEs have control of certain managerial skills, usually 
linked to the core activity of the business. However, there is lack of knowledge and 
skills related to the preparation and implementation of Strategic Planning and 
mastery of areas such as: People Management and Financial Management.  
Finally, it was verified that managerial skills are considered a key factor for the 
competitiveness of MSEs and their development requires multiple efforts. 
 
 
Key words: Management Skills. Micro and Small Enterprises Competitiveness. 
Vale do Rio Doce. Industrial Sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No atual contexto, diversas mudanças afetam a dinâmica do mercado e das micro 

e pequenas empresas (MPEs). O alto nível de complexidade do ambiente 

globalizado exerce forte impacto, estimulando para a busca de competitividade e 

realinhamento das práticas de gestão (GRAMIGNA, 2007).  

 

Nesse cenário, as competências gerenciais ganham relevância e tornam-se um 

fator de diferenciação.  A necessidade de compreender as diversas demandas e 

as variáveis influentes nas MPEs exige dos gestores um conjunto de  

conhecimentos, habilidades e atitudes que favoreça  a construção de valor para a 

organização. Segundo Ricci (2010), torna-se fundamental compreender as 

atividades da empresa e estabelecer processos de  planejamento e controle. 

Conforme Antonello (2005), as organizações precisam mudar suas rotinas e 

procedimentos diante da instabilidade do ambiente. Dutra (2011) menciona a 

necessidade de se imprimir flexibilidade e velocidade de respostas. 

 

Esta dissertação discute as competências gerenciais em MPEs localizadas no 

Vale do Rio Doce, no estado de Minais Gerais. A partir da percepção de 

empresários daquela região, identificou-se a noção predominante acerca do tema, 

as competências requeridas e os meios utilizados pelos gestores para 

desenvolvê-las. Trata-se de uma importante região do estado que congrega 

empresas de vários segmentos, destacando-se nela o setor industrial.  

 

O estudo ganha relevância num quadro em que, de acordo com Fiuza (2010), 

alguns gestores dessas empresas desconhecem técnicas de gestão de pessoas, 

não separam o capital para o desenvolvimento do negócio e para uso particular e 

têm dificuldades diversas no gerenciamento de seus negócios. A questão da 

competitividade representa um desafio para as organizações de forma geral. Em 

relação às MPEs, torna-se crítica diante da escassez de recursos e, não raro, de 

capacitação. Pelissari (2011) afirma que as pequenas empresas estão atualmente 

numa luta para sobrevirem e se manterem competitivas frente às mudanças 
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sociais, políticas e econômicas que caracterizam a globalização cada vez mais 

acentuada. Neste sentido, a competência gerencial assume relevância do ponto 

de vista reflexivo e prático, por vincular-se diretamente ao desempenho 

organizacional. 

 

As MPEs vêm desempenhando significativo papel na economia brasileira e 

absorvendo grande parte da força de trabalho formal. Deve-se destacar que elas 

cumprem, portanto, relevante papel na geração de emprego e renda. Elas têm 

estimulado a emergência de novos negócios. 

 

Conforme revelou a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (GRECO, 2012), 

edição 2012, as MPEs são consideradas motores da economia, representam 99% 

das empresas nacionais, geram em torno de 52% dos empregos e pagam 40% da 

massa salarial brasileira.  

 

O programa de pesquisa  GEM, de abrangência mundial, é uma avaliação anual 

do nível nacional da atividade empreendedora. Na edição do ano de 2012, 

envolveu o total de 69 países e analisou uma série de variáveis: expectativa de 

geração de empregos, percepção da novidade do produto e do nível de 

concorrência, a idade das tecnologias adotadas e a orientação internacional. A 

pesquisa revelou crescimento de 44% na taxa de empreendedorismo, a qual é 

compatível com o dinamismo da economia brasileira no ano de 2012, quando o 

Produto Interno Bruto (PIB) cresceu, em média, 4%. 

 

Em relação aos resultados notificados pelo GEM, Filho (2012) comentou que três 

fatores contribuíram para criar um ambiente favorável ao empreendedorismo no 

país, a saber: a consolidação do mercado interno, com cerca de 100 milhões de 

consumidores; a melhoria do ambiente legal para os pequenos negócios; e o 

aumento da escolaridade dos empresários. 

 

Referindo-se a esse contexto, Filho (2012), tomando como base a pesquisa sobre 

sobrevivência das empresas no Brasil, divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) Nacional em julho de 2013, afirmou 

que, nos últimos anos, tem-se visto forte aumento na criação de novas empresas 
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(SEBRAE, 2013a). Destacou, ainda, que em dezembro de 2012 havia 7,1 milhões 

de empresas registradas pelo Simples Nacional, representando aumento de 26% 

acima do verificado em dezembro de 2011. Trata-se de um regime fiscal 

diferenciado e favorável aos pequenos negócios. 

 

As medidas adotadas no país, tendo em vista a necessidade de favorecer a 

criação e a sobrevivência das MPEs, têm exercido importante papel no 

surgimento de novos empreendimentos. Entre elas, destacam-se: a criação da Lei 

Geral das Micro e Pequenas Empresas, em 2006, a implantação do 

Microempreendedor Individual (MEI), em 2009, e a ampliação dos limites de 

faturamento do Simples Nacional, em 2012.  

 

A pesquisa realizada pelo SEBRAE (2013b), que teve como referência as 

empresas brasileiras constituídas em 2007 e as informações disponíveis na 

Secretaria da Receita Federal (SRF) até 2010, mostrou que a taxa de 

sobrevivência das empresas com até dois anos de atividade foi de 75,6%. Essa 

taxa foi superior à taxa relativa às empresas nascidas em 2005 (73,6%) e em 

2006 (75,1%). 

 

Notou-se que a taxa de mortalidade, que é complementar à da sobrevivência, 

vem caindo anualmente. Em relação às empresas com até dois anos de atividade, 

a taxa de mortalidade caiu de 26,4% (2005) para 24,9% (2006) e 24,4% (2007). A 

referida pesquisa documentou que a taxa de sobrevivência de empresas com até 

dois anos, constituídas em 2007 no estado de Minas Gerais, foi de 81%, sendo o 

maior índice no cenário nacional. Consequentemente, foi o menor índice nacional 

de mortalidade, com apenas 19%. 

 

Apesar da melhoria identificada na taxa de sobrevivência, deve-se considerar que 

a dinâmica das MPEs é caracterizada por inúmeros desafios que demandam dos 

gestores superação e manifestação de diversas competências. Considerando-se, 

portanto, a relevância das competências gerenciais, adotou-se como ponto de 

partida deste estudo a seguinte questão central: como os empresários do Vale 

do Rio Doce, em Minas Gerais, trabalham a questão das competências 

gerenciais em MPEs? 
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Pretendeu-se com este estudo identificar quais competências gerenciais os 

gestores de MPEs do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, mais valorizam e 

praticam e como poderiam contribuir para aumentar a competitividade dessas 

empresas. 

 

A fim de atingir esse objetivo principal, procurou-se inicialmente discutir as 

múltiplas perspectivas do debate a respeito da questão das competências 

gerenciais. Em seguida, levantar a importância dada pelos gestores das MPEs às 

principais competências gerenciais e como eles procuram desenvolvê-las, além 

de identificar o domínio que detêm sobre as mesmas. Na sequência, identificar os 

principais desafios que afetam a gestão dessas MPEs e como essas 

competências gerenciais contribuem para aumentar sua competitividade no 

ambiente organizacional. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar quais competências gerenciais os empresários de MPEs do Vale do Rio 

Doce, em Minas Gerais, valorizam e praticam. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as principais competências trabalhadas pelos gestores de MPEs. 

b) Identificar como os gestores de MPEs procuram desenvolver suas 

competências gerenciais. 

c) Identificar os principais desafios que afetam a gestão das MPEs. 

d) Identificar o domínio dos gestores sobre as principais competências 

gerenciais requeridas. 

e) Identificar como as competências gerenciais contribuem para a 

competitividade das MPEs. 

 

O conteúdo da dissertação está estruturado desta forma: o capítulo 1 apresenta a 

questão central e justifica a realização do estudo. O capítulo 2 trata da questão da 
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competência gerencial, descreve as múltiplas perspectivas do debate das 

competências, as competências gerenciais e sua construção. O capítulo 3 relata a 

metodologia adotada, sua natureza, o processo de coleta de dados, fontes e o 

tratamento dos mesmos. Na sequência, o capítulo 4 trata da análise das 

competências gerenciais na visão dos gestores. O capítulo 5 contém as 

considerações finais do autor com suas principais observações e inferências 

sobre a pesquisa aplicada que busca responder à pergunta orientadora deste 

trabalho. Em seguida, listam-se as referências utilizadas. 
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2 DA QUESTÃO DA COMPETÊNCIA GERENCIAL 

 

 

A literatura sobre competências é ampla e congrega contribuições de diversas 

áreas como Psicologia, Economia e Educação. No campo da gestão, o assunto 

tem sido tratado a partir de enfoques diferenciais e pelas seguintes correntes: 

americana, latino-americana, francesa e australiana. Tem, neste âmbito, sua 

origem vinculada aos impactos das transformações produtivas na dinâmica das 

organizações. 

 

No campo da Administração, os meios de se alcançar a vantagem competitiva é 

tratada pela Visão Baseada em Recursos (VBR), que leva em consideração os 

recursos internos da organização, sobre os quais ela tem domínio. 

 

Fleury e Fleury (2013) ressaltam que o termo competência no senso comum 

designa pessoa qualificada para realizar algo. Trata-se de uma palavra aplicada 

às diversas áreas do conhecimento, com significados distintos. 

 

Em relação ao mundo do trabalho, a noção de competência está associada a 

verbos como saber agir, saber mobilizar saberes, conhecimentos e recursos, 

assumir responsabilidades, integrar saberes múltiplos e complexos, saber 

aprender e empreender (LE BOTERF, 2003).  

 

De acordo com Ruas (2005), a capacidade de flexibilidade e adaptação 

representa elementos essenciais do conceito de competências, que pode ser 

entendido como a capacidade de combinar e mobilizar os recursos em cada 

situação específica enfrentada pelo indivíduo. 

 

A palavra competência tem sido amplamente utilizada, sobretudo, no âmbito da 

gestão de pessoas. A abordagem de competências tem sido pano de fundo de 

diversos esforços orientados ao recrutamento, seleção, desenvolvimento e 

remuneração dos indivíduos no campo do trabalho. Representa, também, a base 

para a construção de sistemas de avaliação de desempenho.  
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Para Ruas (2005, p. 36): 

  

 

A crescente utilização da noção de competência no ambiente 
empresarial brasileiro tem renovado o interesse sobre esse conceito. 
Seja sob uma perspectiva mais estratégica (competências 
organizacionais, competências essenciais), seja sob uma configuração 
mais específica de práticas associadas à gestão de pessoas (seleção, 
desenvolvimento, avaliação e remuneração por competências) [...]. 

 

Todavia, trata-se de uma questão estratégica que não se restringe apenas à área 

de gestão de pessoas. 

 

A competência do indivíduo no campo do trabalho tem sido definida como 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes manifestadas que justificam 

um desempenho superior. Alguns autores, como Spencer e Spencer (1993), 

McLagan (1996) e Mirabile (1997) (apud FLEURY; FLEURY, 2013), consideram a 

competência um estoque de recursos detidos pelo indivíduo. A avaliação dessa 

competência individual é feita, no entanto, em relação ao conjunto de tarefas do 

cargo ou posição ocupado pela pessoa, sendo considerados aspectos decisivos à 

inteligência e à personalidade. 

 

Contudo, para Fleury e Fleury (2013), em consonância com a corrente francesa, a 

competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a um know how 

específico. Para que o know how adquira status de competência é preciso que 

haja comunicação eficiente e troca de conhecimento no ambiente em que o 

indivíduo esteja inserido. 

 

No intuito de clarificar a visão sobre o tema, a seguir resgatam-se da literatura as 

principais linhas de discussão.  

 

2.1 As múltiplas perspectivas do debate  

 

A noção de competência vem sendo abordada desde a década de 1960. Trata-se 

de um conceito em construção tratado por diversas perspectivas. Em nível 

coletivo, o conceito refere-se às competências-chave do negócio que se tornam 



 
 

18 

fontes de vantagem competitiva. Hamel e Prahalad (2005) as denominam de 

competências essenciais e as consideram como fontes de vantagem competitiva. 

 

Segundo Ruas (2005), na instância corporativa e sob a forma de competência 

coletiva, a competência organizacional é associada aos elementos da estratégia 

competitiva da organização: visão, missão e intenção estratégica. E essa 

competência contribui para a competitividade da empresa, sendo que a mesma 

pode apresentar três tipos de competências organizacionais simultaneamente, 

conforme se verifica na FIG. 1. 

 

FIGURA 1 - Classificação de competências organizacionais em diferentes níveis de 
competitividade 

Competências  
organizacionais 

básicas

Contribuem 
decisivamente para a 

sobrevivência da 
organização no 

médio prazo

(Sobrevivência da 
empresa)

Competências  
organizacionais 

seletivas

Diferenciam a 
organização no 

espaço de 
competição onde ela 

atua, contribuindo 
para uma posição de 
liderança, ou quase, 

nesse mercado

(Diferenciadoras)

Competências  
organizacionais 

essenciais

Diferenciam a 
organização no 

espaço de 
competição 

internacional, 
contribuindo para 
uma posição de 

pioneirismo nesse 
mercado

(Excepcionais)

 

Fonte: adaptado de Ruas (2005, p. 46). 

Em relação ao indivíduo, diversas são as definições. Parry2 (apud FLEURY; 

FLEURY, 2013, p. 27), por sua vez, define competência como:  

 

Conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que afetam a maior 
parte do trabalho de uma pessoa e que se relaciona com o desempenho 
no trabalho; a competência pode ser mensurada, quando comparada 
com padrões estabelecidos, e desenvolvida por meio do treinamento.  

                                                           
2
 PARRY, S.B. The quest for competencies. Training, p. 48-56, July 1996. 
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Esse conceito é empregado com frequência e está relacionado à descrição das 

tarefas a serem desenvolvidas em determinado cargo. 

 

A literatura admite a afinidade entre os termos competência e qualificação. Na 

contemporaneidade, têm sido empregados como sinônimos. Contudo, segundo 

esclareceu Ruas (2005), a noção de qualificação tem sua gênese num contexto 

de emprego formal, trabalho predominantemente industrial, sustentado por 

atividades em geral previsíveis e de forte base sindical. Assim, a noção de 

qualificação é centrada na preparação de capacidades voltadas para processos 

previstos ou pelo menos previsíveis em sua maioria. 

 

A partir da década de 1980, o conceito de competência ganhou vigor num quadro 

de transformações na esfera produtiva e econômica. Naquele cenário, as noções 

de competência e de profissionalismo tornaram-se mais coerentes e ajustadas à 

gestão da mobilidade profissional, mais apropriada a um âmbito de estabilidade 

de profissões (LE BOTERF, 2003). 

 

Conforme explicou Zarifian (2012), a competência não é uma negação da 

qualificação. Pelo contrário, nas condições de uma produção moderna, representa 

o pleno reconhecimento do valor da qualificação. O trabalho reverte ao 

trabalhador. O trabalho não é mais, principalmente, um dado objetivável, 

padronizável, prescritível, que bastaria ser reduzido a uma lista de tarefas 

relacionadas a uma descrição de emprego. O trabalho torna-se o prolongamento 

direto da competência pessoal que um indivíduo mobiliza diante de uma situação 

profissional. 

 

A partir de pesquisa realizada em pequenas e médias empresas do setor 

moveleiro nos anos 1985 e 1986, Zarifian (2012) relata que viu surgir o que foi 

chamado de “modelo da competência”, como modelo de gestão de recursos 

humanos. O ponto de partida da análise foi a constatação de uma brutal e forte 

mudança – mudança anunciada como tal – no modelo de julgamento avaliativo 

que diretores dessas empresas e responsáveis por elas faziam sobre “sua” mão-

de-obra. 
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Essa mudança levou a algumas questões que, mais tarde, convergiram em 

componentes importantes nas práticas de gestão de recursos humanos: 

a) Os gestores avaliavam e gerenciavam “sua” mão-de-obra levando em 

consideração suas habilidades corporais: sua destreza, a habilidade de 

seus gestos, sua rapidez na execução de tarefas; em seguida, passaram a 

gerenciá-la tendo em vista prioritariamente o requerimento do seu 

entendimento do processo de trabalho, ou seja, da solicitação do corpo à 

instância do cérebro. A partir daí, o entendimento dos problemas de 

desempenho (qualidade, variedade, prazos...) e a capacidade de iniciativa 

local passaram a ser vistos como qualidade que os assalariados iriam 

precisar demonstrar.  

b) Abandona-se a abordagem categorizadora e homogeneizadora da mão-de-

obra e passa-se a dar uma visibilidade mais fina e mais real às 

qualificações e os comportamentos utilizados no trabalho. 

c) Questionamento à classificação dos assalariados e à gestão a partir do 

posto de trabalho. 

 

Esse novo modelo concerne a diversos componentes das práticas de gestão de 

recursos humanos: 

 

a) Novas práticas de recrutamento, que tinham como objetivo fazer 

recrutamentos de maneira muito mais fina e rigorosa, com a recomendação 

da exigência de diploma, que pudesse garantir uma instrução mínima, 

tanto em conhecimento quanto em disciplina comportamental do indivíduo, 

permitindo aprofundar e refinar, por meio de comparações reais, a 

competência efetiva do mesmo em relação ao que a empresa esperava. 

b) Novo tipo de compromisso no que diz respeito à mobilidade interna: 

criação de dispositivos de compromisso contratual entre cada assalariado e 

a direção da empresa. Por meio desses compromissos o assalariado 

comprometia-se a se envolver efetivamente com a empresa, esforçando-se 

para desenvolver suas competências em função de mutações que esta 

última pudesse sofrer, enquanto que a empresa comprometia-se a facilitar 

esse desenvolvimento de competências. 
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c) Insistência inédita na “responsabilização” dos assalariados, ou seja, 

delegar responsabilidades como uma forma de obter ganhos de eficiência 

econômica. 

d) Modificação dos sistemas de classificação e de remuneração para 

acompanhar as mutações citadas. 

 

Observou-se, à época, uma transição da lógica do posto de trabalho à lógica da 

competência. Nessa perspectiva, configurou-se uma nova construção da 

qualificação (ZARIFIAN, 2012). Emergiu um cenário de instabilidades, 

caracterizado por intensas mudanças no qual se esperavam da força de trabalho 

flexibilidade e abertura para adquirir os saberes necessários.  Le Boterf (2003, p. 

16) explicou: 

 

A incerteza torna-se uma companheira fiel da economia e das empresas 
francesas. O retorno a um contexto de crescimento constante e 
previsível é pouco provável. Essa situação leva os diretores de empresa 
a apostar mais nas competências dos empregados, na sua capacidade 
de adaptação e de iniciativa e na sua capacidade de aprender [...] O 
profissionalismo está mais ligado à capacidade de enfrentar a incerteza 
do que à definição estrita e totalizadora de um posto de trabalho. 

 

Considerando a fluidez dos processos e modelos organizacionais, num panorama 

de mudanças, Zarifian (2012) identifica três mutações que justificam a emergência 

do modelo da competência: 

 

a) A noção de evento, ou seja, o que ocorre de maneira parcialmente 

imprevista, inesperada, vindo perturbar o desenrolar normal do sistema de 

produção, superando a capacidade da máquina de assegurar sua 

autorregulagem; o evento significa que a competência profissional não 

pode ser mais enclausurada em definições prévias de tarefas a executar 

em um posto de trabalho. A competência profissional consiste em fazer 

frente a eventos de maneira pertinente e com conhecimento de causa. E 

essa competência é propriedade particular do indivíduo, e não do posto de 

trabalho. 

b) A comunicação, que é construir um entendimento recíproco e bases de 

compromisso que serão a garantia do sucesso das ações desenvolvidas 

em conjunto: entender os problemas, as obrigações dos outros, a 
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interdependência, complementaridade e a solidariedade das ações; 

compreender a si mesmo; compartilhar normas comuns a todos e chegar a 

um acordo referente aos objetivos da organização. 

c) A produção do serviço, essencial para uma produção moderna. O serviço é 

efetivamente proporcionado a um cliente-usuário, aquilo que realmente 

modifica seu estado ou sua atividade e, logo, indiretamente, aquilo que 

transforma seu modo de vida e, ao mesmo tempo, o que justifica a 

sobrevivência de uma organização. 

 

Na visão de Le Boterf (2003), o profissional é capaz de administrar uma situação 

profissional complexa. Um aspecto marcante do indivíduo competente é sua 

mobilidade em meio às mudanças e sua capacidade de superar os desafios 

emergentes. Ainda na percepção desse autor, o profissional deve: 

 

a) Saber agir com pertinência e extrapolar o prescrito, assumindo postura 

autônoma e crítica. 

b) Saber mobilizar saberes e conhecimentos em um contexto profissional. 

c) Saber integrar, saber-fazer ou combinar saberes múltiplos e heterogêneos. 

d) Saber transpor, ter capacidade de aprender e se adaptar.  

e) Saber aprender e saber aprender a aprender. 

f) Saber envolver-se, ser capaz de tomar iniciativas e de fazer propostas; é 

preciso querer agir para poder e saber fazê-lo.  

 

As competências devem agregar valor econômico para a organização e valor 

social para o indivíduo (FLEURY; FLEURY, 2013). Para tanto, o conceito de 

competência organizacional pelos autores é expresso por alguns verbos e suas 

respectivas definições, conforme QUADRO 1. 
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QUADRO 1 - Competências do profissional 

Saber agir - Saber o que e por que faz. 
- Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar - Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, 
criando sinergia entre eles. 

Saber comunicar - Compreender, processar, transmitir informações e conhe-
cimentos, assegurando o entendimento da mensagem pelos 
outros. 

Saber aprender - Trabalhar o conhecimento e a experiência. 
- Rever modelos mentais.  
- Saber desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento dos outros. 

Saber comprometer-se  - Saber  engajar-se  e  comprometer-se  com  os  objetivos  da 
organização. 

Saber assumir responsabilidades - Ser responsável, assumindo riscos e as consequências de 
suas ações, e ser, por isso, reconhecido. 

Ter visão estratégica - Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente, 
identificando oportunidades, alternativas. 

Fonte: Fleury e Fleury (2013, p. 31). 

 

As competências são sempre contextualizadas, aplicadas, manifestadas em 

ações. Fleury e Fleury (2013) afirmaram que os conhecimentos e o know-how não 

adquirem status de competência a não ser que sejam comunicados e trocados. A 

rede de conhecimento em que se insere o indivíduo é fundamental para que a 

comunicação seja eficiente e gere competência. 

 

Para Ruas (2005) não há dúvida de que o que há de mais relevante na 

construção da noção de competência passa pela crescente instabilidade da 

atividade econômica, pela baixa previsibilidade da relação das empresas com 

seus mercados e clientes e pela intensificação de estratégias de customização.  

 

Em relação ao contexto de transformações que caracterizou as duas últimas 

décadas do século XX, Ruas (2005, p. 36) admitiu: 

 

A necessidade de reconfiguração nos níveis tático e operacional com 
vistas à construção de novas formas de conceber e organizar o trabalho: 
de uma disposição do trabalho mais estável e previsível para outra 
bastante diferenciada e fluida, na qual os processos de previsão tendem 
a ser mais focados naquilo que deve ser obtido com o trabalho (seu 
resultado) do que na forma como deve ser feito (o processo). 

 

A competência gerencial assume papel central na dinâmica da organização. 

Drucker (2000) já identificava o desafio de impregnar uma visão comum a todos 

os níveis, despertar uma percepção do todo. Esse papel gerencial é necessário 
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para estimular o engajamento dos trabalhadores e sua efetiva contribuição para a 

competitividade. 

 

Embora seja crescente a demanda por profissionais competentes, o contingente 

de alto nível torna-se raro. A oferta de pessoas altamente qualificadas e com 

grande capacidade de adaptação se tornará pequena diante da procura que já se 

pode visualizar para esse tipo de profissional (LACOMBE, 2005). Nesse sentido, 

definir um estoque de recursos individuais necessários ao bom desempenho em 

cada cargo ou posição não é condição suficiente para atender à demanda por 

inovação e flexibilidade que se impõe às empresas. Segundo os autores, o 

“trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao cargo, 

mas torna-se o prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em 

face de uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa” (FLEURY;  

FLEURY, 2013, p. 29). 

 

O desempenho de uma empresa depende da competência de seus principais 

gestores, pois, em face das incertezas e complexidade do ambiente, a 

organização necessita se adaptar rapidamente. O conjunto dessas competências 

de cada um de seus gestores permitirá tomadas de decisões mais rápidas, 

podendo proporcionar uma melhoria no desempenho da empresa. São essas 

competências gerenciais que serão discutidas no próximo capítulo. 

 

2.2 Competências gerenciais 

 

Diversos autores admitem que a competência seja uma resultante de forças de 

diferentes atores. Nesse sentido, entram em cena: a organização com seus 

recursos e as competências para mobilizá-los num cenário competitivo e os 

indivíduos com seu potencial de entrega (DUTRA, 2011). No âmbito da gestão de 

pessoas, Dutra (2011) afirma que, ao se colocar organização e pessoas lado a 

lado, pode-se verificar um processo contínuo de troca de competências. A 

organização transfere seu patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e 

preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais, na 

organização ou fora dela. As pessoas, ao desenvolverem sua capacidade 
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individual, transferem para a organização seu aprendizado, capacitando-a a 

enfrentar novos desafios. 

 

De acordo com Drucker (2011), a organização deve servir ao indivíduo para que 

este realize suas funções com todas as suas forças e independentemente de 

suas limitações e fraquezas. 

 

É um dever do superior para com a organização tornar a força de cada um 
de seus subordinados tão produtiva quanto possa ser, mas é também seu 
dever para com os seres humanos sobre os quais exerce autoridade 
ajudá-los a conseguir o máximo de toda a força de que eles disponham 
(DRUCKER, 2011, p. 115). 

 

A função gerencial demanda competências variadas e específicas, conforme o 

contexto de atuação. Como já sugeria Katz (apud LACOMBE, 2005), três 

habilidades são essenciais ao gestor, a saber: 

 

a) Habilidade técnica – refere-se à aplicação do conhecimento especializado, 

técnicas e equipamentos na execução do trabalho. 

b) Habilidade humana – diz respeito ao trabalho com pessoas e ao 

estabelecimento de relações harmoniosas com pares e subordinados. 

c) Habilidade conceitual – consiste na capacidade de empreender uma visão 

abrangente sobre a organização e seus processos, tendo em vista a 

necessidade de imprimir competitividade ao negócio. 

 

Segundo esse autor, a exigência dessas habilidades varia de acordo com a 

posição ocupada pelo gestor na estrutura da organização. Quanto mais elevado o 

cargo, maior será a demanda por habilidade conceitual, em detrimento da 

habilidade técnica. A habilidade humana representa um elemento determinante, 

na medida em que o gestor opera sobre os recursos disponíveis e, por meio das 

pessoas, busca os objetivos estabelecidos. 

 

De acordo com Hamel e Prahalad (2005), para ser considerada uma competência 

“específica” da organização, uma habilidade precisa passar pelo crivo de três 

variáveis: 
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a) Valor percebido pelo cliente, ou seja, a empresa precisa oferecer um 

benefício fundamental ao cliente para que ele esteja disposto a pagar pelo 

mesmo. 

b) Diferenciação entre concorrentes e, para isso, a empresa precisa mostrar 

ao cliente características diferenciadas de seus produtos e serviços para 

que ele possa identificar a diferenciação entre as principais empresas do 

setor. 

c) Capacidade de expansão, o que significa a capacidade de os gerentes se 

empenharem para que suas competências possam ser aplicadas na 

introdução de sua empresa em novos mercados de produtos. 

 

Por seu turno, Le Boterf (2003) considerou que o desenvolvimento profissional do 

gestor pode ser encarado como uma trajetória na qual o profissional vai se 

tornando capaz de trabalhar em níveis de complexidade cada vez mais elevados, 

conforme indica o QUADRO 2. 

 

QUADRO 2 - Competência: orientação para resultados 

NÍVEIS DE 
TRAJETÓRIA 
GERENCIAL 

 
COMPETÊNCIA: ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS 

 
Nível 4 

Estabelece os resultados a longo prazo esperados para o negócio que 
administra, influenciando na definição daqueles esperados para a empresa 
como um todo. 

 
Nível 3 

Participa da definição e estabelecimento de parâmetros e práticas de apuração 
e análise de resultados da área que apoiem os processos decisórios da 
empresa. 

 
Nível 2 

Estabelece metas e objetivos táticos para a área sob sua responsabilidade, 
tomando por base os objetivos de resultados definidos para o negócio. 

 
Nível 1 

Planeja, administra e controla recursos, respondendo pela sua utilização, bem 
como pelo cumprimento de prazos e projetos sob sua responsabilidade. 

Fonte: Le Boterf (2003, p. 162). 

Para esse autor, a caracterização das competências como métrica de avaliação 

fundamenta-se na evolução da complexidade na qual esse comportamento é 

exigido. Assim, demanda-se de um gestor em início de trajetória que ele gerencie 

de forma adequada os recursos, enquanto para um profissional em estágio mais 

avançado de desenvolvimento (nível 4, por exemplo), espera-se que ele 

estabeleça os resultados desejados para a organização numa perspectiva de 

longo prazo. 
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O gestor atua em ambientes geralmente complexos, tomando decisões que 

envolvem uma gama de variáveis. Trata-se de uma posição cujos conflitos já 

foram bastante discutidos na literatura. Segundo Quinn et al. (2003), o gestor é 

responsável por disseminar uma visão de coletivo, estimular a aprendizagem e a 

excelência.  

 

Em relação aos estudos sobre competência gerencial, faz-se necessário destacar 

a contribuição de Boyatzis, que reconheceu a influência das demandas e do 

ambiente organizacional no desempenho. O referido autor elaborou uma lista de 

competências que sinalizam características e traços considerados essenciais para 

o desempenho gerencial. 

 

Considerando a complexidade da atividade gerencial e os novos desafios, Quinn 

et al. (2003) sugeriram oito papéis desempenhados pelos gestores: diretor, 

produtor, monitor, coordenador, mentor, negociador, facilitador e inovador. Para 

cada um desses papéis esses autores indicam três competências (QUADRO 3). 

 

QUADRO 3 – Os oito papéis de liderança gerencial e suas respectivas competências-chave 

Papel de mentor 1. Compreensão de si mesmo e dos outros 
2. Comunicação eficaz 
3. Desenvolvimento dos empregados 

Papel de facilitador 1. Construção de equipes 
2. Uso do processo decisório participativo 
3. Administração de conflitos 

Papel do monitor 1. Monitoramento do desempenho individual 
2. Gerenciamento do desempenho e processos coletivos 
3. Análise de informações com pensamento crítico 

Papel de coordenador 1. Gerenciamento de projetos 
2. Planejamento do trabalho 
3. Gerenciamento multidisciplinar 

Papel de diretor 1. Desenvolvimento e comunicação de uma visão 
2. Estabelecimento de metas e objetivos 
3. Planejamento e organização 

Papel de produtor 1. Trabalho produtivo 
2. Fomento de um ambiente de trabalho produtivo 
3. Gerenciamento do tempo e do estresse 

Papel de negociador 1. Construção e manutenção de uma base de poder 
2. Negociação de acordos e compromissos 
3. Apresentação de ideias 

Papel de inovador 1. Convívio com a mudança 
2. Pensamento criativo 
3. Gerenciamento de mudança 

Fonte: Quinn et al. (2003, p. 25). 
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Tendo por base o confronto entre modelos antagônicos (modelo das relações 

humanas x modelos de metas racionais, modelos de sistemas abertos x modelo 

de processos internos), Quinn et al. (2003, p. 24) discutem as competências 

gerenciais e empregam a seguinte definição: 

 

Uma competência implica a detenção tanto de um conhecimento quanto 
da capacidade comportamental de agir de maneira adequada. Para 
desenvolver determinadas competências é preciso não só ser 
apresentado ao conhecimento teórico, como ter a oportunidade de 
praticá-las. 

 

Segundo Bitencourt e Barbosa (2004), a competência gerencial torna-se 

fundamental para a integração entre estratégia e prática organizacional. Gramigna 

(2007) realça que o domínio de determinadas competências leva profissionais e 

organizações a fazerem a diferença no mercado. Levy-Leboyer (apud 

GRAMIGNA, 2007, p. 21) empregou o termo “competências” para designar 

“repertórios de comportamentos e capacitações que algumas pessoas ou 

organizações dominam melhor que outras, tornando-as eficazes em determinada 

situação”.  O QUADRO 4 indica as competências gerenciais consideradas por 

vários autores numa perspectiva comportamentalista. Esses autores foram 

referência na elaboração do questionário utilizado na coleta de dados. 

 

QUADRO 4 - Competências para a área gerencial - continua 

Gramigna (2007) Autodesenvolvimento e gestão do conhecimento 

 Capacidade de adaptação e flexibilidade 

 Capacidade empreendedora 

 Capacidade negocial 

 Comunicação e interação 

 Criatividade e inovação 

 Cultura da qualidade 

 Liderança 

 Motivação e energia para o trabalho 

 Orientação para resultados 

 Planejamento e organização 

 Relacionamento interpessoal 

 Tomada de decisão 

 Trabalho em equipe 

 Visão sistêmica 
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QUADRO 4 - Competências para a área gerencial - continua 

Levy-Leboyer (1997) Comunicação verbal e escrita 

 Capacidade para a resolução de problemas 

 Planejamento e organização 

 Delegação 

 Formação de equipes 

 Sensibilidade 

 Uso de autoridade com responsabilidade e bom senso 

 Tenacidade, persistência 

 Habilidade negocial 

 Capacidade de análise e síntese 

 Sensatez 

 Criatividade 

 Aceitação de riscos 

 Decisão 

 Conhecimento teórico 

 Energia 

 Amplitude de interesses 

 Iniciativa 

 Tolerância ao estresse 

 Adaptabilidade 

 Autonomia 

 Ética 

Martha Alles (2002) Desenvolvimento de equipes 

 Comunicação 

 Domínio de tecnologias de informação 

 Liderança 

 Pensamento estratégico 

 Empoderamento 

 Dinamismo e energia 

 Adaptabilidade 

 Relações Públicas 

 Orientação ao cliente 

 Trabalho em equipe 

 Orientação a resultados 

 Integridade 

 Iniciativa 

 Empreendedorismo 

 Competência do náufrago 

 Inovação e criatividade 

 Perseverança 

 Temperança 

 Planejamento e organização 
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QUADRO 4 - Competências para a área gerencial - conclui 

 Impacto e influência 

 Tolerância a pressão 

 Desenvolvimento de pessoas 

 Pensamento conceitual 

 Pensamento crítico 

 Tomada de decisão 

 Qualidade no trabalho 

Quinn et al. (2003) Gerenciamento de projetos 

 Planejamento do trabalho 

 Gerenciamento multidisciplinar 

 Monitoramento do desempenho individual 

  Gerenciamento do desempenho e processos coletivos 

 Análise de informações com pensamento crítico 

 Constituição de equipes 

 Uso de um processo decisório participativo 

 Gerenciamento de conflitos 

 Compreensão de si próprio e dos outros 

 Comunicação eficaz 

 Desenvolvimento dos empregados 

 Convívio com a mudança 

 Pensamento criativo 

 Gerenciamento da mudança 

 Constituição e manutenção de uma base de poder 

 Negociação de acordos e compromissos 

 Apresentação de ideias 

 Produtividade do trabalho 

 Fomento de um ambiente de trabalho produtivo 

 Gerenciamento do tempo e do estresse 

 Desenvolvimento e  comunicação de uma visão 

 Estabelecimento de metas e objetivos 

 Planejamento e organização 

Spencer e Spencer (apud ALLES, 2002, p.28) Desenvolvimento de pessoas 

 Direcionamento de pessoas 

 Liderança 

 Trabalho em equipe e cooperação 

Fonte: elaborado pelo autor, com base na literatura. 

 

Para Hamel e Prahalad (2005, p. 261): 

 

Uma empresa não pode “administrar” ativamente as competências 
essenciais se os gerentes não compartilharem de uma visão de quais 
são essas competências. [...] Portanto, a primeira tarefa na 
administração de competências essenciais é fazer um “levantamento” 
dessas competências. 
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Para tanto, é necessário que as organizações permitam construir competências 

que irão contribuir para o crescimento do indivíduo, do coletivo e da empresa, ou 

seja, sua core competence. 

 

2.3 Construção de competências 

 

A formação de competências engloba múltiplos fatores e envolve processos 

complexos de aprendizagem. Em relação ao nível organizacional, requer o 

estabelecimento de uma sistemática de aprendizagem capaz de alcançar os 

diversos níveis da organização e resultar em práticas e soluções organizacionais. 

Diversos estudos (BITENCOURT; BARBOSA, 2004; FLEURY; FLEURY, 2013; 

NONAKA; TAKEUCHI, 1997; RUAS et al., 2008) corroboram essa noção, 

visualizando a formação de competências essenciais como um processo baseado 

na construção coletiva de novos conhecimentos, habilidades e atitudes no 

trabalho.  

 

Nos níveis grupal e individual, o desenvolvimento de competências demanda a 

construção de arranjos que favoreçam a aplicação do potencial criativo dos 

empregados em prol da organização. Nessa linha, são discutidas as possíveis 

maneiras de envolver a força de trabalho na resolução de problemas e na 

melhoria dos processos. A questão implica a necessidade de promover políticas, 

procedimentos e estruturas capazes de facilitar a adoção de uma postura crítica e 

autônoma por parte do trabalhador. Conforme estudo realizado por Lima (2013), a 

construção de competências implica articulação com a cultura organizacional, na 

medida em que os saberes requeridos do trabalhador, geralmente, são adquiridos 

no próprio contexto do trabalho. 

 

Nota-se, portanto, que a formação de competências não se restringe à 

assimilação passiva de conhecimentos específicos. Alguns autores, como Senge 

(2013), evidenciam a relevância da configuração de arranjos voltados para a 

democratização das informações e construção de uma visão sistêmica. Senge  

afirma que é preciso construir “as organizações que aprendem”, organizações nas 

quais as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar os 

resultados que realmente desejam, em que se estimulam padrões de pensamento 
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novos e abrangentes, a aspiração coletiva ganha liberdade e as pessoas 

aprendem continuamente a aprender juntas. Dessa forma, vale ressaltar a 

importância de os profissionais das empresas buscarem o desenvolvimento de 

suas competências e colocarem-nas em prática para que as mesmas se tornem 

mais competitivas no ambiente em que atuam. 

 

“Aprender” não significa adquirir mais informações, mas sim expandir a 
capacidade de produzir os resultados que realmente queremos na vida. É 
a aprendizagem generativa para a vida inteira. E as organizações que 
aprendem não são possíveis se não houver, em todos os níveis, pessoas 
que a pratiquem (SENGE, 2013, p. 213). 

 

Garvin (2000) advertiu que as organizações que aprendem não são construídas 

do dia para a noite. A maioria dos exemplos de sucesso é o produto de atitudes, 

comprometimento e processos gerenciais cuidadosamente cultivados, que se 

acumularam de maneira gradual e constante ao longo do tempo. 

 

Em relação à gênese das competências, a literatura apresenta pontos de vista 

distintos. Le Boterf (2003), por seu turno, argumentou que a competência resulta 

de fatores inerentes ao próprio indivíduo (biografia e socialização), formação e 

experiência profissional. Zarifian (2012, p. 147) acredita que “a autonomia e o 

assumir responsabilidade” definem a base da competência, pois se trata de 

atitudes sociais que estão integradas às competências profissionais e que 

mostram novas opções de organização do trabalho. A construção de uma “nova 

organização de trabalho” favorável à complementaridade e acordo entre as 

pessoas, com o desenvolvimento de uma competência coletiva, representa um 

desafio para as organizações (ZARIFIAN, 2012), demandando, além de visão 

sistêmica, o estabelecimento de práticas de gestão de pessoas que viabilizem a 

“entrega” do indivíduo.  

 

Ao tratar a questão de complexidade, Dutra (2011), a partir do conceito utilizado 

por Le Boterf, considera que num ambiente instável a complexidade não se 

encontra na situação em si, mas nas exigências que se fazem ao indivíduo.  

Neste sentido, apresenta um conjunto de variáveis que retratam os diferentes 

níveis de exigência e complexidade: a) nível de atuação (estratégica, tática, 

operacional); b) abrangência de atuação (local, regional, nacional, internacional); 
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c) escopo de responsabilidade (atividades, área, unidade de negócio, 

organização); d) nível de estruturação de atividades (alto nível de padronização, 

baixo nível de padronização); e) tratamento da informação (coleta, sistematiza, 

analisa, participa de decisões, decide); f) autonomia e grau de supervisão (baixo 

nível de autonomia, alto nível de autonomia). Acerca da gestão integrada e 

estratégica de competências, Dutra ressalta a necessidade de três processos na 

gestão de pessoas: a) movimentação que compreende ações como captação, 

socialização e alocação de indivíduos; b) desenvolvimento de pessoas (avaliação 

e estímulos à carreira); c) valorização das pessoas com base na entrega. 

 

Fleury e Fleury (2013) reforçam que é possível identificar algumas tendências 

gerais de mudanças na estrutura e sistema de gestão de recursos humanos das 

empresas para a formação de competências, conforme o esquema apresentado 

na FIG. 2. 

 

FIGURA 2 - Gestão de recursos humanos para a formação de competências 

Formação de
Competências

. Importância na
Definição de
Estratégias;

. Políticas de RH:
Documentadas e
atualizadas

Gestão de       
Recursos
Humanos

. Sistema de
Remuneração;

. Estratégia de
Participação

. rotatividade

. Nível educacional;

. Nível educacional das
Funções-chave

. Investimento em 
Treinamento e
desenvolvimento

para

 

Fonte: Fleury e Fleury (2013, p. 81). 

 

Ainda segundo os autores, entre os aspectos considerados no esquema, a 

formação e desenvolvimento de competências compreendem os seguintes 

indicadores: 
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a) Nível educacional dos funcionários: o nível educacional dos funcionários, 

em suas várias posições e funções, é um primeiro indicador da base de 

conhecimentos formais, considerada necessária para a construção das 

competências organizacionais. 

b) Nível educacional das funções-chave para a estratégia do negócio. 

c) Investimento em treinamento e desenvolvimento dos funcionários, para o 

desenvolvimento de competências essenciais para o negócio. 

 

Refletindo sobre o desenvolvimento de competências e a educação corporativa, 

Eboli (2013) opina que os sistemas de educação corporativa têm desempenhado 

papel estratégico na construção da competitividade empresarial, por meio do 

desenvolvimento das competências humanas atreladas às competências 

empresariais. 

 

Por sua vez, Le Boterf (2003) considera a competência uma ação resultante da 

combinação de recursos incorporados à pessoa (conhecimento, experiências, 

etc.) e inerentes ao meio (banco de dados, redes especialistas, etc.). E destaca 

algumas ações para que as competências individuais possam ser convertidas em 

coletivas e vinculadas de forma efetiva às estratégias:  

 

a) Organizar a cooperação entre competências.  

b) Facilitar as relações de ajuda entre indivíduos e grupos. 

c) Promover a existência de competências ou saberes comuns.  

d) Dispor de ferramentas que permitam a oferta e procura de competências. 

e) Implantar estruturas de geometria variável, facilitando a sinergia e 

intercâmbio de competências.  

f) Desenvolver estrutura matricial e projetos transversais. 

g) Garantir o tratamento das interfaces existentes entre indivíduos e grupos 

distintos.  

h) Manter a diversidade das competências, uma vez que a diversidade é 

também um fator de vantagem competitiva em ambientes complexos.  

i) Criar relações de solidariedade e convivência com o objetivo de aumentar 

a intensidade relacional. 

j) Instaurar anéis de aprendizagem considerando os diversos ciclos. 
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k) Implantar uma memória organizacional.  

l) Implementar apropriado gerenciamento a partir de competências de 

integração. 

 

A literatura revela que os esforços orientados à construção de competências são 

diversificados e abarcam iniciativas múltiplas por parte das organizações e 

indivíduos. Em alguns setores, como propôs Lima (2006), as iniciativas são 

esparsas e refletem a estrutura do sistema produtivo. Contudo, invariavelmente, o 

objetivo dos esforços de construção de competências é despertar e favorecer a 

ação inteligente do indivíduo na organização, elevar o desempenho e gerar valor 

para o negócio. 

 

Conforme Gramigna (2007), as atitudes do gerente determinam o nível de 

confiança entre as pessoas, o clima de trabalho, o grau de comprometimento com 

objetivos e metas organizacionais e, consequentemente, com os resultados 

maximizados. 

 

A autora acredita que as pessoas podem potencializar suas competências por 

meio do desenvolvimento de sua “árvore pessoal” de competências, que irá 

englobar os seguintes componentes: 

 

a) Conhecimento, que é um indicador de competências que ajuda a lidar com 

o paradoxo da fortaleza e da flexibilidade. Quanto mais conhecimento, 

mais as pessoas se tornam fortes e se permitem ser mais flexíveis para 

enfrentar as mudanças e rupturas que surgem em microintervalos de 

tempo. Os processos de decisão, planejamento e organização, bem como 

de comunicação, controle de resultados, negociação e administração de 

conflitos, entre outros, são afetados pelo nível de conhecimentos que 

fazem parte das exigências específicas para o desempenho das funções. 

b) Habilidades, ou seja, usar o conhecimento de forma adequada. As 

habilidades precisam ser demonstradas na prática. O gerente-líder, além 

de ser bom, precisa demonstrar que é bom por meio de suas ações. De 

nada adianta colecionar cursos, leituras e informações em geral se estes 
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não são úteis e não trazem benefício algum para a coletividade na qual o 

profissional está inserido. 

c) Atitudes. O conjunto de atitudes agregadas à ação cotidiana do gerente e 

adequadas ao cenário terá mais influência diante dos liderados. Algumas 

atitudes que fazem a diferença em sua ação compreendem: 

 Sensibilidade interpessoal 

 Energia e iniciativa para resolver problemas 

 Disponibilidade para ouvir 

 Disponibilidade para receber feedback 

 Interesse e curiosidade 

 Tenacidade, persistência 

 Flexibilidade, adaptabilidade: demonstração de atitude aberta e 

receptiva a inovações 

 Postura positiva que demonstre dinamismo 

 Integridade e bom senso no trato com as pessoas 

 Compartilhamento do sucesso com a equipe de trabalho, com 

reconhecimento público das contribuições 

 Senso de honestidade e ética nos negócios 

 Compromisso com resultados 

 Senso de orientação para metas 

 Automotivação e autocontrole 

 Busca permanente de desenvolvimento 

 

Para Zarifian (2012), qualquer que seja o modelo organizacional, a competência 

não contribui para o desempenho produtivo senão quando integra essa abertura 

explícita à cadeia de cooperação e quando o indivíduo consegue integrar um 

horizonte suficientemente amplo, uma percepção da rede de ação e dos efeitos 

de suas ações. Ser competente é, sem dúvida, agir localmente, tendo a 

preocupação e a visão dos efeitos globais. Essa perspectiva é fundamental, 

sobretudo no âmbito das competências gerenciais. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos a metodologia utilizada para responder a questão 

geradora da pesquisa: como os empresários do Vale do Rio Doce, em Minas 

Gerais, trabalham a questão das competências gerenciais em MPEs?, com 

sua caracterização, procedimentos de coleta de dados e tratamento das 

informações. 

 

3.1 Características da pesquisa 

 

Definido o problema de pesquisa e estabelecidos o objetivo geral e específicos 

seguindo as orientações de Lima (2008), este estudo foi desenvolvido: a) tanto 

pelo método quantitativo, em função da utilização de informações que foram 

quantificadas, envolvendo coleta e análise de dados, os quais foram processados, 

interpretados e analisados a partir de recursos estatísticos; b) quanto pelo método 

qualitativo, que procurou examinar a interpretação e compreensão dos gestores 

das micro e pequenas empresas a respeito das principais dificuldades e o 

diferencial competitivo de suas empresas em relação aos concorrentes.  

 

A pesquisa foi classificada, quanto aos fins, como descritiva, porque procurou 

identificar quais as competências gerenciais podem contribuir para a 

competitividade das micro e pequenas empresas do segmento da indústria na 

região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais. De acordo com Gil (2010), na 

pesquisa descritiva pretende-se identificar e obter informações sobre as 

características de determinada população, além de levantar suas opiniões, neste 

caso os gestores das micro e pequenas empresas. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa foi classificada como levantamento ou survey.  

A pesquisa também assumiu caráter qualitativo, em função da realização de 

entrevistas e que permitiram agregar outras informações ao estudo.  
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Lima (2008, p. 33) preconiza que a pesquisa qualitativa permite investigar as 

multiperspectivas dos respondentes a partir de sua interpretação e compreensão 

das ideias formuladas, levando a “um olhar profundo e prolongado sobre a 

realidade investigada”. 

 

O universo estudado nesta pesquisa compreende o setor industrial na região do 

Vale do Rio Doce, composto de uma amostra de 43 micro e pequenas empresas, 

considerando respondentes os gestores ou proprietários dessas empresas. 

Utilizou-se como parâmetro para a seleção das empresas o enquadramento nos 

critérios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que criou o 

Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e define as 

MPEs da seguinte forma:  

 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a 
ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual 
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);  
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa 
jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).  

 

Outro critério também utilizado e que serviu como base para o enquadramento 

dessas MPEs é aquele definido pelo SEBRAE, que, para fins de estudos sobre os 

pequenos negócios, utiliza o número de funcionários ocupados para indicar o 

porte das empresas, como pode ser observado no QUADRO 1. 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, os contatos foram feitos inicialmente 

com gestores de MPEs participantes do Programa Praticar para Crescer do 

Instituto Euvaldo Lodi/ Serviço Social da Indústria/ Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais (IEL/SESI/FIEMG).  

 

Os primeiros contatos foram feitos por telefone e visita pessoal, quando o 

pesquisador explicou aos empresários os objetivos e como seria feita a pesquisa. 

Informou, ainda, que o questionário seria enviado por e-mail com as respectivas 

perguntas e solicitaria a participação de todos no seu preenchimento. Nesse 

contato também foi solicitado a cada empresário que replicasse o e-mail a outros 

empresários, fornecedores e clientes que atendessem aos requisitos da pesquisa, 
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para ampliar a rede de respondentes. O pesquisador solicitou, ainda, às entidades 

regionais da FIEMG do Vale do Aço e de Governador Valadares, e Associações 

Comerciais de Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga, que replicassem o e-mail 

para seus associados, recomendando sua participação na pesquisa. Desse 

esforço resultou ao final um total de 43 questionários respondidos. Essa será a 

base de dados desta pesquisa. 

 

3.2 Coleta de dados e fontes 

 

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário inicial contendo questões 

fechadas e abertas. No intuito de aferir o instrumento e melhorar a compreensão 

das questões propostas, foi realizado pré-teste envolvendo cinco respondentes, 

com tempo médio de preenchimento de 15 minutos. Após o retorno desses 

empresários e em conversa com especialista na área, foram realizados os ajustes 

necessários no questionário (APÊNDICE A).  

 

As questões foram elaboradas levando-se em consideração as contribuições de 

autores como Fleury e Fleury (2013), Le Boterf (2003), Zarifian (2012), Ruas 

(2005), Gramigna (2007) e Dutra (2011), resultando numa relação de 23 

competências que incluem habilidades, conhecimentos e atitude, além de traços 

do indivíduo. Utilizou-se a descrição de cada competência com base na obra de 

Martha Alles (2002). 

 

Utilizou-se uma escala de um a cinco pontos, a fim de que o gestor pudesse 

avaliar o grau de importância de cada competência, sendo: um para “sem 

importância”, dois para “importância baixa”, três para “importância média”, quatro 

para “importância média alta” e cinco para “importância alta”.  

 

Para aferir o domínio das referidas competências, utilizou-se uma escala de um a 

quatro pontos, sendo: um para “não possui”, dois para “possui muito pouco”, três 

para “possui parcialmente” e quatro para “possui integralmente”. 

 

Para o tratamento das questões fechadas desse questionário foi utilizado o 

software Predictive Analytics SoftWare (PASW) Statistics 18. 
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Além do questionário, também foram realizadas 11 entrevistas semiestruturadas 

para agregar outras informações por parte dos respondentes a fim de 

complementar o estudo. 

 

A entrevista, segundo Gil (2010, p. 102), “pode ser entendida como a técnica que 

envolve duas pessoas numa situação face a face em que uma delas formula 

questões e a outra responde”. 

 

Essa técnica permite maior flexibilidade durante o processo de coleta de dados. 

 

Esse tipo de entrevista contempla os aspectos de interesse que o autor do estudo 

vai desenvolvendo durante a coleta de informações (GIL, 2010). 

 

Marcon (2007, p. 63) salienta que “a entrevista semiestruturada se desenrola a 

partir de um esquema básico, porém não rígido, permitindo adaptações 

necessárias por parte do entrevistador”.  

 

Durante a realização da entrevista é importante ficar atento aos sinais não 

verbais, postura e gestos, os quais fazem parte de um processo de comunicação 

e validam aquilo que está sendo dito pelo entrevistado. 

 

Outra decisão importante: a gravação da entrevista. Isso possibilitou registrar as 

expressões orais do entrevistado, suas opiniões e respostas às questões e voltar 

às mesmas por ocasião da análise dos dados e da elaboração da dissertação. 

 

As entrevistas individuais duraram, em média, uma hora. Iniciaram por um 

agradecimento pela cessão do tempo para receber o entrevistador e por ter se 

mostrado acessível ao repasse de informações. Em seguida, foi feita uma 

explanação do trabalho de pesquisa e sua finalidade. Após esse momento 

introdutório, foi solicitada permissão para gravar a entrevista, porque ela ajudaria 

a reconstituição das informações prestadas no momento da análise. Assegurou-

se ao entrevistado o caráter confidencial das informações, quanto ao gestor e à 

empresa. Na tratativa dos dados, eles seriam agrupados em tabelas e gráficos, 

preservando-se as organizações entrevistadas. 
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A entrevista seguiu um roteiro-base com cinco questões referentes à 

competitividade e competências gerenciais (APÊNDICE B). 

  

Cada uma delas teve como propósito atender à questão norteadora e aos 

objetivos deste estudo. Em função de seus aspectos individuais, as respostas 

puderam ficar concentradas em grupos que iriam permitir uma análise mais 

apurada do objeto deste estudo. 

 

Alguns respondentes e entrevistados fizeram parte do “Programa Praticar para 

Crescer” que será detalhado a seguir. 
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4 ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS NA VISÃO DOS 

GESTORES 

 

 

As micro e pequenas empresas do setor industrial têm enfrentado desafios 

costantes para se tornarem mais competitivas no ambiente organizacional e essa 

situação tem demandado de seus gestores a valorização e prática de diversas 

competências gerenciais necessárias para o desenvolvimento e/ou fortalecimento 

de suas respectivas organizações. 

 

A concorrência existente e as exigências do mercado têm estimulado os gestores 

das MPEs pela busca de diferenciais competitivos, os quais poderiam contribuir 

para superar o momento conturbado que o setor industrial, principalmente o do 

aço, vem sofrendo. 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com os questionários e as 

entrevistas realizadas no trabalho de campo, levando-se em consideração o 

referencial teórico utilizado de forma a responder a questão norteadora desta 

pesquisa de como os empresários do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, 

trabalham a questão das competências gerenciais em MPEs, bem como os 

objetivos estabelecidos. 

 

Iniciaremos por descrever a importância das micro e pequenas empresas na 

economia, tanto no cenário mundial quanto nacional. Em seguida, serão 

demonstradas algumas informações relevantes quanto às MPEs na região do 

Vale do Rio Doce. Na sequência, será apresentado o Programa Praticar para 

Crescer do Instituto Euvaldo Lodi da FIEMG. Será feita uma caracterização do 

perfil dos empresários e as competências gerenciais escolhidas por eles, além de 

identificar a relação entre gestão e a competitividade nas MPEs do setor 

industrial. O verbo é no futuro mesmo?? 
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4.1 A importância das micro e pequenas empresas 

 

Em função da busca de diferenciais competitivos, de forma geral, nos mais 

diversos segmentos, assiste-se à elevação dos níveis de expectativa e exigência 

por parte dos clientes. Isso impõe aos gestores dessas empresas a necessidade 

de acompanhar as tendências e aparelhar suas organizações diante de um 

quadro de instabilidade.  

 

Nesse sentido, a construção da noção de competência numa dimensão mais 

estratégica das organizações tem sido considerada uma alternativa importante 

para o desenvolvimento de capacidades que devem sustentar a competitividade 

da empresa (RUAS et al., 2005). 

 

Sobre a definição de MPEs, conforme mencionado em estudo realizado pelo 

SEBRAE, em 2012, sobre a “Participação das micro e pequenas empresas no 

Produto Interno Bruto de Minas Gerais”, não há um critério universalmente aceito. 

O referido estudo esclarece que há metodologias relativamente distintas, 

basicamente como forma de adequação à base de informações existente em 

cada país. Porém, apesar de não haver uma única definição, torna-se indiscutível 

a relevância desses empreendimentos numa economia globalizada. A seguir, 

serão feitos alguns apontamentos que evidenciam a relevância das MPEs em 

diversos contextos (SEBRAE, 2012a). 

 

Na Europa, segundo o referido estudo, as MPEs, juntamente com as médias 

empresas, são responsáveis por empregar grande parte do contingente de 

trabalhadores, assumindo importância decisiva na promoção do crescimento 

econômico. Porém, frequentemente operam com base em determinações rígidas 

que dificultam a obtenção de crédito, principalmente na fase inicial do 

empreendimento. Tal situação acaba por gerar entraves ao desenvolvimento 

dessas empresas. 

 

Na União Europeia, de acordo com o estudo citado, o critério de classificação das 

MPEs baseia-se nos seguintes indicadores: número de funcionários, faturamento 

anual e balanço patrimonial. São consideradas MPEs aquelas que se constituem 
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por até 49 funcionários e faturamento anual ou balanço patrimonial de até 10 

milhões de euros. 

 

Ainda segundo o SEBRAE (2012a), nos Estados Unidos essas empresas 

desempenham relevante papel na economia. Para Kobe (2007 apud SEBRAE, 

2012a, p. 5), elas foram responsáveis por “algo como metade do PIB (excluído o 

setor de agropecuária). Naquele país, as MPEs compreendem aquelas que 

possuem menos de 500 funcionários.  

 

Sobre o Canadá, Leung et al. (2011 apud SEBRAE, 2012a) referiram que o 

critério de classificação toma como referência o número de empregados. 

Consideram-se MPEs aquelas que possuem um a 99 funcionários.  

 

No caso do Brasil, adota-se o faturamento bruto anual como critério oficial para 

classificação. O SEBRAE (2012a) esclarece que por meio da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que criou o Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, definem-se atualmente as MPEs da 

seguinte forma:  

 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);  
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa 
jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) 
(SEBRAE, 2012a, p. 6). 

 

Considerando-se o caráter sigiloso das informações sobre faturamento, algumas 

metodologias adotam como indicador o porte da empresa, existindo críticas em 

relação ao critério. Contudo, instituições de expressão, como o SEBRAE, utilizam 

o porte das empresas para efeito de classificação, conforme indica o QUADRO 5. 
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QUADRO 5 – Critério de porte de empresas por setor de atividade  

Setor 
Número de empregados 

Micro Pequena Média Grande 

Indústria Até 19 De 20 a 99 De 100 a 499 Mais de 499 

Construção Civil Até 19 De 20 a 99 De 100 a 499 Mais de 499 

Comércio Até 9 De 10 a 49 De 50 a 99 Mais de 99 

Serviços Até 9 De 10 a 49 De 50 a 99 Mais de 99 

Fonte: SEBRAE-MG (2012a). 

 

Conforme menciona o estudo do SEBRAE (2012a, p. 04): 

 

Em Minas Gerais, as MPEs respondem por 99,2% do total de 
estabelecimentos formais e empregam 55,8% da mão-de-obra formal, 
que corresponde a cerca de 1,65 milhões de trabalhadores, de acordo 
com o SEBRAE, a partir das informações da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

Ainda segundo o estudo: 

  

Dentro do PIB Industrial, a participação das MPEs da indústria de 
transformação passou de 34,7% em 2002 para 24,4% em 2009, 
representando queda de 10,3%. Na construção civil a retração foi da 
ordem de 10,6%, passando de 59% em 2002 para 48,4% em 2009. Na 
indústria geral, o número de empregos formais em Minas Gerais cresceu 
37,3% no período de 2002 a 2009. Considerando apenas as MPEs, o 
crescimento, embora ainda expressivo, foi razoavelmente menor, de 
19,5%, quando comparado com as médias e grandes empresas, nas 
quais o número de ocupados na indústria expandiu 56,8% no mesmo 
período, o que ajuda a explicar a forte queda de participação das MPEs 
neste setor (SEBRAE, 2012a, p. 14). 

 

Em outra pesquisa realizada pelo SEBRAE-MG intitulada “Sondagem de 

Avaliação de Desempenho e Perspectivas das Micro e Pequenas Empresas 

Mineiras: Avaliação 2012/Perspectivas 2013”, algumas projeções podem ser 

consideradas importantes fatores para o sucesso das organizações segundo os 

gestores, quais sejam: a gestão das finanças; aumento no número de clientes; 

práticas de sustentabilidade ambiental; redução de custos; aquisição de máquinas 

e equipamentos; desenvolvimento de novos produtos e serviços; capacitação de 

pessoal; investimentos em novos métodos de marketing; e aquisição de 

softwares. Esse estudo revelou certos aspectos críticos: centralização do 

processo decisório na figura do sócio majoritário; apenas 28% dos gestores 

possuíam curso superior; no terceiro trimestre de 2012, apenas 9,3% das MPEs 

investiram em cursos de qualificação (SEBRAE, 2012b).   
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Considerando-se apenas as empresas que investiram em cursos de qualificação, 

o montante médio aportado foi de R$ 1.082,49. Já pela análise do total de 

estabelecimentos pesquisados (640 em todo o estado de Minas Gerais), esse 

valor passa para R$ 116,75 e a região do Rio Doce teve média de investimento 

em treinamento de R$ 32,20. 

 

4.1.1 As micro e pequenas empresas no Vale do Rio Doce 

 

Em relação às regionais de planejamento do SEBRAE Minas, a Regional do Vale 

do Rio Doce é composta de seis microrregionais, que englobam 114 municípios, 

dos quais a maior concentração de MPEs no setor da indústria está nas cidades 

de Governador Valadares e na microrregião do Vale do Aço, formada por quatro 

cidades: Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso, acrescidas, 

ainda, pela cidade de Belo Oriente. 

 

O PIB dessa microrregião do Vale do Aço somado ao de Governador Valadares, 

compreende R$ 10.172.450,069 e representa o 5o maior PIB do estado de Minas 

Gerais, atrás apenas de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Uberlândia, conforme 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012a; IBGE, 

2012b). 

 

FIGURA 3 – Mapa do colar metropolitano 

 

 

 

Mapa da Região Metropolitana do Vale do Aço – Colar Metropolitano

 

Fonte: IBGE (2012a). 
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Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE no 3º trimestre de 2012 pela Unidade 

de Inteligência Empresarial, o faturamento médio das MPEs foi de quase R$ 70 

mil no estado de Minas Gerais, sendo que a região do Rio Doce teve resultado 

médio de R$ 58.567,00 (SEBRAE, 2013c). Nessa pesquisa, as empresas da 

regional Rio Doce foram as que mais demandaram, em média, recursos em 

instituições financeiras no terceiro trimestre do ano de 2012. Tal comportamento 

foi influenciado principalmente pela indústria. A regional registrou média de R$ 

7.195,83, enquanto no estado de Minas Gerais ela foi de R$ 3.731,26. 

 

QUADRO 6 - Desempenho das MPEs mineiras 

DESEMPENHO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MINEIRAS  
3º. TRIM/2012 (em R$) 

Indicadores Média em Minas 
Gerais 

Média na Regional  
Rio Doce 

Faturamento 69.948,59 54.000,00 

Custo total 51.422,66 40.000,00 

Despesas com pessoal 17.002,95 14.800,00 

Lucro 23.424,30 20.500,00 

Investimento em cursos de qualificação 116,75 32,20 

 Fonte: adaptado de Desempenho das MPEs mineiras 3º trimestre de 2012 (SEBRAE-MG, 2013c). 

 

A pesquisa apresenta informações segmentadas por regionais de planejamento 

do SEBRAE-MG. Pode-se observar que o faturamento e o lucro das MPEs da 

regional Rio Doce estão abaixo da média das MPEs mineiras, o que leva a refletir 

sobre o possível crescimento na busca por recursos financeiros, citado 

anteriormente. 

 

Embora a pesquisa GEM 2012 revele melhora na qualificação dos 

empreendedores no Brasil (GRECO, 2012), os números registrados no QUADRO 

6 mostram que as MPEs da regional Rio Doce pouco investiram em cursos de 

formação de mão-de-obra. 

 

4.1.2 O Programa Praticar para Crescer do IEL 

  

A  FIEMG, o SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o IEL 

e o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG) oferecem, juntos, 

http://www5.fiemg.com.br/Default.aspx?alias=www5.fiemg.com.br/fiemg
http://www5.fiemg.com.br/Default.aspx?alias=www5.fiemg.com.br/sesi
http://www5.fiemg.com.br/Default.aspx?alias=www5.fiemg.com.br/senai
http://www5.fiemg.com.br/Default.aspx?alias=www5.fiemg.com.br/iel
http://www5.fiemg.com.br/Default.aspx?alias=www5.fiemg.com.br/ciemg
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diversos serviços em diferentes áreas com o objetivo de ajudar no crescimento 

da indústria mineira de forma sustentável e competitiva. 

 

O Sistema FIEMG atua de forma integrada em prol do desenvolvimento da 

indústria mineira e brasileira e visa ser reconhecido nacional e internacionalmente 

como líder na representação da indústria de Minas Gerais. 

 

O IEL é a instituição do Sistema FIEMG que atua como interlocutora e promotora 

da interação entre empresas e centros de conhecimento em todo o estado. Suas 

ações têm como objetivo promover a competitividade da indústria de Minas 

Gerais por meio de soluções em inovação, capacitação e interação entre 

empresas e centros de conhecimento, universidades e instituições de fomento. 

Presente em Minas Gerais desde 1969, o IEL participa no fortalecimento da 

competitividade da indústria mineira, oferecendo soluções em gestão e inovação. 

 

Já o SESI é o principal parceiro da indústria na inclusão social de seus 

funcionários, oferecendo condições necessárias para elevar a qualidade de vida 

deles e de seus familiares e contribuindo, dessa forma, para a melhoria da 

competitividade do setor industrial. Com a criação do SESI, em 1946, a indústria 

mostrou ao país a viabilidade de alcançar o lucro sem abrir mão da qualidade de 

vida de seus funcionários. Hoje, mais de seis décadas depois, a entidade 

construída na Era Vargas consolidou-se como agente transformador, sendo 

referência em responsabilidade social e ferramenta indispensável para a difusão 

da cidadania. 

 

Da parceria entre o IEL-MG e o SESI-MG consolidou-se o Programa Praticar para 

Crescer. Surgiu em 2011 a partir do Programa “Capacitação Empresarial para 

Micro e Pequenas Empresas” do IEL/Núcleo Regional de Minas Gerais (NRMG), 

na cidade de Uberaba-MG. E devido ao sucesso, o SESI e o IEL aprimoraram a 

metodologia do programa, aplicando-o em mais duas cidades: Governador 

Valadares e Montes Claros. 

 

O objetivo do programa é contribuir para desenvolver e aprimorar práticas de 

gestão nas micro e pequenas indústrias de Minas Gerais, com foco em 
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resultados, e, consequentemente, aumentar a competitividade. O Programa 

promove cursos presenciais de capacitação e organiza consultorias com foco no 

atendimento de demandas específicas dos gestores das MPEs. 

 

Desde sua implementação, já participaram do Programa 35 pequenas empresas 

localizadas nas cidades de Montes Claros e Governador Valadares, no período 

2012-2013. Atualmente, fazem parte do Programa 16 MPEs na região do Vale do 

Aço, distribuídas nos seguintes municípios: Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, 

Santana do Paraíso e Belo Oriente. 

 

O Programa “Praticar para Crescer” foi modulado para carga horária total de 173 

horas divididas em 108 horas de capacitação e 65 horas de orientação prática, 

envolvendo profissionais com sólida formação acadêmica e experiência. O 

objetivo é auxiliar os empresários e gestores na apropriação e aplicação de 

conteúdos relativos aos seguintes módulos: Estratégia Empresarial, Finanças 

Empresariais e Gestão Comercial, de Pessoas, de Processos e de Inovação. 

 

Alguns gestores das empresas participantes do programa participaram do 

processo de coleta de dados e contribuíram com suas respostas aos 

questionários e com entrevistas. 

 

4.2 Caracterização dos empresários 

 

A maioria dos respondentes ocupa o cargo de diretor ou gerente nas 

organizações onde atuam. Esse fator torna-se muito importante porque são essas 

pessoas que tomam as decisões de gerenciamento da empresa e possuem alta 

responsabilidade pelos seus resultados. 

 

Além disso, podem ser influenciadores na disseminação do conhecimento por 

todos os níveis da organização. 

 

Os gestores pesquisados são pessoas com idade superior a 30 anos, sendo 46% 

deles enquadrados até 39 anos de idade, conforme apresentado no GRÁF. 1. 
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GRÁFICO 1 - Idade dos respondentes 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

O GRÁF. 2 ilustra o sexo dos respondentes. Pode-se observar que os gestores 

entrevistados são de predominância masculina, realidade que é bastante notada 

principalmente no setor industrial. 

 

GRÁFICO 2 -  Sexo dos respondentes 

 
 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A maior parte dos gestores respondentes (59 %) possui nível de escolaridade 

superior, sendo que, destes, 31% cursaram pós-graduação. Não foi identificado 

nenhum gestor com escolaridade inferior ao 2º grau completo (GRÁF. 3). 
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GRÁFICO 3 - Escolaridade dos respondentes 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O elevado nível de escolaridade dos gestores demonstra preocupação constante 

com a busca do conhecimento e seu aprimoramento como pré-condições da 

competitividade. Como nas MPEs, os gestores exercem várias funções, torna-se 

necessário aprimorar os conhecimentos para aplicação no dia-a-dia da empresa, 

e para conhecer melhor o negócio e o mercado, a fim de gerenciar com mais 

competência sempre em busca dos resultados almejados em termos de 

rentabilidade e lucratividade. 

 

Pelo GRÁF. 4 constata-se que a maioria dos gestores entrevistados atuam em 

empresas com até 50 empregados e que apenas uma parcela pequena (16%) 

possui mais de 51 funcionários. 

 

GRÁFICO 4 - Número de empregados 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Pelo ramo de atuação, vê-se que todos os respondentes atuam no setor 

industrial, mas não apenas nele, porque 28% deles trabalham na indústria, 

comércio e serviços; 23% na indústria e serviços e 19% na indústria e comércio 

(GRÁF. 5). 

 

GRÁFICO 5 -  Ramo de atuação 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

Embora predominam as características de MPEs entre as empresas investigadas, 

54% dessas indústrias alcançam um faturamento superior a R$ 1 milhão de reais 

(GRÁF. 6). Isto significa que existe uma boa demanda do mercado para os 

produtos ofertados por estas empresas. 

 

GRÁFICO 6 - Faturamento das empresas 

 
 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Este resultado reafirma a preocupação dos gestores em cada vez mais 

conhecerem melhor o negócio de sua empresa e o mercado, a fim de gerenciar 

com mais competência suas respectivas MPEs. 
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4.3 Competências gerenciais: a opção dos gestores 

 

Com o objetivo de identificar as competências mais valorizadas e praticadas pelos 

gestores das micro e pequenas empresas, foi elaborado um questionário 

contendo 23 competências e submetido aos mesmos. Em relação a essas 

competências relacionadas, os respondentes consideraram todas em um grau de 

importância média alta. 

 

As quatro competências mais valorizadas por esses gestores, dentre as 

relacionadas, foram (TAB. 1): 

 

a) o conhecimento do setor e do mercado, ou seja, compreender as 

necessidades dos clientes, dos consumidores finais e prever tendências;  

b) orientação ao cliente, que significa manter o foco na satisfação das 

expectativas e das necessidades dos clientes;  

c) construção de relações de negócio, o qual está associado a estabelecer 

parcerias e envolver-se com os clientes para oferecer soluções; e  

d) orientação a resultados, ou seja, agir com velocidade e sentido de urgência 

na tomada de decisões.  

 

Todos os respondentes do sexo feminino (21%) também consideraram como 

importante: competência, ter domínio pessoal, ou seja, manter autocontrole e 

domínio das próprias emoções em contextos de estresse, além das especificadas 

anteriormente. 

 

Segundo essas gestoras, a importância dessa competência se deve ao papel 

desempenhado por elas no contexto empresarial, pois, além de ocuparem 

posições gerenciais, precisam conciliar também seu papel de mãe e gestora do 

lar, levando muitas vezes a situações de estresse e descontrole emocional. 
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TABELA 1 - Comparativo das competências mais relevantes X domínio dos gestores 

Competências Importância Domínio 

1. Conhecimento do setor e mercado 4,8372 3,2093 
2. Orientação ao cliente 4,8140 3,4884 
3. Construção de relações de negócio 4,7907 3,1395 
4. Orientação a resultados 4,7907 3,3953 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As quatro competências menos valorizadas pelos respondentes foram:  

 

a) Tolerância à pressão, que compreende trabalhar com determinação e 

perseverança em situações de estresse;  

b) tomada de decisão, a qual permite avaliar diversas opções e selecionar a 

alternativa adequada com base nas circunstâncias e recursos disponíveis;  

c) delegação, que está relacionada a atribuir autonomia e responsabilidade às 

pessoas, orientando o trabalho com base em certos objetivos; e  

d) energia, que é demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em 

jornadas prolongadas e prazos reduzidos, sem se deixar abater (TAB. 2).  

 

TABELA 2 - Comparativo das competências menos relevantes X domínio dos gestores 

Competências Importância Domínio 

1. Tolerância e pressão 4,3488 3,2093 

2. Tomada de decisão 4,4419 3,4884 

3. Delegação 4,4651 2,8140 

4. Energia 4,4884 3,5116 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Embora os gestores tenham confirmado que todas as competências listadas são 

relevantes, os mesmos assinalaram que não detêm domínio sobre todas elas; 

segundo esses respondentes, algumas competências eles dominam de forma 

parcial, o que demonstra que os mesmos têm carência no exercício de algumas 

delas. Não foi evidenciado um domínio integral em nenhuma das competências. 

Ficou demonstrado que aquelas que eles mais têm domínio compreendem: 

energia, orientação ao cliente, tomada de decisão e adaptabilidade e flexibilidade. 

 

Quando se faz um comparativo entre as competências gerenciais pode-se 

observar que os respondentes consideraram como mais relevantes aquelas que 

estão diretamente relacionadas ao negócio da empresa com foco em resultados e 

que, possivelmente, poderão contribuir para o aumento da competitividade de sua 
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empresa no mercado. Já aquelas que foram consideradas como menos 

relevantes são competências inerentes às características dos gestores apontadas 

por parte das MPEs pesquisadas. 

 

Outra observação a ser destacada é que os gestores respondentes indicaram 

carência no domínio das seguintes competências:  

 

a) Planejamento e organização (determinar metas e prioridades, especificar 

etapas, ações, prazos e recursos para alcançar os objetivos);  

b) pensamento conceitual (compreender situações complexas, problemas e 

relações que não estão claras, construir modelos e conceitos);  

c) domínio de tecnologias de informação (utilizar as tecnologias de 

informação e comunicação de forma eficaz), e, por fim,   

d) as competências relacionadas à gestão de pessoas como trabalho em 

equipe (atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e estimular o 

desenvolvimento das pessoas) e liderança (exercer influência sobre a ação 

de outras pessoas e grupos, estimulando o envolvimento e a inovação). 

 

Analisando a carência de domínio destas competências e considerando as quatro 

competências mais relevantes apontadas pelos respondentes, pode-se perceber, 

que os esforços e as competências dos gestores pesquisados estão mais 

direcionados para o mercado do que para uma visão estratégica relacionada aos 

seus funcionários. 

 

Quanto ao conhecimento de gestão, os respondentes consideraram como 

competências principais, por ordem decrescente, como se verifica na TAB. 3:  

 

a) Os produtos ofertados e mercado de atuação (conhecimento de nível 

mercadológico sobre os serviços e/ou produtos fornecidos pela empresa);  

b) conhecimentos de administração, como finanças e legislação (incluindo 

custos, bem como legislação trabalhista e comercial); e  

c) planejamento estratégico-operacional (conhecimento de modelos e 

processos de planejamento para orientar a adequada construção de planos 

de ação). 
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TABELA 3 - Principais conhecimentos de gestão 

Conhecimentos Importância Domínio 

1. Produtos ofertados e mercado de atuação 4,674 3,6279 

2. Administração (Finanças e Legislação) 4,628 3,000 

3. Planejamento estratégico e operacional 4,605 2,8372 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Embora considerem importantes, os gestores mencionaram, ainda, que possuem 

apenas domínio parcial sobre os conhecimentos: planejamento estratégico-

operacional e gestão de pessoas.  

 

Ao final do questionário foram estabelecidas duas questões abertas e opcionais, 

para que os gestores pudessem responder. A primeira foi: “citar outras 

competências gerenciais importantes que não tenham sido mencionadas”; e a 

segunda: “citar os principais desafios que afetam a gestão de sua empresa, 

atualmente”.  

 

Quanto à primeira questão aberta, as competências gerenciais consideradas 

importantes pelos respondentes foram: controle sobre o crescimento físico-

financeiro sem comprometer a saúde financeira da empresa e saber separar o 

lado pessoal do profissional. A indicação de ambas parece estar associada às 

características de empresa familiar do universo pesquisado, já que o gestor e 

alguns familiares trabalham na gestão e operação da empresa.  

 

Quanto à segunda questão aberta que se referia aos principais desafios de 

gestão vividos pela sua empresa, foram indicados 14 aspectos importantes que 

afetam a gestão da MPE. Oito desses desafios estão relacionados à gestão e/ou 

qualificação profissional: 

 

a) Dificuldade em gerenciar os recursos humanos e financeiros (Marco); 

b) falta de qualificação da mão-de-obra (Letícia); 

c) escassez de profissionais comprometidos e qualificados (Eliney e Moisés); 

d) carência de qualificação de profissionais em nível gerencial (Beatriz); 

e) dificuldade de trabalho em equipe (Fábio); 

f) conflitos entre sócios (Leila); 

g) dificuldade em criar uma equipe de vendas eficiente (Simone); 



 
 

57 

h) acúmulo de funções por parte de funcionários (Alexandre). 

 

Dois aspectos referem-se ao mercado: 

 

a) A competição acirrada do mercado atual (Ricardo e Rodrigo); 

b) falta de apoio às MPEs na prospecção de serviços, em função da baixa 

demanda nos segmentos da siderurgia e mineração (Nilton). 

 

Dois a questões operacionais: 

 

a) Dificuldade de controle dos estoques (Wadson); 

b) não cumprir o prazo de entrega do serviço (Fabio). 

 

Dos últimos dois aspectos, um diz respeito à tecnologia - acompanhamento e 

busca de evolução tecnológica (Jaylton) -, enquanto o outro se refere ao aspecto 

financeiro - falta de estrutura financeira compatível com o porte da empresa 

(Iranelson). 

 

Foi solicitado, ainda, aos gestores das MPEs do setor industrial que indicasse que 

estratégia usava para desenvolver suas competências gerenciais, podendo 

assinalar mais de uma alternativa. Foram mencionadas cinco ações mais 

utilizadas por eles para qualificarem-se do ponto de vista gerencial: 34% com 

participação em cursos, 34% pela experiência do dia-a-dia, 25% por meio de 

palestras, 21% na observação de outros gestores e 18% em eventos, seminários 

e congressos. 

 

Pode-se verificar que, para 77% dos respondentes, a busca de conhecimento é 

considerado um fator relevante para aprimorar suas habilidades e competências 

gerenciais; outros 55% mencionaram a vivência prática como outro fator 

importante para seu desenvolvimento gerencial. Pelo que se pode perceber dos 

dados levantados, seria importante que os gestores buscassem conciliar seus 

conhecimentos adquiridos com a aplicação prática em suas organizações, 

visando contribuir para o aprimoramento de sua gestão. Dessa forma, a empresa 
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passaria a ter mais probabilidades de aumentar sua competitividade frente ao 

mercado onde se situa. 

 

4.4 Gestão e competitividade 

 

Considerando-se a relevância deste estudo em identificar como os empresários 

do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, trabalham a questão das competências 

gerenciais em MPEs, optou-se pela realização de entrevistas a fim de 

complementar a análise da pesquisa, a partir da obtenção de informações com 

alguns gestores dessas empresas do setor industrial.   

 

Em relação à entrevista realizada, a primeira questão teve como objetivo saber 

quais os fatores que afetam a competitividade das MPEs do setor industrial 

localizadas na região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais. O objetivo dessa 

questão foi identificar esses fatores na visão dos gestores das MPEs, os quais 

permitiriam fazer uma análise mais detalhada em relação à competitividade. 

 

Já a segunda questão procurou saber se existia uma relação entre as 

competências gerenciais e a competitividade das MPEs no setor da indústria. A 

terceira questão teve como foco saber dos gestores das MPEs do setor industrial 

como eles desenvolvem as competências gerenciais. Pela quarta questão foi 

demandado aos gestores que indicassem quais são os desafios que eles 

enfrentam no dia-a-dia no desenvolvimento de suas competências gerenciais. 

Pela quinta e última questão procurou-se saber dos gestores como se dá o 

processo de desenvolvimento das competências gerenciais. 

 

Quando se fala sobre competitividade de MPEs no cenário atual, é importante 

levar em consideração as características gerais da cadeia produtiva de valor das 

organizações e a formação das competências necessárias à gestão dessas 

MPEs. Fleury e Fleury (2010, p. 92) argumentam: 
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[...] no processo de formação de cadeias e redes a posição de cada 
empresa é função do tipo de competências e conhecimentos por ela 
dominado; assim, para participar de uma cadeia de fornecimento, cada 
empresa deve adotar a estratégia e desenvolver as competências 
comerciais, de inovação do produto e de operações necessárias para 
garantir a eficiência coletiva. 

 

Além disso, fala-se muito em escassez de mão-de-obra qualificada. Gramigna 

(2007) relata que um dos indicadores de competitividade no mercado é a 

capacidade que as empresas têm em formar e manter seu capital intelectual, 

preparando seus funcionários para realizarem suas funções da melhor maneira 

possível e, ainda, criar mecanismos para retenção dessas pessoas. 

 

Para que isso ocorra é preciso que as empresas invistam na gestão de pessoas e 

passem a gerenciar competências e talentos. Entretanto, conforme foi visto nos 

resultados dos questionários aplicados, as MPEs não têm amplo domínio sobre a 

gestão de pessoas. 

 

Hamel e Prahalad (2005, p. 235) afirmam que: “independentemente de utilizar o 

termo competência ou capacidade, a premissa inicial é de que a competição entre 

empresas é, ao mesmo tempo, uma corrida pelo domínio da competência e pela 

posição e poder no mercado”. 

 

A compreensão dos fatores que atingem a competitividade das MPEs do setor 

industrial localizadas na região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais permite 

identificar quais aspectos são considerados relevantes pelos gestores dessas 

MPEs.  

 

De acordo com os respondentes, existem fatores que deveriam ser tratados de 

forma bastante cuidadosa e profissional, tanto por parte dos governantes quanto 

pelos gestores. Há aspectos que são de ordem e natureza interna, mas há outros 

característicos do ambiente externo à empresa e que, portanto, não são passíveis 

de uma ação direta efetiva por parte dos gestores. Entre os fatores externos, 

foram mencionadas as seguintes preocupações: 
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a) Fatores de infraestrutura 

[...] Falta de infraestrutura, energia elétrica, por exemplo [...] (Rodrigo). 
 
[...] Fiscalização [...] rodovias ruins prejudicando a logística [...] (Gilson). 
 
[...] Seria a burocracia, má qualidade dos serviços prestados por 
terceiros [...] (Gustavo) 

 
 

 

b) Fatores relacionados à gestão de pessoas: 

 
[...] Falta de mão-de-obra qualificada [...] (Christian) 
 
[...] Profissionalização da empresa [...] falta de mão-de-obra com 
experiência [...] (Gilson) 
 
[...] falta de pessoas comprometidas com a empresa [...] (Gilson) 
 
[...] gestores realizando várias funções [...] (Gilson) 
 
[...] capacitação ruim [...] (Leila) 

 
 

c) Fatores relacionados à gestão financeira e de custos 

 
[...] Carga tributária elevada, a concorrência desleal [...] Custos, 
impostos [...] (Rodrigo) 
 
[...] Juros altos, investimento para adquirir máquinas, encargos 
trabalhistas [...] (Cleidson) 
 
[...] Problema de impostos [...] (Carlos André) 
 

 

d) Fatores de mercado 

 
[...] Mercado ruim [...] (Leila) 
 
[...] Concorrência não tem cooperatividade, cada um querendo passar a 
“perna” no outro[...] (Leila) 

 

Esses fatores podem influenciar a formação de estratégias a fim de que as 

empresas possam estar inseridas num panorama de alta competitividade, 

característica dos mercados atuais (FLEURY; FLEURY, 2013). 

 

A realidade enfrentada pelas empresas no tocante à mão-de-obra qualificada tem 

se refletido nos resultados em competitividade das mesmas no mercado. Aquelas 

organizações, que conseguirem se orientar para uma gestão profissional e de 



 
 

61 

valorização de suas equipes de trabalho, terão mais chances de aumentar sua 

competitividade em contextos mais exigentes (DUTRA, 2011). 

Le Boterf (2003, p. 98) afirma: 

 

Se a competência profissional só existe quando posta em ação em um 
contexto de trabalho, esse saber sobre o contexto é essencial, pois, 
permite que o profissional se adapte à contingência das situações, “sinta” 
o terreno, considere o possível e o aceitável, compreenda as linhas de 
força e as potencialidades, ajuste as decisões a serem tomadas ou as 
atividades a serem realizadas e antecipe as reações dos dispositivos e 
das pessoas. 

 

A questão número dois refere-se ao fato de saber se existe relação entre as 

competências gerenciais e a competitividade das MPEs do setor industrial.  

 

Para Gramigna (2007, p. 55) “o mundo atual é movido a mudanças, que se 

iniciam em nosso ambiente familiar e se estendem até as organizações [...] é por 

meio das mudanças que inovamos e melhoramos nossa forma de trabalho”. 

Portanto, é necessário que os gestores busquem aprimorar conhecimentos a fim 

de promoverem mudanças no ambiente interno de suas empresas para que as 

mesmas possam se adaptar rapidamente às mudanças ocorridas no cenário em 

que estão inseridas. 

 

A existência dessa relação – competências gerenciais e competitividade – está 

presente nas respostas dos gestores por nós pesquisados: 

 
Interfere. A competência gerencial acaba gerando uma diminuição de 
custo, e você se torna mais competitivo no mercado [...] você tem que 
estar sempre aberto, se atualizando para ter mais ferramentas 
administrativas [...] (Carlos André). 
 
Tem muita, não tenha dúvida. O grande problema da micro e pequena 
empresa é que ela é uma empresa embrionária [...] na realidade tem “n” 
fatores para o sucesso da empresa, como gerenciar equipe, gerenciar o 
custo, tem todo um planejamento [...] (Ricardo). 
 
Eu acho que a empresa é a cara do gestor, [...] acho que influencia 
diretamente [...] o mercado é muito competitivo hoje, então, temos que 
estar buscando sempre opção, sempre estar antenado, acompanhando a 
tendência do mercado [...] (Rodrigo). 
 
Eu acho que sim, porque o gerente é que é o “cabeça” que faz toda a 
empresa funcionar e é ele que faz acontecer [...] (Gustavo). 
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Com certeza [...] um gestor capacitado [...] a gente como proprietário se 
surpreende, porque tem uma alavancagem muito rápida e aí as respostas 
são muito bem identificadas [...] (Leila). 
 
Eu acho que o gestor tem que estar preparado hoje em dia, [...] estar com 
informação real [...] (Christian). 
 
Eu acredito que há uma relação, sim. Essa competência gerencial a gente 
vai adquirindo [...] e junto com ela vai melhorando a competitividade [...] 
(Beatriz). 
 
 

A maioria dos entrevistados concorda que as competências dos gestores 

interferem na competitividade das micro e pequenas empresas e que, acima de 

tudo, necessitam de mais preparo para conduzir suas organizações com uma 

gestão mais profissional, a fim de contribuir para a redução dos custos e 

conhecendo mais profundamente o mercado. 

 

Drucker (2011) enfatiza que os gestores eficazes, quando focalizam suas ações 

naquilo que fazem melhor, as organizações apresentam seus melhores 

resultados. Para tanto os gestores precisam ser capacitados para estabelecer 

prioridades e desempenhar bem seu papel, a fim de tornar as empresas bem-

sucedidas. 

 

Fischer et al. (2013) identificam que é necessário agrupar algumas competências 

para melhor desenvolvimento dos gestores. “As competências podem ser 

previstas e estruturadas de modo a se estabelecer um conjunto ideal de 

qualificações para que a pessoa desenvolva uma performance superior em seu 

trabalho” (p. 34). 

 

Pela terceira questão procurou-se saber como os gestores das MPEs do setor 

industrial da região do Vale do Rio Doce procuram desenvolver suas 

competências.  

 

A concepção do modelo de gestão atual reforça a ideia de que os funcionários 

são responsáveis por sua inserção e manutenção no mercado de trabalho. 

Precisam, para isso, desenvolver competências individuais que estejam dentro 

dos padrões de interesse requeridos pelas empresas, conforme relatam Sarsur et 

al. (2008, p. 277). “O que se percebe hoje é que o trabalhador deve possuir 
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habilidades que são desenvolvidas a partir do processo de educação básica. A 

escolaridade tornou-se fator essencial de produção para o empresariado”. 

 

Por outro lado, Zarifian (2012) sublinha que a aprendizagem compreende explorar 

sistematicamente as situações que podem ocorrer nas organizações, de maneira 

que se possam compreender suas causas e consequências e, a partir daí, 

aprender coisas novas. 

 

Já Dutra (2011, p. 171) defende que “as empresas necessitarão de um número 

crescente de trabalhadores especializados”. Para essas pessoas, será necessária 

uma atualização contínua a fim de que possam ser também competitivas no 

mercado de trabalho. 

 

As empresas, por sua vez, deverão procurar disputar os profissionais que possam 

contribuir significativamente para seu crescimento e para o aumento de 

produtividade a partir de um diferencial individual e grupal, tendo como objetivo 

tornar-se mais competitivas em seus negócios. 

 

Examinando as respostas dadas pelos gestores entrevistados, percebe-se que os 

mesmos estão mobilizados em prol de sua qualificação em caráter permanente, 

usando diversas estratégias: 

 

[...] feira, literatura atualizada, cursos [...] (Rodrigo). 
 
[...] por meio de entidades, faculdades, cursos, palestras [...] troca de 
experiências [...] (Beatriz). 
 
Estudar [...] buscar conhecimentos, aprimorar, através de cursos, 
palestras, seminários, conversa com outras pessoas, troca de 
experiências com outras organizações (Gilson) 
 
Participar de curso é essencial [...] os gestores das MPEs em geral não 
têm essa preocupação [...] visualizando com o vizinho [...] participar de 
rodada de negócios (Leila). 
 
[...] busca de conhecimentos, network e cursos do CDL (Ricardo). 
 
Olha, o único meio que vejo hoje é através das associações como FIEMG, 
do SEBRAE, que têm muitos cursos, [...] porque para o pequeno 
empresário contratar auditoria ou fazer um diagnóstico [...], às vezes tem 
custo muito alto [...] (Cleidson; Carlos André). 
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Eles tentam espelhar nos concorrentes [...] absorvem experiências com 
cursos, palestras (Gustavo). 
 
No caso é com estudo mesmo, preparando, capacitando. A gente tem 
formação em Administração e todo curso que é da área a gente tem feito 
[...] (Christian). 
 
Não procuram se desenvolver. Por isso sofrem muito com a concorrência 
(Iranelson). 

 

Percebe-se que a participação em cursos e eventos promovidos por entidades 

representativas, como CDLs, SEBRAE e FIEMG, é considerada relevante pelos 

gestores. Entretanto, na percepção dos entrevistados, ainda existem gestores no 

mercado que conduzem suas empresas apenas baseados em sua experiência 

pessoal e na observação da prática de outros gestores.  

 

Acredita-se que seja necessária mais divulgação de eventos como cursos, 

consultorias e palestras promovidos por essas entidades, para que os gestores 

possam aprimorar suas competências em prol de uma gestão mais estratégica, 

contribuindo para que suas MPEs se tornem mais competitivas no mercado. 

  

Fleury e Fleury (2013) ao analisar o modelo de gestão por competências adotado 

pelas empresas recomendam uma articulação entre “as competências individuais, 

as competências organizacionais e as estratégias do negócio” (p. 84). 

 

Destacam, ainda, a importância em desenvolver competências que sejam 

significativas não apenas para a organização, mas, também como para o 

desenvolvimento pessoal e profissional do conjunto da equipe. 

 

Gramigna (2007) reforça que o conhecimento está relacionado a cada função 

exercida por uma pessoa no âmbito do trabalho e que o domínio de informações e 

saberes irá interferir no desempenho dessa função e na qualidade dos processos. 

Acrescenta que o conhecimento ajuda as pessoas a lidarem com a flexibilidade 

necessária para deixar as empresas mais sólidas e competitivas. “Quanto mais 

conhecimento colocamos em nossa bagagem, mais nos tornamos fortes e nos 

permitimos ser flexíveis para enfrentar as mudanças e rupturas que surgem em 

microintervalos de tempo” (p. 123). 
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Vive-se hoje na sociedade do conhecimento. Por isto, as organizações 

necessitam aprimorar cada vez mais seus processos e modelos de gestão para 

se tornarem mais competitivas. Para que isso ocorra, é preciso utilizar o 

conhecimento de seus funcionários e gestores, a fim de desenvolver novas 

vantagens competitivas. 

 

Os gestores precisam criar uma cultura organizacional que estimule, ainda, o 

comportamento empreendedor das pessoas e deles próprios, ou seja, cada um 

deve conhecer o papel que desempenha na estratégia da organização. E esta, 

por sua vez, deve estimular a busca do aprimoramento contínuo de conhecimento 

em várias esferas como a educação acadêmica, cursos técnicos específicos, 

programas tradicionais de cursos de especialização e, ainda, incluir a educação 

empreendedora. Herrero Filho (2005, p. 163) afirma: 

 

A formulação da estratégia está diretamente relacionada com o processo 
de aprendizagem. [...] Os esforços da empresa em busca da 
diferenciação, inovação, flexibilidade, agilidade, customização e 
proatividade também dependem da aprendizagem organizacional. 

 

Pela quarta questão, os gestores das MPEs do setor industrial da região do Vale 

do Rio Doce foram inqueridos sobre os desafios que enfrentam no 

desenvolvimento de suas competências gerenciais. 

 

Segundo Drucker (2000, p. 19), “para se manterem competitivas – e até mesmo 

para sobreviver –, as empresas deverão converter-se em organizações de 

especialistas perspicazes e bem informados”. Para que isso ocorra, todos os 

funcionários da organização devem ser capazes de gerir suas necessidades de 

informação e capacitação para executarem suas tarefas e para contribuir, desta 

forma, para o crescimento da empresa. 

 

Nonaka (2000, p. 32) reconhece que “esse processo de transformação ocorre 

continuamente em todos os níveis da organização”. Para que as empresas se 

tornem mais competitivas no mercado atual, é preciso que os gestores tenham 

mais flexibilidade para novos aprendizados. Essa mudança de atitude e 

comportamento pode contribuir para o seu sucesso pessoal e, 
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consequentemente, das organizações, a partir da construção de novas estruturas, 

disseminando uma cultura corporativa de competência organizacional. 

 

Entretanto, apesar desse novo comportamento e mesmo num ambiente altamente 

competitivo, em que se identificam a necessidade de aprimoramento contínuo da 

gestão, muitos gestores podem ter reações defensivas, criando barreiras à busca 

de novos conhecimentos. Se assim o fizerem, estes gestores colocam em risco 

sua empregabilidade e as empresas sob sua responsabilidade. No entanto, em 

termos estratégicos, não se deve focar nas fraquezas das pessoas, mas sempre 

nas novas possibilidades de crescimento dos gestores e suas equipes. 

 

Para Drucker (2011, p. 115) o gestor deve contribuir para transformar a força 

produtiva na essência da eficácia das organizações. Em suas palavras: 

 

É um dever do superior para com a organização tornar a força de cada um 
de seus subordinados tão produtiva quanto possa ser, mas é também seu 
dever para com os seres humanos sobre os quais exerce autoridade 
ajudá-los a conseguir o máximo de toda a força de que eles disponham. 
 
A organização deve servir ao indivíduo para que este realize suas funções 
com todas as suas forças e independentemente de suas limitações e 
fraquezas. 

 

Os gestores das MPEs do setor industrial da região do Vale do Rio Doce 

percebem com clareza os desafios a serem enfrentados no que diz respeito ao 

desenvolvimento de suas competências gerenciais: 

 

A mudança é muito difícil [...] cultura de modelo de gestão de muito tempo 
atrás [...] a gente, a empresa precisa mudar, precisa se adequar à 
exigência do mercado [...] passar para outra gestão, com indicadores, ter 
outra visão... uma de visão de futuro [...] (Gilson). 
 
É preciso ter uma mentalidade de onde estou e para onde quero ir [...] 
(Leila). 
 
[...] Alguns gestores acham que não é preciso desenvolver suas 
competências, formalizar suas  empresas [...] acreditam que isso é só 
gastar [...] que é desperdício de dinheiro [...] não têm maturidade [...] falta 
de visão, considerar como gastos e não investimentos ( Rodrigo; Leila). 
 

[...] Um desafio é a falta de ter um curso ou palestra, no momento certo [...] 
(Beatriz) 
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[...] Você tem que estar muito “antenado” com o produto e o consumidor. 
Tem que encantar o consumidor [...] porque você tem concorrência no 
mundo inteiro [...] tem que definir o produto, treinar o pessoal [...] 
(Christian) 
 
[...] falta de tempo por parte do gestor. Ter controle, visão, tempo para 
organizar a empresa (Cleidson; Beatriz; Rodrigo) 
 
Delegar um pouco as funções para outros subordinados para que, desta 
forma, possa criar tempo para adquirir conhecimento gerencial (Iranelson). 
 
O mais difícil mesmo [...] é a pessoa se abrir, o empresário se abrir e 
reconhecer que não é “dono da verdade” [...] (Carlos André). 
 
Existe dificuldade das pessoas acreditarem na proposta da FIEMG, IEL, 
SEBRAE [...] muitas empresas trabalham na informalidade, em empresas 
familiares antigas (Leila). 

 

Grande parte dos gestores considerou a falta de tempo um grande desafio para 

aprimorar suas competências; outros acreditam, ainda, que existem gestores que 

não mudam sua atitude e comportamento, procurando manter sua gestão dentro 

de padrões tradicionais e arcaicos. 

 

Para que os gestores consigam mudar a estratégia de suas organizações e se 

tornar mais competitivos, é necessário buscar conhecimento, a fim de agregar 

outras práticas de gestão em sua rotina de trabalho.  

 

Para Le Boterf (2003, p. 90), “o profissional competente é aquele que sabe ir além 

do prescrito, que sabe agir e, portanto, tomar iniciativas”. 

 

Não dá para conceber uma gestão moderna sem novas atitudes. O profissional 

que se considera gestor de uma empresa deve compreender que existem 

condutas diferentes para obter resultados diferentes. “A conduta não se reduz a 

um comportamento” - reforça Le Boterf (2003, p. 90). 

 

Zarifian (2012) expressa que diante da necessidade de uma mudança provocada 

pela inovação, o indivíduo pode sentir dificuldade em abandonar as rotinas 

existentes e às quais já está acostumado. Entretanto é preciso acreditar que 

existem muitos motivos para encontrar novos caminhos na gestão de uma 

organização sem ter que, necessariamente, abandonar “velhos hábitos”. 

 



 
 

68 

Hunter (2004, p. 135) assevera que “quando negamos as nossas próprias 

necessidades e vontades e nos doamos aos outros, crescemos”. O mesmo pode 

acontecer em relação à gestão da empresa. A partir do momento em que se 

desenvolvem novas competências ou se aprimoram aquelas já existentes, as 

pessoas tendem a se desenvolver e, consequentemente, podem contribuir de 

forma substancial para o aumento da competitividade das organizações. 

 

Outro aspecto enfatizado por alguns gestores entrevistados está relacionado à 

falta de tempo, como uma justificativa que impede ou dificulta o desenvolvimento 

de suas competências.  

 

A falta de tempo tem sido uma queixa comum proveniente de grandes, pequenas 

e microempresas. No entanto para se ter uma ótima administração de tempo é 

preciso estabelecer metas e fazer um planejamento adequado. “Você precisa de 

metas a fim de planejar melhor. Planejamento melhor geralmente leva a uma 

maior eficiência e a resultados melhores” (YAGER, 2009, p. 24). 

 

Os gestores precisam desenvolver suas competências aproveitando-se das 

alternativas existentes no mercado. 

 

Na quinta e última questão da entrevista foi perguntado ao gestor como ele 

percebe e analisa o processo de desenvolvimento de competências gerenciais em 

micro e pequenas empresas do segmento industrial. 

 

Para dar respostas mais ágeis às mudanças de mercado que impactam a 

organização, é necessário, segundo Eboli (2013) ter grande capacidade de 

organização e de adaptação, e um contínuo desenvolvimento das competências 

dos gestores. 

 

Garvin sugere a sistematização de algumas atividades que promovem a prática 

da aprendizagem. São elas: “resolução de problemas, experimentação, 

experiências passadas, circulação de conhecimentos e experiências realizadas 

por outros” (GARVIN apud EBOLI, 2013, p. 176). 
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O desenvolvimento de competências supõe a realização de várias ações, como: 

observação de estratégias usadas por outros gestores, avaliação da efetividade 

de programas de capacitação e experiências adquiridas, entre outras.  

 

Nesse aspecto, Dutra (2011, p. 111) sugere outro procedimento: 

 

Quanto maior a complexidade das responsabilidades e atribuições das 
pessoas, maior a efetividade da aprendizagem não formal, na medida em 
que, para essas pessoas, é mais relevante aprenderem novas formas de 
uso do seu repertório do que a ampliação do repertório em si. 

 

Antonello3 (apud DUTRA, 2011) “ressalta a importância, para a organização e 

para os profissionais, de criar e aproveitar diferentes formas de aprendizagem, 

não se fixando somente nas tradicionais”. 

 

Os gestores das MPEs do setor industrial da região do Vale do Rio Doce estão 

sensibilizados e comprometidos com o desenvolvimento de competências 

gerenciais que podem ser implementadas de várias maneiras: 

 

[...] Buscar informação [...] treinar a equipe [...] (Leila, Christian). 
 
[...] Através de cursos e com a experiência do dia a dia (Beatriz, Rodrigo, 
Gilson). 
 
As entidades [FIEMG, SEBRAE, CDL, SESI, SENAI] buscam, tentam [...] o 
problema é quem está do outro lado que reclama da falta de oportunidade, 
mas na realidade não busca [...] (Ricardo). 
 
Conversando com outros empresários, ver a história de outros, ver as 
dificuldades de um e de outro, você aprende, eu aprendo muito assim, 
conversando com outros empresários (Cleidson). 
 
Buscando através de cursos de parceria com o SEBRAE, FIEMG ou 
através de consultorias (Iranelson). 
 
Basicamente é curso e interação com outros empresários e também uma 
coisa muito importante é a participação em feiras (Carlos André). 
 
Conhecimento de outras organizações do mesmo ramo de atividade [...] 
experiência adquirida ao longo dos anos [...] o desafio é conseguir 
conciliar esta experiência com o know how (Gilson). 
 

 

                                                           
3
 ANTONELLO, Claudia Simone. Alternativa de articulação entre programas de formação gerencial 

e as práticas de trabalho: uma contribuição no desenvolvimento de competências. 2004. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós-graduação da UFRGS, Porto Alegre, 2004. 
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Observa-se que, pelas percepções dos gestores entrevistados, o processo de 

desenvolvimento de competências gerenciais pode ser feito a partir de 

experiências do dia-a-dia e fortalecidas por cursos promovidos por entidades 

representativas, além do convívio com outros gestores. 

 

Segundo Fleury e Fleury (2013), os conhecimentos e o desenvolvimento de 

competências podem ser adquiridos por meio de processos proativos ou reativos. 

 

Por processos proativos existem a experimentação e a inovação, que permitem 

gerar novos conhecimentos e novas práticas, levando a novos produtos ou 

serviços; a experimentação pode ocorrer em função do surgimento de 

oportunidades para aumentar o mix da empresa. 

 

Entre os processos reativos, destaca-se a resolução sistemática de problemas por 

meio dos princípios e métodos dos programas de qualidade, pela observação de 

experiências realizadas por outras organizações (benchmarking, por exemplo) e, 

ainda, pela contratação de novos membros para a equipe, com a finalidade de 

constituir uma fonte de renovação do conhecimento da organização.  

 

Aprimorar o conhecimento e desenvolver novas competências é muito importante 

para o profissional, principalmente o gestor, no mundo atual, pois é pela 

consolidação desse processo que as pessoas e organizações irão conseguir se 

adaptar às constantes mudanças do mercado. 

 

Gramigna (2007, p. 55) ensina que mudar significa inovar e melhorar a forma de 

trabalho. 

 

As pessoas que dedicam esforço a essa competência, além de terem 
mais facilidade para incorporar o novo, passam sua forma de ser para 
os outros, influenciando sobremaneira o ambiente em que atuam. 
Geralmente destacam-se nas coisas que fazem por apresentarem 
formas reveladoras e assertivas de trabalho. 

 

Fazendo uma análise das informações coletadas com base nos questionários 

respondidos e nas entrevistas com os gestores das MPEs, verifica-se que os 

mesmos acreditam que as competências gerenciais contribuem para o sucesso 
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das organizações no mercado atual. Estão preocupados com a busca de 

informações e novos conhecimentos porque são essenciais à sobrevivência e ao 

crescimento empresarial. 

 

A realização das entrevistas com alguns gestores do setor industrial puderam 

trazer informações relevantes para contribuir com este estudo, a fim de identificar 

como os empresários do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, trabalham a 

questão das competências gerenciais em MPEs. 

  

Os resultados revelaram alguns aspectos gerenciais que os mesmos consideram 

significativos para contribuir com o aumento da competitividade das micro e 

pequenas empresas. Pode-se perceber que algumas competências estão ligadas 

ao planejamento da estratégia da organização e que a gestão de pessoas merece 

atenção mais significativa. Acredita-se que, ao buscar o desenvolvimento de suas 

competências gerenciais, eles poderão estar mais bem preparados para enfrentar 

os desafios impostos pelo mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No cenário atual as competências gerenciais tornam-se um fator de diferenciação 

das organizações e passam a ter relevância para aumentar sua competitividade. 

A necessidade de compreender as diversas demandas oriundas do mercado e as 

variáveis que influenciam nas MPEs exigem dos gestores um conjunto de  

competências que favoreça  a construção de valor para a organização. 

 

Esta dissertação teve como objetivo principal identificar como os empresários 

do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, trabalham a questão das 

competências gerenciais em MPEs. Trata-se de uma importante região do 

estado, composta de empresas de vários segmentos, destacando-se o setor 

industrial.  

 

A partir da percepção de empresários da região, identificou-se a necessidade de 

examinar como os gestores de micro e pequenas empresas procuram 

desenvolver suas competências gerenciais, de detectar os principais desafios que 

afetam a gestão dessas empresas, o domínio desses gestores sobre as principais 

competências gerenciais requeridas e como as competências gerenciais 

contribuem para a competitividade de suas empresas. 

 

O estudo ganha relevância devido ao fato de que alguns gestores dessas 

empresas desconhecem técnicas de gestão de pessoas e têm dificuldades 

diversas no gerenciamento de seus negócios. A questão da competitividade 

representa um desafio para as organizações de forma geral. Em relação às 

MPEs, torna-se crítica, diante da escassez de recursos e, não raro, de 

capacitação. 

 

As micro e pequenas empresas vêm desempenhando significativo papel na 

economia brasileira e absorvendo grande parte da força de trabalho formal. Deve-

se destacar que elas cumprem, portanto, relevante papel na geração de emprego 

e renda. 
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 As micro e pequenas empresas do setor industrial têm enfrentado desafios 

constantes para se tornarem mais competitivas no ambiente organizacional e 

essa situação tem demandado de seus gestores a valorização e prática de 

diversas competências gerenciais necessárias para o desenvolvimento e/ou 

fortalecimento de suas respectivas organizações. 

 

A concorrência existente e as exigências do mercado têm estimulado os gestores 

das MPEs pela busca de diferenciais competitivos os quais poderiam contribuir 

para superar o momento conturbado que o setor industrial, principalmente o do 

aço, vem sofrendo. 

 

Em função da busca de diferenciais competitivos, de forma geral, nos mais 

diversos segmentos, assiste-se à elevação dos níveis de expectativa e exigência 

por parte dos clientes. Isso impõe aos gestores dessas empresas a necessidade 

de acompanhar as tendências e aparelhar suas organizações diante de um 

quadro de instabilidade.  

 

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário inicial contendo questões 

fechadas e abertas, que resultaram numa relação de 23 competências que 

incluem habilidades, conhecimentos e atitude, além de traços do indivíduo. 

 

Além do questionário, posteriormente foram realizadas 11 entrevistas 

semiestruturadas para agregar outras informações por parte dos respondentes, a 

fim de complementar o estudo. 

 

Este estudo envolveu coleta e análise de dados, os quais foram processados, 

interpretados e analisados a partir de recursos estatísticos. Além disso, foi feita 

uma leitura a respeito da interpretação e compreensão dos gestores das micro e 

pequenas empresas sobre as principais dificuldades encontradas e o diferencial 

competitivo de suas empresas em relação aos concorrentes.  

 

Pelos questionários respondidos, as quatro competências mais valorizadas por 

esses gestores, entre as relacionadas, foram o conhecimento do setor e do 

mercado, ou seja, compreender as necessidades dos clientes, dos consumidores 



 
 

74 

finais e prever tendências; orientação ao cliente, que significa manter o foco na 

satisfação das expectativas e das necessidades dos clientes; construção de 

relações de negócio, o qual está associado a estabelecer parcerias e envolver-se 

com os clientes para oferecer soluções; e orientação a resultados, ou seja, agir 

com velocidade e sentido de urgência na tomada de decisões.  

 

Além disso, os respondentes do sexo feminino (21%) também consideraram ter 

domínio pessoal como uma importante competência, o que significa manter 

autocontrole e domínio das próprias emoções em contextos de estresse. 

 

Outra observação a ser destacada é que os gestores respondentes indicaram 

carência no domínio das seguintes competências: planejamento e organização 

(determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, prazos e recursos 

para alcançar os objetivos); pensamento conceitual (compreender situações 

complexas, problemas e relações que não estão claras, construir modelos e 

conceitos); domínio de tecnologias de informação (utilizar as tecnologias de 

informação e comunicação de forma eficaz); e, por fim, as competências 

relacionadas à gestão de pessoas, como trabalho em equipe (atuar de forma 

colaborativa em equipes de trabalho e estimular o desenvolvimento das pessoas) 

e liderança (exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, 

estimulando o envolvimento e a inovação). 

 

Foram relacionadas, ainda, pelos gestores outras competências gerenciais 

importantes: ter controle sobre o crescimento físico-financeiro (fazer a empresa 

crescer) sem comprometer a saúde financeira da empresa e saber separar o lado 

pessoal do profissional. A indicação de ambas parece estar associada às 

características de empresa familiar do universo pesquisado, já que o gestor e 

alguns familiares trabalham na gestão e operação de algumas empresas.  

 

Os gestores das MPEs do setor industrial mencionaram cinco ações estratégicas 

mais utilizadas por eles para desenvolver suas competências gerenciais: 34% 

com participação em cursos, 34% pela experiência do dia-a-dia, 25% por meio de 

palestras, 21% na observação de outros gestores e 18% em eventos, seminários 

e congressos. 
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Ainda considerando a relevância deste estudo em identificar como os empresários 

do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, trabalham a questão das competências 

gerenciais em MPEs, optou-se pela realização de entrevistas a fim de 

complementar a análise da pesquisa, a partir da obtenção de informações com 

alguns gestores dessas empresas do setor industrial. 

 

De acordo com os respondentes, existem fatores que deveriam ser tratados de 

forma bastante cuidadosa e profissional, tanto por parte dos governantes quanto 

pelos gestores. Há aspectos que são de ordem e natureza interna, mas há outros 

característicos do ambiente externo à empresa e que, portanto, não são passíveis 

de uma ação direta efetiva por parte dos gestores: fatores de infraestrutura, 

gestão de pessoas, gestão financeira e de custos e de mercado. 

 

A maioria dos entrevistados concorda que as competências dos gestores 

interferem na competitividade das micro e pequenas empresas e que, acima de 

tudo, eles necessitam de mais preparo para conduzir suas organizações com uma 

gestão mais profissional, a fim de contribuir para a redução dos custos e conhecer 

mais profundamente o mercado. 

 

Constatou-se que a participação em cursos e eventos promovidos por entidades 

representativas como CDLs, SEBRAE e FIEMG foi considerada relevante pelos 

gestores. Todavia, na percepção dos entrevistados, ainda existem gestores no 

mercado que conduzem suas empresas baseados apenas em sua experiência 

pessoal e na observação da prática de outros gestores.  

 

Entretanto, acredita-se que seja necessária mais divulgação de eventos como 

cursos, consultorias e palestras promovidos por essas entidades para que os 

gestores possam aprimorar suas competências em prol de uma gestão mais 

estratégica, contribuindo para que suas MPEs se tornem mais competitivas no 

mercado.  

 

Na percepção dos gestores das MPEs do setor industrial da região do Vale do Rio 

Doce existem alguns desafios a serem enfrentados no que diz respeito ao 

desenvolvimento de suas competências gerenciais. Grande parte desses gestores 
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considerou a falta de tempo um grande desafio para aprimorar suas 

competências.   

 

Para que os gestores consigam mudar a estratégia de suas organizações e se 

tornar mais competitivos, é necessário buscar conhecimento, com o intuito de 

agregar outras práticas de gestão em sua rotina de trabalho, mas ainda existem 

aqueles que não mudam sua atitude e comportamento, procurando manter sua 

gestão dentro de padrões tradicionais e arcaicos. 

 

A realização das entrevistas com alguns gestores do setor industrial puderam 

trazer informações relevantes para contribuir com este estudo, a fim de identificar 

como os empresários do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, trabalham a 

questão das competências gerenciais em MPEs. 

  

Os resultados demonstraram o perfil característico dos gestores das micro e 

pequenas empresas: foco em solucionar os problemas junto aos clientes, 

direcionando os esforços para atender às suas necessidades, suprindo demandas 

e expectativas. 

 

Em função desse foco, as competências que mais dominam são energia para o 

trabalho, orientação ao cliente e a resultados, tomada de decisão e adaptabilidade 

e flexibilidade, o que é coerente para o perfil do gestor da MPE. 

 

Por estarem à frente do negócio, pela falta de mão-de-obra qualificada e de 

pessoas comprometidas com os resultados, os gestores estão mais ativos na 

operacionalização da empresa do que na administração financeira, de pessoas e 

planejamento estratégico. 

  

Devido a essa condição, entendem que é necessário aprimorar os conhecimentos 

sobre os seguintes conteúdos: planejamento estratégico, gestão financeira e de 

pessoas. 
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Foram citados como aspectos críticos: falta de apoio do governo (tributação, 

logística, impostos), carência de mão-de-obra qualificada e de conhecimento 

estratégico. 

 

Para atuação como consultor em MPEs, esta pesquisa forneceu informações que 

irão permitir melhor direcionamento nos esforços para orientar e apoiar os 

gestores na busca pelo aprimoramento de suas competências e melhoria das 

empresas. 

 

Como professor em cursos de graduação e pós-graduação, a pesquisa trouxe 

novas informações a respeito de uma visão mais detalhada dos gestores em 

relação às suas carências de gestão em recursos humanos, planejamento 

estratégico e financeiro, além de aprofundar nos conhecimentos sobre a realidade 

vivenciada pelas MPEs, as quais são muito importantes no cenário local, regional 

e nacional. 

 

Puderam-se analisar neste estudo as dificuldades enfrentadas pelos gestores das 

MPEs. Uma investigação mais aprofundada dessas questões poderá proporcionar 

o surgimento de informações que servirão de base para a criação de soluções 

quanto ao desenvolvimento e aprimoramento das competências gerenciais para 

as micro e pequenas empresas. 

 

Como sugestão para futuras investigações a respeito das competências 

gerenciais das MPEs, podem-se relacionar:  

 

 Desdobramentos teóricos 

 

a) Realizar pesquisas que mostrem a interligação entre a construção de 

estratégias organizacionais e sua conexão com o desenvolvimento de 

certas competências gerenciais;  

b) realizar estudo para viabilizar o desenvolvimento de um modelo de 

planejamento estratégico tendo como base, por exemplo, o Balanced 

Scorecard ou a metodologia CANVAS. 
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 Desdobramento prático 

 

a) Criação de fórum de debates sobre questões gerenciais com foco em 

MPEs  e segmentado por nichos de atuação. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário 

 

Prezado (a),

Obrigado pela colaboração!

Robson Rodrigues

Faça um X para indicar o grau de importância de cada uma das competências no cenário atual. Faça outro X 

para indicar seu nível de domínio sobre elas (o quanto você possui cada uma dessas competências). Se
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Adaptabilidade e flexibilidade

Adaptar-se rapidamente a diversas situações e contextos.

Aprendizagem contínua

Buscar e compartilhar informações úteis para a solução de problemas.

Capacidade empreendedora

Provocar mudanças, aproveitar oportunidades e buscar padrões mais elevados de competitividade.

Comunicação
Estabelecer uma comunicação clara, escutando os outros e estimulando o compartilhamento de

informações.
Conhecimento do setor e do mercado

Compreender as necessidades dos clientes, dos consumidores finais e prever tendências.

Construção de relações de negócio

Estabelecer parcerias e envolver-se com os clientes para oferecer soluções.

Criatividade e inovação

Pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas e agregar valor à empresa.

Delegação

Atribuir autonomia e responsabilidade às pessoas, orientando o trabalho com base em certos objetivos.

Domínio de tecnologias de informação

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz.

Domínio pessoal

Manter autocontrole, domínio das próprias emoções em contextos de estresse.

Energia

Demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em jornadas prolongadas e prazos reduzidos, sem se

deixar abater.

Liderança

Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, estimulando o envolvimento e a inovação.

Negociação

Negociar os melhores acordos e criar um ambiente propício à colaboração, fortalecendo as relações.

Orientação a resultados

Agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de decisões.

Orientação ao cliente

Manter o foco na satisfação das expectativas e das necessidades dos clientes.

Pensamento conceitual

Compreender situações complexas, problemas e relações que não estão claras, construir modelos e

conceitos.

Pensamento crítico

Analisar e avaliar ideias, questionar e propor novas alternativas.

Planejamento e Organização

Determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, prazos e recursos para alcançar os objetivos.

Qualidade no trabalho

Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma postura de aprendizagem constante.

Tolerância à pressão

Trabalhar com determinação e perseverança em situações de estresse.

Tomada de decisão

Avaliar diversas opções e selecionar a alternativa adequada com base nas circunstâncias e recursos

disponíveis.

Trabalho  em equipe e desenvolvimento de pessoas

Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e estimular o desenvolvimento das pessoas.

Visão sistêmica

Compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e ameaças e entender a dinâmica da

empresa.

Grau de importância Nível de domínio

Conto com sua ajuda para realizar minha pesquisa de mestrado sobre Competências em Micro e Pequenas Empresas. Peço que 

responda às questões a seguir. É rápido e não toma muito tempo.
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Faça um X para indicar o grau de importância de cada um dos Tipos de Conhecimento na gestão de sua 

empresa. Faça outro X para indicar seu nível de domínio sobre eles (o quanto você possui cada um desses 

conhecimentos). Se
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Área (políticas, sistema, mercado)

Conhecimentos de cunho estratégico sobre o mercado e sociedade, incluindo clientes, concorrentes, 

fornecedores e parceiros.

Administração (Finanças e Legislação)

Conhecimentos sobre as áreas de administração e finanças, incluindo custos, bem como Legislação 

Trabalhista e  Comercial.

Planejamento Estratégico e Operacional

Conhecimento de modelos e processos de planejamento para orientar a adequada construção de planos de

ação.

Gestão de Pessoas

Conhecimentos sobre administração de RH, tais como: seleção, treinamento, carreira, avaliação e

recompensa.

Técnico Específico

Conhecimentos técnicos próprios de sua área de formação específica.

Informática

Conhecimento sobre o uso do computador, redes, internet, bem como dos principais softwares de sua área

de atuação.

Processo de Tomada de Decisão

Conhecimento de métodos e técnicas que facilitem a Tomada de Decisão.

Gestão da Qualidade

Conhecimento da teoria básica bem como dos processos relacionados com o funcionamento de sistemas de

qualidade total.

Psicologia Organizacional

Conhecimento sobre comportamento humano (comunicação, administração de conflitos, negociação,

motivação, equipes).

Produtos Ofertados e Mercado de Atuação 

Conhecimento de nível mercadológico sobre os serviços e ou produtos fornecidos pela empresa.

Cite outras competências gerenciais importantes  que não tenham sido mencionadas:

Cite os principais desafios que afetam a gestão de sua empresa, atualmente?

Marque as opções que indicam como você tem procurado desenvolver suas competências gerenciais:

(   ) participação em cursos   (   ) eventos, congressos, seminários   (   ) palestras  

(   ) experiência do dia a dia (   ) observação de outros gestores      (    ) outros meios:_______________________________________

Caracterização do Respondente

Idade:

Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino

Tempo de experiência no ramo:

Grau de escolaridade: 

(   ) 1º grau incompleto   (   )1º grau completo  (   ) 2º grau incompleto   (   ) 2º grau completo (   ) Superior incompleto  (   ) Superior completo  (   ) Pós graduação

Ramo de atuação: (   ) indústria  (   ) comércio  (   ) serviços  

Razão social:

Número de empregados:

Tempo de atividade da empresa  no mercado (em anos):

Faturamento anual médio (opcional):

(     ) até 50 mil          

(     ) acima de 50 mil a 240 mil

(     ) acima de 240 mil a 500 mil

(     ) acima de 500 mil a 1 milhão

(     ) acima de 1 milhão a 1,6 milhão

(     ) acima de 1,6 milhão a 2,4 milhões

(     ) acima de 2,4 milhões

Grau de importância Nível de domínio

MUITO OBRIGADO!  



 
 

85 

APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 

 

 

Introdução 

 

Como é de seu conhecimento, para finalizar meu curso de Mestrado 

Profissional estou realizando uma pesquisa sobre “Competências Gerenciais em 

Micro e Pequenas Empresas (MPEs) do setor industrial no Vale do Rio Doce”. 

O objetivo desta entrevista é o aprofundamento em algumas questões, tendo 

como referência sua percepção sobre as MPEs do setor industrial. Mais uma 

vez, obrigado pela oportunidade e vamos às questões... 

 

Questões 

 

1- Quais são os fatores que afetam a competividade das micro e pequenas 

empresas (MPEs) do setor industrial, localizadas no Vale do Rio Doce? 

Comente: 

 

2- Existe relação entre as competências gerenciais e a competitividade das 

MPEs do setor industrial? Comente: 

 

3- Como os gestores de MPEs do setor industrial procuram desenvolver suas 

competências? Comente: 

 

4- Quais sãos os desafios que eles enfrentam no desenvolvimento de suas 

competências gerenciais? Comente: 

 

5- Na sua visão, como ocorre o processo de desenvolvimento de competências 

gerenciais em MPEs do setor industrial? Comente: 

 

 

 

Muito Obrigado! 
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APÊNDICE C – Modelo de e-mail 

 

 

 

Bom dia! 
 
Segue anexa uma pesquisa sobre Competências em Micro e Pequenas Empresas a qual servirá 
para minha Dissertação de Mestrado e que gostaria de contar com a ajuda de vocês para 
respondê-la o mais rápido possível; serão apenas alguns minutos... 
 
Peço, ainda, por gentileza, que a encaminhe para outros empresários de seu relacionamento. 
 
Obrigado desde já! 
 
Um grande abraço, 
Robson Rodrigues 
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APÊNDICE D – Principais competências 

 Principais Competências

Média

1 2 3 4 5 Resposta  (Score)

Adaptabilidade e flexibilidade 1 8 34 43 4,7674/5

Adaptar-se rapidamente a diversas situações e contextos. 0,00% 0,00% 2,33% 18,60% 79,07% 95,35%

Aprendizagem contínua 1 9 33 43 4,7442/5

Buscar e compartilhar informações úteis para a solução de problemas. 0,00% 0,00% 2,33% 20,93% 76,74% 94,88%

Capacidade empreendedora 1 10 32 43 4,7209/5
Provocar mudanças, aproveitar oportunidades e buscar padrões mais

elevados de competitividade. 0,00% 0,00% 2,33% 23,26% 74,42% 94,42%

Comunicação 1 12 30 43 4,6744/5
Estabelecer uma comunicação clara, escutando os outros e

estimulando o compartilhamento de informações.
0,00% 0,00% 2,33% 27,91% 69,77% 93,49%

Conhecimento do setor e do mercado 1 5 37 43 4,8372/5
Compreender as necessidades dos clientes, dos consumidores finais e

prever tendências. 0,00% 0,00% 2,33% 11,63% 86,05% 96,74%

Construção de relações de negócio 9 34 43 4,7907/5
Estabelecer parcerias e envolver-se com os clientes para oferecer

soluções. 0,00% 0,00% 0,00% 20,93% 79,07% 95,81%

Criatividade e inovação 2 9 32 43 4,6977/5
Pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas e agregar

valor à empresa. 0,00% 0,00% 4,65% 20,93% 74,42% 93,95%

Delegação 3 17 23 43 4,4651/5
Atribuir autonomia e responsabilidade às pessoas, orientando o

trabalho com base em certos objetivos. 0,00% 0,00% 6,98% 39,53% 53,49% 89,30%

Domínio de tecnologias de informação 1 13 29 43 4,6512/5

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz. 0,00% 0,00% 2,33% 30,23% 67,44% 93,02%

Domínio pessoal 1 8 34 43 4,7674/5
Manter autocontrole, domínio das próprias emoções em contextos de

estresse. 0,00% 0,00% 2,33% 18,60% 79,07% 95,35%

Energia 1 3 13 26 43 4,4884/5
Demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em jornadas

prolongadas  e prazos reduzidos, sem se deixar abater. 0,00% 2,33% 6,98% 30,23% 60,47% 89,77%

Liderança 1 14 28 43 4,6279/5
Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos,

estimulando o envolvimento e a inovação. 0,00% 0,00% 2,33% 32,56% 65,12% 92,56%

Negociação 2 11 30 43 4,6512/5
Negociar os melhores acordos e criar um ambiente propício à

colaboração, fortalecendo as relações. 0,00% 0,00% 4,65% 25,58% 69,77% 93,02%

Orientação a resultados 1 6 36 43 4,7907/5

Agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de decisões. 0,00% 0,00% 2,33% 13,95% 83,72% 95,81%

Orientação ao cliente 8 35 43 4,8140/5
Manter o foco na satisfação das expectativas e das necessidades dos

clientes. 0,00% 0,00% 0,00% 18,60% 81,40% 96,28%

Pensamento conceitual 1 2 14 26 43 4,5116/5
Compreender situações complexas, problemas e relações que não

estão claras, construir modelos e conceitos.
0,00% 2,33% 4,65% 32,56% 60,47% 90,23%

Pensamento crítico 1 16 26 43 4,5814/5

Analisar e avaliar ideias, questionar e propor novas alternativas. 0,00% 0,00% 2,33% 37,21% 60,47% 91,63%

Planejamento e Organização 2 14 27 43 4,5814/5
Determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, prazos e

recursos para alcançar os objetivos.
0,00% 0,00% 4,65% 32,56% 62,79% 91,63%

Qualidade no trabalho 2 10 31 43 4,6744/5
Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma postura de

aprendizagem constante. 0,00% 0,00% 4,65% 23,26% 72,09% 93,49%

Tolerância à pressão 1 5 15 22 43 4,3488/5

Trabalhar com determinação e perseverança em situações de estresse. 0,00% 2,33% 11,63% 34,88% 51,16% 86,98%

Tomada de decisão 1 4 13 25 43 4,4419/5
Avaliar diversas opções e selecionar a alternativa adequada com base

nas circunstâncias e recursos disponíveis. 0,00% 2,33% 9,30% 30,23% 58,14% 88,84%

Trabalho  em equipe e desenvolvimento de pessoas 2 7 34 43 4,7442/5
Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e estimular o

desenvolvimento das pessoas. 0,00% 0,00% 4,65% 16,28% 79,07% 94,88%

Visão sistêmica 1 1 11 30 43 4,6279/5
Compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e

ameaças e entender a dinâmica da empresa. 0,00% 2,33% 2,33% 25,58% 69,77% 92,56%  



 
 

88 

APÊNDICE E – Principais competências ordenadas 

 

Competências Média

Conhecimento do setor e do mercado 4,8372

Orientação ao cliente 4,8140

Construção de relações de negócio 4,7907

Orientação a resultados 4,7907

Adaptabilidade e flexibilidade 4,7674

Domínio pessoal 4,7674

Aprendizagem contínua 4,7442

Trabalho  em equipe e desenvolvimento de pessoas 4,7442

Capacidade empreendedora 4,7209

Criatividade e inovação 4,6977

Comunicação 4,6744

Qualidade no trabalho 4,6744

Domínio de tecnologias de informação 4,6512

Negociação 4,6512

Liderança 4,6279

Visão sistêmica 4,6279

Pensamento crítico 4,5814

Planejamento e Organização 4,5814

Pensamento conceitual 4,5116

Energia 4,4884

Delegação 4,4651

Tomada de decisão 4,4419

Tolerância à pressão 4,3488  
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APÊNDICE F – Domínio das competências 

 

Média

1 2 3 4 Resposta  (Score)

Adaptabilidade e flexibilidade 24 19 43 3,4419/4

Adaptar-se rapidamente a diversas situações e contextos. 0,00% 0,00% 55,81% 44,19% 86,05%

Aprendizagem contínua 31 12 43 3,2791/4

Buscar e compartilhar informações úteis para a solução de problemas. 0,00% 0,00% 72,09% 27,91% 81,98%

Capacidade empreendedora 4 31 8 43 3,0930/4
Provocar mudanças, aproveitar oportunidades e buscar padrões mais

elevados de competitividade. 0,00% 9,30% 72,09% 18,60% 77,33%

Comunicação 5 23 15 43 3,2326/4
Estabelecer uma comunicação clara, escutando os outros e estimulando o

compartilhamento de informações.
0,00% 11,63% 53,49% 34,88% 80,82%

Conhecimento do setor e do mercado 3 28 12 43 3,2093/4
Compreender as necessidades dos clientes, dos consumidores finais e prever

tendências. 0,00% 6,98% 65,12% 27,91% 80,23%

Construção de relações de negócio 6 25 12 43 3,1395/4

Estabelecer parcerias e envolver-se com os clientes para oferecer soluções. 0,00% 13,95% 58,14% 27,91% 78,49%

Criatividade e inovação 11 18 14 43 3,0698/4
Pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas e agregar valor

à empresa. 0,00% 25,58% 41,86% 32,56% 76,75%

Delegação 14 23 6 43 2,8140/4
Atribuir autonomia e responsabilidade às pessoas, orientando o trabalho

com base em certos objetivos. 0,00% 32,56% 53,49% 13,95% 70,35%

Domínio de tecnologias de informação 9 23 11 43 3,0465/4

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz. 0,00% 20,93% 53,49% 25,58% 76,16%

Domínio pessoal 9 17 17 43 3,1860/4
Manter autocontrole, domínio das próprias emoções em contextos de

estresse. 0,00% 20,93% 39,53% 39,53% 79,65%

Energia 3 15 25 43 3,5116/4
Demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em jornadas

prolongadas  e prazos reduzidos, sem se deixar abater. 0,00% 6,98% 34,88% 58,14% 87,79%

Liderança 5 27 11 43 3,1395/4
Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, estimulando o

envolvimento e a inovação. 0,00% 11,63% 62,79% 25,58% 78,49%

Negociação 2 22 19 43 3,3953/4
Negociar os melhores acordos e criar um ambiente propício à colaboração,

fortalecendo as relações. 0,00% 4,65% 51,16% 44,19% 84,88%

Orientação a resultados 4 18 21 43 3,3953/4

Agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de decisões. 0,00% 9,30% 41,86% 48,84% 84,88%

Orientação ao cliente 1 2 15 25 43 3,4884/4
Manter o foco na satisfação das expectativas e das necessidades dos

clientes. 2,33% 4,65% 34,88% 58,14% 87,21%

Pensamento conceitual 1 6 31 5 43 2,9302/4
Compreender situações complexas, problemas e relações que não estão

claras, construir modelos e conceitos.
2,33% 13,95% 72,09% 11,63% 73,26%

Pensamento crítico 1 31 11 43 3,2326/4

Analisar e avaliar ideias, questionar e propor novas alternativas. 0,00% 2,33% 72,09% 25,58% 80,82%

Planejamento e Organização 1 8 28 6 43 2,9070/4
Determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, prazos e recursos

para alcançar os objetivos.
2,33% 18,60% 65,12% 13,95% 72,68%

Qualidade no trabalho 2 29 12 43 3,2326/4
Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma postura de

aprendizagem constante. 0,00% 4,65% 67,44% 27,91% 80,82%

Tolerância à pressão 5 24 14 43 3,2093/4

Trabalhar com determinação e perseverança em situações de estresse. 0,00% 11,63% 55,81% 32,56% 80,23%

Tomada de decisão 4 14 25 43 3,4884/4
Avaliar diversas opções e selecionar a alternativa adequada com base nas

circunstâncias e recursos disponíveis. 0,00% 9,30% 32,56% 58,14% 80,82%

Trabalho  em equipe e desenvolvimento de pessoas 4 29 10 43 3,1395/4
Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e estimular o

desenvolvimento das pessoas. 0,00% 9,30% 67,44% 23,26% 78,49%

Visão sistêmica 2 29 12 43 3,2326/4
Compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e ameaças

e entender a dinâmica da empresa. 0,00% 4,65% 67,44% 27,91% 80,82%  
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APÊNDICE G – Domínio das competências ordenadas 

 

Competências  Média

Energia 3,5116

Orientação ao cliente 3,4884

Tomada de decisão 3,4884

Adaptabilidade e flexibilidade 3,4419

Negociação 3,3953

Orientação a resultados 3,3953

Aprendizagem contínua 3,2791

Comunicação 3,2326

Pensamento crítico 3,2326

Qualidade no trabalho 3,2326

Visão sistêmica 3,2326

Conhecimento do setor e do mercado 3,2093

Tolerância à pressão 3,2093

Domínio pessoal 3,186

Construção de relações de negócio 3,1395

Liderança 3,1395

Trabalho  em equipe e desenvolvimento de pessoas 3,1395

Capacidade empreendedora 3,093

Criatividade e inovação 3,0698

Domínio de tecnologias de informação 3,0465

Pensamento conceitual 2,9302

Planejamento e Organização 2,907

Delegação 2,814  
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APÊNDICE H – Principais conhecimentos 

 

Média

1 2 3 4 5 Resposta  (Score)

Área (políticas, sistema, mercado) 1 6 3 33 43 4,5814/5

Conhecimentos de cunho estratégico sobre o mercado e sociedade, incluindo clientes, concorrentes, fornecedores e parceiros.0,00% 2,33% 13,95% 6,98% 76,74% 91,63%

Administração (Finanças e Legislação) 1 3 7 32 43 4,6279/5

Conhecimentos sobre as áreas de administração e finanças, incluindo custos, bem como Legislação Trabalhista e  Comercial.0,00% 2,33% 6,98% 16,28% 74,42% 92,56%

Planejamento Estratégico e Operacional 1 2 10 30 43 4,6047/5
Conhecimento de modelos e processos de planejamento para orientar

a adequada construção de planos de ação. 0,00% 2,33% 4,65% 23,26% 69,77% 92,09%

Gestão de Pessoas 2 3 13 25 43 4,4186/5
Conhecimentos sobre administração de RH, tais como: seleção,

treinamento, carreira, avaliação e recompensa.
0,00% 4,65% 6,98% 30,23% 58,14% 88,37%

Técnico Específico 1 4 17 21 43 4,3488/5

Conhecimentos técnicos próprios de sua área de formação específica. 0,00% 2,33% 9,30% 39,53% 48,84% 86,98%

Informática 5 16 22 43 4,3953/5
Conhecimento sobre o uso do computador, redes, internet, bem como

dos principais softwares de sua área de atuação. 0,00% 0,00% 11,63% 37,21% 51,16% 87,91%

Processo de Tomada de Decisão 4 16 23 43 4,4419/5
Conhecimento de métodos e técnicas que facilitem a Tomada de

Decisão. 0,00% 0,00% 9,30% 37,21% 53,49% 88,84%

Gestão da Qualidade 1 3 14 25 43 4,4651/5
Conhecimento da teoria básica bem como dos processos relacionados

com o funcionamento de sistemas de qualidade total. 0,00% 2,33% 6,98% 32,56% 58,14% 89,30%

Psicologia Organizacional 1 5 9 28 43 4,4884/5
Conhecimento sobre comportamento humano (comunicação,

administração de conflitos, negociação, motivação, equipes). 0,00% 2,33% 11,63% 20,93% 65,12% 89,77%

Produtos Ofertados e Mercado de Atuação 2 10 31 43 4,6744/5
Conhecimento de nível mercadológico sobre os serviços e ou produtos

fornecidos pela empresa. 0,00% 0,00% 4,65% 23,26% 72,09% 93,49%  
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APÊNDICE I – Principais conhecimentos ordenados 

 

Conhecimentos Média

Produtos Ofertados e Mercado de Atuação 4,674

Administração (Finanças e Legislação) 4,628

Planejamento Estratégico e Operacional 4,605

Área (políticas, sistema, mercado) 4,581

Psicologia Organizacional 4,488

Gestão da Qualidade 4,465

Processo de Tomada de Decisão 4,442

Gestão de Pessoas 4,419

Informática 4,395

Técnico Específico 4,349  
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APÊNDICE J – Principais domínios de conhecimentos 

 

Média

1 2 3 4 Resposta  (Score)

Área (políticas, sistema, mercado) 5 28 10 43 3,1163/4

Conhecimentos de cunho estratégico sobre o mercado e sociedade, incluindo clientes, concorrentes, fornecedores e parceiros.0,00% 11,63% 65,12% 23,26% 77,91%

Administração (Finanças e Legislação) 6 31 6 43 3,0000/4

Conhecimentos sobre as áreas de administração e finanças, incluindo custos, bem como Legislação Trabalhista e  Comercial.0,00% 13,95% 72,09% 13,95% 75,00%

Planejamento Estratégico e Operacional 12 26 5 43 2,8372/4
Conhecimento de modelos e processos de planejamento para orientar a

adequada construção de planos de ação. 0,00% 27,91% 60,47% 11,63% 70,93%

Gestão de Pessoas 1 11 26 5 43 2,8140/4
Conhecimentos sobre administração de RH, tais como: seleção, treinamento,

carreira, avaliação e recompensa.
2,33% 25,58% 60,47% 11,63% 70,35%

Técnico Específico 4 26 13 43 3,2093/4

Conhecimentos técnicos próprios de sua área de formação específica. 0,00% 9,30% 60,47% 30,23% 80,23%

Informática 4 27 12 43 3,1860/4
Conhecimento sobre o uso do computador, redes, internet, bem como dos

principais softwares de sua área de atuação. 0,00% 9,30% 62,79% 27,91% 79,65%

Processo de Tomada de Decisão 9 26 8 43 2,9767/4

Conhecimento de métodos e técnicas que facil item a Tomada de Decisão. 0,00% 20,93% 60,47% 18,60% 74,42%

Gestão da Qualidade 8 30 5 43 2,9302/4
Conhecimento da teoria básica bem como dos processos relacionados com o

funcionamento de sistemas de qualidade total. 0,00% 18,60% 69,77% 11,63% 73,26%

Psicologia Organizacional 12 23 8 43 2,9070/4
Conhecimento sobre comportamento humano (comunicação, administração

de conflitos, negociação, motivação, equipes). 0,00% 27,91% 53,49% 18,60% 72,68%

Produtos Ofertados e Mercado de Atuação 1 14 28 43 3,6279/4
Conhecimento de nível mercadológico sobre os serviços e ou produtos

fornecidos pela empresa. 0,00% 2,33% 32,56% 65,12% 90,70%  
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APÊNDICE K – Principais domínios de conhecimentos ordenados 

 

Conhecimentos Média

Produtos Ofertados e Mercado de Atuação 3,628
Técnico Específico 3,209

Informática 3,1860

Área (políticas, sistema, mercado) 3,116

Administração (Finanças e Legislação) 3,0000

Processo de Tomada de Decisão 2,977

Gestão da Qualidade 2,93

Psicologia Organizacional 2,9070

Planejamento Estratégico e Operacional 2,837

Gestão de Pessoas 2,8140  

 

 

 

 


