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RESUMO

A região Norte de Minas vem passando por um momento de crescimento
econômico. Há muitas empresas de grande porte instaladas na região, e outras
estão em processo de instalação. Esse crescimento traz consigo a geração de
empregos, muitos de mão de obra qualificada. O Engenheiro de Produção é um
profissional altamente qualificado, que vem ocupando boas oportunidades de
trabalho. Por ter uma formação generalista, esse profissional pode atuar em diversos
segmentos, tendo foco, principalmente, na gestão dos processos, qualidade e
logística. O presente estudo tem como objetivo identificar as competências do
Engenheiro de Produção requeridas pelo mercado do norte de Minas. Visou também
verificar se existem diferenças significativas entre a importância das habilidades e
competências do Engenheiro de Produção e o desempenho apresentado por esses
profissionais. Trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada através de questionário
enviado a profissionais de recursos humanos de 14 empresas. Os resultados obtidos
apontam que as habilidades de identificar e resolver problemas e de trabalhar em
equipe são consideradas as mais importantes; enquanto leitura e interpretação,
resolver problemas e comunicação oral demonstram os melhores desempenhos. Em
relação às competências, capacidade de utilizar indicadores de desempenho,
capacidade de melhorar processos, capacidade para avaliar e utilizar recursos e
capacidade de entender a interação entre sistemas são consideradas as mais
importantes; enquanto capacidade para avaliar e utilizar recursos, capacidade de
gerenciar o fluxo de informação, capacidade de prever e avaliar demandas e
domínio de matemática e estatística demonstraram os melhores desempenhos. A
pesquisa ainda apontou para um conjunto de habilidades e competências que
demonstraram desempenho significativamente inferior à importância atribuída pelas
empresas. Essas habilidades e competências constituem os gaps, na formação do
Engenheiro de Produção.

Palavras-chave: Competências, Engenheiro de Produção, Norte de Minas.

ABSTRACT

The North of Minas Gerais has been going through a period of economic growth.
There are many large companies located in the region, and others are in process of
installation. This growth brings the generation of jobs, many of skilled labor. The
Production Engineer is a highly qualified professional who is obtaining good job
opportunities. By having a generalist formation, these professionals can act in several
segments, and focus mainly on the management of processes, quality and logistics.
This study aims to identify the competencies of a Production Engineer required by
the job market in the North of Minas Gerais. It also aimed to check whether there are
significant differences between the importance of the skills and competencies of the
Production Engineer and the performance shown by these professionals. This is a
descriptive study, conducted through a questionnaire involving 14 companies. The
results indicated that the skills to identify and solve problems and work in teams are
considered the most important, while reading and interpretation, problem solving and
oral communication show the best performance. Regarding skills, ability to use
performance indicators, ability to improve processes, ability to evaluate and use
resources and ability to understand the interaction between systems are considered
the most important, while the ability to evaluate and utilize resources, ability to
manage the information flow, ability to predict and evaluate demands and mastery of
mathematics and statistics have shown the best performance. The survey also
pointed to a set of skills and competencies that demonstrated significant
underperformance of the skills that are considered important by companies. These
skills and competencies are the gaps in the formation of a Production Engineer.

Keywords: Competencies, Production Engineer, North of Minas Gerais.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do problema de pesquisa e justificativa

A crescente busca por qualidade e produtividade tem demandado que as empresas
se municiem de profissionais cada vez mais especializados e competentes. Definir
as competências do engenheiro de produção é um trabalho tanto das empresas
como das Instituições de Ensino Superior (IES). Essa demanda é pressionada pela
busca

por

diferenciais

competitivos

organizacionais,

porém

parte

da

responsabilidade pelo perfil do egresso recai sobre as IES.

Espera-se dos profissionais das mais diversas formações que tenham atuações
competentes, próximas do estado da arte do conhecimento existente e que
enfrentem problemas atuais e futuros de seu ambiente de trabalho, assim como da
sociedade (CASTELLS, 1999). Assim, cabe à IES posicionar-se diante de um
cenário de competitividade acirrada, buscando as reais necessidades de seus
clientes.

No caso específico da Engenharia de Produção (EP), a demanda principal vem das
empresas industriais, visando atender à necessidade de prover produtos e serviços
que combinem alta confiabilidade, inovação, preços competitivos, processos de
fabricação e de distribuição sustentáveis e de baixo impacto ambiental (SLACK;
CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). A dinâmica dos sistemas produtivos exige que os
profissionais que atuam em funções típicas da EP tenham perfil integrador e estejam
em

constante

atualização

de

suas

competências.

Para

identificar

essas

necessidades, é fundamental um contato frequente com os atores do mercado, de
modo a monitorar mudanças no perfil requerido do profissional de EP.

Segundo Batalha (2008, p.3):
O engenheiro de produção projeta, implanta e aperfeiçoa sistemas
integrados de pessoas, materiais, informações, equipamentos e energia,
para a produção de bens e serviços, de maneira econômica, respeitando os
preceitos éticos e culturais.
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Para que possa realmente se formar com as competências e habilidades referidas
no art. 4. da resolução n. 11 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Superior (CNE/CES), de 11 de março 2002 (Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia), o Engenheiro de Produção
depende de uma estrutura acadêmica eficiente que oferte disciplinas focadas para a
vida profissional, desde as disciplinas básicas até, principalmente, as específicas do
curso.
Para isso, a instituição não pode determinar cada disciplina do curso de
forma individual, pois a assimilação ocorre durante a vida acadêmica e, em
seguida, será vivenciada de forma prática nos estágios e nos trabalhos de
Engenheiro de Produção (SANTOS, 2003, p.37).

Com considerável participação territorial no estado de Minas Gerais e importante
localização geográfica relacionada ao Brasil, apresentando fluxo rodoviário de
aproximadamente 15.000 veículos por dia, a Região Norte de Minas Gerais
evidencia-se como progressor sítio relacionado a investimentos. Inserida na área de
abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) –
autarquia especial que promove o desenvolvimento includente e sustentável de sua
área de atuação – Segundo a Agência de Desenvolvimento da Região Norte de
Minas Gerais (ADENOR, 2011), a Região contempla 89 municípios, representa 4%
do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro e possui uma população estimada de 1,7
milhões de habitantes numa área total de 128.160 km2. As particularidades da
Região Norte de Minas Gerais têm atraído grandes investimentos. Já se encontram
instaladas na região grandes empresas como Bestpulp, Cedro-Cachoerio, Clairmont,
Coteminas, Elster, Indumetal, Inonibrás, Italmagnésio, Lafarge, Liasa, Minaço,
Minasligas, Nestlé, Novo Nordisk, Pavisan, Petrobrás, Rima, Sada, Santanense,
Somai, Vallée, Walmart e White Martins.

A cidade de Montes Claros se caracteriza como Polo Sócio-econômico Regional,
capaz de influir na orientação e expansão do processo de desenvolvimento das
regiões norte de Minas e parte do Vale do Jequitinhonha. Um dos principais
municípios integrantes da Região Mineira do Nordeste – RMNE, Montes Claros
sempre se constituiu no principal centro urbano de referência da população desta

11

área. A grande transformação da cidade e da própria RMNE se deu através dos
incentivos fiscais da SUDENE, que propiciaram modificações estruturais na
realidade do município, determinando fluxos internos de pessoas, hábitos, capital e
tecnologia, aproximando Montes Claros dos demais centros produtores e
consumidores do país.

A intensificação do processo de industrialização a partir da década de 1960 com o
advento da SUDENE proporcionou, ao longo dos anos, a alavancagem dos
indicadores sócio-econômicos da cidade de Montes Claros, que, se consolida, como
polo de atração desse desenvolvimento, através de investimentos focados não
apenas na pecuária e na indústria, como outrora, mas também no setor terciário,
com a intensificação do comércio local e da prestação de serviços.

Destaca-se, nesse último caso, a consolidação de um pólo educacional de ensino
superior e de saúde na cidade, através da atração de usuários e clientes nesses
dois segmentos de toda a região e de outros Estados do Brasil.

Nesse contexto, observa-se que somente três IES oferecem o curso de Engenharia
de Produção, tendo o primeiro iniciado no ano de 2006. Esse fato sugere que,
atualmente, existam, nas empresas da região profissionais de outras formações,
principalmente

de

outras

engenharias,

exercendo

as

funções

tipicamente

relacionadas ao Engenheiro de Produção. Portanto, torna-se necessário identificar
as competências individuais do Engenheiro de Produção requeridas pelas empresas
da Região Norte de Minas Gerais.

As discussões sobre competências individuais no meio acadêmico apontam para um
conceito útil para a estruturação de práticas de recursos humanos como
recrutamento e seleção, carreira, treinamento, desenvolvimento e remuneração.
Cada atividade tem suas especificidades e, assim, merece estudo para melhor
entendimento.

Com base nesse contexto, apresenta-se a seguinte questão para ser respondida
neste estudo: quais as competências do Engenheiro de Produção requeridas pelas
empresas do Norte de Minas?
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é identificar quais são as principais competências do Engenheiro de
Produção requeridas pelo mercado de trabalho no Norte de Minas.

1.2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos buscam:
a) Definir competências do Engenheiro de Produção;
b) Compreender as necessidades do mercado do Norte de Minas;
c) Identificar os principais gaps1 das competências do Engenheiro de Produção
no Norte de Minas;
d) Elaborar uma proposta de desenvolvimento das competências para
eliminação dos gaps observados.

1.3 Estrutura da dissertação

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro é composto por essa
introdução. O Segundo trás o referencial teórico que proporcionou o embasamento
científico. O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada para a pesquisa. No
quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados e no quinto capítulo
estão apresentadas as considerações finais.

1

Gaps é uma palavra inglesa que significa lacunas. É muito usada na gestão de produção para
identificar a diferença entre a espectativa gerada e o resultado efetivo de um produto ou serviço.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Competência: Conceitos, abordagens e desenvolvimento.

O referencial teórico está estruturado em quatro partes. A primeira aborda as
competências organizacionais. A segunda trata das competências individuais. A
terceira mostra as formas de desenvolvimento da competência e a quarta aborda os
principais aspectos da Engenharia de Produção.

2.1.1 Competências organizacionais e suas abordagens

No ambiente da administração, a expressão competência apresenta pelo menos
duas grandes perspectivas, cada uma delas associada a um eixo conceitual. O
primeiro deles, que se desenvolve na dimensão estratégica das organizações, tem
sido considerado alternativa importante para o desenvolvimento de competitividade.
“Essa dimensão é apresentada geralmente como desdobramento da corrente
resource based view” (BARNEY, 2001; PENROSE, 1959; RUMELT, 1984;
WERNERFELT, 1984)2, “ a qual defende a ideia de que os recursos internos da
empresa constituem seus principais fatores de competição. Influência ainda maior
provém do conceito de core competence “(PRAHALAD; HAMEL, 2000, citados por
DIAS et al., 2012, p.11),
isto é, competências organizacionais extraordinárias que viabilizariam
diferenciais competitivos sustentáveis. Nessa perspectiva, as competências
da empresa, colocadas aqui numa dimensão coletiva e organizacional,
aparecem como importantes fatores para as escolhas das estratégias de
competição. (DIAS et al., 2012, p.11).

Segundo Sant’Anna (2002), o conceito de competência constitui uma ideia antiga,
porém (re-) conceituada e (re-) valorizada. Isso se deve principalmente a fatores

2

Todos citados por DIAS et al., 2012.
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como processos de reestruturação produtiva, imprevisibilidades de situações
econômicas, organizacionais e de mercado.

Para Fleury e Fleury (2001), o termo competência começou a ser debatido na
academia e nas organizações, associado a diferentes instâncias de compreensão:
em relação à pessoa, ou seja, a competência do indivíduo e das organizações,
chamadas de core competencies.

Vasconcelos e Braga (2003) constataram que, entre os primeiros estudos sobre
competências, destacam-se os de McClelland, no início da década de 1970, nos
quais ele afirmava que os testes tradicionais de conhecimento e inteligência
utilizados em seleção não eram capazes de prognosticar o desempenho do
candidato no trabalho e na vida e, por sua vez, predispunha preconceitos contra as
minorias que eram as mulheres e pessoas de nível sócio-econômico inferior. Assim,
McClelland voltou-se para a busca de métodos de avaliação que possibilitassem
identificar com mais eficácia variáveis de competência capazes de prognosticar êxito
no trabalho e na vida.

De acordo com Bitencourt (2001), no contexto gerencial, o conceito de competência
começou a ser construído com Richard Boyatizis. Segundo Wood e Payne (1998,
p.23), “Boyatizis foi a primeira pessoa a usar o termo competência. Seu livro The
Competent Manager: a Model for Effective Performance iniciou o debate acerca do
tema competências” (tradução do autor).

O modelo de Boyatizis baseia-se na apresentação de 21 atributos que norteiam a
construção de um perfil ideal de gestor. Esse construto pode ser sintetizado de
acordo com o QUADRO 1 abaixo.
QUADRO 1 – As 21 Competências para Boyatizis

1. Metas e Gestão pela Ação

2. Liderança

1. Orientação eficiente
2. Produtividade
3. Diagnóstico e uso de conceitos
4. Preocupação com impactos (pró-ativo)
5. Autoconfiança
6. Uso de apresentações orais
7. Pensamento lógico
8. Conceitualização
(continua)
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3. Recursos Humanos

4. Direção de Subordinados

5. Foco em outros clusters

6. Conhecimento Especializado

(conclusão)
9. Uso de poder socializado
10. Otimismo
11. Gestão de grupo
12. Autoavaliação e senso crítico
13. Desenvolvimento de outras pessoas
14. Uso de poder unilateral
15. Espontaneidade
16. Autocontrole
17. Objetividade perceptual
18. Adaptabilidade
19. Preocupação com relacionamentos próximos
20. Memória
21. Conhecimento especializado

Fonte: WOOD; PAYNE, 1998. (adaptado)

Sant’Anna (2002) destaca que a abordagem de recursos teve sua origem nos
trabalhos de Rumelt (1984, apud DIAS et al., 2012) e Wernerfelt (1984, apud DIAS
et al., 2012). Porém, foram Prahalad e Hamel (1990) que, primeiramente,
disseminaram-na no âmbito empresarial, em trabalhos envolvendo as competências
organizacionais que, segundo os autores, podem ser classificadas em dois tipos:
básicas e essenciais. As competências básicas, que correspondem às condições
necessárias, porém não suficientes, para que uma dada organização possa alcançar
liderança e diferenciação no mercado; e as essenciais ou core competencies, que se
caracterizam por terem valor percebido pelo cliente, contribuírem para a
diferenciação entre concorrentes e aumentarem a capacidade de expansão da
organização.

Zarifian (2001) destaca como competências organizacionais essenciais ao
enfrentamento do atual ambiente dos negócios:
1. competências sobre processos: conhecimento sobre o processo de trabalho;
2. competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve
ser realizado;
3. competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de trabalho;
4. competências de serviço: saber aliar a competência técnica à capacidade de
identificar os impactos de sua aplicação sobre a satisfação dos consumidores
finais;
5. competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam os
comportamentos das pessoas. O autor identifica três domínios dessas
competências: autonomia, responsabilização e comunicação.
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Silva (2008) afirma que, a partir dos estudos de Prahalad e Hamel (1990), a noção
de competência no plano organizacional ganha destaque nas pesquisas em
administração. O QUADRO 2 resume as diferentes definições de competências no
plano organizacional:
QUADRO 2 – Conceitos de competências no plano organizacional
Conceito

Competência
Essencial

Prahalad e Hamel
(1990)

Hamel (1994)

Mills et al. (2002)

Ruas (2003)

Capacidade
de
combinar,
misturar,
integrar recursos em
produtos e serviços
que oferece reais
benefícios ao cliente,
é difícil de imitar e dá
acesso a diferentes
mercados.

Integração
de
habilidades
e
tecnologias que
propicia acesso a
mercado; permite
desenvolver
processos melhor
que concorrentes
e
proporciona
benefícios
exclusivos
aos
clientes.

Atividades mais
elevadas no nível
corporativo, que
são chaves para
sobrevivência da
empresa
e
centrais para sua
estratégia.

Diferenciam
a
empresa
no
espaço
de
competição
internacional,
contribuindo para
uma posição de
pioneirismo neste
mercado.

Competência
necessária a cada
função.

Atividades-chave
esperadas
de
cada unidade de
negócios
da
empresa.

Específica cada
uma das áreas
vitais da empresa.

Competência
organizacional/
Competência
de unidades de
necessária a
negócios/
função.
funcional
Fonte: SILVA, 2008, p.29.

cada

Pode-se observar que as definições dos diversos autores não são conflitantes e,
sim, complementares. Todas buscam melhorias no resultado para o cliente e para a
empresa.

Segundo Fleury e Fleury (2001), o conceito de competência organizacional tem suas
raízes na abordagem da organização como portfólio de recursos: físico
(infraestrutura), financeiro, intangível (marca, imagem), organizacional (sistema
administrativo, cultura organizacional) e recursos humanos.
Para Sant’anna (2002, p. 30), a questão central que se apresenta quando se
discutem competências organizacionais, refere-se “à capacidade de a organização
identificar quais competências individuais são necessárias para dar sustentação a
uma determinada e específica competência organizacional”.
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Assim, de acordo as definições dos diversos autores, pode-se observar que as
competências organizacionais dependem dos indivíduos e de seu desenvolvimento.
O investimento nos indivíduos se faz necessário para que a organização possa
atingir seus objetivos estratégicos e assim sobreviver no mercado.

2.1.2 Abordagens do conceito de competências individuais

Diante da grande diversidade no conceito de competências, Cardoso (2006) sintetiza
os estudos em duas linhas teóricas: a americana, em que o termo tem a forma
“competency”; e a europeia, a que os ingleses denominam “competence”.

Cardoso (2006) afirma que na literatura, constatam-se essas diferenças em relação
à percepção do termo competência, seguindo estes dois sentidos: (1) o termo pode
ser usado para se referir às áreas de trabalho em que cada pessoa é competente, e
(2) é usado para se referir a dimensões de comportamento que estão por trás de
desempenho competente.

Cardoso (2006) sintetiza O QUADRO 3, logo abaixo, a partir de adaptação de
Sparrow e Bognanno (1994), e detalha as duas abordagens:
QUADRO 3 – Comparativo dos conceitos de competências
Definição
Descrição

Identifica-se mediante

Centrado em

Significa
Critério de desempenho

O que são competences?
Europa
Conhecimentos, habilidades e
atitudes com a inclusão de alguns
comportamentos pessoais.
Análise funcional dos trabalhos
desempenhados
e
responsabilidades
Técnicas de análise focadas na
tarefa que refletem expectativas
no desempenho no local de
trabalho
Áreas
ou
campos
de
conhecimentos que uma pessoa
deve realizar efetivamente
Enuncia um padrão

O que são competencies?
EUA
Repertórios comportamentais que as
pessoas trazem para um trabalho,
papel ou contexto organizacional.
Técnicas de investigação baseadas
em eventos comportamentais
Técnicas de análise centradas na
pessoa, que refletem a eficácia.
O que pessoas precisam trazer para
realizar a função com determinado
nível
Características de uma performance
individual superior (excelente)
(continua)
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Aplicação
Níveis de análise
Domínio

Ônus da avaliação

Padrões genéricos por meio das
organizações e ocupações
Ocupação ou setor baseado em
uma amostra de postos-chave
Competência
dominada
por
instituições ou organizações e
concedidas para o indivíduo
Seleção a fim de
prestígio profissional

conceder

Motivação Individual
Realização que se pode transferir
Fonte: CARDOSO, 2006. (adaptado)

(conclusão)
Excelente
comportamento
sob
medida para a organização
Níveis de trabalho ou hierarquia
gerencial
Competência
contida
em
um
indivíduo
e
trazida
para
a
organização.
Identificação de potencial a fim de
assegurar
o
desenvolvimento
profissional
Realização que se pode estimular

Steffen (1999, citado por SANT’ANNA, 2002) busca classificar os modelos de
competências de acordo com as diversas correntes teórico-filosóficas. Identifica
modelos que seguem a concepção comportamentalista, característica do sistema
dos Estados Unidos, os quais se notabilizam por enfatizarem os atributos
fundamentais que permitem aos indivíduos alcançarem um desempenho superior; o
modelo funcionalista, originado na Inglaterra, que objetiva a construção das bases
mínimas para definição dos perfis ocupacionais que servirão de apoio para a
definição de programas de formação e avaliação para a certificação de
competências; e o modelo construtivista, desenvolvido na França, que, destacando o
processo de aprendizagem como mecanismo central para o desenvolvimento das
competências profissionais, enfoca a relevância de programas de formação
profissional orientados, sobretudo, à qualificação das populações menos dotadas
das competências requeridas ao enfrentamento do novo ambiente dos negócios e,
portanto, mais susceptíveis de exclusão do mercado de trabalho.
QUADRO 4 – Modelo de competências profissionais
Origem

Modelo Comportamental
Estados Unidos

Modelo Funcionalista
Inglaterra

Modelo Construtivista
França

Base
Teórica

Teoria Behaviorista

Teoria Funcionalista

Teoria Construtivista

Identificar os atributos
fundamentais
que
permitem aos indivíduos
alcançar
um
desempenho superior.

Construir bases mínimas
para a definição dos perfis
ocupacionais que servirão
de apoio para a definição
dos
programas
de
formação e avaliação para
a
certificação
de
competências.

Objetivo

Construir normas a partir de
resultados da aprendizagem,
mediante
análise
das
disfunções
existentes
e
busca de solução mais
adequada, por meio de
processo de motivação e
desenvolvimento
das
pessoas.
(continua)
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Centra-se
nos
trabalhadores
mais
capacitados
ou
em
Foco
empresas
de
alto
desempenho, para a
construção
das
competências.
Fonte: LUZ, 2001, p.48.

Parte da função ou funções
que são compostas de
elementos de competência,
com critérios de avaliação
que indicam os níveis de
desempenho requerido.

(conclusão)
Desenvolve-se a partir da
população
menos
competente que, submetida a
um
processo
de
aprendizagem,
vai
melhorando
suas
competências profissionais.

Apesar de diferentes perspectivas e modelos, como ponto comum às diversas
noções de competência, Barato (1998, p.13) a define “como a capacidade pessoal
de articular saberes com fazeres característicos de situações concretas de trabalho”.

O conceito de competências individuais apresenta várias abordagens, devido
principalmente a divergências de caráter filosófico e ideológico e também devido a
diferentes enfoques utilizados por diversas áreas do conhecimento (MANFREDI,
1999).

O conceito de competência é pensado como um conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, na medida em que há
também um pressuposto de que os melhores desempenhos estão fundamentados
na inteligência e na personalidade das pessoas; nessa abordagem, considera-se a
competência, portanto, como um estoque de recursos que o indivíduo detém.

Zarifian (1994, citado por VASCONCELOS; BRAGA, 2003) afirma que o conceito de
competência procura ir além da qualificação: refere-se à capacidade de a pessoa
assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e
dominar novas situações no trabalho, ser responsável e ser reconhecido por isso.

A competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a um conhecimento ou
know-how específico. Le Boterf (1994, citado por FLEURY; FLEURY, 2001) coloca a
competência como resultado do cruzamento de três eixos: a formação da pessoa
(sua biografia e socialização), sua formação educacional e sua experiência
profissional. Competência é o conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais,
nutridas a montante pela aprendizagem e pela formação, e a jusante pelo sistema
de avaliações. Segundo Le Boterf, a competência é um saber agir responsável,
como tal reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar recursos e
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transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional
determinado.

A noção de competência aparece, assim, associada a verbos como saber agir,
mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber
se engajar, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. As competências
devem agregar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo.

Dessa forma, define-se competência como um saber agir responsável e
reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos,
habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao
indivíduo.
QUADRO 5 – Competências do Profissional
Saber o que e por que faz
Saber julgar, escolher, decidir
Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, criando
Saber mobilizar
sinergia entre eles.
Compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos,
Sabe comunicar
assegurando o entendimento da mensagem pelos outros.
Trabalhar o conhecimento e a experiência.
Saber aprender
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 Ser responsável, assumindo os riscos e as consequências de suas
responsabilidades
ações, e ser, por isso, reconhecido.
Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente,
Ter visão estratégica
identificando oportunidades, alternativas.
Fonte: FLEURY; FLEURY, 2001, p.31.
Saber agir

De acordo com Zarifian (2001), o desenvolvimento do conceito de competência
surge atrelado à mudança do conceito de trabalho. O modelo de trabalho da era
industrial concebia uma separação entre trabalho e trabalhador. “O trabalho é
definido como um conjunto de operações elementares de transformação da matéria
que se pode objetivar, descrever, analisar, racionalizar, organizar e impor nas
oficinas” (ZARIFIAN, 1996, p.37).

O trabalhador era considerado como um conjunto de capacidades que poderiam ser
compradas no mercado de trabalho para realizar parte das operações e era visto,
simplesmente, como uma força de trabalho (VASCONCELOS; BRAGA, 2003).
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Segundo Hirata (1994), a noção de competência surge como um compromisso póstaylorista, de uma superação do paradigma da polarização das qualificações e a
adoção de novas condições de organização do trabalho e de gestão da produção.

Zarifian (1996) afirma que a discussão a respeito da competência surgiu na França
ligada à crise do modelo taylorista e burocrático do trabalho, que definia
antecipadamente as capacidades que um indivíduo deveria ter para ocupar um
posto de trabalho.

Essas organizações utilizaram estratégias que visavam a atender o aumento da
complexidade do trabalho e um aumento do tratamento da confrontação aos eventos
sobre o respeito a normas rotineiras. Zarifian (1994, citado por VASCONCELOS;
BRAGA, 2003, p.5) define competência “como uma inteligência prática de situações
que se apoiam nos conhecimentos adquiridos e os transformam, com tanta mais
força, quanto mais aumenta a complexidade das situações”. O autor justifica o
surgimento do modelo de competência para a gestão das organizações, devido a
três razões principais que provocam a inconstância no mundo do trabalho:


noção de incidente – o que ocorre de maneira imprevista, não programada,
causa alteração no processo habitual do sistema de produção, que transpõe a
capacidade do equilíbrio homeostático; sendo assim, isso pressupõe que a
competência não pode estar definida e atrelada ao cargo e/ou nas tarefas, o
trabalhador necessita sempre mobilizar novos recursos para resolver
situações até então desconhecidas no ambiente de trabalho;



a comunicação – compreender o outro e a si mesmo, entrar em consonância
com os objetivos organizacionais e compartilhar normas comuns;



os serviços – que vêm da habilidade da comunicação, noção de atender a um
cliente externo ou interno à organização.

Dessa forma, Zarifian (1996) conceitua a competência como um “assumir de
responsabilidade pessoal do assalariado frente às situações produtivas”, por meio
do exercício sistemático de uma atitude reflexiva diante do trabalho – o indivíduo por
si mesmo, tentando mobilizar e alcançar o complexo de performances para enfrentar
os eventos que ocorrem de forma imprevista na situação produtiva. A reflexividade
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no trabalho exige um posicionamento crítico, um questionamento do indivíduo da
maneira de trabalhar.

Zarifian (2003) considera que o conceito de competência vai além do conceito de
qualificação, pois refere-se à capacidade do indivíduo de assumir iniciativas,
ultrapassar o estabelecido, ser capaz de compreender e identificar novas situações
no trabalho, ser responsável e ser valorizado por isso. Portanto, o conceito de
competência não se limita aos conhecimentos teóricos e empíricos retidos pelas
pessoas nem se encontra preso na tarefa, ao contrário da qualificação, que é
determinada pela posição, ou ao cargo, ou pelos conhecimentos da pessoa aferidos
pelo sistema educacional. O trabalho passa a ser uma extensão direta da
competência do indivíduo, da dinâmica que estabelece em face de contextos
profissionais cada vez mais mutáveis e complexos.

Le Boterf (1994, citado por FLEURY; FLEURY, 2001) conceitua competência com
três elementos formadores: pessoa (biografia, socialização), formação educacional e
experiência profissional. O autor afirma que a competência advém de aprendizagens
sociais comunicacionais alimentada, de um lado, pela aprendizagem e formação e,
de outro, pelo sistema de avaliação. “Competência é um saber agir responsável e
que é reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir
os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional determinado”.
(FLEURY; FLEURY, 2001, p. 20)

2.1.3 O desenvolvimento da competência.

O conceito de competência individual está relacionado à aprendizagem do indivíduo.
Dutra (2007) enfatiza que, quando as pessoas trabalham lado a lado na
organização, há um processo contínuo de troca. A organização transfere seu
patrimônio para os indivíduos, os quais, através do desenvolvimento de suas
capacidades, transferem para a organização seu aprendizado.
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O desenvolvimento de competências ocorre por meio da aprendizagem, seja ela
natural ou induzida (POZO, 2002), envolvendo a aquisição de conhecimentos,
habilidades e atitudes.

Para Fleury e Oliveira Jr. (2001), a aprendizagem pode ser entendida como um
processo de mudança provocado por estímulos diversos e mediado por emoções,
que pode ou não produzir mudança no comportamento da pessoa. Duas vertentes
teóricas sustentam os principais modelos de aprendizagem: o modelo behaviorista e
o modelo cognitivista:


modelo Behaviorista: seu foco principal é o comportamento, uma vez que é
observável e mensurável; partindo do princípio de que a análise do
comportamento significa o estudo das relações entre eventos estimuladores e
respostas, planejar o processo de aprendizagem implica estruturar esse
processo passível de observação, mensuração e réplica científica.



modelo Cognitivista: pretende ser um modelo mais abrangente do que o
behaviorista, explicando melhor fenômenos mais complexos, como a
aprendizagem de conceitos e a solução de problemas; procura utilizar tanto
dados objetivos, comportamentais, como dados subjetivos, levando em
consideração crenças e percepções do indivíduo que influenciam seu
processo de apreensão da realidade.

Abbad e Borges-Andrade (2004) definem aprendizagem como o processo de
mudança de comportamento do indivíduo não resultante apenas da sua maturação,
mas também da interação com o meio. Swieringa e Wierdsma (1995, citados por
SILVA, 2008) dizem que a mudança de atitude é resultado da aprendizagem. Logo,
se houve mudança de atitude frente ao trabalho e à organização, pode-se afirmar
que houve aprendizagem individual.
As ações de desenvolvimento de competências – ou seja, a aprendizagem que
contribui para o desenvolvimento das competências, segundo Dutra (2007, p. 67) –
também podem ser classificadas conforme sua natureza:
Ações de desenvolvimento formais: estruturadas através de conteúdos
programáticos específicos, envolvem metodologias didáticas, instrutores ou
orientadores, material bibliográfico e uma agenda de trabalho ou aulas.
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Exemplos: cursos, ciclo de palestras, seminários, programas de cultura
compartilhada e orientação.
Ações de desenvolvimento não-formais: estruturadas através de
atuações no próprio trabalho ou de situações ligadas à atuação profissional.
Podem ser concebidas de diferentes formas, mas sempre envolvem o
profissional a ser desenvolvido. Exemplos: participação ou coordenação em
projetos interdepartamentais ou interinstitucionais, trabalhos filantrópicos,
visitas, estágios etc.

Jarvis (1987, p. 164, citado por SILVA, 2008, p.41) afirma que a “aprendizagem é a
transformação de experiência em conhecimento, habilidades e atitudes”. A
aprendizagem é maior do que a aquisição ou criação de conhecimento, envolvendo
também habilidades e atitudes. O modo de aquisição é restritivo, bem como estudar
e ensinar são formas de experiência. Por isso, a aprendizagem é vista de forma
mais ampla, como a transformação da experiência. (JARVIS, 1987, citado por
SILVA, 2008).

Dutra

(2007)

ressalta

que,

quanto

mais

complexas

as

atribuições

e

responsabilidades, maior ênfase deve ser dada às ações de desenvolvimento nãoformais, visto que a complexidade exige maior vivência e experiência das pessoas.

A abordagem desenvolvida por Kolb (1971, citado por BITTENCOURT, 2001) está
concentrada no desenvolvimento do Ciclo de Aprendizagem Vivencial, ou seja,
através da experiência, desenvolve-se a competência. O estudo proporciona uma
visão do processo referente à aprendizagem e formação de competência,
destacando a importância da ação e reflexão num processo contínuo que visa
equilibrar as ações e abstrações caracterizadas no ciclo (cf. FIG. 1).

FIGURA 1 – Modelo de aprendizagem vivencial
Fonte: KOLB, 1971, citado por BITTENCOURT, 2002, p.56.
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Na pesquisa de Antonello (2005) sobre formas de aprendizagem utilizadas por
gestores no desenvolvimento de competências, a autora identificou processos
formais e informais de aprendizagem, que estão sintetizados no QUADRO 6 a
seguir:
QUADRO 6 – Processos de aprendizagem
Forma de aprendizagem
Experiência anterior e
transferência
extraprofissional

Experimentar

Reflexão

Autoanálise
Autoconhecimento

–

Observação de modelos

Feedback

Mudança na perspectiva

Mentoria (mentoring)

Tutoria (coaching)

Interação e colaboração
(em grupo)

Refere-se a:
(1) Experiência anterior: transferência de aprendizagem de
ocupação/cargo anterior; (2) Transferência de aprendizagem oriunda da
educação formal anterior: trazer a teoria para a prática de cursos
realizados no passado; (3) Aprendizagem fora do trabalho: lazer, hobby,
atividades, trabalho voluntário.
(1) Exigências, tarefas e problemas complexos; (2) Experiências amplas:
que requerem múltiplas habilidades e compreensão global; (3)
Experiências multifacetadas: que requerem conexão entre diversas
áreas de conhecimento; (4) Atividades pioneiras e de inovação:
experiências que envolvem o desenvolvimento de novas ideias ou
abordagens; (5) Experiências traumáticas: situações difíceis; (6)
Processos de mudança organizacional: por exemplo, reestruturação,
fusão.
(1) Reflexão sobre a ação: após atividade ou evento; (2) Reflexão na
ação: durante uma atividade ou evento; (3) Reflexão em grupo/coletiva;
(4) Escrever um jornal reflexivo: diário de aprendizagem, anotações
dispersas; (5) Refletir sobre como os outros fazem as coisas; (6)
Questionamento: ser questionado ou questionar a si mesmo; (7)
Aprendizagem oriunda do fracasso: analisando o que foi errado e o
porquê.
(1) Autoanálise e autoavaliação. Processo de aprender sobre si mesmo,
reconhecimnto das próprias forças e fraquezas e de conseguir ser
realista sobre suas metas e objetivos.
(1) Observação estruturada e critíca dos outros; (2) Observação
informal/casual dos outros; (3) Usar um modelo de papel positivo: tentar
fazer algo como alguém faz; (4) Usar um modelo negativo de papel:
esforço para não fazer como alguém faz.
(1) Feedback oriundo de sua equipe de trabalho; (2) Crítica de pares de
trabalho;
(3)
Avaliação
de
desempenho
(formal)
por
pares/colegas/superiores; (4) Escuta efetiva: para o que é dito sobre o
desempenho; (5) Feedback oriundo de clientes ou de outros
profissionais; (6) Leitura da linguagem do corpo: como as pessoas
reagem a você.
(1) Mudança de papel; Transferência/troca de trabalho; (2) Trabalhar
com pessoas de áreas diferentes a sua; (3) Trabalhar com diferenças
culturais e inspiração súbita ou insight.
(1) Ser assistido por um mentor orientador/conselheiro: ocupacional,
para
carreira,
para
vida
pessoal;
tutor/treinador
–
instrução/demonstração.
(1) Exercer o papel de mentor: ensinar: tutoriar; instruir; ser
mentor/conselheiro de outros; (2) comentários simultâneos às ações
(dar feedback imediatamente após a ação).
(1) Trabalho em grupo/equipe; (2) Colaboração em projetos; (3)
Aprendizagem oriunda de outros profissionais da mesma área; (4)
Aprendizagem a partir de clientes; (6) Trabalho em equipes
multidisciplinares e (7) Rede (Networking) com outros profissionais da
mesma área.
(continua)
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(conclusão)
(1) Treinamento do Trabalho (on the job); (2) Rotação de Funções (Job
rotation) e Programa Trainee; (3) Intensa aprendizagem/intenso
treinamento (muito além do mínimo para um desempenho competente)
e (4) Multiplicação de treinamentos/cursos.

Treinamentos
Informal – no trabalho
baseado na prática
Informal – no curso de
especialização/mestrado

(1) Aprendizagem Informal; (2) Comunidade de Prática
Informal: em Cursos de Mestrado e Especialização

(1) Escrever artigos/papers/relatórios; (2) Conferências apresentadas;
(3) Justificar/Defender/Explanar ações; (4) Trabalhos do curso; (5)
simulação durante curso; (6) trabalho final e dissertação; e (7)
especialização/mestrado articulados a aprendizagem baseada no
trabalho.
Fonte: ANTONELLO, 2005. (adaptado)
Aprendizagem
pela
articulação entre teoria e
prática

O estudo da autora revela uma diversidade de formas a partir das quais os
indivíduos podem adquirir e desenvolver suas competências. Além disso, revela
evidências de que as práticas do dia a dia de trabalho também contribuem para o
desenvolvimento de competências.

Le Boterf (2003) apresenta três tipos de opções de aprendizagem para o
desenvolvimento das competências profissionais (QUADRO 7).
QUADRO 7 – Os três tipos de oportunidades de aprendizagem
Tipo 1
Situações
cuja
finalidade
principal e tradicional é uma
finalidade de formação

Tipo 2
Situações criadas para serem
formativas, mas que não
correspondem às situações
habituais de formação
– estágio de formação
– consulta de especialistas
– viagens de estudo
– intercâmbio de práticas
– seminário itinerante
profissionais
– cursos a distância
– realização de projetos com
– cursos presenciais dentro
defesa diante de uma
ou fora da empresa
banca
– leitura de livros manuais e – acompanhamento por tutor
rotinas
ou sênior
– trabalho em parceria com
consultores externos
– participação em reuniões
profissionais externas
– estudos
em
revistas
profissionais
– jantares de trabalho
– produção
de
manuais
pedagógicos
Fonte: LE BOTERF, 2003. (adaptado)

Tipo 3
Situações de trabalho que
podem se tornar oportunidades
de
desenvolvimento
de
competências
– concepção
de
novos
equipamentos e processos
– participação em retornos de
experiências:
análise
sistemática de situações
– redação de obras ou artigos
profissionais
– realização
de
missões
específicas (auditorias ou
avaliação), visitas
– condução de projetos
– exercício da função de tutor
– trabalho temporário em
outro posto de trabalho
– alternância
entre
as
funções operacionais e
gerenciais
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Para Le Boterf (2003), as situações do tipo 1 não necessitam de tratamento
particular para se tornarem oportunidades de desenvolvimento de competências;
elas referem-se a procedimentos pedagógicos clássicos. As situações do tipo 2 e 3
necessitam de que certas condições estejam reunidas para se tornarem realmente
oportunidades de desenvolvimento de competências.

Pode-se dizer, então, que a competência é resultante da aplicação de
conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas pela pessoa em qualquer processo
de aprendizagem, seja ele natural ou induzido. Ela revela que o indivíduo aprendeu
algo novo, porque mudou sua forma de atuar. O indivíduo seria o construtor de suas
competências (LE BOTERF, 1995).

Integrando concepções de diversos autores, podem-se sintetizar os elementos que
se destacam no desenvolvimento de competências, através do seguinte checklist
(BITENCOURT, 2001):

As competências:


estão associadas ao desenvolvimento de conceitos, habilidades e atitudes;



demandam capacitação e se traduzem na capacidade de mobilizar recursos
em práticas de trabalho;



implicam em articular recursos e servem de pilar para a busca de melhores
desempenhos;



produzem questionamento constante e desencadeiam um processo de
aprendizagem individual, na qual a responsabilidade maior deve ser atribuída
ao próprio indivíduo (autodesenvolvimento);



são transferidas e consolidadas através do relacionamento com outras
pessoas (interação).

Cada um desses fatores pode estar combinado aos demais. Inclusive essa
separação responde mais a um critério didático que à descrição da realidade.
Determinadas práticas organizacionais podem incentivar o desenvolvimento de
competências, abrangendo todos esses aspectos ou privilegiando alguns deles
sobre os restantes (BITENCOURT, 2001).
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Quando se trata de desenvolvimento, Dutra (2007) afirma que os principais agentes
da administração de carreiras são as próprias pessoas, que devem se autodesenvolver buscando crescimento profissional.

2.2 A Engenharia de Produção

O tópico a seguir disserta sobre a Engenharia de Produção, seu histórico,
importância e as habilidades e competências que formam o perfil desse profissional.

2.2.1 Histórico da Engenharia de Produção

No início da produção de mercadorias, o artesão desenvolvia todas as fases
produtivas, desde a concepção e criação do produto, até sua execução final. A
origem da Engenharia de Produção ocorre quando esse artesão, além de produzir,
preocupou-se em organizar, integrar, mecanizar, mensurar e aprimorar a produção.
Com a revolução industrial iniciada no século XVIII, na Inglaterra, houve o
aparecimento da manufatura introduzindo a máquina-ferramenta. Isso passou a
exigir um tratamento mais adequado aos processos de produção. No entanto,
somente no final do século XIX, principalmente a partir do trabalho de Frederick
Winslow Taylor (1856-1915), surgiram atividades de sistema integrados de
produção, que se relacionam mais diretamente com essa modalidade de
engenharia, tal como se concebe atualmente. Nessa trajetória, devem-se destacar
também os trabalhos do Engenheiro Henry Laurence Gantt Medal (1861-1919),
autor do “Gráfico de GANTT” e do casal Frank Bunker Gilbreth (1868-1924) e Lillian
Moller Gilbreth (1878-1972) considerada uma das pioneiras da ergonomia. (LEME,
1983).

A formação em Engenharia de Produção no Brasil se iniciou na segunda metade do
século XX, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP), com a
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criação das disciplinas: Engenharia de Produção e Complemento de Organização
Industrial, por iniciativa do Professor Ruy Aguiar da Silva Leme. O professor Leme
mostra, no documento “História de Engenharia de Produção no Brasil” (1983) que,
com esse ato, o nascimento da Engenharia de Produção no Brasil é datado de abril
de 1955. Em 1959, o Professor Leme propôs desdobrar o curso de Engenharia
Mecânica em duas opções: Projeto e Produção. Nascia, então, o primeiro curso de
Engenharia de Produção do país. As razões para adotar-se o nome de Engenharia
de Produção para essa modalidade, quando o mais lógico seria Engenharia
Industrial, tal como a “Industrial Engineering” dos Estados Unidos, deve-se ao fato
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os Conselhos Regionais de
Engenharia e Agronomia, o sistema CONFEA/CREAs, já ter definido o Engenheiro
Industrial “como um misto de engenheiro químico, mecânico e metalúrgico, com uma
maior especialização em um destes setores” (FLEURY, 2008).

A Produção, como opção da Engenharia Mecânica da Poli/USP, perdurou até 1970.
“Em 27 de novembro de 1970, a Congregação da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP) aprovou a criação de uma graduação autônoma
em Engenharia de Produção”. “Em agosto de 1976, o decreto nº 78.319 concedeu
reconhecimento ao curso de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo”. Novamente a USP é pioneira, ao criar o primeiro curso
de Engenharia de Produção “plena” do país.

O nascimento e o crescimento da Engenharia de Produção no país são, portanto,
relativamente recentes e estão fortemente ligados ao crescimento econômico
brasileiro, sobretudo ao desenvolvimento da indústria brasileira. Com base no
GRÁF.1, pode-se perceber que o número de inscritos, matriculados, vagas e
ingressantes cresceu exponencialmente.
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GRÁFICO 1 – Crescimento dos inscritos, matriculados, vagas, ingressantes e concluintes dos cursos
de Engenharia de Produção
3
Fonte: INEP, 2011.

De acordo com as Referências Nacionais dos Cursos de Engenharia do Ministério
da Educação (MEC) (BRASIL, 2002), o Engenheiro de Produção é um profissional
de formação generalista, que projeta, implanta, opera, otimiza e mantém sistemas
integrados de produção de bens e serviços, envolvendo homens, materiais,
tecnologias, custos e informação, bem como sua interação com o meio ambiente;
analisa a viabilidade econômica, incorporando conceitos e técnicas da qualidade em
sistemas produtivos; coordena e/ou integra grupos de trabalho na solução de
problemas de engenharia, englobando aspectos técnicos, econômicos, políticos,
sociais, éticos, ambientais e de segurança. Coordena e supervisiona equipes de
trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras
e serviços técnicos; e efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e
pareceres. Em suas atividades, considera a ética, a segurança, a legislação e os
impactos ambientais.

Cunha (2004) traça o perfil desejado para o engenheiro de produção em termos de
sua capacitação técnica e de seu modo de atuação dentro de sua empresa ou
instituição. Em termos técnicos, ele deve ser capaz de atuar fundamentalmente na
organização das atividades de produção, assim recebendo treinamento em métodos
3

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br
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de gestão e em técnicas de otimização da produção. Quanto a seu modo de
atuação, deve ser preparado, acima de tudo, para ser um profissional capaz de
estabelecer as interfaces entre as áreas que atuam diretamente sobre os sistemas
técnicos e entre elas e a área administrativa da empresa. Esse perfil tem tornado
esse profissional muito procurado pelas empresas, por sua capacitação híbrida
gerencial-técnica.

2.3 O Perfil do Engenheiro de Produção

O campo de atuação da Engenharia de Produção é muito vasto, sendo necessário
destacar que:
Compete à Engenharia de Produção o projeto, a implantação, a operação, a
melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e
serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia.
Compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes
sistemas para a sociedade e o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos
especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais,
conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto da
engenharia. (ABEPRO, 2001).

Produzir é mais que simplesmente utilizar conhecimento científico e tecnológico. É
necessário integrar fatores de naturezas diversas, atentando para critérios de
qualidade, produtividade, custos, responsabilidade social etc. A Engenharia de
Produção, ao voltar sua ênfase para características de produtos (bens e/ou serviços)
e de sistemas produtivos, vincula-se fortemente às ideias de projetar e viabilizar
produtos e sistemas produtivos, planejar a produção, produzir e distribuir produtos
que a sociedade valoriza. Essas atividades, tratadas em profundidade e de forma
integrada pela Engenharia de Produção, são fundamentais para a elevação da
qualidade de vida e da competitividade do país. (CUNHA, 2004).

Partindo-se da definição dada, identifica-se uma base científica e tecnológica própria
da Engenharia de Produção, que a caracteriza como grande área. Esse conjunto de
conhecimentos é fundamental para que qualquer tipo de sistema produtivo tenha um
funcionamento coordenado e eficaz.
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A ABEPRO subdivide a Engenharia de Produção em 10 subáreas, que balizam essa
modalidade na Graduação, na Pós-Graduação, na Pesquisa e nas Atividades
Profissionais, conforme apresenta o QUADRO 8.
QUADRO 8 – Áreas e subáreas da Engenharia de Produção
Área

Descrição

1. ENGENHARIA DE
OPERAÇÕES
E
PROCESSOS
DA
PRODUÇÃO.

Projetos, operações e melhorias dos
sistemas que criam e entregam os
produtos (bens ou serviços) primários
da empresa.

2. LOGÍSTICA

Técnicas para o tratamento das
principais questões envolvendo o
transporte, a movimentação, o estoque
e o armazenamento de insumos e
produtos, visando à redução de custos,
à garantia da disponibilidade do
produto, bem como ao atendimento dos
níveis de exigências dos clientes.

3. PESQUISA
OPERACIONAL

Resolução
de
problemas
reais
envolvendo situações de tomada de
decisão,
através
de
modelos
matemáticos
habitualmente
processados
computacionalmente.
Aplica conceitos e métodos de outras
disciplinas científicas na concepção, no
planejamento ou na operação de
sistemas para atingir seus objetivos.
Procura, assim, introduzir elementos de
objetividade
e
racionalidade
nos
processos de tomada de decisão, sem
descuidar dos elementos subjetivos e
de enquadramento organizacional que
caracterizam os problemas.

4. ENGENHARIA DA
QUALIDADE.

Planejamento, projeto e controle de
sistemas de gestão da qualidade que
considerem o gerenciamento por
processos, a abordagem factual para a
tomada de decisão e a utilização de
ferramentas da qualidade.

Subáreas
1.1. Gestão de Sistemas de
Produção e Operações.
1.2. Planejamento, Programação
e Controle da Produção.
1.3. Gestão da Manutenção.
1.4. Projeto de Fábrica e de
Instalações
Industriais:organização industrial,
layout/arranjo físico.
1.5. Processos
Produtivos
Discretos
e
Contínuos:
procedimentos,
métodos
e
sequências.
1.6. Engenharia de Métodos.
2.1. Gestão
da
Cadeia
de
Suprimentos.
2.2. Gestão de Estoques.
2.3. Projeto e Análise de Sistemas
Logísticos.
2.4. Logística Empresarial.
2.5. Transporte e Distribuição
Física.
2.6. Logística Reversa.

3.1. Modelagem, Simulação e
Otimização.
3.2. Programação Matemática.
3.3. Processos Decisórios.
3.4. Processos Estocásticos.
3.5. Teoria dos Jogos.
3.6. Análise de Demanda.
3.7. Inteligência Computacional.

4.1. Gestão de Sistemas da
Qualidade.
4.2. Planejamento e Controle da
Qualidade.
4.3. Normalização, Auditoria e
Certificação para a Qualidade.
4.4. Organização Metrológica da
Qualidade.
4.5. Confiabilidade de Processos
e Produtos.
(continua)
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5. ENGENHARIA DO
PRODUTO

6. ENGENHARIA
ORGANIZACIONAL

7. ENGENHARIA
ECONÔMICA

8. ENGENHARIA DO
TRABALHO

9. ENGENHARIA DA
SUSTENTABILIDADE

Conjunto de ferramentas e processos
de projeto, planejamento, organização,
decisão e execução envolvidas nas
atividades estratégicas e operacionais
de desenvolvimento de novos produtos,
compreendendo desde a concepção até
o lançamento do produto e sua retirada
do mercado com a participação das
diversas áreas funcionais da empresa.
Conjunto
de
conhecimentos
relacionados
à
gestão
das
organizações, englobando em seus
tópicos o planejamento estratégico e
operacional,
as
estratégias
de
produção, a gestão empreendedora, a
propriedade intelectual, a avaliação de
desempenho
organizacional,
os
sistemas de informação e sua gestão e
os arranjos produtivos.
Formulação, estimação e avaliação de
resultados econômicos para avaliar
alternativas para a tomada de decisão,
consistindo em um conjunto de técnicas
matemáticas
que
simplificam
a
comparação econômica.
Projeto, aperfeiçoamento, implantação e
avaliação de tarefas, sistemas de
trabalho,
produtos,
ambientes
e
sistemas para fazê-los compatíveis com
as
necessidades,
habilidades
e
capacidades das pessoas visando à
melhor qualidade e produtividade,
preservando a saúde e a integridade
física. Seus conhecimentos são usados
na compreensão das interações entre
os humanos e outros elementos de um
sistema. Pode-se também afirmar que
esta área trata da tecnologia da
interface máquina – ambiente – homem
– organização.

Planejamento da utilização eficiente dos
recursos
naturais
nos
sistemas
produtivos diversos, da destinação e
tratamento dos resíduos e efluentes
destes sistemas, bem como da
implantação de sistema de gestão
ambiental e responsabilidade social.

5.1. Gestão do Desenvolvimento
de Produto.
5.2. Processo
de
Desenvolvimento do Produto.
5.3. Planejamento e Projeto do
Produto.

6.1. Gestão
Estratégica
e
Organizacional.
6.2. Gestão de Projetos.
6.3. Gestão
do
Desempenho
Organizacional.
6.4. Gestão da Informação.
6.5. Redes de Empresas.
6.6. Gestão da Inovação.
6.7. Gestão da Tecnologia.
6.8. Gestão do Conhecimento.
7.1. Gestão Econômica.
7.2. Gestão de Custos.
7.3. Gestão de Investimentos.
7.4. Gestão de Riscos.

8.1. Projeto e Organização do
Trabalho.
8.2. Ergonomia.
8.3. Sistemas de Gestão de
Higiene e Segurança do Trabalho.
8.4. Gestão
de
Riscos
de
Acidentes do Trabalho.

9.1. Gestão Ambiental.
9.2. Sistemas
de
Gestão
Ambiental e Certificação.
9.3. Gestão de Recursos Naturais
e Energéticos.
9.4. Gestão de Efluentes e
Resíduos Industriais.
9.5. Produção mais Limpa e
Ecoeficiência.
9.6. Responsabilidade Social.
9.7. Desenvolvimento
Sustentável.
(continua)
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(conclusão)
Universo de inserção da educação
superior em engenharia (graduação,
pós-graduação, pesquisa e extensão) e
suas áreas afins, a partir de uma
abordagem sistêmica englobando a
gestão dos sistemas educacionais em
todos os seus aspectos: a formação de
pessoas (corpo docente e técnicoadministrativo); a organização didáticopedagógica, especialmente o projeto
pedagógico de curso; as metodologias e
os meios de ensino/aprendizagem.
10. EDUCAÇÃO EM
Pode-se
considerar,
pelas
ENGENHARIA
DE
características
encerradas
nesta
PRODUÇÃO
especialidade como uma “Engenharia
Pedagógica”, que busca consolidar
essas questões, assim como visa
apresentar como resultados concretos
das
atividades
desenvolvidas,
alternativas viáveis de organização de
cursos para o aprimoramento da
atividade docente, campo em que o
professor já se envolve intensamente,
sem encontrar estrutura adequada para
o aprofundamento de suas reflexões e
investigações.
Fonte: ABEPRO, 2008. (adaptado)

10.1. Estudo da Formação do
Engenheiro de Produção.
10.2. Estudo do Desenvolvimento
e Aplicação da Pesquisa e da
Extensão em Engenharia de
Produção.
10.3. Estudo da Ética e da Prática
Profissional em Engenharia de
Produção
10.4. Práticas Pedagógicas e
Avaliação Processo de EnsinoAprendizagem em Engenharia de
Produção.
10.5. Gestão e Avaliação de
Sistemas Educacionais de Cursos
de Engenharia de Produção.

Uma análise mais detalhada da formação oferecida atualmente indica que esses
conhecimentos e habilidades são próprios e característicos da Engenharia de
Produção. Além disso, a Engenharia de Produção trabalha esses assuntos de forma
integrada, considerando como cada um deles se enquadra dentro do conjunto que
compõe um sistema produtivo. Ressalta-se que a aplicação desses conhecimentos
requer a base de formação que existe apenas na Engenharia.

Tomando como referência as Diretrezes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Engenharia – Resolução N.11 do Conselho Nacional de
Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES), Cunha (2004) apresenta uma
proposta de Diretrizes Curriculares para os cursos de EP também baseada em
competências, indicando, além das competências, as habilidades requeridas para o
engenheiro de produção. Essa proposta, adotada pela ABEPRO, é referenciada em
seu sítio e está representada no QUADRO 9, abaixo.
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QUADRO 9 – Competências do Engenheiro de Produção
Dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros, a fim de produzir, com
eficiência e ao menor custo, considerando a possibilidade de melhorias contínuas.
Utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar sistemas de produção e auxiliar
2
na tomada de decisões.
Projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos, levando em
3
consideração os limites e as características das comunidades envolvidas.
Prever e analisar demandas, selecionar conhecimento científico e tecnológico, projetando
4
produtos ou melhorando suas características e funcionalidade.
Incorporar conceitos e técnicas da qualidade em todo o sistema produtivo, tanto nos seus
5
aspectos tecnológicos quanto organizacionais, aprimorando produtos e processos, e
produzindo normas e procedimentos de controle e auditoria.
Prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo a interação entre as organizações
6
e os seus impactos sobre a competitividade.
Acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-os a serviço da
7
demanda das empresas e da sociedade.
Compreender a inter-relação dos sistemas de produção com o meio ambiente, tanto no que
8
se refere à utilização de recursos escassos quanto à disposição final de resíduos e rejeitos,
atentando para a exigência de sustentabilidade.
Utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como avaliar a viabilidade
9
econômica e financeira de projetos.
10
Gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas empresas utilizando tecnologias adequadas.
Fonte: ABEPRO, 2001. (adaptado)
1

Além das competências, a ABEPRO elenca as habilidades que se esperam do
Engenheiro de Produção, apresentadas no QUADRO 10.
QUADRO 10 – Habilidades do Engenheiro de Produção
1
Compromisso com a ética profissional.
2
Iniciativa empreendedora.
3
Disposição para autoaprendizado e educação continuada.
4
Comunicação oral e escrita.
5
Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos.
6
Visão crítica de ordens de grandeza.
7
Domínio de técnicas computacionais.
8
Domínio de língua estrangeira.
9
Conhecimento da legislação pertinente.
10
Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares.
11
Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas.
12
Compreensão dos problemas administrativos, sócio-econômicos e do meio ambiente.
13
Responsabilidade social e ambiental.
14
“Pensar globalmente, agir localmente”.
Fonte: ABEPRO, 2001. (adaptado)

Com esses conhecimentos, habilidades e competências compondo a formação do
egresso em EP, é esperado que ele deva estar capacitado a identificar e solucionar
problemas ligados às atividades de projeto, operação e gerenciamento do trabalho e
de sistemas de produção, considerando aspectos humanos, econômicos, sociais e
ambientais em atendimento às demandas da sociedade.
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No entanto, Santos (2008, p. 25) afirma que:
De forma genérica e abrangente como estão expostas atualmente, as
competências das Diretrizes Curriculares não possibilitam uma gestão da
graduação baseada em competências. Embora haja grande mobilização a
favor das competências, elas não são definidas em seus detalhes, não se
planeja sua implementação e, assim, não se tem como avaliá-las.

A esse argumento soma-se a discussão apresentada anteriormente sobre o conceito
de competências, sua abrangência enquanto tema de pesquisa e a forma como é
endereçada pelas DCN.
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo, descrevem-se os procedimentos metodológicos, as características
básicas da pesquisa que serão adotados neste trabalho, que se referem: à natureza
e método da pesquisa, à população e à amostra investigada, às técnicas,
instrumento e estratégias utilizados para a coleta de dados e finalmente, aos
procedimentos utilizados para o tratamento estatístico, aos comentários e limitações
do método.

3.1 Caracterização da pesquisa

Quanto à natureza, esta pesquisa classifica-se como quantitativa. Para Appolinário
(2012), a pesquisa quantitativa prevê a mensuração de variáveis predeterminadas
buscando verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis. Appolinário
(2012) ainda cita análise de dados por meio de estatística, alto índice de
generalização e um papel neutro do pesquisador como características das
pesquisas quantitativas. Borchardt et al. (2009), Sant’anna (2002) e Silva (2008)
pautam seus trabalhos ou parte deles em estudos quantitativos.

Quanto ao tipo de pesquisa, o estudo se caracteriza como descritivo, pois pretende
identificar quais são as principais competências do Engenheiro de Produção
requeridas pelo mercado de trabalho no Norte de Minas. Segundo Gil (2002), a
pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características de
determinada população ou fenômeno ou estabelecer relações entre as variáveis.
Concomitantemente, Andrade (2002) destaca que a pesquisa descritiva foca-se em
observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o
pesquisador não interfere neles. Assim, os fenômenos do mundo físico e humano
são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador. Tripodi et al.4 (1975, citados
por MARCONI; LAKATOS, 2010) descreve o tipo quantitativo-descritivo como
investigações de pesquisa empírica, cujo objetivo é o delineamento ou análise das
4

TRIPODI, T. et alii. A análise da pesquisa social. Petrópolis, Rio de Janeiro: Alves, 1975.
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características, fatos ou fenômenos. Na área da administração, encontram-se vários
estudos descritivos, como os de Silva (2008), Bahry, Brandão e Freitas (2006).
Esses estudos têm como função principal uma precisa descrição de características
quantitativas de populações, organizações ou outras coletividades.

3.2 População e amostra

A população deste estudo foram as empresas localizadas no Norte de Minas.
Compreende-se por Norte de Minas o conjunto de 89 cidades localizadas nas
regiões de Pirapora, Bocaiuva, Grão Mogol, Montes Claros, Januária, Janaúba e
Salinas.

A amostra foi composta por profissionais de recursos humanos de empresas que
possuem profissionais exercendo funções características de um Engenheiro de
Produção. Foram escolhidas intencionalmente 25 empresas.

Sendo assim, o tipo de amostragem a ser utilizado é a não-probabilística. Segundo
Marconi e Lakatos (2010, p.54), “as técnicas de amostragem não-probabilística se
caracteriza por não fazer uso de fórmulas aleatórias de seleção.” Appolinário (2012)
reforça citando que as amostras não probabilísticas apresentam critérios de seleção
não ligados à teoria das probabilidades. Dentre as amostras não-probabilísticas ou
intencionais, optou-se pela amostragem por conveniência, que, segundo Appolinário
(2012), envolve a escolha de elementos devido a sua disponibilidade e/ou por
conveniência do pesquisador. Dessa forma, é interesse do pesquisador saber a
opinião de determinados elementos da população (empresas que possuem
Engenheiro de Produção).
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3.3 Técnicas de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada através de questionários (APÊNDICE A) enviados,
via correio eletrônico, às empresas selecionadas. Appolinário (2012) e Marconi e
Lakatos (2010) definem questionário como um documento constituído por uma série
de perguntas ordenadas. Marconi e Lakatos (2010) ainda ressaltam que junto do
questionário, deve ser enviada uma nota explicitando a natureza da pesquisa, sua
importância e a relevância das respostas.

3.3.1 Construção do instrumento de coleta de dados

As variáveis de estudo do questionário foram resultados de análise das habilidades
e competências e adaptação de estudos semelhantes (BORCHARDT et al., 2009). A
construção do questionário seguiu as seguintes etapas:
1. identificação das competências citadas e das formas de desenvolvimento de
competências citadas pelo grupo de consultores;
2. agrupamento das competências e suas formas de desenvolvimento com
mesmo significado;
3. validação das competências com o orientador da pesquisa;
4. elaboração do instrumento de coleta de dados.

O instrumento de pesquisa proposto foi um questionário fechado composto,
basicamente, por três seções. Na primeira seção, estão as informações necessárias
à caracterização das empresas respondentes. Na segunda seção, estão os dados
referentes à identificação das habilidades do Engenheiro de Produção, composta de
12 questões. Na terceira seção, estão os dados referentes à identificação das
competências do Engenheiro de Produção, composta de 17 questões. O
questionário utilizado compõe o APÊNDICE A deste documento.

Após a redação do questionário, foi aplicado um pré-teste com profissionais de duas
empresas de recrutamento e seleção e três professores com larga experiência no
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ensino de Engenharia. Para Marconi e Lakatos (2010), o pré-teste serve para
verificar se o questionário apresenta três importantes elementos:
a) Fidedignidade – qualquer pessoa que o aplique obterá sempre os mesmos
resultados.
b) Validade – os dados recolhidos são necessários à pesquisa.
c) Operatividade – vocabulário acessível e significado claro.

Segundo Gil (2010), o pré-teste não visa obter resultados referentes aos objetivos da
pesquisa. Ele está centrado na avaliação dos instrumentos, visando garantir sua
exatidão. Para a realização do pré-teste sejam selecionadas pessoas qualificadas e
experientes, que estejam a par dos objetivos da pesquisa. O pré-teste considerou a
clareza e precisão dos termos; a quantidade de perguntas; a forma das perguntas; a
ordem das perguntas e a introdução.

Utilizou-se escala Likert para mensurar a importância e o desempenho das
habilidades e competências do Engenheiro de Produção. Para Cunha (2007, p.24),
uma escala tipo Likert é composta por um conjunto de itens, e, em relação a cada
item, o indivíduo irá manifestar o grau de concordância.

Na escala de Likert, as respostas para cada item variam de acordo com o grau de
intensidade. Essa escala, com categorias ordenadas, igualmente espaçadas e com
igual número de categorias em todos os itens, é largamente utilizada em pesquisas
organizacionais (ALEXANDRE; FERREIRA, 2001; BADRI; DONALD; DONNA, 1995;
SARAPH; BENSON; SCHOROEDER, 1989; TAMIMI; GERSHON; CURRALL, 1995).

Para a avaliação das habilidades e competências, utilizou-se uma escala de vários
níveis de importância e desempenho, conforme QUADRO 11, abaixo.
QUADRO 11 – Escala utilizada para mensurar as habilidades e competências
Importância
(1) Muito pouca importância
(2) Pouca importância
(3) Importância média
(4) Muita importância
(5) Bastante importância
Fonte: Elaborado pelo autor.

Desempenho
(1) Péssimo
(2) Ruim
(3) Razoável
(4) Bom
(5) Excelente
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Os questionários foram enviados por correio eletrônico entre os dias 21/08/2012 e
30/08/2012. A cada um deles foi anexada uma carta de apresentação, APENDICE
B, conforme sugerem Marconi e Lakatos (2010), contendo orientações e instruções
para devolução.

Foram enviados 25 questionários, do quais foram obtidas 14 respostas, o que
representa uma taxa de resposta de 56%. O objetivo da carta foi explicar os motivos
da pesquisa e também orientar as empresas sobre a devolução do questionário e
prazos para devolução.

Variáveis em estudo
As variáveis incorporadas no questionário são apresentadas nos QUADROS 12 e
13. Foram identificadas, segundo a ABEPRO (2001), 12 habilidades (QUADRO 12).
QUADRO 12 – Habilidades requeridas do Engenheiro de Produção
1
Empreendedorismo
2
Iniciativa
3
Comunicação Oral
4
Comunicação Escrita
5
Leitura e Interpretação
6
Visão Crítica e Ordem de Grandeza
7
Domínio de Técnicas Computacionais
8
Desenvoltura em Língua Estrangeira
9
Trabalho em Equipe
10
Identificação de Problemas
11
Resolução de Problemas
12
Pensamento Sistêmico
Fonte: ABEPRO, 2001. (adaptado)

Já no QUADRO 13, são apresentadas, segundo ABEPRO (2001) 17 competências
do Engenheiro de Produção requeridas pelo mercado.
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QUADRO 13 – Competências requeridas do Engenheiro de Produção
1
Capacidade para avaliar e utilização recursos
2
Domínio de matemática e estatística
3
Capacidade de projetar e implementar sistemas
4
Capacidade de projetar e implementar processos
5
Capacidade de projetar e implementar produtos
6
Capacidade de melhorar sistemas
7
Capacidade de melhorar processos
8
Capacidade de melhorar produtos
9
Capacidade de prever e analisar demandas
10
Capacidade de selecionar conhecimento técnico
11
Capacidade de prever evolução de cenários
12
Capacidade de promover atualização dos avanços tecnológicos
13
Capacidade de gerenciar o fluxo da informação
14
Capacidade de analisar viabilidade econômica
15
Capacidade de analisar viabilidade financeira
16
Capacidade de utilizar indicadores de desempenho
17
Capacidade de entender a interação entre sistemas
Fonte: ABEPRO, 2001. (adaptado)

3.4 Técnica de análise e tratamento dos dados

Os dados obtidos na pesquisa foram codificados e tabulados para receberem
tratamento estatístico no Excel e no SPSS. Após a tabulação, realizou-se uma
análise exploratória dos dados. Nessa etapa não foram identificados questionários
que não atendiam aos critérios da pesquisa. Assim, 100% dos questionários foram
validados.

Os dados coletados foram compilados em uma base de dados eletrônica compatível
com o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) e, a seguir,
utilizou a estatística descritiva para cálculo das medidas de tendência central, das
medidas de dispersão, das medidas de posição. Também realizou o teste de Sinais
de Wilcoxon de modo a identificar diferenças significativas entre a importância e o
desempenho percebido das habilidades e competências do Engenheiro de
Produção.

Foram utilizadas técnicas não-paramétricas, por serem mais gerais e por se tratar de
dados que não têm uma distribuição normal (COLLIS; HUSSEY, 2005). Nesse
sentido, também não é necessário fazer suposições quanto ao modelo de
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distribuição de probabilidade da população, dado que o tipo de amostragem é
intencional. Para a validação da fidedignidade do instrumento (questionário), utilizouse uma técnica do coeficiente alfa de Cronbach, criado por Cronbach (1951).

Alfa de Cronbach
O Alfa de Cronbach é um dos mais conhecidos índices de confiabilidade da
consistência interna para questionários, verificando se realmente cada fator
expressa uma única ideia através do conjunto de variáveis indicadas na análise
fatorial (HAIR JR. et al.,1998).

Esse índice demonstra o grau em que os itens do questionário estão
interrelacionados. Um alto índice de confiabilidade torna mais provável a descoberta
de relacionamentos entre variáveis realmente relacionadas, enquanto que a baixa
confiabilidade leva a um grau de incerteza nas conclusões, ou seja, apenas as
grandes diferenças de opiniões são detectadas. Quando as diferenças são
pequenas, não é possível identificar se a diferença é real ou se deve a algum erro
existente na formulação ou entendimento da questão (HAYES, 2001).

O alfa é analisado observando-se uma variação de 0 a 1; quanto mais próximo de 1
estiver o seu valor, maior é a confiabilidade do fator. George e Mallery (2003, citados
por GLIEM; GLIEM, 2003), fornecem a seguinte regra: >0,90 – Excelente; >0,80 –
Bom; >0,70 – Aceitável; >0,60 – Questionável; >0,50 – Ruim e <0,50 – Inaceitável. É
importante salientar que a alta fidedignidade não garante bons resultados, mas não
existem bons resultados sem confiabilidade.

Foi realizado o teste do Alfa de Cronbach em todas as variáveis analisadas sobre as
habilidades requeridas pelo mercado, TAB.1, e também sobre as competências
requeridas pelo mercado do Norte de Minas (TAB.2).
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TABELA 1 – Alfa de Cronbach para as habilidades
Alfa de Cronbach se o
item for excluído
(Importância)
Empreendedorismo
0,884
Iniciativa
0,892
Comunicação Oral
0,893
Comunicação Escrita
0,876
Desenvoltura em Leitura e Interpretação
0,881
Visão Crítica e Ordem de Grandeza
0,883
Domínio de Técnicas Computacionais
0,892
Língua Estrangeira
0,888
Trabalho em Equipe
0,894
Identificação de Problemas
0,880
Resolução de Problemas
0,881
Pensamento Sistêmico
0,885
Alfa de Cronbach = 0,884
Fonte: Dados da Pesquisa.
Habilidades

Alfa de Cronbach se o
item for excluído
(Desempenho)
0,869
0,869
0,881
0,875
0,872
0,870
0,874
0,870
0,872
0,866
0,872
0,877

TABELA 2 – Alfa de Cronbach para as competências

Competências
Capacidade para avaliar e utilização recursos
Domínio de matemática e estatística
Capacidade de projetar e implementar sistemas
Capacidade de projetar e implementar processos
Capacidade de projetar e implementar produtos
Capacidade de melhorar sistemas
Capacidade de melhorar processos
Capacidade de melhorar produtos
Capacidade de prever e analisar demandas
Capacidade de selecionar conhecimento técnico
Capacidade de prever evolução de cenários
Capacidade de promover atualização dos avanços tecnológicos
Capacidade de gerenciar o fluxo da informação
Capacidade de analisar viabilidade econômica
Capacidade de analisar viabilidade financeira
Capacidade de utilizar indicadores de desempenho
Capacidade de entender a interação entre sistemas
Alfa de Cronbach = 0,901
Fonte: Dados da pesquisa.

Alfa de Cronbach
se o item for
excluído
(Importância)
0,902
0,899
0,896
0,902
0,909
0,899
0,904
0,911
0,900
0,904
0,905
0,905
0,903
0,911
0,910
0,903
0,906

Alfa de
Cronbach se o
item for excluído
(Desempenho)
0,893
0,893
0,890
0,892
0,890
0,888
0,891
0,890
0,891
0,894
0,897
0,895
0,893
0,895
0,894
0,890
0,891

A partir dos resultados apresentados nas TAB.1 e 2, verifica-se que as medidas
ficaram acima do nível mínimo (0,70) recomendado por Hair Jr. et al. (1998).

Apesar da possibilidade de aumentar o valor do Alfa de Cronbach com a retirada de
alguns itens em ambas as escalas, o autor optou por manter todas as variáveis, pois
o Alfa de Cronbach calculado é considerado bom para as habilidades e excelente
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para as competências, segundo George e Mallery (2003, citados por GLIEM; GLIEM,
2003).
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados empíricos coletados junto às
empresas do Norte de Minas, através dos questionários. As análises visam
estruturar as informações do estudo de forma a responder aos objetivos da
pesquisa.

Os dados serão apresentados primeiramente de forma descritiva, e depois se
apresenta os resultados da análise estatística. O capítulo contempla ainda, uma
análise demográfica das empresas respondentes.

4.1 Caracterização das empresas participantes

A caracterização das empresas participantes foi realizada com base nas perguntas
da primeira seção do questionário (Apendice A).

Visando assegurar o sigilo das informações e preservar a identificação das
empresas entrevistadas, os nomes e a localização das empresas serão
preservados.

O tempo de atuação das empresas participantes, houve uma maior incidência de
empresas (58%) com mais de 20 anos no mercado. Apenas uma atua há menos de
5 anos no mercado norte-mineiro; duas têm o tempo de atuação entre 6 e 10 anos, e
três empresas têm entre 11 e 20 anos de atuação.

Em relação aos setores de atuação, não existe predominância no grupo de
empresas. Existem representantes em diversas setores: empresas atuando nos
setores de Metalurgia, Madeira e Móveis, Farmacêutica, Têxtil, Química, Alimentos e
Bebidas, Construção Civil e Fabricação de Produtos Ópticos.
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Em relação ao número de funcionários, 50% das empresas têm entre 51 e 200
funcionários; 4 empresas têm entre 201 e 500 funcionários; e 3 possuem mais de
500 funcionários e podem ser consideradas, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2012), como empresas de grande porte.
É importante ressaltar que nenhuma empresa possui menos que 50 funcionários,
conforme a TAB. 3.
TABELA 3 – Número de funcionários das empresas participantes
Número de funcionários
0-50 funcionários
51-200 funcionários
201-500 funcionários
+500 funcionários

Empresas
0
7
4
3

%
0%
50%
29%
21%

Fonte: Dados da Pesquisa.

Em relação à presença do Engenheiro de Produção, 10 empresas têm esse
profissional em seu quadro de funcionários enquanto apenas 4 empresas ainda não
têm esse profissional, conforme GRÁF. 2 abaixo.

28,57

Possui algum EP na empresa?

Sim
Não
71,43

GRÁFICO 2 – Percentual de Engenheiro de Produção nas empresas
Fonte: Dados da pesquisa.
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Entre as empresas que não possuem um Engenheiro de Produção em seu quadro
de funcionários (4), três possuem outros profissionais que desempenham funções
relacionadas à Engenharia de Produção, conforme mostra a TAB.4.
TABELA 4 – Cruzamento entre a presença de Engenheiro de Produção x outros profissionais

Sim
Possui EP na
empresa
Não
Fonte: Dados da Pesquisa.

Possui outro profissional desempenhado as funções de um EP
Sim
Não
9
1
3
1

4.2 Resultados dos questionários

Os dados apresentados nesta seção mostram a percepção das empresas
respondentes quanto ao grau em que as habilidades e competências do Engenheiro
de Produção são requeridas pelo mercado do Norte de Minas.

Análise das Habilidades
Segue, na TAB.5, o percentual de respostas da pesquisa, em cada uma das
habilidades analisadas, sobre o grau de importância e desempenho das habilidades
requeridas pelo mercado de trabalho.
TABELA 5 – Percentual das respostas quanto às habilidades

Habilidades
Empreendedorismo
Iniciativa
Comunicação Oral
Comunicação Escrita
Leitura e Interpretação
Visão Crítica e Ordem de
Grandeza
Domínio de Técnicas
Computacionais
Desenvoltura em Língua
Estrangeira
Trabalho em Equipe
Identificação de Problemas
Resolução de Problemas
Pensamento Sistêmico

Avaliação da Importância
1= muito pouco importância
5 = bastante importância
1
2
3
4
0,0%
7,1%
57,1% 28,6%
0,0%
0,0%
0,0%
35,7%
0,0%
0,0%
0,0%
50,0%
0,0%
0,0%
28,6% 35,7%
0,0%
0,0%
0,0%
35,7%

5
7,1%
64,3%
50,0%
35,7%
64,3%

Avaliação do Desempenho
1 = péssimo
5 = Excelente
1
2
3
4
15,4%
7,7%
38,5% 23,1%
0,0%
7,7%
30,8% 23,1%
0,0%
0,0%
7,7%
69,2%
0,0%
7,7%
15,4% 46,2%
0,0%
0,0%
7,7%
61,5%

5
15,4%
38,5%
23,1%
30,8%
30,8%

0,0%

0,0%

0,0%

35,7%

64,3%

0,0%

0,0%

23,1%

46,2%

30,8%

0,0%

0,0%

14,3%

50,%

35,7%

0,0%

0,0%

38,5%

46,2%

15,4%

14,3%

7,1%

28,6%

35,7%

14,3%

30,8%

38,5%

15,4%

15,4%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
7,1%
0,0%

28,6%
28,6%
21,4%
57,1%

71,4%
71,4%
71,4%
42,9%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

7,7%
0,0%
0,0%
7,7%

23,1%
38,5%
23,1%
30,8%

30,8%
30,8%
38,5%
38,5%

38,5%
30,8%
38,5%
23,1%

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Em relação à importância, das 12 habilidades apresentadas, 7 (sete) se destacam
das demais por terem obtido nota 5 (cinco) em mais de 50% das empresas
entrevistadas. São elas: trabalho em equipe (71,4%); identificação de problemas
(71,4%); resolução de problemas (71,4%); iniciativa (64,3%); leitura e interpretação
(64,3%); visão crítica e ordem de grandeza (64,3%); comunicação oral(50,0%).

Em relação ao desempenho, das 12 habilidades apresentadas, em nenhuma delas
mais que 50,0% das empresas avaliaram o desempenho como excelente (nota 5).
Pode-se destacar negativamente, a desenvoltura em lingua estrangeira, habilidade
que nehuma das empresas (0,0%) avaliou o desempenho como excelente (nota 5).
Dentre as habilidades que obtiveram nota 5, iniciativa (38,5%); trabalho em equipe
(38,5%) e resolução de problemas (38,5%) foram as que obtiveram um melhor
desempenho.

Na TAB.6, estão demonstradas as medidas descritivas dos escores das habilidades
analisadas: valores mínimos, máximos, a média, a mediana e o desvio padrão, que
têm como objetivo resumir os dados, a fim de que se possam tirar conclusões. A
média foi adotada como medida-chave para as análises dos escores obtidos.
TABELA 6 – Medidas descritivas dos escores das habilidades analisadas
Habilidades

N
14
14
14
14
14

Empreendedorismo
Iniciativa
Comunicação Oral
Comunicação Escrita
Leitura e Interpretação
Visão Crítica e Ordem
14
de Grandeza
Domínio de Técnicas
14
Computacionais
Desenvoltura em
14
Língua Estrangeira
Trabalho em Equipe
14
Identificação de
14
Problemas
Resolução de
14
Problemas
Pensamento Sistêmico
14
Fonte: Dados da Pesquisa.

Avaliação da Importância
Min Max Média Med
2
5
3,36
3,00
4
5
4,64
5,00
4
5
4,50
4,50
3
5
4,07
4,00
4
5
4,64
5,00

D.P
0,745
0,497
0,519
0,829
0,497

N
13
13
13
13
13

Avaliação do desempenho
Min Max Média Med
1
5
3,15
3,00
2
5
3,92
4,00
3
5
4,15
4,00
2
5
4,00
4,00
3
5
4,23
4,00

D.P
1,281
1,038
0,555
0,913
0,599

4

5

4,64

5,00

0,497

13

3

5

4,08

4,00

0,760

3

5

4,21

4,00

0,699

13

3

5

3,77

4,00

0,725

1

5

3,29

3,50

1,267

13

1

4

2,15

2,00

1,068

4

5

4,71

5,00

0,469

13

2

5

4,00

4,00

1,000

4

5

4,71

5,00

0,469

13

3

5

3,92

4,00

0,862

3

5

4,64

5,00

0,633

13

3

5

4,15

4,00

0,801

4

5

4,43

4,00

0,514

13

2

5

3,77

4,00

0,927
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Em relação à importância, nota-se que as médias das 12 (doze) habilidades
analisadas é alta: a maioria ficou acima de 4 (quatro). Isso indica que grande parte
das habilidades do Engenheiro de Produção apontadas pela ABEPRO são muito
importantes para as empresas do Norte de Minas.
As habilidades mais importante para as empresas são “trabalho em equipe” e
“identificação de problemas”, com média 4,71; e a habilidade menos importante é
“desenvoltura em língua estrangeira”, com média igual a 3,29. Além de obterem as
maiores médias, “trabalho em equipe” e “identificação de problemas” também
tiveram o menor desvio-padrão (0,469), o que demonstra baixa variabilidade na
avaliação da importância dessas habilidades. Ou seja, todas as empresas atribuíram
muita importância ou bastante importância a essas habilidades. Já a habilidade
“desenvoltura em língua estrangeira”, além de obter a menor média, também obteve
o maior desvio-padrão (1,267). Esse fato demonstra uma grande variabilidade em
relação a essa habilidade, ou seja, a avaliação das empresas sofre grande variação,
indo de pouca importância a bastante importância.

Em relação ao desempenho, a habilidade em que os profissionais de Engenharia de
Produção obtiveram um melhor resultado, sob a óptica das empresas do Norte de
Minas, foi “leitura e interpretação”, com média igual a 4,23; e a habilidade
identificada com o menor desempenho, foi “desenvoltura em lingua estrangeira”,
com média igual a 2,15. Apesar de ter obtido a maior média, a habilidade “leitura e
interpretação” obteve o segundo menor desvio-padrão (0,599), ficando atrás da
habilidade “comunicação oral”, que obteve desvio padrão igual a 0,555. Esses dados
indicam um desempenho mais uniforme entre os Engenheiros de Produção das
empresas estudadas em relação a essas duas habilidades. A habilidade
“desenvoltura em lingua estrangeira” obteve desvio-padrão igual a 1,068, sendo o
segundo maior, atrás apenas da habilidade “empreendedorismo”, com desviopadrão igual a 1,281. Esses resultados indicam que, além de um desempenho
médio ruim, os Engenheiros de Produção que atuam no Norte de Minas,
demonstram uma performance muito irregular quanto a essas duas habilidades.

Para fins de análise da importância, as habilidades foram classificadas em três
grupos: Mais Importante, Importante e Menos Importante. Para isso, será utilizada a
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divisão dos quartis da média dos escores obtidos para as habilidades, com os
valores considerados em uma amostra ordenada, conforme segue abaixo:


Menos importante = Quartil inferior = é o valor que delimita os 25% menores
valores da amostra ordenada.



Importante = Mediana = é o valor até o qual se encontram 50% da amostra
ordenada.



Mais importante = Quartil superior = valor a partir do qual se encontram 25%
dos valores mais elevados da amostra ordenada.

No GRÁF.3, observam-se os três grupos de habilidades; o quartil inferior e o quartil
superior delimitam respectivamente os 25% menores valores e os 25% maiores
valores.
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GRÁFICO 3 – Média da importância das habilidades
Fonte: Dados da Pesquisa

As habilidades que ficaram posicionadas no quartil superior são:


10 – Identificação de problemas



9 – Trabalho em equipe



11 – Resolução de problemas

4

4,5

Quartil
superior

5
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As habilidades que compuseram a mediana são:


6 – Visão crítica e ordem de grandeza



5 – Leitura e interpretação



2 – Iniciativa



3 – Comunicação oral



12 – Pensamento sistêmico



7 – Domínio de técnicas computacionais

As habilidades que ficaram posicionadas no quartil inferior são


4 – Comunicação escrita



1 – Empreendedorismo



8 – Desenvoltura em língua estrangeira

Análise do quartil superior
As habilidades identificadas no quartil superior, que representam os 25% das
maiores

médias,

ou

seja,

as

habilidades

mais

importantes

referem-se,

principalmente, aos aspectos relacionados ao dia a dia (do chão de fábrica) das
empresas, como: identificar e resolver problemas e trabalhar em equipe, conforme
GRÁF. 4.

Identificação de Problemas

4,71

Trabalho em Equipe

4,71

Resolução de Problemas

4,64

4,6

4,62

4,64

4,66

4,68

GRÁFICO 4 – Média da importância das habilidades do quartil superior
Fonte: Dados da Pesquisa.

4,7

4,72
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Análise do quartil inferior
As habilidades relacionadas no quartil inferior, que representam 25% das menores
médias, ou seja, as habilidades menos importantes, referem-se, principalmente, aos
aspectos pessoais e de comunicação, como: comunicação escrita, desenvoltura em
lingua estrangeira e empreendedorismo, conforme GRÁF. 5.

Comunicação Escrita

4,07

Empreendedorismo

3,36

Desenvoltura em Língua Estrangeira

3,29
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GRÁFICO 5 – Média da importância das habilidades do quartil inferior
Fonte: Dados da Pesquisa.

Para fins de análise do desempenho, as habilidades foram classificadas em três
grupos: Melhor Desempenho, Desempenho Razoável e Pior Desempenho. Para
isso, será utilizada a divisão dos quartis da média dos escores obtidos para as
habilidades, com os valores considerados em uma amostra ordenada, conforme
segue abaixo:


Pior desempenho = Quartil inferior = é o valor que delimita os 25% menores
valores da amostra ordenada.



Desempenho razoável = Mediana = é o valor até o qual se encontra 50% da
amostra ordenada.



Melhor desempenho = Quartil superior = valor a partir do qual se encontram
25% dos valores mais elevados da amostra ordenada.
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Em relação ao desempenho, observam-se, conforme o GRÁF.6, três grupos de
habilidades. O quartil inferior e o quartil superior delimitam respectivamente os 25%
menores valores e os 25% maiores valores.
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GRÁFICO 6 – Média do desempenho das habilidades
Fonte: Dados da Pesquisa.

As habilidades que ficaram posicionadas no quartil superior são:


5 – Leitura e interpretação



11 – Resolução de problemas



3 – Comunicação oral

As habilidades que comporam a mediana foram:


6 – Visão crítica e ordem de grandeza



9 – Trabalho em equipe



4 – Comunicação escrita



10 – Identificação de problemas



2 – Iniciativa



12 – Pensamento sistêmico

4,00

4,50
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As habilidades que ficaram no quartil inferior são:


7 – Domínio de técnicas computacionais



1 – Empreendedorismo



8 – Desenvoltura em lingua estrangeira

Análise do quartil superior
As habilidades identificadas no quartil superior, que representam os 25% das
maiores médias, ou seja, as habilidades nas quais os profissionais de Engenharia de
Produção demonstram os mellhores desempenho, referem-se, principalmente, a
aspectos relacionado ao dia a dia (do chão de fábrica) das empresas e a
comunicação, como: resolução de problemas; leitura e interpretação; e comunicação
oral, conforme GRÁF. 7.

Leitura e Interpretação

4,23

Resolução de Problemas

4,15

Comunicação Oral

4,15

4,10

4,12

4,14

4,16

4,18

GRÁFICO 7 – Média do desempenho das habilidades do quartil superior
Fonte: Dados da Pesquisa.

4,20

4,22

4,24
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Análise do quartil inferior
As habilidades relacionadas no quartil inferior, que representam 25% das menores
médias, ou seja, as habilidades nas quais os profissionais de Engenharia de
Produção demonstram os piores desempenho, referem-se, principalmente, aos
aspectos tecnológicos, pessoais e de comunicação, como: domínio de técnicas
computacionais, empreendedorismo e desenvoltura em lingua estrangeira, conforme
GRÁF. 8.

Domínio de Técnicas Computacionais

3,77

Empreendedorismo

3,15

Desenvoltura em Língua Estrangeira

2,15

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

GRÁFICO 8 – Média do desempenho das habilidades do quartil inferior
Fonte: Dados da Pesquisa.

Postos de Sinais de Wilcoxon
Com o objetivo de identificar se existem diferenças significativas entre a importância
das habilidades do Engenheiro de Produção e o desempenho dos profissionais em
relação a essas habilidades, foi realizado o teste não-paramétrico de sinais de
Wilcoxon. Segundo Bruni (2009), os modelos não-paramétricos não dependem de
parâmetros populacionais e de suas respectivas estimativas amostrais.

A TAB.7 apresenta os resultados do teste de sinais de Wilcoxon. A partir dessa
análise, ao nível de significância de 5%, pode-se afirmar que existem diferenças

57

significativas entre a avaliação da importância para as empresas e a avaliação
desempenho profissional dos Engenheiros de Produção, nas seguintes habilidades,
“iniciativa”; “leitura e interpretação”; “visão crítica e ordem de grandeza”;
“desenvoltura em língua estrangeira”; “identificação de problemas”; e “pensamento
sistêmico”. Assim, as habilidades citadas constituem os gaps dos profissionais de
Engenharia de Produção na região norte-mineira.
TABELA 7 – Teste de postos de sinais de Wilcoxon
Habilidades
Empreendedorismo
Iniciativa
Comunicação Oral
Comunicação Escrita
Leitura e Interpretação
Visão Crítica e Ordem de Grandeza
Domínio de Técnicas Computacionais
Desenvoltura em Língua Estrangeira
Trabalho em Equipe
Identificação de Problemas
Resolução de Problemas
Pensamento Sistêmico
Fonte: Dados da Pesquisa.

Postos com sinais de
Wilcoxon
Z
Sig. (2-tailed)
-0,574
0,566
-2,021
0,043
-1,667
0,096
0,000
1,000
-2,449
0,014
-2,333
0,020
-1,613
0,107
-2,570
0,010
-1,913
0,056
-2,640
0,008
-1,857
0,063
-2,264
0,024

Análise da
Diferença
Significativa?
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Análise das Competências

Segue, na TAB.8, o percentual de respostas da pesquisa, em cada um das
competências analisadas, sobre o grau de importância e desempenho das
competências requeridas pelo mercado de trabalho do Norte de Minas.
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TABELA 8 – Percentual das respostas quanto às competências

Competências

Avaliação da Importância
1= muito pouco importância
5 = bastante importância
1
2
3
4

Capacidade para avaliar
0,0%
e utilização recursos
Domínio de matemática e
0,0%
estatística
Capacidade de projetar e
0,0%
implementar sistemas
Capacidade de projetar e
0,0%
implementar processos
Capacidade de projetar e
0,0%
implementar produtos
Capacidade de melhorar
0,0%
sistemas
Capacidade de melhorar
0,0%
processos
Capacidade de melhorar
0,0%
produtos
Capacidade de prever e
0,0%
analisar demandas
Capacidade de
0,0%
selecionar conhecimento
técnico
Capacidade de prever
0,0%
evolução de cenários
Capacidade de promover
0,0%
atualização dos avanços
tecnológicos
Capacidade de gerenciar
0,0%
o fluxo da informação
Capacidade de analisar
0,0%
viabilidade econômica
Capacidade de analisar
0,0%
viabilidade financeira
Capacidade de utilizar
0,0%
indicadores de
desempenho
Capacidade de entender
0,0%
a interação entre
sistemas
Fonte: Dados da Pesquisa.

5

Avaliação do Desempenho
1 = péssimo
5 = excelente
1
2
3
4

5

0,0%

0,0%

42,9%

57,1%

0,0%

7,7%

23,1%

53,8%

15,4%

0,0%

14,3%

64,3%

21,4%

0,0%

7,7%

38,5%

46,2%

7,7%

0,0%

42,9%

42,9%

14,3%

15,4%

7,7%

46,2%

15,4%

15,4%

0,0%

21,4%

50,0%

28,6%

15,4%

0,0%

38,5%

38,5%

7,7%

28,6%

28,6%

28,6%

14,3%

23,1%

15,4%

46,2%

15,4%

0,0%

0,0%

21,4%

42,9%

35,7%

15,4%

23,1%

38,5%

15,4%

7,7%

0,0%

7,1%

21,4%

71,4%

15,4%

7,7%

15,4%

38,5%

23,1%

14,3%

0,0%

42,9%

42,9%

23,1%

7,7%

30,8%

23,1%

15,4%

0,0%

0,0%

85,7%

14,3%

0,0%

23,1%

15,4%

46,2%

15,4%

0,0%

14,3%

85,7%

0,0%

0,0%

23,1%

15,4%

61,5%

0,0%

7,1%

21,4%

64,3%

7,1%

0,0%

23,1%

30,8%

30,8%

15,4%

0,0%

14,3%

64,3%

21,4%

0,0%

30,8%

30,8%

30,8%

7,7%

0,0%

7,1%

92,9%

0,0%

0,0%

15,4%

23,1%

46,2%

15,4%

0,0%

35,7%

50,0%

14,3%

0,0%

53,8%

38,5%

0,0%

7,7%

7,1%

21,4%

42,9%

28,6%

7,7%

46,2%

23,1%

15,4%

7,7%

0,0%

7,1%

21,4%

71,4%

15,4%

7,7%

23,1%

38,5%

15,4%

0,0%

14,3%

42,9%

42,9%

15,4%

15,4%

23,1%

38,5%

7,7%

Em relação à importância, das 17 competências apresentadas, 3 (três) se destacam
das demais por terem obtido nota 5 (cinco) em mais de 50% das empresas
entrevistadas; são elas: capacidade de utilizar indicadores de desempenho (71,4%);
capacidade de melhorar processos (71,4%); capacidade para avaliar e utilizar
recursos (57,1%).

Em relação ao desempenho das 17 competências apresentadas, em nenhuma delas
mais que 50,0% das empresas avaliaram como excelente (nota 5). Destacam-se
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negativamente: capacidade de projetar e implementar produto e capacidade de
selecionar conhecimento técnico, competências cujo desempenho nenhuma das
empresas (0,0%) avaliou como excelente (nota 5). Dentre as competências que
obtiveram nota 5, capacidade de melhorar processos (23,1%) foi a que obteve uma
melhor avaliação do desempenho.

Na TAB.9, estão demonstradas as medidas descritivas dos escores das
competências analisadas: valores mínimos, máximos, a média, a mediana e o
desvio padrão, que tem como objetivo resumir os dados, a fim de que se possam
tirar conclusões.

Assim como na análise das habilidades, a média também foi adotada como medidachave para as análises dos escores obtidos. Em relação à importância, nota-se, na
TAB.9, que as médias das 17 (dezessete) competências analisadas não são tão
altas quanto nas habilidades; 9 (nove) competências ficaram acima de 4 (quatro).
Isso indica que aproximadamente metade das competências do Engenheiro de
Produção apontadas pela ABEPRO é muito importante para as empresas do Norte
de Minas.

60

TABELA 9 – Medidas descritivas dos escores das competências analisadas
Competências

N

Capacidade para
avaliar e utilização
14
recursos
Domínio de matemática
14
e estatística
Capacidade de projetar
14
e implementar sistemas
Capacidade de projetar
e implementar
14
processos
Capacidade de projetar
14
e implementar produtos
Capacidade de
14
melhorar sistemas
Capacidade de
14
melhorar processos
Capacidade de
14
melhorar produtos
Capacidade de prever e
14
analisar demandas
Capacidade de
selecionar
14
conhecimento técnico
Capacidade de prever
14
evolução de cenários
Capacidade de
promover atualização
14
dos avanços
tecnológicos
Capacidade de
gerenciar o fluxo da
14
informação
Capacidade de analisar
14
viabilidade econômica
Capacidade de analisar
14
viabilidade financeira
Capacidade de utilizar
indicadores de
14
desempenho
Capacidade de
entender a interação
14
entre sistemas
Fonte: Dados da Pesquisa.

Avaliação da Importância
Min Max Média Med

D.P

N

Avaliação do desempenho
Min Max Média Med
D.P

4

5

4,57

5,00

0,514

13

2

5

3,77

4,00

0,832

3

5

4,07

4,00

0,616

13

2

5

3,54

4,00

0,776

3

5

3,71

4,00

0,726

13

1

5

3,08

3,00

1,256

3

5

4,07

4,00

0,730

13

1

5

3,23

3,00

1,166

2

5

3,29

3,00

1,069

13

1

4

2,54

3,00

1,050

3

5

4,14

4,00

0,770

13

1

5

2,77

3,00

1,166

3

5

4,64

5,00

0,633

13

1

5

3,50

4,00

1,384

2

5

3,71

3,00

1,204

13

1

5

3,00

3,00

1,414

4

5

4,14

4,00

0,363

13

2

5

3,54

4,00

1,050

3

4

3,86

4,00

0,363

13

2

4

3,38

4,00

0,870

2

5

3,71

4,00

0,726

13

2

5

3,38

3,00

1,044

3

5

4,07

4,00

0,616

13

2

5

3,15

3,00

0,987

3

5

3,93

4,00

0,267

13

2

5

3,62

4,00

0,961

3

5

3,79

4,00

0,699

13

2

5

2,62

2,00

0,870

2

5

3,93

4,00

0,917

13

1

5

2,69

2,00

1,109

3

5

4,64

5,00

0,633

13

1

5

3,31

4,00

1,316

3

5

4,29

4,00

0,726

13

1

5

3,08

3,00

1,256

As competências mais importantes para as empresas são “capacidade de melhorar
processos” e “capacidade de utilizar indicadores de desempenho”, com média 4,64;
e a competência menos importante é “capacidade de projetar e implementar
produtos”, com média igual a 3,29. A competência “capacidade de gerenciar o fluxo
de informação” obteve o menor desvio-padrão (0,267), que demonstra baixa
variabilidade na avaliação da importância dessa competência, ou seja, o patamar da
importância dessa competência é muito próximo para todas as empresas avaliadas.
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A competência “capacidade de melhorar produtos” obteve o maior desvio-padrão
(1,204). Esse fato demonstra uma grande variabilidade em relação a essa
competência, ou seja, a avaliação das empresas alterna consideravelmtente de
pouca importância a bastante importância.

Em relação ao desempenho, a competência em que os profissionais de Engenharia
de Produção obtiveram um melhor desempenho, sob a óptica das empresas do
Norte de Minas, foi “capacidade para avaliação e utilização de recursos”, com média
igual a 3,77, e a competência identificada com o menor desempenho foi “capacidade
de projetar e implementar produtos”, com média igual a 2,54. Apesar de ter obtido a
maior média, a competência “capacidade para avaliação e utilização de recursos”
obteve o segundo menor desvio-padrão (0,832), ficando atrás da competência
“domínio de matemática e estatística”, que obteve desvio padrão igual a 0,776.
Esses dados indicam um desempenho mais uniforme entre os Engenheiros de
Produção das empresas estudadas em relação a essas duas competências. A
competência “capacidade de melhorar produtos” obteve desvio-padrão igual a 1,414
e média igual a 3,00. Esse resultado indica que, além de um desempenho médio
razoável, os Engenheiros de Produção que atuam no norte de Minas, demonstram
uma performance muito irregular quanto a capacidade de melhorar produtos.

Para fins de análise da importância, as competências foram classificadas em três
grupos: Mais Importante, Importante e Menos Importante. Para isso, será utilizada a
divisão dos quartis da média dos escores obtidos para as habilidades, com os
valores considerados em uma amostra ordenada, conforme segue abaixo:


Menos importante = Quartil inferior = é o valor que delimita os 25% menores
valores da amostra ordenada.



Importante = Mediana = é o valor até o qual se encontram 50% da amostra
ordenada.



Mais importante = Quartil superior = valor a partir do qual se encontram 25%
dos valores mais elevados da amostra ordenada.

No GRÁF.9, podem-se observar os três grupos de competências; o quartil inferior e
o quartil superior delimitam respectivamente os 25% menores valores e os 25%
maiores valores.
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GRÁFICO 9 – Média da importância das competências
Fonte: Dados da Pesquisa.

As competências que ficaram posicionadas no quartil superior foram:


16 – Capacidade de utilizar indicadores de desempenho



7 – Capacidade de melhorar processos



1 – Capacidade para avaliação e utilização de recursos



17 – Capacidade de entender a interação entre sistemas

As competências que compuseram a mediana foram:


9 – Capacidade de prever e analisar demandas



6 – Capacidade de melhorar sistemas



12 – Capacidade de promover atualização dos avanços tecnológicos



4 – Capacidade de projetar e implementar processos



2 – Domínio de matemática e estatística



15 – Capacidade de analisar viabilidade financeira



13 – Capacidade gerenciar o fluxo da informação



10 – Capacidade de selecionar conhecimento técnico



14 – Capacidade de analisar viabilidadae econômica

5
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As competências que ficaram posicionadas no quartil inferior foram:


11 – Capacidade de prever evolução de cenários



8 – Capacidade de melhorar produtos



3 – Capacidade de projetar e implementar sistemas



5 – Capacidade de projetar e implementar produtos

Análise do quartil superior

As competências identificadas no quartil superior, que representam os 25% das
maiores médias, ou seja, as competências que as empresas do Norte de Minas
consideram mais importante, referem-se, principalmente, a aspectos relacionados a
planejamento e gestão de fábrica, como: utilizar indicadores de desempenho,
melhorar processos, avaliar e utilizar recursos e entender a interação entre sistemas,
conforme GRÁF. 10.

Utilizar indicadores de desempenho

4,64

Melhorar processos

4,64

Avaliar e utilizar recursos

4,57

Entender a interação entre sistemas

4,29
4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

GRÁFICO 10 – Média da importância das comptências do quartil superior
Fonte: Dados da Pesquisa.

Análise do quartil inferior
As competências relacionadas no quartil inferior, que representam 25% das menores
médias, ou seja, as competências consideradas menos importantes para as
empresas do Norte de Minas, referem-se, principalmente, aos aspectos relacionados
a estratégia e desenvolvimento de produtos, como: prever evolução de cenários;
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projetar, implementar e melhorar produtos; e projetar e implementar sistemas,
conforme GRÁF. 11.

Prever evolução de cenários

3,71

Melhorar produtos

3,71

Projetar e implementar sistemas

3,71

Projetar e implementar produtos

3,29

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

GRÁFICO 11 – Média da importância das competências do quartil inferior
Fonte: Dados da Pesquisa.

Para fins de análise do desempenho, as competências foram classificadas em três
grupos: Melhor Desempenho, Desempenho Razoável e Pior Desempenho. Para isso
será utilizado a divisão dos quartis da média dos escores obtidos para as
habilidades, com os valores considerados em uma amostra ordenada, conforme
segue abaixo:


Pior desempenho = Quartil inferior = é o valor que delimita os 25% menores
valores da amostra ordenada.



Desempenho razoável = Mediana = é o valor até ao qual se encontra 50% da
amostra ordenada.



Melhor desempenho = Quartil superior = valor a partir do qual se encontram
25% dos valores mais elevados da amostra ordenada.
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Em relação ao desempenho, pode-se observar, conforme o GRÁF.12, três grupos
de competências; o quartil inferior e o quartil superior delimitam respectivamente os
25% menores valores e os 25% maiores valores.

1
13
9
2
7
11
10
16
4
12
17
3
8
6
15
14
5

3,77
Quartil
3,62
superior
3,54
3,54
3,50
3,38
3,38
3,31
Mediana
3,23
3,15
3,08
3,08
3,00
2,77
2,69
2,62
2,54
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Quartil
inferior

3,50

GRÁFICO 12 – Média do desempenho das competências
Fonte: Dados da Pesquisa.

As competências que ficaram posicionadas no quartil superior foram:


1 – Capacidade para avaliação e utilização de recursos



13 – Capacidade gerenciar o fluxo da informação



9 – Capacidade de prever e analisar demandas



2 – Domínio de matemática e estatística

As competências que compuseram a mediana foram:


7 – Capacidade de melhorar processos



11 – Capacidade de prever evolução de cenários



10 – Capacidade de selecionar conhecimento técnico



16 – Capacidade de utilizar indicadores de desempenho



4 – Capacidade de projetar e implementar processos



12 – Capacidade de promover atualização dos avanços tecnológicos

4,00
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17 – Capacidade de entender a interação entre sistemas



3 – Capacidade de projetar e implementar sistemas



8 – Capacidade de melhorar produtos

As competências que ficaram posicionadas no quartil inferior foram:


6 – Capacidade de melhorar sistemas



15 – Capacidade de analisar viabilidade financeira



14 – Capacidade de analisar viabilidade econômica



5 – Capacidade de projetar e implementar produtos

Análise do quartil superior
As competências identificadas no quartil superior, que representam os 25% das
maiores médias, ou seja, as competências nas quais os profissionais de Engenharia
de Produção demonstram os melhores desempenhos referem-se, principalmente, a
aspectos relacionado à gestão da operação: avaliar e utilizar recursos; gerenciar o
fluxo da informação; prever e analisar demandas; e domínio de matemática e
estatística, conforme GRÁF. 13.

Avaliar e utilizar recursos

3,77

Gerenciar o fluxo da informação

3,62

Prever e analisar demandas

3,54

Domínio de matemática e estatística

3,54

3,40

3,45

3,50

3,55

3,60

3,65

GRÁFICO 13 – Média do desempenho das competências do quartil inferior
Fonte: Dados da Pesquisa.

3,70

3,75

3,80
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Análise do quartil inferior

As competências relacionadas no quartil inferior, que representam 25% das menores
médias, ou seja, as competências nas quais os profissionais de Engenharia de
Produção demonstram os piores desempenhos, referem-se, principalmente, aos
aspectos relacionadas a planejamento econômico-financeiro e desenvolvimento de
produtos, como: melhorar sistemas; analisar viabilidade financeira; analisar
viabilidade econômica; e projetar e implementar produtos, conforme GRÁF. 14.

Melhorar sistemas

2,77

Analisar viabilidade financeira

2,69

Analisar viabilidade econômica

2,62

Projetar e implementar produtos

2,54

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

GRÁFICO 14 – Média do desempenho das competências do quartil inferior
Fonte: Dados da Pesquisa.

Diferenças entre avaliação da importância e desempenho

Com o objetivo de identificar se existem diferenças significativas entre a importância
das competências do Engenheiro de Produção e o desempenho dos profissionais
em relação a essas competências, foi realizado o teste não paramétrico de sinais de
Wilcoxon.

A TAB.10 apresenta os resultados do teste de sinais de Wilcoxon. A partir dessa
análise, ao nível de significância de 5%, pode-se afirmar que existem diferenças
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significativas entre a avaliação da importância para as empresas e a avaliação de
desempenho

profissional

dos

Engenheiros

de

Produção,

nas

seguintes

competências: “capacidade para avaliação e utilização de recursos”; “domínio de
matemática e estatística”; “capacidade de projetar e implementar sistemas”;
“capacidade

de

melhorar

sistemas”;

“capacidade

de

melhorar

processos”;

“capacidade de promover atualização dos avanços tecnológicos”; “capacidade de
analisar viabilidade econômica”; “capacidade de analisar viabilidade financeira”;
“capacidade de utilizar indicadores de desempenho” e “capacidade de entender a
interação entre sistemas”. Assim, as competências citadas constituem os gaps dos
profissionais de Engenharia de Produção na região norte-mineira.
TABELA 10 – Teste de postos de sinais de Wilcoxon – Competências
Habilidades
Capacidade para avaliar e utilização recursos
Domínio de matemática e estatística
Capacidade de projetar e implementar sistemas
Capacidade de projetar e implementar processos
Capacidade de projetar e implementar produtos
Capacidade de melhorar sistemas
Capacidade de melhorar processos
Capacidade de melhorar produtos
Capacidade de prever e analisar demandas
Capacidade de selecionar conhecimento técnico
Capacidade de prever evolução de cenários
Capacidade de promover atualização dos avanços
tecnológicos
Capacidade de gerenciar o fluxo da informação
Capacidade de analisar viabilidade econômica
Capacidade de analisar viabilidade financeira
Capacidade de utilizar indicadores de desempenho
Capacidade de entender a interação entre sistemas
Fonte: Dados da Pesquisa.

Postos com sinais de
Wilcoxon
Z
Sig. (2-tailed)
-2,428
0,015
-2,271
0,023
-2,216
0,033
-1,917
0,055
-1,642
0,101
-2,701
0,007
-2,120
0,034
-1,066
0,286
-1,947
0,052
-1,656
0,098
-1,027
0,305

Análise da
Diferença
Significativa?
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não

-2,449

0,014

Sim

-1,100
-2,656
-2,437
-2,549
-2,392

0,271
0,008
0,015
0,011
0,017

Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Estratégia para desenvolvimento das habilidades e competências
A partir do teste de sinais de Wilcoxon, podem-se identificar os gaps entre o
desempenho dos profissionais de Engenharia de Produção e a importância atribuida
pelas empresas às habilidades e competêncas. Esse rol de habilidades e
competências consta do QUADRO 14 abaixo.
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QUADRO 14 – Gaps nas habilidades e competências do Engenheiro de Produção
Habilidades
Iniciativa
Leitura e interpretação
Visão crítica e ordem de grandeza
Desenvoltura em Língua estrangeira
Identificação de problemas
Pensamento sistêmico

Competências
Capacidade para avaliar e utilizar recursos
Domínio de matemática e estatística
Capacidade de projetar e implementar sistemas
Capacidade de melhorar sistemas
Capacidade de melhorar processos
Capacidade de promover atualização dos avanços
tecnológicos
Capacidade de analisar viabilidade econômica
Capacidade de analisar viabilidade financeira
Capacidade de utilizar indicadores de desempenho
Capacidade de entender a interação entre sistemas

Fonte: Dados da Pesquisa.

Analisando as habilidades e competências deficitárias nos profissionais de
Engenharia de Produção que atuam no Norte de Minas, pode-se traçar um paralelo
com a classificação das competências profissionais proposta por Fleury e Fleury
(2001), cf. QUADRO 15, relacionando os gaps, da seguinte forma:
QUADRO 15 – Relação entre gaps e a classificação de Fleury
Capacidade de analisar viabilidade econômica; Capacidade
de analisar viabilidade financeira
Capacidade para avaliar e utilizar recursos; Capacidade de
Saber mobilizar
projetar e implementar sistemas;
Saber comunicar
Leitura e interpretação; Desenvoltura em Lingua estrangeira;
Domínio de matemática e estatística; Capacidade de
Saber aprender
melhorar sistemas; Capacidade de melhorar processos;
Capacidade de utilizar indicadores de desempenho;
Saber comprometer-se
Identificação de problemas
Saber assumir responsabilidades
Iniciativa;
Pensamento sistemico; Capacidade de entender a interação
Ter visão estratégica
entre sistemas; Capacidade de promover atualização dos
avanços tecnológicos; Visão crítiva e ordem de grandeza
Fonte: FLEURY; FLEURY, 2001. (adaptado)
Saber agir

A relação entre os gaps e a classificação proposta por Fleury e Fleury mostra que as
habilidades e competências com desempenho significativamente menor que a
importância são de diversas características. Diante desse fato, o autor propõe que
as habilidades e competências sejam divididas de acordo com os três tipos de
oportunidades

de

aprendizagem

de

Le

Boterf,

para

desenvolvimento das habilidades e competências deficitárias.

que

haja

melhor
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QUADRO 16 – Relação entre os gaps e as oportunidades de aprendizagem de Le Boterf
Tipo 1
Situações
cuja
finalidade
principal e tradicional é de
formação.

Tipo 2
Situações criadas para serem
formativas, mas que não
correspondem às situações
habituais de formação.
– Leitura e interpretação
– Iniciativa
– Desenvoltura em Língua – Identificação de problemas
estrangeira
– Visão crítica e ordem de
– Domínio de matemática e
grandeza
estatística
– Capacidade de promover
– Capacidade de analisar
atualização dos avanços
viabilidade econômica
tecnológicos
– Capacidade de analisar – Capacidade para avaliar e
viabilidade financeira
utilizar recursos
– Capacidade
de
utilizar
indicadores
de
desempenho
Fonte: LE BOTERF, 2003. (adaptado)

Tipo 3
Situações de trabalho que
podem se tornar oportunidades
de
desenvolvimento
de
competências.
– Capacidade de projetar e
implementar sistemas
– Capacidade de melhorar
sistemas
– Capacidade de melhorar
processos
– Pensamento sistémico
– Capacidade de entender a
interação entre sistemas
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, são apresentadas as principais conclusões e percepções sobre este
trabalho, tendo por fundamentação os resultados nas análises das diversas variáveis
investigadas, bem como fazer recomendações que poderão aprimorar novos
trabalhos relativos aos temas deste estudo (competências do Engenheiro de
Produção requerida pelas empresas do Norte de Minas).

O tema abordado justificou-se pelo grande crescimento econômico da região do
Norte de Minas. O reflexo desse crescimento é o aumento significativo de empresas
de grande porte na região, causando principalmente o crescimento na demanda de
profissionais altamente qualificado. Nesse contexto, destaca-se o Engenheiro de
Produção, um profissional generalista que tem a capacidade de adequar-se a
qualquer setor industrial.

Este estudo teve como objetivo principal identificar quais são as competências do
Engenheiro de Produção requeridas pelo mercado de trabalho do Norte de Minas.

Através de ampla pesquisa em artigos científicos e das referências propostas pela
ABEPRO, o primeiro objetivo específico foi concluído com sucesso. A aplicação do
questionário às empresas do Norte de Minas possibilitou a conclusão dos outros
dois objetivos específicos da pesquisa. Assim, foram identificadas as principais
habilidades e competências do Engenheiro de Produção para a região Norte de
Minas. As habilidades consideradas mais importantes foram: identificação de
problemas; resolução de problemas e; trabalhar em equipe. As habilidades
consideradas menos importante foram: comunicação escrita; empreendedorismo e;
desenvoltura em lingua estrangeira. Em relação às competências, as consideradas
mais importantes foram: capacidade de utilizar indicadores de desempenho;
capacidade de melhorar processos; capacidade para avaliação e utilização de
recursos e; capacidade de entender a interação entre sistemas. As competências
consideradas menos importantes foram: capacidade de prever evolução de cenários;
capacidade de melhorar produtos; capacidade de projetar e implementar sistemas; e
capacidade de projetar e implementar produtos.
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A análise do questionário também permitiu identificar as diferenças significativas
entre a importância das habilidades e competências e o desempenho apresentado
pelos profissionais que atuam na região. Os gaps encontrados nas habilidades
foram: iniciativa; leitura e interpretação; visão crítica e ordem de grandeza; língua
estrangeira; identificar problemas; e pensamento sistêmico. Em relação às
competências, os gaps encontrados foram: capacidade para utilização e avaliação
de recursos; domínio de matemática e estatística; capacidade de projetar e
implementar sistemas; capacidade de melhorar sistemas; capacidade de melhorar
processos; capacidade de promover atualização dos avanços tecnólogicos;
capacidade de analisar viabilidade econômica; capacidade de analisar viabilidade
financeira; capacidade de utilizar indicadores de desempenho; e capacidade de
entender a interação entre sistemas.

Com o objetivo de criar uma proposta de desenvolvimento de competências para
reduzir os gaps identificados, foi realizado um paralelo com a classificação de
competências profissionais proposta por Fleury e Fleury, e uma posterior divisão das
habilidades e competências entre as três oportunidades de aprendizado de La
Boterf.

Uma limitação deste trabalho foi a dificuldade de identificar a população de
empresas da região Norte de Minas que possuem em seu quadro de funcionários ao
menos um Engenheiro de Produção. Assim, as conclusões da pesquisa não podem
ser generalizadas.

Sugerem-se novas pesquisas, também com foco na Engenharia de Produção, tais
como:


Na

área

educacional,

aprofundar

nas questões

dos

conhecimentos

necessários ao Engenheiro de Produção que possam auxiliar na formação e
desenvolvimento das competências profissionais;


Dentro das entidades de classe, como a Associação Brasileira de Engenharia
de Produção (ABEPRO) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), analisar as competências requeridas pelo mercado, sob a óptica dos
profissionais;
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Na área acadêmica, identificar como é construída a carreira do Engenheiro de
Produção e que dificuldades eles enfrentam nessa carreira;



Extrapolar a pesquisa para todo o estado de Minas Gerais, e também para
toda a região Sudeste, que é a região do Brasil que possui uma maior
concentração de grandes empresas.

Visto que o pesquisador deste trabalho é Engenheiro de Produção e atua na área
educacional, como coordenador de curso na região Norte de Minas, o trabalho
contribuiu para enriquecer os conhecimentos sobre o ramo, ratificar a importância de
desenvolvimento de algumas competências que o mercado regional considera
importânte.

O grande diferencial do Engenheiro de Produção que as empresas do Norte de
Minas têm buscado é a capacidade de melhorar seus processos, através de uma
boa utilização dos recursos disponíves e fazendo uso de indicadores de
desempenho confiáveis, integrando todas, assim, o seu sistema. Para isso, é
necessário desenvolver habilidades para identificar e resolver problemas e trabalhar
em equipe.

Finalmente, acredita-se que a relevância maior desta pesquisa está na tentativa de
estabelecer um perfil profissional desejado pelas empresas que atuam no Norte de
Minas, fornecendo caminhos para aqueles que pretendem ingressar na profissão,
bem como abrir caminhos para estudos posteriores.
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APÊNDICES
APENDICE A – QUESTIONÁRIO ENVIADO POR E-MAIL.

Prezado (a),
Estamos realizando um estudo intitulado "AS COMPETÊNCIAS DO ENGENHEIRO
DE PRODUÇÃO REQUERIDAS PELO MERCADO NO NORTE DE MINAS”, cujo
objetivo principal é identificar as principais competências do Engenheiro de
Produção requeridas pelo mercado de trabalho no Norte de Minas.
Esta pesquisa será realizada nas principais empresas localizadas no Norte de Minas
Gerais, através da aplicação de um questionário.
Contamos com sua contribuição, respondendo o questionário abaixo e enviando-o
para o e-mail: pperonp@yahoo.com.br até o dia 10/09/2012. É importante lembrálo de que o questionário deve ser salvo e, só depois, anexado ao e-mail.
Informamos que é garantida a anonimidade e que os dados coletados serão
utilizados somente para fins de pesquisa científica.
Certos de sua colaboração, desde já expressamos nossos mais sinceros
agradecimentos e colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer informações
que se fizerem necessárias.
Cordialmente,
Pablo Peron de Paula
George Leal Jamil
Mestrando
Orientador
Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração
(31) 3686-1461
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
1 – IDENTIFICAÇÃO
a) Nome da empresa: _______________________________________
b) Tempo de atuação
( ) 0-5 anos

( ) 6-10 anos

( ) 11-20 anos

( )

+ 20 anos
c) Setor industrial
(

) Madeira e Móveis

(

) Têxtil

(

) Máquinas e Equipamentos

(

) Metalurgia

(

) Construção

(

) Farmacêutica

(

) Química

(

) Mineração

(

) Energia

(

) Distribuição e Logística

(

) Engenharia

(

) Telecomunicações

(

) Alimentos e bebidas

(

) Turismo e Lazer

(

) Transporte

(

) Serviços Prestados a Indústria

(

) Saúde e Tecnologia

(

) Outro: ______________

d) Número de empregados
(

) 0-50

(

) 51-200

(

) 201-500

(

) + 500

e) Possui no quadro de funcionários algum Engenheiro de Produção?
(
f)

) Sim

(

) Não

Possui no quadro de funcionários algum outro profissional desempenhando

funções típicas de um Engenheiro de Produção?
(

) Sim

(

) Não

Para os itens 2 (habilidades do Engenheiro de Produção) e 3 (Competências do
Engenheiro de Produção) favor marcar com um “X” o valor referente à importância e
ao desempenho de cada item de acordo com o quadro a seguir:
Importância

Desempenho

(1) Muito pouca importância

(1) Péssimo

(2) Pouca importância

(2) Ruim

(3) Importância média

(3) Razoável

(4) Muita importância

(4) Bom

(5) Bastante importância

(5) Excelente
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2 - HABILIDADES DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Avaliação da Importância
HABILIDADES

1

2

3

4

Avaliação do Desempenho

5

1

2

3

4

5

Empreendedorismo
Iniciativa
Comunicação Oral
Comunicação Escrita
Leitura e Interpretação
Visão Crítica e Ordem de Grandeza
Domínio de Técnicas
Computacionais
Desenvoltura em Língua Estrangeira
Trabalho em Equipe
Identificação de Problemas
Resolução de Problemas
Pensamento Sistêmico

3. COMPETÊNCIAS DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Avaliação da Importância
COMPETÊNCIAS
Avaliar e Utilizar Recursos
Aplicar Matemática e Estatística
Projetar e Implementar Sistemas
Projetar e Implementar Processos
Projetar e Implementar Produtos
Melhorar Sistemas
Melhorar Processos
Melhorar Produtos
Prever e Analisar Demandas
Selecionar Conhecimento Técnico
Prever Evolução de Cenários
Proceder à Atualização dos
Avanços Tecnológicos
Gerenciar Fluxo da Informação
Analisar Viabilidade Econômica
Analisar Viabilidade Financeira
Utilizar Indicadores de Desempenho
Entender a Interação entre Sistemas

1

2

3

4

5

Avaliação do Desempenho
1

2

3

4

5

