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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar e analisar as competências individuais 
requeridas do administrador na percepção dos discentes, comparadas com as 
propostas na literatura, com as exigências do mercado de trabalho e com as 
previstas no projeto pedagógico do curso de graduação em Administração do Centro 
Universitário de Belo Horizonte (Unibh). A pesquisa foi desenvolvida na forma de um 
estudo de caso descritivo, com a abordagem quantitativa. A pesquisa bibliográfica 
envolveu o marco teórico sobre competências individuais. A pesquisa de campo foi 
realizada utilizando-se dois questionários como instrumentos de coleta de dados. O 
primeiro empregou a ferramenta Survey Monkey e foi destinado a reconhecer as 
competências individuais priorizadas pelo mercado de trabalho, na visão dos 
profissionais de RH. O segundo questionário foi aplicado aos graduandos em 
Administração do Unibh. Os dados foram coletados por meio de 43 questões. Os 
resultados obtidos apontam para as competências individuais mais percebidas pelos 
discentes: 1) saber trabalhar em equipe; 2) saber comunicar; 3) ser ético; 4) ser 
comprometido; 5) ter iniciativas ativas e decisivas; 6) ser determinado; 7) ser 
estratégico; 8) saber planejar; 9) saber delegar; 10) ter capacidade inovadora; 11) ter 
bom relacionamento interpessoal; 12) saber lidar com situações novas e inusitadas; 
13) saber solucionar conflitos; 14) ter visão do mundo amplo e global; 15) ser 
criativo; e 16) ter autocontrole emocional. 
 
 
 
Palavras-chave: discentes, ensino superior, competência, competência individual, 

mercado de trabalho. 

 



ABSTRACT 

 

This study aimed to identify and analyze individual competencies required of the 
administrator in students´ perceptions, compared with those proposed in the 
literature, with the demands of the labor market and those described in the 
pedagogical project of the undergraduate program of the University Center of Belo 
Horizonte - UNIBH. The research was conducted as a descriptive case study with 
quantitative approach. The literature review involved the theoretical framework on 
individual skills. The field research was carried out using as an instrument of data 
collection, two questionnaires. The first used the Survey Monkey tool designed to 
recognize individual skills prioritized by the labor market by means of HR 
professionals. The second questionnaire was designed for students from the 
undergraduate business administration of UNIBH. Data were collected through forty-
three issues. The results obtained point to the individual competencies most 
perceived by students: 1) knowing how to work as a team; 2) knowing how to 
communicate; 3) being ethical, 4) being  committed;  5)  having  active and decisive 
initiatives;  6) being  determined; 7) being strategic; 8) knowing how to plan; 9) 
knowing how to delegate; 10) having innovative capacity; 11) having good 
interpersonal relationship; 12) dealing with new and unusual situations; 13) knowing 
how to solve conflicts 14) having a vision of a broad and global world 15) being 
creative and 16) having emotional self – control. 
 
 
 
Keywords: students, higher education, competence, individual competence, labor 

market. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

“Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos  
não é senão uma gota de água no mar. 

Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.” 
(Madre Teresa de Calcutá) 

 

A crescente evolução do mercado de trabalho, principalmente nos países 

emergentes como o Brasil, proporciona grandes oportunidades, aumentando a oferta 

de emprego. Em 2013, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) constatou que 

o contexto econômico mundial e seu impacto no mercado de trabalho têm registrado 

evolução positiva nos países em desenvolvimento como o Brasil (ABRANTES, 

2013). 

 

A oferta por maior número de profissionais gera, contudo, um importante desafio 

para as empresas, sobretudo quando essa oferta requer um determinado grau de 

competência. A constante necessidade do mercado de trabalho por profissionais 

mais capacitados exige uma melhor formação do indivíduo. Assim, a identificação 

das competências necessárias para a inserção no mercado de trabalho se tornou um 

fator importante para os profissionais.  

 

Tendo como base tal contexto, as instituições de ensino figuram como pilar 

importante no desenvolvimento das competências individuais de seus discentes, 

contribuindo em sua formação pessoal e profissional. Kant (1996) já abordava essa 

visão, afirmando que a educação solidifica o caráter das pessoas, no momento em 

que estabelece bons princípios e proporciona um progressivo esclarecimento, 

levando o homem a elevar-se, por meio da subjetividade, até os conceitos de dever 

em respeito à lei moral.  

 

A necessidade de novos profissionais capacitados para assumir as oportunidades, 

ultrapassando a barreira teórica das salas de aula, leva à reflexão sobre a 

percepção dos alunos sobre necessidades mais urgentes do que a de somente ter 

um diploma para ingressar no mercado de trabalho. Existem habilidades, 

conhecimentos e atitudes que devem ser desenvolvidas durante a jornada 

educacional para que esse discente esteja apto a assumir um cargo após a sua 

formação acadêmica. 
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Os recentes testes para avaliação dos cursos de graduação buscam medir a 

qualidade do aprendizado, em especial o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade), que avalia o rendimento dos alunos ingressantes e concluintes 

dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em 

que estão matriculados. Apesar de o teste não visar a verificar a capacidade 

individual do aluno, contribui significativamente para avaliar a qualificação do 

estudante (BRASIL, 2013). 

 

Contudo, mesmo o Enade sendo o principal mecanismo de avaliação das 

instituições de ensino superior (IES), esse instrumento não proporciona 

esclarecimentos sobre como devem ser desenvolvidas as competências desses 

futuros profissionais para que eles ingressem com sucesso no mercado de trabalho. 

 

A sinergia entre mercado de trabalho e IES não é percebida por especialistas 

consultados pela Revista Exame (ABRANTES, 2013). Eles foram unânimes em 

afirmar que há uma grande lacuna entre os conhecimentos compartilhados nas 

universidades brasileiras e o que o mercado de trabalho exige para o crescimento na 

carreira. Essas novas relações no mundo do trabalho exigem que os futuros 

profissionais passem a observar a formação das competências exigidas pelas 

empresas (ABRANTES, 2013). 

 

Com base no contexto apresentado, surge a seguinte pergunta, que norteará o 

estudo: Como as competências individuais requeridas do administrador na 

percepção dos discentes, se relacionam com as propostas na literatura, com 

as exigências do mercado de trabalho e com o projeto pedagógico do curso de 

graduação em Administração? 

 

1.1 Objetivo geral 
 

Identificar e analisar as competências individuais requeridas do administrador na 

percepção dos discentes, comparadas com as propostas na literatura, com as 

exigências do mercado de trabalho e com as previstas no projeto pedagógico do 

curso de graduação em Administração do Centro Universitário de Belo Horizonte 

(Unibh). 
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1.2 Objetivos específicos 
 

1. Caracterizar as variáveis demográficas e o ciclo de formação dos discentes. 

2. Reconhecer, na literatura, no mercado de trabalho e no PPC, as competências 

requeridas para os profissionais em Administração de Empresas. 

3. Confrontar as percepções dos discentes sobre as competências requeridas para 

sua inserção no mercado de trabalho, por meio dos três grupos de competências 

propostos pela pesquisa.  

4. Identificar possíveis correlações entre os três grupos de competências com os 

dados demográficos e o ciclo de formação dos discentes. 

 

1.3 Justificativa 
 

As IES devem contribuir para desenvolver as competências de seus discentes com o 

objetivo de prepará-los para ingressarem no mercado de trabalho. A formação 

desses estudantes tem sido vista com preocupação por parte dos empresários, que 

apontam o fator competências como sendo primordial para o sucesso dos recém-

formados (AQUINO, 2013). 

 

Uma pesquisa realizada em maio de 2013, em nove países, pela consultoria 

McKinsey & Company apontou essa preocupação, afirmando que, no Brasil, 48% 

dos entrevistados consideram que existe um descompasso de percepções entre as 

competências dos discentes formados pelas IES e o que o mercado espera do 

profissional iniciante (AQUINO, 2013). 

 

É primordial que, na atual conjuntura em que se encontra o Brasil, com a 

necessidade de preenchimento de vagas que exigem um bom nível de qualificação, 

haja, por parte das instituições de ensino, uma preocupação com a formação desses 

jovens que estão entrando no mercado de trabalho.  

 

Segundo a Revista Exame, em matéria publicada no dia 8 de janeiro de 2013, existe 

uma carência das competências necessárias ao sucesso dos discentes, que são 

conhecidas entre os americanos por soft skills. Em um contexto amplo, trata-se de 
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comunicar-se bem, avaliar o que cada um é capaz, montar e motivar uma equipe, 

além de outros fatores (ABRANTES, 2013, p. 52). 

 

Percebe-se, desse modo, que as competências necessárias para a inserção dos 

recém-formados no mercado de trabalho começam a ser formadas a partir da 

percepção das competências individuais que necessitam ser desenvolvidas durante 

o período acadêmico. 

 

Esses fatores justificam esta pesquisa, já que é importante que os alunos 

desenvolvam a percepção das competências individuais exigidas para a sua 

inserção no mercado de trabalho e passem a desenvolvê-las ainda em sua jornada 

acadêmica.  

 

Diante dessas ponderações, a escolha deste tema se justifica, também, pela sua 

relevância e pertinência, uma vez que é importante mapear a conjuntura educacional 

e o ponto de percepção dos discentes, com base em uma pesquisa com os alunos 

de Administração do Unibh. 

 

Para a academia, um tema envolvendo desenvolvimento de competências sempre é 

fator de constantes estudos, devido a sua relevância e amplitude. Porém ainda 

existem várias lacunas sobre o tema que precisam ser exploradas, principalmente no 

meio acadêmico, buscando alinhar as teorias às demandas práticas de 

competências do mercado (ABRANTES, 2013). 

 

Para as IES, a pesquisa poderá mapear as percepções dos discentes sobre as 

competências requeridas para a inserção no mercado de trabalho, o que contribuirá 

para o desenvolvimento de métodos de ensino voltados para a formação das 

competências individuais de seus discentes.  

 

Para o autor, a pesquisa representa uma nova área de estudo, já que atua, 

principalmente, na área de contabilidade e finanças. Sendo assim, este estudo 

possibilitará uma nova visão da área administrativa, em especial sobre o foco dos 

estudos a respeito das competências. 
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Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. No primeiro, a Introdução, são 

apresentados os objetivos da pesquisa, a pergunta norteadora e a justificativa. 

 

No segundo, aborda-se o referencial teórico do estudo, envolvendo a literatura 

relevante e relacionada ao tema competências. 

 

No terceiro, desenvolve-se a metodologia usada no trabalho, com a caracterização 

da pesquisa, da unidade de análise, da população e da amostra, assim como a 

forma de coleta e análise dos dados e as limitações do método. 

 

O quarto capítulo caracteriza a instituição de ensino superior em que foi realizada a 

pesquisa, o Centro Universitário de Belo Horizonte - Unibh. 

 

No quinto, procede-se à apresentação e à análise dos resultados. 

 

No último capítulo, expôem-se as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

“A mente, uma vez submetida a uma nova ideia, 
 jamais volta à sua condição anterior.” 

(Albert Einstein) 

 

Este capítulo tem como propósito dar embasamento teórico para sustentar o objetivo 

geral: identificar e analisar as competências individuais requeridas do administrador 

na percepção dos discentes, comparadas com as propostas na literatura, com as 

exigências do mercado de trabalho e com as previstas no projeto pedagógico do 

curso de graduação em Administração do Centro Universitário de Belo Horizonte 

(Unibh).  

 

Este capítulo foi dividido em três seções. A primeira compreende uma abordagem 

histórica do ensino superior no Brasil e a formação dos discentes em Administração. 

A segunda seção apresenta as abordagens conceituais de competências. Na última, 

aborda-se a evolução do pensamento mercadológico correlacionado às 

competências individuais requeridas dos discentes em Administração. 

 

2.1 Ensino superior no Brasil 
 

Esta seção compreende a abordagem histórica do ensino superior e a formação dos 

discentes em Administração de Empresas. 

 

2.1.1 Evolução do ensino superior no Brasil 
 

Inicialmente, Teixeira (1976) afirma que o desenvolvimento do sistema de educação 

superior no Brasil iniciou-se tardiamente no contexto latino-americano, tendo em 

vista que as primeiras instituições de ensino superior surgiram no início do século 

XIX, quase três séculos mais tarde que na Espanha. 

 
O Brasil constitui uma exceção na América Latina: enquanto a 
Espanha espalhou universidades pelas suas colônias – eram 27 ao 
tempo da independência – Portugal, fora dos colégios reais dos 
jesuítas, nos deixou limitados às Universidades da Metrópole: 
Coimbra e Évora (TEIXEIRA, 1976, p. 244). 
 

O autor explica que as universidades, confiadas à Ordem Jesuítica no século XVI, 

tinham como uma de suas missões a unificação cultural do Império português. 
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Dentro do espírito da Contrarreforma, elas acolhiam os filhos da elite portuguesa que 

nasciam nas colônias, visando a desenvolver uma homogeneidade cultural avessa a 

questionamentos à fé católica e à superioridade da Metrópole em relação à Colônia 

(TEIXEIRA, 1989). 

 

Coelho e Vasconcelos (2009, p. 10) sintetizam:  

 
Da chegada da família real portuguesa ao Brasil (1808) até o final do 
Império, o ensino superior desenvolveu-se lentamente. Até 1822, 
existiam sete cursos de educação superior, em grande parte, 
vinculados às atividades militares decorrentes da ocupação 
portuguesa e objetivando a formação de burocratas para as funções 
do Estado. Em 1889, ano da Proclamação da República, eram 19. 
Por mais de um século, o país viveu a experiência de ensino superior 
sem a presença de uma universidade. É por meio da Reforma Carlos 
Maximiliano, por meio do Decreto n. 11.530, de 1915, que se dispõe 
legalmente a respeito da instituição de uma universidade e, apoiado 
nesse dispositivo, o Governo Federal institui, em 1920, a primeira 
universidade do Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro.  
 

As autoras informam ainda que, em 1931, 

 
O governo provisório de Getúlio Vargas promoveu ampla reforma 
educacional, que ficou conhecida como a Reforma Francisco 
Campos - primeiro ministro da Educação do país - autorizando e 
regulamentando o funcionamento das universidades (COELHO; 
VASCONCELOS, 2009, p. 10). 
 

Seguindo a história, no ano de 1954, o Brasil contava com 16 universidades, sendo 

três em São Paulo, duas no Rio Grande do Sul, uma no Paraná, três em 

Pernambuco, uma na Bahia, três em Minas Gerais e três no Rio de Janeiro. Destas, 

cinco eram confessionais e 11 mantidas pelos governos federal e estaduais, ou por 

ambos. Entre os anos de 1955 e 1964, foram criadas mais 21 universidades, sendo 

cinco católicas e 16 estaduais. Nesse período, ocorreu o processo de federalização 

do ensino superior (CUNHA, 1980 apud COELHO; VASCONCELOS, 2009).  

 

Nesse sentido, Sampaio (2000) confirma que um fator importante da história foi a 

criação de 22 universidades federais durante a Nova República, constituindo o 

sistema de universidades públicas federais. Nesse mesmo período, foram também 

fundadas nove universidades religiosas, sendo oito católicas e uma presbiteriana. 
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O autor complementa, afirmando que a promulgação da Lei nº 4.024, em 1961, a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, aprimorou o modelo 

tradicional de instituições de ensino superior vigente no País, mantendo maior 

preocupação com o ensino, sem focalizar o desenvolvimento da pesquisa 

(SAMPAIO, 2000). 

 

Coelho e Vasconcelos (2009) relatam que, no ano de 1981, o número de 

estabelecimentos isolados de ensino superior excedia a 800, 250 dos quais com 

menos de 300 alunos. As novas faculdades isoladas não eram locus de atividades 

de pesquisa, dedicando-se exclusivamente ao ensino. 

 

Fávero (1994) acrescenta que, nesse período, manteve-se a preocupação com o 

ensino, deixando-se de lado a pesquisa e fortalecendo ainda mais a centralização do 

sistema de educação superior. Segundo a autora, foi nesse momento ainda que se 

criou a Universidade de Brasília. Fávero afirma que, ao conceder expressiva 

autoridade ao Conselho Federal de Educação, com poder para autorizar e fiscalizar 

novos cursos de graduação e deliberar sobre o currículo mínimo de cada curso 

superior, a nova Lei fortaleceu a centralização do sistema de educação superior. 

Como novidade, assegurou a representação estudantil nos colegiados, não 

especificando, no entanto, a respectiva proporção. 

 

O marco central na participação dos discentes em sua formação foi a criação, em 

1996, da nova LDB (Lei n. 9394/1996) (BRASIL, 1996), cujo objetivo foi estimular a 

criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e o pensamento reflexivo 

(cf. artigo 43, parágrafos III, IV e V). 

 

Nesse contexto, o artigo 43 da LDB enumera a finalidade da educação superior: 

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação 
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e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

Freire (1996, p. 29) enuncia que pensar o ensino ligado à pesquisa significa 

reconhecer que esta tem por princípio fundamental a dúvida e que o educador deve 

estar “aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, e às suas 

inibições” e que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”.  

 

Os cursos de Administração no Brasil têm uma história muito curta, principalmente 

se compararmos aos EUA, onde os primeiros cursos na área se iniciaram no final do 

século XIX, com a criação da Wharton School, em 1881. Em 1952, ano em que se 

iniciava o ensino de Administração no Brasil, os Estados Unidos já formavam em 

Administração em torno de 50 mil bacharéis, 4 mil mestres e cem doutores por ano 

(CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 2013). 

 

A regulamentação da profissão ocorreu na metade da década de 1960, por meio da 

Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965). O curso de Administração 

foi criado em 1971, iniciando suas atividades nesse mesmo ano, sendo reconhecido 

pelo Decreto nº 78.440 (BRASIL, 1976), de 20 de setembro de 1976. 

 

As atividades do curso e de seus docentes eram vinculadas ao Departamento de 

Administração e Ciências Contábeis, no período entre 1972 e 1982. Em 28 de abril 

de 1982, foi desmembrado para Departamento de Administração. Em 1992, o 

currículo do curso foi alterado, passando do regime de créditos para o regime 

seriado anual, conforme Resolução nº 172/91-CEP. 
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Em 2005, foi instituída as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Administração, bacharelado, por meio da Resolução nº 4, de 13 de julho de 

2005, pelo presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação. 

 

Nesse sentido, a formação dos discentes de instituições de ensino superior no Brasil 

deveria ser pautada pela interação entre os entes educacionais: docentes, discentes 

e instituição de ensino, todos têm responsabilidades e objetivos comuns (BRASIL, 

2005). 

 

2.1.2 Formação dos discentes nas IES 
 

A formação do indivíduo tem sido explorada de forma ampla nos contextos 

acadêmicos e empresariais, em direção de uma proposta pedagógica construtivista. 

 

De acordo com Piaget (1976), citado por Ruas, Ghedine et al. (2005), “O 

conhecimento é construído por meio de processos contínuos [...], ou seja, 

construções de estados de equilíbrio dinâmicos, por meio de elaborações sucessivas 

de novas estruturas cognitivas”. 

 

Dessa maneira, o contexto da formação do conhecimento do sujeito irá se dar por 

experiências investigativas, moldadas em soluções de problemas, visto que todo 

conhecimento suscita, conforme soluciona problemas anteriores, o surgimento de 

novos problemas. Isso implica melhoria cognitiva, exigida por uma necessidade 

intrínseca de construção e superação (GARGÍA; FABREGAT, 1998, p. 92, apud 

RUAS; ANTONELLO; BOFF, 2005, p. 64). 

 

A competitividade mercadológica trouxe a necessidade da formação de profissionais 

cada vez mais qualificados, tendendo à execução de atividades que necessitem de 

um empenho não somente teórico. Esses profissionais devem atingir a metas, 

alcançando resultados para as organizações. 

 

Nogueira e Bastos (2012, p. 224) reforçam esse entendimento: 
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Um dos aspectos que tem sido abordado tanto na área acadêmica 
quanto na área organizacional, como componente essencial para que 
um profissional exerça sua atividade com o propósito de produção de 
resultados, é o conceito de competência. Pelo prisma acadêmico, 
nota-se que o processo de formação em Administração, 
principalmente no período mais recente, com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais estabelecidas em 2002, pauta-se no alinhamento do perfil 
que se espera que o formando obtenha com o desenvolvimento de 
competências e habilidades e com os conteúdos curriculares. 
 

Os autores ressaltam a importância do desenvolvimento de competências pelos 

docentes do ensino superior, para que eles possam realizar o papel de formação 

dos estudantes, tanto nos aspectos da ética da profissão e da visão de mundo como 

no que diz respeito à formação de competências relacionadas ao curso escolhido e 

ao que será exigido no mundo do trabalho.  

 

Afirma Perrenoud (1999, p. 15) que a capacidade de mobilizar diversos recursos 

cognitivos para o enfrentamento de situações passa por quatro aspectos 

relacionados à formação da competência: 

 
I. as competências não são por si só saberes, ou atitudes, mas 
mobilizam, integram e direcionam esses recursos; 
II. essa mobilização só é pertinente em uma situação, e cada 
situação é singular; 
III. o exercício da competência passa por operações mentais 
complexas (esquemas de pensamento), que possibilitam a 
determinação e realização de uma ação relativamente adaptada à 
situação; e, 
IV. as competências profissionais constroem-se e desenvolvem-se 
durante o processo de formação. (grifo do autor). 
 

Perrenoud (1999, p. 16) ressalta que a evolução do sistema educacional em direção 

a uma pedagogia que privilegia a formação de competências é algo difícil, pois ela 

exige importantes transformações em programas, didáticas, práticas de avaliação, 

funcionamento das classes e dos estabelecimentos, no ofício de professor e de 

aluno. 

 

O autor completa, informando que uma abordagem por competências reaviva um 

antigo debate sobre dois paradigmas: de um lado, a abordagem clássica, que 

privilegia aulas, temas, manuais e provas, cujo foco encontra-se em “ensinar 

conhecimentos”; de outro, uma abordagem inspirada nas novas pedagogias e nas 
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formações de adultos e que tem foco em “desenvolver competências” 

(PERRENOUD, 1999, p. 16). 

 

Na perspectiva de Muraci e Helal (2010, p. 2), “O processo de ensino-aprendizagem 

deve respaldar-se na construção de uma vivência prática crítica, baseada no 

ensinamento teórico”. Segundo os autores, o processo de formação profissional e 

educacional do indivíduo no Brasil deve ser analisado numa perspectiva cognitiva, 

desde o nível fundamental até o superior.  

 

Nessa mesma direção, Aktouf (1996, p. 164-165), citado por Muraci e Helal (2010), 

abordam a importância de um compartilhamento do aprendizado teórico-prático, ao 

afirmarem que é necessário integrar a experiência (prática) com os saberes 

(teóricos), agregando as necessidades de sistemas participativos, de transparência, 

de colaboração nos dois sentidos, e assegurar que os estudantes compreendam a 

formação em seu sentido mais amplo. 

 

Na percepção de Tomaz (2012, p. 2), cabe à instituição e aos docentes buscarem 

permanentemente o desenvolvimento das quatro formas de aprendizagem: 

“aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e a viver com os 

outros, e aprender a ser”. Nesse contexto, busca-se uma interação entre a formação 

das competências dos discentes, em um cenário participativo, no qual a 

responsabilidade deva ser compartilhada entre discentes, docentes e IES, para uma 

formação de profissionais competentes.  

 

2.2 Competências e seus relacionamentos 
 

Esta seção tem o objetivo de abordar as noções de competência em seus múltiplos 

conceitos, pelas perspectivas de McClelland (1973); Boyatzis (1982); Ruas (2001); 

Ruas, Antonello e Boff (2005); Ruas, Ghedine et al. (2005); Fleury e Fleury (2001; 

2008), finalizando com uma síntese dos principais conceitos sobre o tema. Também 

passa por um levantamento empírico americano e europeu (Inglaterra e França), 

principalmente um estudo da escola francesa defendida por Zarifian (2001) e Le 

Boterf (2003). Esta seção inicia-se com um breve relato sobre os conceitos de 

competências na concepção desses autores. 
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2.2.1 Conceitos de competência 
 

A competência é entendida por muitos autores como fator importante de qualidade 

para executar uma atividade. Ter competência é saber fazer, ter as aptidões 

necessárias para realizar uma tarefa de forma destacada. Esse entendimento é 

aceito entre o universo organizacional, no entanto existem múltiplas interpretações 

com variáveis complementares sobre o tema, dada a amplitude dos estudos por 

diversas áreas dos saberes, como Filosofia, Psicologia e Direito. 

 

O contexto de competência organizacional iniciou-se sob a perspectiva do indivíduo. 

Fleury e Fleury (2008, p. 27) citam que McClelland publicou, em 1973, o artigo 

“Testing for competence rather than intelligence”, que iniciou os estudos sobre 

competências entre os psicólogos e administradores nos Estados Unidos. 

 

Cardoso (2006, p. 51) descreve que as competências de um profissional são 

estudadas inicialmente na área da Psicologia, com os artigos de McClelland (1973), 

com Boyatzis (1982) e, mais tarde, com Spencer e Spencer (1993). Estes últimos 

elaboraram o chamado dicionário de competências de diversas profissões, baseado 

em estudos empíricos.  

 

Na concepção de McClelland (1973), a competência é definida como características 

pessoais que podem levar a um desempenho superior. Segundo Fleury e Fleury 

(2008, p. 26), “competência é uma palavra do senso comum para designar pessoa 

qualificada para atingir algo”. Os autores citam que, na perspectiva de McLagan 

(1997, p. 41), a palavra “competência”, no mundo do trabalho, vem assumindo 

diversos significados, alguns mais ligados às características da pessoa: 

conhecimentos, habilidades e atitudes acrescentadas às tarefas executadas para a 

formação dos resultados nas organizações. 

 

De acordo com Carbone et al. (2005, p. 42),  

 

O termo competência foi incorporado às organizações com a 
Revolução Industrial e o aparecimento do taylorismo, sendo utilizado 
para qualificar o trabalhador capaz de desempenhar de maneira 
eficiente uma determinada função. 
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Na época vivida por Taylor, as empresas procuravam aperfeiçoar em seus 

empregados as habilidades necessárias para o exercício de atividades específicas, 

restringindo-se basicamente às questões técnicas ligadas ao trabalho. Existia a 

necessidade permanente de aplicar métodos de Administração para garantir o 

aumento da produtividade. 

 

Nesse contexto, segundo Salm e Fogaça (1992), citados por Coelho e Delgado 

(2000), o processo de aprendizagem e de conhecimento para a operação dos 

equipamentos é passado pelos superiores, que estabelecem normas e 

procedimentos austeros para os trabalhadores, sem que seja necessário investir em 

educação e treinamento. A divisão do trabalho é clara: uns pensam, e outros 

executam. Nesse sistema, os trabalhadores são vistos como um item no custo 

variável, facilmente ajustável a flutuações de demanda e aos ciclos econômicos. 

 

Contrapondo essas perspectivas, as competências exigidas pelo mercado de 

trabalho hoje são abordadas por meio distintos das competências relacionadas ao 

modelo taylorista de remuneração, de definição de postos de trabalho e de 

habilidades: trata-se da capacidade de pensar, de decidir, de ter iniciativa e 

responsabilidade, de fabricar e consertar, de administrar a produção, de controlar a 

qualidade, isto é, ser simultaneamente operário de produção e de manutenção, 

inspetor de processo e engenheiro (FERRETTI, 1994). 

 

Nesse sentido, a Hay Group1 (2004) aponta que a melhor fonte de vantagem 

competitiva de uma organização reside em seus funcionários. O grupo enfatiza que 

as estratégias, modelos de negócios, produtos e serviços podem ser copiados pelos 

concorrentes, mas os funcionários talentosos e competentes representam uma fonte 

sustentável de diferenciação.  

 

Empresas bem-sucedidas por longo prazo serão aquelas que proporcionarem mais 

autonomia e poder de decisão a seus funcionários. Com isso, os trabalhadores se 

sentem mais responsáveis por uma tarefa específica e mais motivados a 

trabalharem na organização (MUSSAK, 2003, p. 116). 

                                            
1
 O Hay Group é uma empresa global de consultoria de gestão de negócios, a qual trabalha com 

líderes e tem como finalidade transformar estratégia em realidade. 
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Conforme descreve Sant’anna (2010), a noção de competência é percebida por 

diferentes ângulos e vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Segundo o autor, 

constitui uma ideia consideravelmente antiga, porém (re)conceituada e (re)valorizada 

no presente. O autor acrescenta que, em virtude das imprevisões organizacionais e 

mercadológicas, e das consideráveis mudanças nas características do mercado de 

trabalho, em especial pela globalização, a competência é entendida como fator-

chave de competitividade e sobrevivência.  

 

A noção de competência tem aparecido nos últimos anos como uma forma de 

repensar as interações entre, de um lado, as pessoas, seus saberes e capacidades, 

e, de outro, as organizações e suas demandas no campo dos processos de trabalho 

essenciais, as quais sofreram profundas modificações qualitativas nos últimos anos. 

É nesse espaço relativamente indefinido, de difícil contextualização, que se passa a 

tratar mais particularmente da questão das competências (RUAS, 2001). 

 

A competência vem ganhando destaque no mundo acadêmico e empresarial nos 

últimos anos. Isso pode ser observado pelo número crescente de autores que 

pesquisam sobre o tema. Ruas, Ghedine et al. (2005) ressaltam que o tema que 

trata da apropriação do “conceito de competência” é um dos que, na área de 

Administração, têm mais intensamente transitado entre o ambiente acadêmico e o 

empresarial. 

 

Apesar desse crescente interesse na abordagem de competências, estas têm sido 

alvo de intensos e polarizados debates acerca de suas reais condições de 

operacionalização e adequação aos problemas das organizações. O conceito de 

competência, mesmo sendo constantemente utilizado, causa controvérsias em seu 

entendimento na atual administração contemporânea (RUAS, GHEDINE et al., 

2005). 

 

Na concepção de Araújo (2001), com relação às perspectivas das noções de 

competências, um novo discurso sobre a formação profissional se apresenta, 

prometendo ser capaz de responder às novas demandas do mercado de trabalho, 

sustentando um conjunto de ideias sobre como deve ser a formação da classe 

trabalhadora. O autor continua, afirmando que tal discurso, apesar de não 
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homogêneo, coloca-se como um elemento da nova realidade da sociedade 

capitalista pós-fordista e tem a pretensão de responder às exigências dessa nova 

realidade e de estabelecer novas práticas formativas e, com isso, contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa e de homens plenamente desenvolvidos. 

 

Da mesma forma, Boyatzis (1982) enfatiza que ativos humanos são um dos recursos 

mais importantes disponíveis para qualquer organização, e a competência dos 

profissionais, em grande parte, determina os objetivos de sucesso de uma 

organização. Nesse sentido, a demanda por profissionais competentes aumenta a 

cada dia. 

 

O autor completa que a abordagem sobre a competência na gestão de recursos 

humanos vem evoluindo durante os últimos 30 anos. Competência que engloba as 

questões dos conhecimentos, habilidades e atitudes, comportamentos que são 

necessários para um indivíduo executar uma tarefa dentro de uma função ou 

emprego (BOYATZIS, 1982). 

 

Em um estudo realizado por Gramigna (2007), com base nos elementos que 

compõem o entendimento de competências (conhecimento, habilidades e atitudes, 

conhecidos pela sigla CHA), a autora busca compreender o desenvolvimento de 

competências do ser humano ao crescimento das árvores. A atitude representada 

pela raiz é onde se encontram os valores, crenças e princípios formados ao longo da 

vida. Se uma pessoa realmente acredita que o que ela faz é importante para o 

desenvolvimento de um projeto, suas atitudes conduzirão a um esforço nessa 

direção. Essa atitude está relacionada ao querer “ser” e ao “agir”. 

 

O conhecimento é representado pelo tronco da árvore. É observado por meio das 

informações que a pessoa utiliza ao deparar-se com uma necessidade. Quanto 

maior o conhecimento, mais reforço tem a competência, de forma que permite ao 

profissional enfrentar com flexibilidade e autonomia os desafios do dia a dia.  

 

As habilidades são concebidas pela capacidade do indivíduo. Os conhecimentos 

(tronco) agregados a uma pessoa somente têm valor se ela souber como usar e em 

que momento usar. Agir com talento e capacidade técnica para obter resultados 
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positivos define as habilidades, caracteriza-se pela demonstração do que sabe fazer. 

A perspectiva da autora é ilustrada na FIG. 1. 

 

FIGURA 1 - Árvore de competências 
 

 

Fonte: adaptado de GRAMIGNA, 2007. 
 

Dutra (2004) completa que as pessoas têm determinado conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, o que não garante que a organização se beneficie dele. Para 

compreender o conceito de competência, é necessário incorporar a noção de 

entrega, ou seja, aquilo que a pessoa realmente entrega à organização. 

 

Durand (1998) explica as três dimensões que conceituam competências: 

conhecimento, habilidades e atitudes. Elas são independentes, pois, para a 

exposição de uma habilidade, presume-se que o indivíduo conheça princípios e 

técnicas específicas. As três dimensões são entendidas pelo autor conforme 

enunciadas: 

 

HABILIDADES 

Agir com talento, capacidade e técnica sobre a 
realidade, resolvendo problemas e obtendo 
resultados positivos; é demonstrar o que sabe. 

CONHECIMENTOS 

Representa o conjunto de informações que a 
pessoa armazena e que pode utilizar quando 
necessário. 

ATITUDE 

Conjunto de valores, crenças e princípios, os quais 
são formados ao longo da vida. Estão relacionados 
com o “querer ser e o querer agir” e influenciam no 
grau de envolvimento e comprometimento com o 
trabalho. 
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 Conhecimentos: corresponde a uma série de informações 

assimiladas e estruturadas pelo indivíduo e que lhe permitem 

entender o mundo. 

 

 Habilidades: é a capacidade de receber informações integradas 

dentro de um esquema pré-estabelecido, o pensamento e visão 

estratégicos, o saber, o que e porquê, capacidade que se refere ao 

saber fazer, envolvendo técnica e aptidão e uma proficiência 

prática (física e mental) sendo adquirida por meio de processos de 

treinamentos e experiência. 

 

 Atitudes: diz respeito a aspectos afetivos e sociais relacionados ao 

trabalho. Também se inclui nesta concepção a identidade do 

indivíduo com os valores da organização e, por consequência, se 

comprometimento e motivação para atender aos padrões de 

comportamento esperados para atingir resultados com alto 

desempenho no trabalho.  

 

A FIG. 2 representa as três dimensões contextualizadas por Durand. 
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FIGURA 2 - As três dimensões de competências 
 

 
 

Fonte: adaptado de DURAND, 1998. 

 

Compartilham dessa ideia Bitencourt, Azevedo e Froehlich (2013, p. 7). Em se 

tratando de competências, o indivíduo pode ter um potencial que jamais será 

desenvolvido se não for aplicado (entregue). Nesse sentido, ninguém é competente 

a priori, uma vez que a competência se manifesta na entrega, no saber fazer 

colocado em prática. A definição de competência entendida por Dutra (2004) pode 

ser ilustrada pela FIG. 3.  
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FIGURA 3 - Competências CHAE (conhecimento, habilidade, atitude e entrega) 
 

 

Fonte: adaptado de DUTRA, 2004, citado por QUEIROZ, 2008. 

 

Valendo-se dos estudos de 21 autores que pesquisaram sobre competência, 

Bitencourt (2001) buscou enunciar e analisar os diversos conceitos ligados à 

competência, conforme se demonstra no QUADRO 1. 
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QUADRO 1 - Conceitos de competência 
 

Autores Conceitos 

1. Boyatzis (1982, p. 23)2 
“Competências são aspectos verdadeiros ligados à natureza 
humana. São comportamentos observáveis, que determinam, em 
grande parte, o retorno da organização.” 

2. Boog (1991, p. 16)3 
“Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e 
resolver certo assunto, fazer determinada coisa; significa 
capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade.” 

3. Spencer e Spencer (1993, p. 9)4 
“A competência refere-se à característica intrínseca ao indivíduo 
que influencia e serve de referencial para seu desempenho no 
ambiente de trabalho.” 

4. Sparrow e Bognanno (1994, p. 3)5 

“Competências representam atitudes identificadas como relevantes 
para a obtenção de alto desempenho em um trabalho específico, 
ao longo de uma carreira profissional, ou no contexto de uma 
estratégia corporativa.” 

5. Moscovici (1994, p. 26)6 

“O desenvolvimento de competências compreende os aspectos 
intelectuais inatos e adquiridos, conhecimentos, capacidades, 
experiência, maturidade. Uma pessoa competente executa ações 
adequadas e hábeis em seus afazeres, em sua área de atividade.” 

6. Cravino (1997, p. 161)7 
“As competências se definem mediante padrões de 
comportamentos, e estes, por sua vez, são a causa dos resultados. 
É um fator fundamental para o desempenho.” 

7. Parry (1996, p. 48)8 

“Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes 
correlacionadas, que afeta parte considerável da atividade de 
alguém, que se relaciona com o desempenho, que pode ser 
medido segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser 
melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento.” 

8. Sandberg (1996, p. 411)9 
“A noção de competência é construída a partir do significado do 
trabalho. Portanto, não implica exclusivamente na aquisição de 
atributos.” 

9. Bruce (1996, p. 6)10 “Competência é o resultado final da aprendizagem.” 

(continua) 

                                            
2
 BOTERF, G. Construire la competence collective de l’entreprise. Gestion, v. 22, n. 3, 1997. 

3
 BOOG, Gustavo G. O desafio da competência: como enfrentar as dificuldades do presente e 

preparar sua empresa para o futuro. São Paulo: Editora Best Seller, 1991 
4
 SPENCER, L.; SPENCER, S. Competence at work. New York: John Wiley & Sons, 1993. 

5
 SPARROW, P. R.; BOGNANNO, M. Competency requirement forecasting: Issues for international 

selection and assessment. In: MABEY, C., ILES, P. (org.). Managing Learning. London: Routledge, 
1994, p. 57-69. 
6
 MOSCOVICI, F. Equipes dão certo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994. 

7
 CRAVINO, L. Conceptos y herramientas de management. Administración de Desempeño, n. 24, 

1997. 
8
 PARRY, S. The quest for competencies. Training, v. 33, n. 7, p. 48-56, 1996. 

9
 SANDBERG, J. Human competence at work. Göteborg: BAS, 1996. 

10
 BRUCE, C. On competence. Discussion list: http://www.ped.gu.se/biorn/ 

phgraph/civil/conv/compet.html 1996. 



 36 

(Continuação) 

Autores Conceitos 

10. Le Boterf (1997, p. 267)11 
“Competência é assumir responsabilidade frente a situações de 
trabalho complexas buscando lidar com eventos inéditos, 
surpreendentes, de natureza singular.” 

11. Magalhães et al. (1997, p. 114)12 
“Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que 
credenciam um profissional a exercer determinada função.” 

12. Perrenoud (1998, p. 1)13 
“A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano que se 
mobilizam por meio do saber baseado no senso comum do saber a 
partir de experiências.” 

13. Durand (1998, p. 3)14 
“Conjuntos de conhecimentos, habilidades, atitudes 
interdependentes e necessárias à consecução de determinado 
propósito.” 

14. Hase et al. (1998, p. 9)15 

“Competência descreve as habilidades observáveis, conhecimentos 
e atitudes das pessoas ou das organizações no desempenho de 
suas funções [...]. A competência é observável e pode ser 
mensurada por meio de padrões.” 

15. Dutra et al. (1998, p. 3)16 

“Capacidade de a pessoa gerar resultados dentro dos objetivos 
estratégicos e organizacionais da empresa se traduzindo pelo 
mapeamento do resultado esperado (output) e do conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o seu 
atingimento (input).” 

16. Ruas (1999, p. 10)17 

“É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em ação 
acontecimentos, habilidades e formas de atuar (recursos de 
competências) a fim de atingir/superar desempenhos configurados 
na missão da empresa e da área.” 

17. Fleury e Fleury (2001, p. 21)18 

“Competência: 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.” 

(continua) 

 

 

 

                                            
11

 LE BOTERF, G. Construire la competence collective de l’entreprise. Gestion, v. 22, n. 3, 1997. 
12

 MAGALHÃES, S.; ROCHA, M. Desenvolvimento de competências: o futuro agora! Revista de 
Treinamento e Desenvolvimento, jan., p.12-14, 1997. 
13

 PERRENOUD, P. Construire des compétences, est-ce tourner le dos aux savoirs? Disponível em 
http://www.ordp.vsnet.ch/ResNov98/Dos-Perrenoud.html,1998. 
14

 DURAND, T. Forms of incompetence. In: FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
COMPETENCE-BASED MANAGEMENT, 1998, Oslo.Proceedings... Oslo: Norwegian School of 
Management, 1998. 
15

 HASE, S., CAIRNS, L., MALLOCH, M. Capable organisations: The implications for vocational 
education and training. Adelaide: Australian National Training Authority, 1998. 
16

 DUTRA, J.; SILVA, J. Gestão de pessoas por competência. In: ENCONTRO ANUAL DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 22, 
1998, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: Anpad, 1998. 
17

 RUAS, R. Competências gerenciais e aprendizagem nas organizações: uma relação de futuro? 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE COMPETITIVIDADE BASEADA NO CONHECIMENTO, São 
Paulo: agosto, 1999. 
18

 FLEURY, M.; FLEURY, A. Estratégias empresariais e formação de competências: um quebra-
cabeça caleidoscópio da indústria brasileira. São Paulo: Atlas, 2000. 
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(Continuação) 

18. Hipólito (2002, p. 7)19 

“O conceito de competência sintetiza a mobilização, integração e 
transferência de conhecimentos e capacidades em estoque, deve 
adicionar valor ao negócio, estimular um contínuo questionamento do 
trabalho e aquisição de responsabilidades por parte dos profissionais e 
agregar valor em duas dimensões: valor econômico para a organização 
e valor social para o indivíduo.” 

19. Davis (2000, p. 1, 15)20 

“As competências descrevem de forma holística a aplicação de 
habilidades, conhecimentos, habilidades de comunicação no ambiente 
de trabalho [...]. São essenciais para uma participação mais efetiva e 
para incrementar padrões competitivos. Focaliza-se na capacitação e 
aplicação de conhecimentos e habilidades de forma integrada no 
ambiente de trabalho.” 

20. Zarifian (2001, p. 66)21 

“A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de 
saber fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um 
contexto preciso. Ela é constatada quando de sua utilização em 
situação profissional a partir da qual é passível de avaliação. Compete 
então à empresa identificá-la, avaliá-la, validá-la e fazê-la evoluir.” 

21. Becker et al. (2001, p. 156)22 
“Competências referem-se a conhecimentos individuais, habilidades ou 
características de personalidade que influenciam diretamente o 
desempenho das pessoas.” 

 
Fonte: BITENCOURT, 2001, p. 27-29. 

 

No QUADRO 1, percebe-se que os conceitos de competências são abordados por 

diferentes perspectivas, porém evoluindo no mesmo sentido de propor o 

entendimento da concepção da teoria conceitual sobre o tema envolvendo 

competência.  

 

Nesse sentido, vale elucidar que as ênfases sobre os estudos do conceito de 

competências pautaram-se em diferentes vertentes, conforme pode ser observado 

no QUADRO 2. 

 

                                            
19

 HIPÓLITO, José Antônio Monteiro. Remuneração por competências: recompensando o 
desenvolvimento e a contribuição do profissional. Revista FAE Business, n. 3, p. 28-31, set. 2002. 
20

 DAVIS, L. The work activity briefing: a model for workplace learning and leadership. 2000. 
Dissertação (Mestrado em Educação). Brisbane, 2000. 
21

 ZARIFIAN, P. A. Objetivo e competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001. 
22

 BECKER, B.; HUSELID, M.; ULRICH, D. The HR scorecard: Linking people, strategy and 
performance. Boston: Harvard Business School Press, 2001. 
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QUADRO 2 - Competência: autores e ênfases 
 

Autor/ano Ênfase 

Boyatzis (1982, p. 23) Formação, comportamentos, resultados 

Sandberg (1996, p. 411) Formação e interação 

Le Boterf (1997, p. 267)  Mobilização e ação 

Fleury e Fleury (2000, p. 21) Ação e resultado 

Zarifian (2001, p. 66) Aptidão, ação, resultado 

 
Fonte: adaptado de BITENCOURT, 2001, p. 28. 

 

A noção de competência aparece, assim, associada a várias contextualizações. 

Mesmo advinda de contextos variados, a competência traz consigo correntes de 

pensadores que comungam de ideias compartilhadas, o que será abordado no item 

a seguir. 

 

2.2.2 Competências nos diferentes tipos de correntes de pensamento 
 

Segundo Cardoso (2006), a perspectiva do termo competência é bastante 

diferenciada, remetendo-se a várias abordagens. O autor enfatiza que existem duas 

linhas teóricas: a americana, em que o termo tem a forma “competency”, e a 

europeia, que os ingleses denominam “competence”, o que demonstra uma 

construção teórica diferenciada. 

 

Bitencourt (2001) sintetiza e esclarece as diferenciações entre as duas linhas 

teóricas entendidas pelas formas competency e competence, conforme enfatizado 

no QUADRO 3: 
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QUADRO 3 - Comparação entre “competency” e “competence” 
 

 Competency Competence 
Origem Estados Unidos Inglaterra 

Noção 
Conjunto de conhecimentos, habilidades, 
atitudes 

Resultados, produtos 

Abordagem Soft Hard 

Propósito 
Identificar desempenhos superiores (processo 
educacional) 

Identificar padrões mínimos 
(desempenho no trabalho) 

Foco A pessoa (características pessoais) 
O cargo (expectativas 
ligadas à função) 

Ênfase 
Características pessoais (input, learling and 
development of competency) 

Tarefas e resultados 
(output, workplace, 
performance) 

Público-alvo Gerentes Nível operacional 
 

Fonte: BITENCOURT, 2001. 

 

Godoy et al. (2009, p. 267) enfatizam que “existem no mínimo três grandes 

abordagens com grau alto de generalização que podem ser categorizadas como 

correntes inglesa, norte-americana e francesa”. Os autores concluem que Le Boterf, 

Zarifian e Perrenoud são os principais pensadores da corrente francesa. A citação 

sintetiza os pensamentos de Le Boterf (1999): 

 

A competência é constituída pela integração do saber (savoir), saber 
fazer (savoir-faire) e saber agir (savoir-agir), ou seja: “a competência“ 
é a capacidade de integrar os saberes diversos e heterogêneos para 
finalizá-los sobre a realização das atividades [...] não são 
transferíveis, mas sim temos de criar condições favoráveis para a 
construção pessoal de competências a definição abrange um saber 
combinatório, em que o sujeito é o centro da competência. [...] em 
que ele faz por meio da combinação e mobilização de um duplo 
conjunto de recursos: os incorporados (conhecimentos, experiências, 
qualidades pessoais, vivência, etc.) e a rede de recursos de seu 
ambiente (redes profissionais, redes documentais, banco de dados, 
etc.) (LE BOTERF, 1999, p. 2123 apud GODOY et al., 2009, p. 267). 

 

Zarifian (2001), ao discutir a relação das competências com os sistemas de 

formação, denomina as competências adquiridas no processo educativo de 

“competências de fundo” ou “competências recursos”, referindo-se à particularidade 

das competências adquiridas na relação educativa:  

 
Essas aquisições cristalizam-se em certo número de campos 
privilegiados: na aprendizagem do domínio da linguagem e de seus 

                                            
23

 LE BOTERF, G. Competénce et navigation professionnelle. Paris: Éditions d’Organisation,1999. 
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usos, na formação do interentendimento nas situações de 
comunicação, na importante aprendizagem da reflexão e da 
civilidade. O que o jovem pode adquirir na formação educacional é: 
[...] o que há de mais estável e de mais duradouro, ou seja, atitude 
diante da realidade e diante da vida social que poderão sustentar a 
animação de competências mais especificamente profissionais. Em 
outras palavras, o que o jovem adquire é mais um fundo de atitudes 
e de recursos que podem ser mobilizados do que competências que 
correspondem a situações precisas (ZARIFIAN, 2001, p. 175). 

 

O sistema educacional tem muito a fazer no sentido de integrar as competências de 

fundo aos seus objetivos essenciais. E é disso que se falará em seguida. 

 

Boyatzis (1982, p. 23) esclarece que “competências são aspectos verdadeiros 

ligados à natureza humana. São comportamentos observáveis que determinam, em 

grande parte, o retorno da organização”. Nesse sentido, o autor esclarece que o 

conceito de competências é entendido por “características subjacentes à pessoa em 

relação de causa com o bom desempenho no trabalho”. 

 

Dutra (2004, p. 30) relata as relações de competências nas diferentes correntes e 

aborda seus principais autores, conforme indicado na FIG. 4. 
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FIGURA 4 - Conceito de competência nas diferentes correntes 
 

 

Fonte: CARDOSO, 2006, p. 32 (adaptado de DUTRA, 2004, p. 30). 
 

A FIG. 4 mostra as diferenças das correntes de pensamentos, sendo que a anglo-

saxônica se baseia nos conceitos de conhecimentos, habilidades e atitude. Na 

interpretação europeia, é destacado, além das premissas conceituais básicas sobre 

competência, um quarto fator: agregação de valor (resultado). 

 

Barato (1998, p.13), citado por Sant’anna (2010, p. 2), explica que a corrente anglo-

saxônica tende para o mercado de trabalho, centra-se em fatores ou aspectos 

ligados a indicadores de desempenho requeridas para as organizações, e a corrente 

europeia, com base francesa, enfatiza a vinculação entre trabalho e educação, 

indicando as competências como uma resultante de processo sistemáticos de 

aprendizagem. Existe uma convergência de ideias em torno da formação de 

competências que emergem para um único sentido, conhecido sob a visão das 

dimensões do CHA: conhecimento, habilidade e atitudes, conforme mostra a FIG. 5. 
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FIGURA 5 - Convergência das correntes de pensamento sobre competências 

Competências : 
Corrente norte-

americanas. 

TRABALHO E 
ORGANIZAÇÃO

Competências: 
Corrente europeia 

(FRANÇA):

TRABALHO E EDUCAÇÃO

C
H
A

 

Fonte: adaptado de SANT’ANNA, 2002, p. 32. 
 

A FIG. 6 representa as características das competências das organizações 

defendidas pelas correntes norte-americanas e francesa. A primeira delibera sobre a 

necessidade de as organizações se dedicarem a conhecimento, habilidades e 

atitudes que permitem ao trabalhador exercer um determinado papel (função). Essa 

perspectiva é conhecida como comportamentalista. 

 

Já a corrente francesa, que é identificada como uma corrente construtivista, define 

as competências como uma resultante da combinação de múltiplos saberes: saber 

fazer, saber agir, saber ser, de forma a dar respostas efetivas aos desafios atuais do 

mundo dos negócios (ZARIFIAN, 2001). 
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FIGURA 6 - Características das competências nas organizações 
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contexto da 
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Fonte: adaptado de ARBACH; MOTTA JÚNIOR; GUTIERREZ, 2013, p. 5. 

 

Complementarmente, Bitencourt (2004, p. 68) aborda as diferentes correntes de 

pensamento sobre gestão de competências, conforme mostra o QUADRO 4. 
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QUADRO 4 - Aspectos abordados pelas diferentes correntes de pensamento sobre 
gestão de competências 

 

Aspectos abordados Principais autores 

Formação 

Boyatzis (1982), Parry (1996), Boog (1995), 
Becker (2001), Spencer e Spencer (1993), 
Magalhães et al. (1997), Hipólito (2000), Dutra et 
al. (1998), Sandberg (1996) 

Capacitação (aptidão) 
Moscovici (1994), Magalhães et al. (1997), Dutra 
et al. (1998), Zarifian (2001) 

Ação (em oposição a potencial) 

Sparrow e Bognanno (1994), Durand (1998), 
Cravino (1997), Ruas (1999), Moscovici (1994), 
Boterf (1997), Perrenoud (1998), Fleury e Fleury 
(2000), Davis (2000), Zarifian (2001) 

Articulação de recursos (mobilização) Boterf (1997) 

Resultados 

Boyatzis (1982), Sparrow e Bognanno (1994), 
Parry (1996), Hase et al. (1998), Becker et al. 
(2001), Spencer e Spencer (1993), Cravino 
(2000), Ruas (1999), Fleury e Fleury (2000), 
Hipólito (2000), Dutra et al. (1998), Davis (2000), 
Zarifian (2001) 

Perspectiva dinâmica (questionamento constante) Hipólito (2000) 
Autodesenvolvimento Bruce (1996) 
Interação Sandberg (1996) 

 

Fonte: BITENCOURT, 2004. 
 

Do ponto de vista de Ruas (2001, p. 2), “A dimensão das noções de competências 

tem aparecido nos últimos anos como uma forma de repensar as organizações e o 

papel dos indivíduos que as compõem”. Essas competências são divididas por 

vários contextos. Entre essas competências, podemos citar as organizacionais e as 

individuais, as quais serão abordadas no próximo item. 

 

2.3 As competências requeridas pelo mercado de trabalho 
 

Neste item, será abordada a evolução do pensamento mercadológico correlacionado 

às competências. Assim, propõe-se identificar as competências requeridas por esse 

mercado, finalizando com o marco teórico da pesquisa, que se apoia nas 

competências individuais.  

 

2.3.1 Competências organizacionais 
 

Dutra (2001, p. 27) relata que existe uma relação estreita entre as competências 

organizacionais e as individuais: “As competências individuais devem estar 

vinculadas à reflexão sobre as competências organizacionais, uma vez que há uma 
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influência mútua entre elas”. Segundo o autor, as competências organizacionais e 

individuais estão totalmente relacionadas, e não é possível estabelecer as 

competências individuais sem antes fazer uma reflexão sobre as organizacionais. O 

autor afirma que as organizações e pessoas, compartilhando das mesmas ideias, 

proporcionam um processo contínuo de troca de competências. 

 

Nesse contexto, é preciso articular mecanismos e pessoas capazes de desenvolver 

e aplicar (fazer acontecer) o diferencial das organizações, as mencionadas 

competências essenciais. Portanto, nesse novo cenário, tornam-se indispensáveis a 

qualificação de novos profissionais e o desenvolvimento das competências 

individuais requeridas pelo mercado de trabalho. 

 

As complexidades que envolvem uma organização, concomitantemente aos 

ambientes internos e externos, evoluem para uma ramificação de níveis 

diferenciados de competências, Mills et al. (2002) sintetizam esses conceitos, 

alargando o entendimento do método de gestão por competências presente nas 

organizações. Essas competências podem ser assim definidas: 

 
I. Competências essenciais: competências e atividades mais 
elevadas, no nível corporativo, que são chave para a sobrevivência 
da empresa e centrais para sua estratégia. 

II. Competências distintivas: competências e atividades que os 
clientes reconhecem como diferenciadores de seus concorrentes e 
que provem vantagens competitivas. 

III. Competências organizacionais: competências coletivas 
associadas às atividades meios e às atividades fins. 

IV. Competências individuais: saber agir responsável e reconhecido, 
que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 
habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor 
social ao indivíduo. 

 

Na visão de Zarifian (2001), a formação de competências organizacionais está 

diretamente ligada ao processo de trabalho de operações industriais, destacando-se: 

 

I. Competências sobre processos: os conhecimentos sobre o 
processo de trabalho. 

II. Competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o 
trabalho que deve ser realizado. 



 46 

III. Competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de 
trabalho. 

IV. Competências de serviço: aliar as competências técnicas à 
pergunta: qual o impacto que este produto ou serviço terá sobre o 
consumidor final? 

V. Competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam 
os comportamentos das pessoas. Destacando-se três domínios 
dessas competências: autonomia, responsabilização e comunicação. 

 

Fleury e Fleury (2008, p. 36) exploram as competências organizacionais em nível 

mais estratégico, elevando para uma perspectiva da formação das competências do 

indivíduo. Os autores buscam envolver a relação do indivíduo com toda a empresa. 

Em uma perspectiva sistêmica, enunciam, em primeiro lugar, a competência de 

negócio, que consiste na compreensão do negócio, seus objetivos na relação de 

mercado, clientes e competidores, podendo definir o conhecimento do negócio 

voltado para o cliente. 

 

Os autores continuam pontuando as competências técnico-profissionais que 

abordam as específicas para certas atividades, como, por exemplo, desenho técnico, 

conhecimento do produto, finanças. E concluem com as competências sociais que, 

segundo os autores, são necessárias para interagir com as pessoas, sendo 

exemplos: a comunicação, negociação, mobilização para mudanças, sensibilidade 

cultural, trabalho em times. 

 

É evidenciado pelos autores que a transformação das competências organizacionais 

não é desvinculada em nenhum momento das competências requeridas dos 

indivíduos e, por consequência, da formação de competências profissionais exigidas 

pelas organizações. Nesse contexto, é perceptível o alcance de uma rede que 

envolve os interesses comuns entre organização e indivíduo que se encontra nas 

esferas organizacionais, processando o desenvolvimento de competências, visando 

ao interesse compartilhado, como apresentado no QUADRO 5. 
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QUADRO 5 - Processo de desenvolvimento de competências 
 

TIPO FUNÇÃO COMO DESENVOLVER 
Conhecimento teórico Entendimento, interpretação Educação formal e continuada 
Conhecimento sobre os 
procedimentos 

Saber como proceder 
Educação formal e experiência 
profissional 

Conhecimento empírico Saber como fazer Experiência profissional 

Conhecimento social Saber como comportar 
Experiência social e 
profissional 

Conhecimento cognitivo 
Saber como lidar com a 
informação, saber como 
aprender 

Educação formal e continuada, 
e experiência social e 
profissional 

 

Fonte: FLEURY; FLEURY, 2008, p. 40. 
 

Os autores propõem a organização como uma “árvore de competências 

organizacionais”, descrevendo que a corporação diversificada é como uma grande 

árvore, em que o tronco e os galhos maiores são os produtos essenciais (core 

product); os galhos menores são as unidades de negócios; as folhas, flores e frutos 

são os produtos finais. As raízes são as competências essenciais (core 

competencies), que têm por função distribuir nutrientes e proporcionar estabilidade 

para a árvore.  

 

Hamel e Prahalad (2005, p. 229) definem competências essenciais como “um 

conjunto de habilidades e tecnologias que permite a uma empresa oferecer um 

determinado benefício aos clientes”. Esses autores enfatizam que, para construir 

competências essenciais, é preciso fundir uma ampla rede de habilidades produtivas 

e tecnológicas em competências que capacitem negócios individuais a se adaptarem 

rapidamente a novas oportunidades, gerando vantagem competitiva para a 

corporação. 

 

Nesse contexto, Hamel e Prahalad (2005) abordam que a competência essencial da 

organização constitui sua vantagem competitiva sustentável. Para eles, a 

competência essencial é única e difícil de ser imitada, o valor por ela produzido é 

percebido pelo cliente. 

 

Fleury e Fleury (2008, p. 34) completam: 

 

Uma competência essencial não precisa necessariamente ser 
baseada em “tecnologia stricto sensu”: pode estar associada ao 
domínio de qualquer estágio do ciclo de negócios, como, por 
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exemplo, um profundo conhecimento das condições de operação de 
mercados específicos. Não obstante, para ser considerada uma 
competência essencial, esse conhecimento deve estar associado a 
um sistemático processo de aprendizagem, que envolve 
descobrimento/inovação e capacitação de recursos humanos. 
 

Drucker (1999, p. 99), citado por Scola (2007, p. 6), afirma que a discussão de 

competências essenciais tem sido, em grande parte estudada de maneira superficial. 

Para ele, o conceito não está pronto, porém está evoluindo e mostra como algumas 

empresas estão desenvolvendo uma metodologia para medir e gerenciar as 

competências. Para o autor, o primeiro passo é acompanhar com cuidado o 

desempenho da própria empresa e o dos concorrentes, buscando especialmente 

sucessos inesperados e maus desempenhos em áreas onde elas deveriam ter se 

saído bem. Eles indicam em que a empresa goza de uma vantagem de liderança. Os 

insucessos devem ser vistos como a primeira indicação de que o mercado está 

mudando ou de que as competências da empresa estão enfraquecendo. 

 

Nessa direção, observa-se que o processo de desenvolvimento do indivíduo está 

relacionado às competências organizacionais, uma vez que existe um estreitamento 

estabelecido entre as competências organizacionais e as individuais. Portanto é fator 

indispensável entender a formação da competência no contexto mercadológico. 

 

2.3.2 Visão mercadológica de competência  
 

Perrenoud (1999) enfatiza que ter somente conhecimentos ou capacidades não 

significa ser competente. É possível conhecer técnicas ou regras de gestão contábil 

e não se saber aplicá-las no momento oportuno. Pode-se conhecer o direito 

comercial e formular contratos mal escritos. Todos os dias, a experiência mostra que 

pessoas que têm conhecimentos ou capacidades não sabem, em uma situação de 

trabalho, mobilizá-los de modo pertinente e no momento oportuno. A atualização 

daquilo que se sabe em um contexto singular (marcado por relações de trabalho, por 

uma cultura institucional, por eventualidades, imposições temporais, recursos) é 

reveladora da “passagem” à competência.  

 

Le Boterf (1994), ressalta que, na falta de recursos a mobilizar, não há de se 

postular competência; se os recursos estão presentes, mas não são mobilizados em 
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tempo útil e conscientemente, então, na prática, é como se eles não existissem. É 

possível afirmar, então, que a transferência de conhecimentos não é automática, 

adquire-se por meio do exercício e de uma prática reflexiva, em situações que 

possibilitam mobilizar saberes, transpô-los, combiná-los, inventar uma estratégia 

original com base em recursos que não a contêm e não a ditam. 

 

Dessa forma, o conhecimento é movido pelos saberes, sendo que a capacidade de 

saber e ter habilidades está diretamente ligada à formação das competências, que 

somente serão entendidas (completadas) se esses percussores estiverem 

associados ao fazer acontecer, mover e agir. 

 

Nesse contexto, segundo idealizado pelos autores, a ação é inerente aos 

conhecimentos e habilidades do indivíduo, e forma as competências necessárias 

para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados (LE BOTERF, 1994 apud 

PERRENOUD, 1999). 

 

Perrenoud (1999, p. 15) completa esse entendimento, com foco voltado na 

educação, citando que a escolaridade funciona baseada numa espécie de “divisão 

do trabalho”: à escola cabe fornecer os recursos (saberes e habilidades básicos), à 

vida ou às habilitações profissionais cabe desenvolver competências. A maioria dos 

conhecimentos acumulados na escola permanece inútil na vida cotidiana, não 

porque careça de pertinência, mas porque os alunos não treinaram para utilizá-los 

em situações concretas. 

 

O autor acrescenta que a escola sempre almejou que seus ensinamentos fossem 

úteis, mas frequentemente acontece-lhe de perder de vista essa ambição global, de 

se deixar levar por uma lógica de adição de saberes, levantando a hipótese otimista 

de que elas acabarão por servir a alguma coisa. Desenvolver competências desde a 

escola não é uma moda nova, mas um retorno às origens, às razões de ser da 

instituição escolar (PERRENOUD, 1999). 

 

Da mesma forma, Resende (2000), compartilha da ideia da competência formada 

pela educação. Argumenta que a competência é a transformação de conhecimentos, 

aptidões, habilidades, interesse e vontade em resultados reais, práticos, pois, 
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quando um indivíduo tem conhecimento e experiência e não sabe aplicá-los em 

favor de um objetivo, de uma necessidade ou de um compromisso, significa que 

esse indivíduo não é realmente competente. Nesse sentido, a competência é 

resultado da união de conhecimentos (formação, treinamento, experiência e 

autodesenvolvimento) com comportamentos (habilidades, interesse e vontade). 

 

Do ponto de vista de Perrenoud (1999), Le Boterf (1994) e Resende (2000), o 

simples fato de ter conhecimento e habilidades não é suficiente para caracterizar ou 

rotular os princípios primordiais de competências. Um fator primordial é a atitude que 

representa o complemento fundamental para a formação das competências do 

indivíduo.  

 

Gramigna (2007) cita algumas atitudes que fazem a diferença no âmbito 

organizacional: 

 

 Sensibilidade interpessoal (qualidade nos contatos com pares, 
 clientes e fornecedores internos e externos). 

 Energia e iniciativa para resolver problemas. 

 Disponibilidade para ouvir. 

 Disponibilidade para receber feedback (de pares, liderados e 
 líderes). 

 Interesse e curiosidade. 

 Tenacidade, persistência. 

 Flexibilidade, adaptabilidade: demonstração de atitude aberta 
 receptiva às inovações. 

 Postura positiva que demonstre dinamismo. 

 Integridade e bom senso no trato com as pessoas. 

 Compartilhar do sucesso com a equipe de trabalho, com 
 reconhecimento público das contribuições. 

 Senso de honestidade e ética nos negócios. 

 Compromisso com resultados. 

 Senso de orientação para metas. 

 Automotivação e autocontrole. 

 Busca permanente de desenvolvimento. 
 

Segundo Gramigna (2007), algumas atitudes são reflexos de valores e crenças. A 

autora argumenta que, mais do que nunca, as organizações vêm reforçando a ideia 

de mudanças comportamentais em seu staff.  

 

Para enfrentar os desafios aos quais estão expostas, as empresas precisam de 

profissionais atuando com iniciativa, indo além do prescrito, fazendo escolhas e 
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tomando decisões, em vez de indivíduos limitados ao desempenho de tarefas 

predefinidas em uma descrição de cargo (LE BOTERF, 2003). As organizações, 

portanto, buscam identificar as competências individuais dos seus empregados para 

agregar valor ao seu negócio. 

 

2.3.3 Competências individuais requeridas 
 

Na perspectiva de Fleury e Fleury (2008, p. 28), a competência individual é 

entendida pela relação ao conjunto de tarefas do cargo ou posição ocupada pela 

pessoa. Segundo os autores, competência pode ser definida 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” (FLEURY; FLEURY, 2008, p. 30). 

 

Para Bitencourt (2004, p. 68), as competências individuais são compreendidas em 

um aspecto mais amplo, ligando o ambiente social do indivíduo com a organização e 

seu próprio desenvolvimento. A respeito do processo de formação das competências 

individuais, a autora sintetiza, como sendo: 

 
Um processo contínuo e articulado de formação e desenvolvimento 
de conhecimentos, habilidades e atitudes, em que o indivíduo é 
responsável pela construção e consolidação de suas competências 
(autodesenvolvimento) a partir da interação com outras pessoas no 
ambiente de trabalho, familiar e/ou em outros grupos sociais (escopo 
ampliado), tendo em vista o aprimoramento de sua capacitação, 
podendo, dessa forma, adicionar valor às atividades da organização, 
da sociedade e a si próprio (autorrealização) (BITENCOURT, 2004, 
p. 68). 

 
Na visão de Fleury e Fleury (2008, p. 29-30), “A competência individual encontra 

seus limites, mas não sua negação no nível dos saberes alcançados pela sociedade, 

ou pela profissão do indivíduo, numa época determinada”.  

 

Segundo os autores, a noção de competência está associada a verbos de ação que 

expressam o sentido das competências individuais. Para tanto eles propõem 

definições para esses verbos, conforme apresentadas no QUADRO 6.  
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QUADRO 6 - Verbos vinculados às competências individuais requeridas 

 

Fonte: adaptado de FLEURY; FLEURY, 2008, p. 31. 

 

Boyatzis (1982), citado por Munck et al. (2011), identifica um conjunto de 

características, as quais, segundo ele, proporcionam desempenho superior. Seu 

enfoque tangencia os comportamentos observáveis relacionados a três fatores: 

motivação, autoimagem/papel social e habilidades.  

 

Munck et al. (2011) distinguem claramente dois aspectos que envolvem a 

competência individual: algo que o indivíduo necessita ter para um desempenho 

competente (suficiente conhecimento, julgamento, habilidade ou força, os chamados 

inputs) e a efetiva aplicação dessas capacidades para lidar com qualquer assunto 

em sua área de atuação, os chamados outputs. 

 

Nessa direção, Sant’anna (2005) aborda 15 competências individuais requeridas 

sobre a ótica de profissionais da área de administradores, trazendo uma contribuição 

para o eixo central do trabalho, no sentido de identificar a percepção dos discentes 

de Administração sobre as competências exigidas pelo mercado de trabalho. 
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O autor observou, em sua pesquisa, que as competências requeridas mais 

perceptíveis se encontram associadas a aspectos relacionais e sociais, 

exemplificando: a capacidade de comunicação, de relacionamento interpessoal e de 

trabalho em equipe, também a aspectos diretamente ligados à performance das 

organizações, como a capacidade de seus indivíduos comprometerem-se com os 

objetivos da organizacionais e gerarem resultados efetivos. Já o menor escore foi 

percebido quanto à visão de mundo amplo e global. 

 

As competências individuais requeridas na concepção de Sant’anna (2002) estão 

descritas no QUADRO 7.  
 

QUADRO 7 - Competências individuais requeridas 
 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
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D
IV
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Q
U

E
R
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A
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Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias. 

Capacidade de trabalhar em equipes. 

Criatividade. 

Visão de mundo ampla e global. 

Capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização. 

Capacidade de comunicação. 

Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades. 

Domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao exercício do cargo ou função 
ocupada. 

Capacidade de inovação. 

Capacidade de relacionamento interpessoal. 

Iniciativa de ação e decisão. 

Autocontrole emocional. 

Capacidade empreendedora. 

Capacidade de gerar resultados efetivos. 

Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas. 

 

Fonte: SANT’ANNA, 2002 

 

Nesse sentido, Sant’anna relacionou as competências individuais requeridas na 

concepção das organizações, enfatizando que existe uma expressiva demanda por 

competências cada vez mais abrangentes e sofisticadas (SANT’ANNA, 2002, p. 284). 
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2.4 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo 
 

Com fundamento no referencial teórico ora exposto, é possível encontrar recursos 

que favoreçam a pesquisa de campo devidamente balizada em uma perspectiva 

teórica. Ele é importante, pois busca explicar as relações entre os elementos a 

serem estudados sob o enfoque de vários autores. Foi discutida a evolução histórica 

do ensino superior no Brasil, bem como os principais conceitos, abordagens e, 

também, as competências individuais requeridas pelas organizações dos discentes 

de Administração de uma IES. 

 

Procurou-se contextualizar as competências individuais requeridas pelo mercado de 

trabalho e suas abordagens sob a ótica de Zarifian (2001), Le Boterf (2003), Fleury e 

Fleury (2001-2008), Sant’anna (2002, 2005, 2010). 

 

Vale ressaltar os estudos sobre competência realizados por Dutra (2004); Bitencourt 

(2001, 2004, 2013); Ruas (2001); Ruas, Antonello et al. (2005); Ruas, Ghedine et al. 

(2005); e Perrenoud (1999). Os conceitos e os enfoques desses autores contribuirão 

para a fundamentação das análises de dados e para a formação do entendimento 

dos estudos sobre competências na investigação de campo. 

 

A análise desses conceitos permitiu verificar as várias dimensões de estudo sobre 

competências. Assim, esta pesquisa buscará responder aos objetivos específicos 

propostos na introdução, sob o prisma dos autores citados.  

 

Vale salientar, como já mencionado, que não existem definições exclusivas quando 

se refere ao conceito de competências. Dessa forma, esta pesquisa irá se pautar no 

conceito de competência definido por Zarifian (2001), Fleury e Fleury (2008), Dutra 

(2004) e Ruas, Antonello et al. (2005), além das definições de competências 

requeridas do indivíduo, propostas por Sant’anna (2002). 

 

A pesquisa de campo terá como marco teórico as classificações sobre as 

competências individuais requeridas definidas por Sant’anna (2002). 
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3 METODOLOGIA 
 

Este capítulo tem o propósito de descrever os procedimentos metodológicos 

adotados neste trabalho e que se referem à caracterização da pesquisa quanto aos 

fins e aos meios, à população e amostra da pesquisa, aos instrumentos utilizados 

para coleta de dados e à estratégia de análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

Para Gil (2009, p. 17), “A pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

 
Quanto aos fins, este estudo tem um caráter descritivo. Vergara (2007, p. 47) 

define que “a pesquisa descritiva apoia-se em expor características claras e bem 

delineadas de determinada população [...] com técnicas padronizadas e bem 

estruturadas de coletas de dados”. 

 
Collis e Hussey (2005, p. 24) confirmam que a pesquisa descritiva “descreve o 

comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter informações sobre 

as características de um determinado problema ou questão”. Nesse sentido, a 

pesquisa buscará a percepção dos discentes de Administração sobre as 

competências individuais necessárias para inserção no mercado de trabalho, por 

meio do estudo de caso no Centro Universitário de Belo Horizonte (Unibh). 

 
Quanto aos meios, a pesquisa foi documental, explorando o projeto pedagógico do 

curso de graduação em Administração do Unibh, bibliográfica e de campo. No 

cômputo bibliográfico, foram pesquisados autores que discutem sobre os temas 

educação, mercado de trabalho e competência, no âmbito profissional e 

organizacional. 

 
Segundo Gil (2009, p. 44), “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

 
A pesquisa de campo foi investigada pelo método associado ao estudo de caso. 

Segundo Collis e Hussey (2005, p. 72), o estudo de caso, como método de pesquisa, 
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“[...] é um exame extensivo de um único exemplo de um fenômeno de interesse”. 

 

A estratégia metodológica empregada na pesquisa de estudo de caso, segundo Yin 

(2001, p. 24) se refere à aplicação nas situações em que as questões a serem 

respondidas são do tipo “como?” ou “por quê?”, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e em situações nas quais o foco se encontra em 

fenômenos complexos e contemporâneos, inseridos no contexto da vida real. 

 

Gil (2009, p. 54) acrescenta que “o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa 

amplamente utilizada nas ciências sociais”. O autor afirma, ainda, que consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 

delineados já considerados.  

 

Os meios de coletas de dados foram aplicados pelo método Survey Monkey. 

Segundo Assis (2006, p. 20), o método Survey pode ser utilizado “quando a 

pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento 

(percepção) deseja conhecer (levantar)”. 

 

A abordagem da pesquisa é quantitativa. O método quantitativo emprega técnicas 

estatísticas. Normalmente é indispensável a elaboração de verificações por meio de 

questionário a ser aplicado a várias pessoas (CRESWELL, 2009). 

 

Collis e Hussey (2005, p. 26) citam que o “método quantitativo é objetivo por 

natureza e focado na mensuração de fenômenos. Consequentemente um método 

quantitativo envolve coletar e analisar dados numéricos e aplicar testes estatísticos”. 

 

3.2 A população e amostra da pesquisa e unidade de análise e observação 
 

A investigação (estudo de caso) foi realizada no Centro Universitário de Belo 

Horizonte (Unibh), instituição de ensino superior integrante do Grupo Ănima de 

Educação S/A. Essa empresa é constituída por três IES particulares, sendo duas em 

Estado de Minas Gerais e uma no Estado de São Paulo, compostas por 16 

unidades. 
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A população estudada consiste nos discentes de Administração de Empresas, com o 

mínimo de 50% de carga horária curricular concluída, situada em três unidades do 

Unibh: uma localizada na Região Oeste de Belo Horizonte (Unidade Estoril); a 

segunda, na Região Central de Belo Horizonte (Unidade Antônio Carlos); e a terceira 

localizada em uma das principais vias de Belo Horizonte, a Av. Cristiano Machado 

(Unidade Cristiano Machado). 

 

A população é representada por um total de 790 alunos, sendo que 510 estão 

matriculados na Unidade Estoril; 252, na Unidade Antônio Carlos; e 28, na nova 

Unidade Cristiano Machado. 

 

Foi utilizado um filtro para selecionar os discentes que têm, no mínimo, a metade da 

carga horária obrigatória para sua formação, por entender que essa população daria 

mais representatividade ao objetivo proposto pela pesquisa, representado por uma 

população de 215 discentes. 

 

Para identificar as competências que estão sendo exigidas pelo mercado de trabalho 

(objetivo específico 2), foram pesquisados os profissionais de RH cadastrados como 

usuários do Linkedin24 e conectados, por meio dessa rede profissional, ao autor 

deste trabalho. Fazem parte da rede de contatos do Linkedin do autor desta 

dissertação 497 profissionais. Nesse caso, também foi utilizado um filtro. 

Consideraram-se apenas os profissionais que atuavam há mais de um ano no 

mercado de trabalho e que não estivessem desempregados há mais de dois anos. O 

propósito desse filtro foi manter a credibilidade e atualidade das respostas. 

Perfazendo um total de 150 profissionais aptos a responder a pesquisa. 

 

3.3 Técnicas de coleta de dados 
 

Marconi e Lakatos (2003, p. 164) enfatizam que a coleta de dados é a “etapa da 

pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta de dados previstos”. 

 

 

                                            
24

 Rede de pessoas com o propósito de manter conexões profissionais. 
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Corrobora Tavares (2008, p. 3): 

 
Os instrumentos de coleta de dados e escalas se constituem em 
componentes do projeto e que vão viabilizar ou não o 
desenvolvimento da pesquisa em função da adequação, precisão e 
pertinência com as quais forem escolhidos e desenvolvidos. 

 

Nesse sentido, a coleta de dados teve duas etapas: uma aplicada aos profissionais 

de RH, e outra, aos discentes.  

 

Com o objetivo de identificar quais são as competências individuais exigidas pelo 

mercado de trabalho na atualidade, foi elaborado um questionário destinado aos 

profissionais de RH, com questões utilizando a escala Likert e questões abertas 

(questionário semiestruturado). A aplicação desse questionário empregou a 

ferramenta Survey Monkey. Foram elaboradas 25 questões de múltipla escolha e 2 

questões abertas, abordando o tema “competências individuais” exigidas pelo 

mercado de trabalho, com base nas ideias que compõem o marco teórico da 

pesquisa. 

 

O resultado das análises dos dados colhidos pelo primeiro questionário serviu para 

suportar as perguntas da segunda etapa. Nesta, foi aplicado um questionário 

semiestruturado para os discentes dos cursos de graduação em Administração do 

Unibh, por meio de uma investigação estatística com coletas de dados também por 

meio da escala somatória, desenvolvida por Rensis Likert no ano de 1932.  

 

Segundo Tavares (2008, p. 15), neste tipo de escala, colocam-se afirmativas e, a 

seguir, o grau de concordâncias/discordâncias para que o indivíduo possa expressar 

a sua concordância ou discordância com a questão proposta. Selltiz et al. (1974), 

citado por Tavares (2008, p. 15), explica que, para se construir uma escala do tipo 

Likert, adota-se o seguinte processo: 

 

I. O pesquisador reúne um grande número de itens considerados 

significativos para o tema pesquisado e que sejam claramente favoráveis ou 

desfavoráveis. 
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II. Tais itens são aplicados num grupo de pessoas representativas 

daquelas com as quais o questionário deve ser usado. As pessoas 

respondem-no, utilizando a escala Likert. 

III. O resultado total de cada indivíduo é calculado pela soma de seus 

resultados nos itens. 

IV. As respostas são analisadas, para que se verifiquem quais itens 

discriminam mais claramente entre os que obtêm resultados baixos na 

escala total. 

 

Os quesitos aplicados ao questionário obedecem a uma escala de 1 a 5, para 

determinar o grau de concordância, em que a escala 1 significa que o pesquisado 

(discente) discorda totalmente; 2 indica que discordo parcialmente; 3, indiferente; 4, 

concordo parcialmente; e a escala 5 significa concordo totalmente. 

 

A estrutura do segundo questionário foi constituída por quatro seções, sendo a 

primeira composta por 3 questões sobre o perfil demográfico dos discentes; a 

segunda seção, com 15 questões de múltipla escolha sobre as competências 

individuais requeridas fundamentadas nos estudos de Sant’anna (2002), que 

formaram o primeiro grupo de competência, e 15 questões de múltipla escolha 

baseadas no resultado da pesquisa com os profissionais de RH (questionário 1), que 

formou o segundo grupo de competência; a terceira seção foi composta de 15 

perguntas extraídas do projeto pedagógico do curso de graduação em 

Administração do Unibh, que é representado pelo terceiro grupo de competências. 

A última seção se refere a uma questão aberta, com a finalidade de identificar qual a 

percepção dos discentes sobre a competência indispensável para o recém-formado 

se inserir no mercado de trabalho. 

 

Antecedendo a aplicação do questionário, foi elaborado um pré-teste com a 

participação de dez discentes, para abordar as possíveis dificuldades na 

interpretação das perguntas e na estrutura do questionário. 

Nesse sentido, o pré-teste teve a finalidade de apontar qual o tempo necessário para 

se responder o questionário. Esse tempo foi informado na carta de apresentação do 

questionário. O pré-teste se propôs a introduzir a aplicação do questionário, 
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informando o objetivo e as características fundamentais para o correto 

preenchimento.  

 

3.4 Estratégia de análise dos dados 
 

Os dados coletados com a realização pelo método Survey foram analisados por 

meio de estudos estatísticos. Foi utilizada a variável nominal, em que os elementos 

do conjunto original são agrupados em classes (módulos) e foram classificadas as 

15 principais competências com a medida proporcional em escala maior. 

 

Para as variáveis demográficas e os gráficos, foram utilizadas distribuições de 

frequência. Já as medidas descritivas, como média, desvio-padrão, mediana e 

quartis, foram empregados para os indicadores referentes aos três grupos de 

competências.  

 

Para a avaliação de diferenças entre as características demográficas e os três 

grupos de competências dos pesquisados (conceitos pesquisados por Sant’anna, 

profissionais de RH e projetos pedagógicos do curso), foram aplicados testes 

paramétricos para dados ordinais de escala Likert, pois, o Teorema Central do Limite 

demonstra que, para tamanhos de amostra superior a 5 ou 10 por grupo, as médias 

apresentam, aproximadamente, distribuição normal, independentemente da 

distribuição de dados ordinais. 

 

Para a variável gênero, que tem somente duas categorias, foi adotado o teste 

paramétrico t-Student para amostras independentes para a comparação das médias 

entre as categorias. Já para a faixa etária e ciclo de formação (que têm três ou mais 

categorias), foi adotado o teste paramétrico ANOVA, que permite a comparação 

múltipla de três ou mais categorias. No teste ANOVA, a hipótese nula é a de que não 

há diferença entre as médias das três ou mais categorias; e a hipótese alternativa é 

a de pelo menos uma diferença significativa entre as categorias estudadas. 

 

Quanto à avaliação de diferença entre os escores referentes às dimensões de 

competências (competência por Sant’anna, por profissionais de RH e por projetos 

pedagógicos), foi utilizado o teste não paramétrico de Friedman. Esse teste é 
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indicado quando se comparam mais de duas situações em um mesmo indivíduo. 

Teve por objetivo verificar se algum dos escores medidos exercia maior impacto nos 

discentes. 

 

Para a avaliação de diferenças entre o ciclo de formação e os indicadores referentes 

às competências dos discentes pesquisados, foram utilizados o teste ANOVA.  

 

Os dados da pesquisa foram tratados por meio do programa estatístico SPSS versão 

20.0, e no Microsoft Excel 2007. Em todos os testes estatísticos utilizados, foi 

considerado um nível de significância de 5%. Dessa forma, são consideradas 

associações estatisticamente significativas aquelas cujo valor p foi inferior a 0,05. 

 

O QUADRO 8 apresenta a estratégia utilizada na análise dos dados. Correlacionam-

se os objetivos específicos propostos com os autores que dão sustentação teórica 

ao assunto abordado, com os instrumentos de coleta de dados correspondentes e 

com as fontes dos dados. 
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QUADRO 8 – Estratégia de coleta e análise dos dados. 
 

Objetivos específicos Autores 
Tipo de 

Pesquisa 
Fonte 

1) Caracterizar as variáveis 
demográficas e o ciclo de 
formação dos discentes. 

Dados da pesquisa 
Pesquisa de 
campo 

Questionário 
 (coleta de dados - 
seção I - apêndice 

2) 

2) Reconhecer na literatura, no 
mercado de trabalho e no PPC, 
as competências requeridas 
para os profissionais em 
administração de empresa. 

McClelland (1973), 
Boyatzis (1982), Hamel e 
Prahalad (1995). 
Zarifian (2001) e Le Boterf 
(2003). 
Perrenoud (1999). 
Bitencourt (2001, 2004), 
Dutra (2004), Fleury e 
Fleury (2001, 2008), Ruas 
(2001, 2005), Sant’anna 
(2002, 2005, 2010) e 
Vasconcelos (2000). 
Resolução nº 4, de 25 de 
julho de 2005 e PPC 

Pesquisa 
bibliográfica e 
documental 

Referencial teórico 

3) Confrontar as percepções 
dos discentes sobre as 
competências requeridas para 
sua inserção no mercado de 
trabalho, por meio dos três 
grupos de competências 
propostos pela pesquisa. 

Sant’anna (2002) 

Pesquisa de 
campo (coleta de 
dados - 
apêndice 1) 

Questionário 
semiestruturado 
(método Survey - 

apêndice 1: 22 
escalonadas, 2 

questões abertas) 

4) Identificar possíveis 
correlações entre os três 
grupos de competências com 
os dados demográficos e o 
ciclo de formação dos 
discentes. 

Sant’anna (2002) 

Pesquisa de 
campo (coleta de 
dados - seções 
II, III e IV - 
apêndice 2) 
(análise e 
interpretação 
dos dados) 

Questionário 
semiestruturado 
(método - Escala 

Likert - apêndice 2: 
44 questões 

escalonadas, 1 
questão aberta) 

Análise de 
dados(Microsoft 

Excel 2007 e SPSS 
- versão 20.0) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ESTUDADA 
 

Neste capítulo, apresenta-se uma evolução histórica do Centro Universitário de Belo 

Horizonte (Unibh), abordando sua missão e responsabilidade social. Em seguida, 

são apresentadas informações sobre o curso de graduação em Administração, sua 

criação e apresentação da matriz curricular, assim como alguns detalhes do projeto 

pedagógico. 

 

4.1 Centro Universitário de Belo Horizonte (Unibh) 
 

O Unibh é uma instituição de ensino superior localizada no Município de Belo 

Horizonte, no Estado de Minas Gerais. A instituição foi fundada pelo professor Ney 

Soares, a esposa e um grupo de 30 professores, que idealizaram um espaço de 

formação no período noturno para atender à demanda do aluno trabalhador. Nesse 

sentido, em 10 de março de 1964, foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Belo Horizonte (Fafi-BH), mantida pela Fundação Cultural de Belo 

Horizonte (Fundac-BH) (UNIBH, 2013). 

 

Os quatro cursos iniciais (História, Letras, Matemática e Pedagogia) da Fafi-BH 

tiveram como sede o anexo do Colégio Estadual, no Bairro Gameleira. A explosão 

do então ensino de 1º e 2º graus, aliada ao elevado número de interessados pelos 

cursos, determinou o rápido crescimento da Faculdade, que, dessa forma, transferiu-

se, após um ano de funcionamento, para a Av. Presidente Antônio Carlos, 521, no 

bairro Lagoinha. 

 

Em 1973, a Fafi-BH implantou o curso de Comunicação Social, com habilitações em 

Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Jornalismo. Na década de 1980, 

foram implantados os primeiros cursos de pós-graduação lato sensu da instituição. 

Em 1990, a Fafi-BH instalou sua primeira sede própria no bairro Lagoinha, 

consolidando, assim, o seu primeiro campus, o Diamantina, hoje denominado 

campus Antônio Carlos. 

 

Com o crescimento e a posição de destaque ocupada na Região Metropolitana da 

capital mineira, a Fafi-BH foi transformada em Centro Universitário de Belo Horizonte 
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pelo Parecer nº 115, de 29 de janeiro de 1999, da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação, que foi homologado em 9 de fevereiro de 1999 

pelo ministro da Educação. 

 

Em 23 de fevereiro de 1999, o Unibh foi credenciado por Decreto Federal e, em 

2004, por meio da Portaria do MEC nº 3.342, de 18 de outubro de 2004, obteve o 

seu recredenciamento. No dia 1º de dezembro de 2011, o MEC publicou o ato de 

renovação do recredenciamento do Unibh por mais cinco anos, por meio da Portaria 

Ministerial nº 1.684/2011. A IES obteve o Parecer CNE/CES nº 132/2010 favorável 

ao seu recredenciamento, homologado em 30 de novembro de 2011 pelo ministro da 

Educação, publicado no DOU de 1º de dezembro de 2011. 

 

Importante registrar que, na década de 1990, o Unibh chegou a um ponto de 

expansão que tornou necessária a divisão do espaço físico, com a implantação de 

outros dois campi, Lourdes (1998) e Estoril (1999). No campus Lourdes, ficaram os 

cursos de Direito e de Administração. O campus Estoril abrigou, inicialmente, os 

cursos do Departamento de Ciências Biológicas, Ambientais e da Saúde, e do 

Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia. A partir de 2001, outros cursos 

foram autorizados pelo CEPE e devidamente implantados pela IES nos três campi. 

 

Em janeiro de 2009, o Unibh passou por uma reestruturação, após ser adquirido 

pelo Grupo Ănima Educação e Cultura. Ao final desse mesmo ano, o IMEC (Instituto 

Mineiro de Educação e Cultura S.A.) assumiu a mantença da IES, autorizada por 

meio da Portaria Ministerial nº 1.840/2009. 

 

Em 2013, foi fundada a unidade Cristiano Machado, localizada à Av. Cristiano 

Machado. O campus oferece 26 graduações, cursos de pós-graduação, extensão e 

outras ofertas na Escola de Idiomas. 

 

Atualmente o Unibh oferta, nas quatro unidades (Estoril, Antônio Carlos, Lourdes e 

Cristiano Machado), mais de 50 cursos de graduação nas modalidades bacharelado, 

licenciatura e tecnologia, além dos mais de 30 cursos de pós-graduação e vários 

projetos de pesquisa e atividades de extensão. A instituição tem cerca de 13 600 alunos 

e 1 300 colaboradores, entre professores e funcionários da área técnico-administrativa. 
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A missão do Unibh está voltada para a busca da excelência na formação e na 

educação de seus alunos, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

favorecendo seu desenvolvimento pessoal, profissional e cultural, visando à sua 

inserção ativa na sociedade (UNIBH, 2013). 

 

No âmbito da responsabilidade social, a instituição assume o desafio de colocar, 

entre as metas e ações do seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) ou Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), as estratégias de intervenção nas comunidades 

carentes de Belo Horizonte e da Região Metropolitana, em parceria com o Poder 

Público e com a sociedade civil, na tentativa de criar as reais condições para a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

 

As parcerias interinstitucionais com as comunidades regionais assumem a 

responsabilidade por núcleos de determinados grupos de idosos, jovens e crianças. 

Para esses segmentos, são desenvolvidas ações de promoção da qualidade de vida 

e de inserção/reinserção dessa população em processos educativos, com vistas à 

formação, capacitação e inserção no mercado de trabalho, bem como a prevenção e 

reabilitação de agravos e desvios identificados no desenvolvimento dos projetos, 

visando ao engajamento social dessas populações. 

 

Atento ao seu papel social, o Unibh atende à comunidade e desenvolve projetos que 

beneficiam especialmente a população carente e prestam mensalmente milhares de 

atendimentos gratuitos. Os projetos desenvolvidos são concretizados por meio de 

atividades socioeducativas e culturais, além de outras ações comunitárias. 

 

A política educacional que orienta a instituição em suas ações sociais faz emergir o 

reconhecimento de que é preciso contribuir para a acessibilidade da população 

carente e pessoas com necessidades especiais ao ensino superior. Para isso, a 

política de prestação de serviços da instituição se volta para ações nas áreas de 

infraestrutura, social, educacional e cultural, buscando o fortalecimento e o bem-

estar dos envolvidos nos projetos institucionais, e realizando ações sociais 

destinadas a atender pessoas excluídas dos direitos básicos de cidadania. 
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Como instituição de ensino superior, o Unibh assume sua responsabilidade 

essencial na preparação das novas gerações para um futuro viável. Por meio de 

seus trabalhos de pesquisa básica, procura conceber soluções racionais, toma 

iniciativas e indica possíveis alternativas, elaborando esquemas coerentes para o 

futuro, por meio de seus programas educativos e dá, ele mesmo, o exemplo. Nesse 

sentido, os trabalhos desenvolvidos pela instituição têm um efeito multiplicador, pois 

cada um, convencido das ideias da sustentabilidade, influencia o conjunto, a 

sociedade, nas mais variadas áreas de atuação. 

 

O curso de administração do Unibh é ministrado nos campos Estoril, Cristiano 

Machado e Antônio Carlos, nos períodos diurno e noturno, são 790 alunos 

matriculados, sendo que 510 estão matriculados na Unidade Estoril; 252 na Unidade 

Antônio Carlos e 28 na nova Unidade Cristiano Machado. 

 

4.2 Competências a serem desenvolvidas pelos discentes, com base no 
projeto pedagógico  

 

A graduação em Administração do Unibh foi desenvolvida para incentivar a cultura 

empreendedora e a autoaprendizagem exigida pelo mercado. O curso propõe 

preparar os discentes para o planejamento, a organização, a direção e o controle 

dos negócios (UNIBH, 2013). 

 

Seguindo essa ideologia, seu objetivo é transformar o aluno em um profissional que 

esteja apto a desempenhar as práticas e exigências do mercado e que esteja ciente 

das demandas sociais por seus conhecimentos e capacidades, assim como seus 

deveres e responsabilidades éticas e profissionais. Sua postura empreendedora 

deve servir como meio para a obtenção de resultados inovadores e diferenciados em 

organizações de natureza, porte e finalidade diversos (UNIBH, 2013). 

 

A proposta pedagógica do curso de Administração do Unibh objetiva dar ao 

profissional de Administração a capacidade de analisar situações complexas, 

estabelecer metas e definir estratégias; a habilidade de gerenciar com perspectiva 

globalizante; o respeito à diversidade cultural e às especificidades individuais e 

diferenças regionais; a postura ativa que encoraje a iniciativa e a busca de novas 

oportunidades, ao desenvolver o espírito empreendedor do aluno; a reflexão sobre a 
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importância social da sua profissão e a capacidade de atuar positivamente no 

sentido de melhorar as relações de trabalho e o acesso às conquistas sociais; a 

adoção de uma postura ética e responsável, comprometida com o desenvolvimento 

humano, social e com o respeito à ecologia; a consciência do seu papel cívico e a 

importância do desenvolvimento socioeconômico sustentável; o reconhecimento de 

que o trabalho se constitui como instância ímpar de crescimento pessoal, social e 

econômico; e a habilidade de trabalhar em equipe e exercer o papel de liderança de 

forma responsável e positiva. 

 

Pautado na Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005 (vide anexo A), que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, 

bacharelado, o curso do Unibh, no processo pedagógico de formação de seus 

profissionais, deve propiciar ao aluno o desenvolvimento de um conjunto de 

competências e garantir o domínio de conteúdos que se articulam para sua 

formação.  

 

O projeto pedagógico do curso de Administração do Unibh define as competências 

requeridas dos discentes em sua formação: 

 

I. Internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética 
profissional; 

II. Possuir uma formação humanística e visão global que o habilite a 
compreender os meios social, político, econômico e cultural onde 
está inserido e a tomar decisões em um mundo diversificado e 
interdependente; 

III. Possuir habilidades técnicas e científicas para atuar na 
administração das organizações, além de desenvolver atividades 
específicas da prática profissional em consonância com as 
demandas mundiais, nacionais e regionais; 

IV. Determinar os princípios gerais da organização, orientar e 
controlar as atividades além de garantir a eficácia na utilização dos 
recursos humanos, tecnológicos, materiais e financeiros das 
organizações; 

V. Atuar nas áreas de recursos humanos, financeiros e tecnológicos, 
além de prestar serviços de assessoria e ou consultoria aos diversos 
tipos de empresas ou atividades econômicas públicas ou privadas; 

VI. Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 
compreendendo sua posição e sua função na estrutura produtiva sob 
seu controle e gerenciamento; 

VII. Desenvolver raciocínio lógico para operar com valores e 
formulações matemáticas presentes nas relações formais; 
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VIII. Utilizar os recursos tecnológicos, bem como propor, dominar e 
promover a aplicação de novas tecnologias e outras que sejam 
objeto das práticas profissionais; 

IX. Possuir habilidades de relacionamento, capacidade de atuar em 
equipes multidisciplinares, catalisar e usar as contribuições das 
pessoas e dos grupos; 

X. Possuir habilidades para lidar com modelos de gestão inovadores 
e, principalmente, ser criativo e empreendedor; 

XI. Compreender a necessidade vital do contínuo aperfeiçoamento 
profissional; 

XII. Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar 
projetos em organizações; 

XIII. Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 
exercício profissional (UNIBH, 2013, p. 29) 

 

A grade curricular do curso de graduação em Administração do Unibh é dividida em 

4 ciclos e 8 módulos. Cada ciclo tem dois módulos (A e B). A estrutura curricular do 

curso de Administração é apresentada no ANEXO 2. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo, serão expostos e analisados os dados obtidos na etapa de coleta. As 

análises visam a estruturar as informações e investigações do estudo, de forma a 

responder aos objetivos da pesquisa. 

 

O capítulo é composto por cinco seções que foram assim distribuídas: 5.1 - compõe 

as características das variáveis demográficas e do ciclo de formação dos discentes; 

5.2 - são reconhecidas as competências literárias propostas por Sant’anna (2002), 

as priorizadas pelos profissionais de RH e também as competências previstas no 

PPC, o projeto pedagógico do curso de graduação em Administração do Unibh; 5.3 - 

foram confrontadas as percepções dos discentes sobre as competências requeridas 

para sua inserção no mercado de trabalho, por meio dos três grupos de 

competências propostos pela pesquisa; 5.4 - trata de identificar possíveis 

correlações entre os três grupos de competências com os dados demográficos e o 

ciclo de formação dos discentes; e 5.5 - finalizando, são comparadas e analisadas 

as competências propostas na literatura, as requeridas pelo mercado de trabalho e 

as previstas no PPC com as competências percebidas pelos discentes. 

 

5.1 Análise descritiva das variáveis demográficas e ciclo de formação do 
discente 
 

Este tópico analisa o perfil dos discentes do curso de graduação em Administração 

do Unibh. Integraram esta pesquisa 209 discentes, com uma amostra composta, por 

120 indivíduos do gênero feminino (57,4%) e por 89 indivíduos do gênero masculino 

(42,6%).  

 

Em termos de faixa etária, a maior parte dos discentes pesquisados tem idade entre 

19 a 23 anos (51,2%). Compõem o percentual restante 26,79% de discentes com 

idade de 24 a 26 anos e 11% de discentes com idade acima de 30 anos, conforme 

apresentados no GRÁF. 1. 
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GRÁFICO 1 - Distribuição da amostra segundo a faixa etária 
 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Vale ressaltar, para a próxima análise, que o curso de graduação em Administração 

do Unibh é distribuído por ciclos e módulos, sendo que o 3º ciclo representa o 7º 

período, e os módulos “A” e “B”, os 1º e 2º semestres, respectivamente. Portanto, 

quem está no 3º ciclo do módulo A pertence ao 7º período do 1º semestre. 

 

No que se refere ao ciclo de formação dos respondentes, 65 pessoas encontram-se 

no “4º ciclo-módulo A” (31,1%); 29,67% da amostra representam os discentes que 

se encontram no “4º ciclo-módulo B”; 22,49% representam aqueles que compõem o 

“3º ciclo-módulo B”; e 16,75% são discentes que pertencem ao “3º ciclo-módulo A”, 

como disposto no GRÁF. 2. 
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GRÁFICO 2 - Distribuição da amostra segundo o ciclo de formação 
 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Em síntese, considerando a representatividade da amostra pesquisada, pode-se 

deduzir que, em termos demográficos, a maioria dos discentes é representada pelo 

gênero feminino, tem idade entre 19 e 23 anos e pertencem ao “4º ciclo-módulo A” 

(8º período do 1º semestre). 

 

5.2 Estudos dos grupos de competências 
 

Nesta seção, são apresentadas três subseções, sendo que a 5.2.1 demonstra as 

competências individuais exigidas para os profissionais de Administração, com base 

na pesquisa de Sant’anna (2002). A subseção 5.2.2 traz as competências exigidas 

pelo mercado de trabalho para os profissionais em Administração de Empresas. E a 

terceira, 5.2.3, enfatiza as competências previstas no PPC, projeto pedagógico do 

curso de Administração de Empresa do Unibh. 

 

5.2.1 Primeiro grupo: competências individuais propostas por Sant’anna 
 

A abordagem das competências individuais requeridas no primeiro grupo é 

contextualizada pela pesquisa realizada por Sant’anna (2002). O autor aponta 15 

competências individuais requeridas dos profissionais de Administração de 

Empresas, que foram utilizadas para apoiar esta pesquisa, conforme apresentado no 

QUADRO 9. 
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QUADRO 9 - Competências individuais requeridas por Sant’anna 
 

Questões Competências - 1º grupo 

II.2 Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias.  

II.3 Capacidade de trabalhar em equipes.  

II.4 Criatividade.  

II.5 Visão de mundo ampla e global.  

II.6 Capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização.  

II.7 Capacidade de comunicação.  

II.8 Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades.  

II.9 
Domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao exercício do cargo ou função 
ocupada.  

II.10 Capacidade de inovação.  

II.11 Capacidade de relacionamento interpessoal.  

II.12 Iniciativa de ação e decisão.  

II.13 Autocontrole emocional.  

II.14 Capacidade empreendedora.  

II.15 Capacidade de gerar resultados efetivos.  

II.16 Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas. 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

5.2.2 Segundo grupo: competências individuais requeridas pelo mercado de 
trabalho 

 

É importante ressaltar que, para identificar as competências priorizadas pelo 

mercado de trabalho, foi aplicado um questionário aos profissionais de RH e 

selecionadas as 15 competências com maior número de repetições.  

 

As competências individuais requeridas pelo mercado de trabalho que foram 

priorizadas pelos profissionais de RH se apresentam conforme o GRÁF. 3. 
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GRÁFICO 3 - Competência dos profissionais de Administração 
 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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O gráfico 3 é composto por 19 competências individuais priorizadas pelos 

profissionais de RH para a inserção no mercado de trabalho dos profissionais de 

Administração de Empresas. Quatro dessas competências (ter bom relacionamento 

interpessoal, ser comprometido, ter senso crítico e ter atitude) já fazem parte do 

primeiro grupo, por esse motivo foram eliminadas para fins de investigação, ficando 

assim compreendidas as 15 competências por profissionais de RH apresentadas no 

QUADRO 10.  

 

QUADRO 10 - Competências por profissionais de RH 
 

Questões Competências - 2º grupo 

II.17 Capacidade de liderar. 

II.18 Ser flexível. 

II.19 Ser ético. 

II.20 Dominar outros idiomas. 

II.21 Saber negociar. 

II.22 Saber persuadir. 

II.23 Ser estratégico. 

II.24 Ser resiliente. 

II.25 Comprometer-se com a sociedade. 

II.26 Saber planejar. 

II.27 Saber solucionar conflitos. 

II.28 Ser assertivo. 

II.29 Ser determinado. 

II.30 Saber delegar. 

II.31 Ser imparcial. 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que as competências “capacidade de liderar” e “ser comprometido” 

foram as duas mais citadas pelo grupo de RH respondente da pesquisa. 

 

5.2.3 Terceiro grupo: competências previstas no projeto pedagógico do curso 
 

O terceiro grupo é composto pelas competências individuais previstas no projeto 

pedagógico do curso, isto é, essas competências devem ser desenvolvidas ao longo 

do curso de graduação em Administração (QUADRO 11). 
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QUADRO 11 - Competências propostas pelo PPC de Administração 
 

Questões Competências - 3º grupo 

III.32 Responsabilidade social, justiça e ética profissional. 

III.33 Visão global e tomada de decisão. 

III.34 Habilidades técnicas e científicas. 

III.35 Visão de planejamento. 

III.36 Polivalência. 

III.37 Criticidade organizacional. 

III.38 Possuir raciocínio lógico. 

III.39 Inovação e tecnologia. 

III.40 Trabalho em equipe e relacionamento interpessoal. 

III.41 Criatividade. 

III.42 Educação continuada. 

III.43 Visão estratégica. 

III.44 Saber comunicar. 
 

Fonte: UNIBH, 2013. 

 

As 13 competências individuais previstas no projeto pedagógico do curso de 

Administração do Unibh (QUADRO 11) foram utilizadas em sua íntegra, não sendo 

eliminada nenhuma delas.  

 

5.3 Os grupos de competências e suas associações 
 

Nesta seção, buscou-se atender ao terceiro objetivo do estudo. Para tanto, propôs-

se a descrever as percepções dos discentes sobre as competências necessárias 

para a sua inserção no mercado de trabalho e estruturar e analisar as competências 

investigadas em grupos de competências associados à percepção de competências 

dos discentes. 

 

Nesse sentido, descrevem-se as dimensões e os indicadores de competências para 

a amostra total. Esses indicadores foram agrupados em três grupos de 

competências (conforme já identificados na seção 5.2): competências individuais 

requeridas nas pesquisas de Sant’anna (2002), competências priorizadas pelos 

profissionais de RH e competências previstas no projeto pedagógico do curso. 
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5.3.1 Competências requeridas na percepção dos discentes: avaliação global 
 

Observa-se que, nas tabelas 1 e 2, todas as competências foram bem priorizadas, 

tendo atingido médias de 3,86 a 4,96. 

 

As três maiores médias em âmbito global das competências com as quais os 

respondentes mais concordam são assim descritas, em ordem crescente de 

concordância: saber trabalhar em equipe (4,96), saber comunicar (4,83) e ser ético 

(4,81). Já a competência menos percebida pelos discentes foi o domínio de novos 

idiomas, com apenas 3,89. 

 

TABELA 1 - Competências individuais requeridas na percepção dos discentes 
 

Indicadores 
Medidas descritivas 

Média D.P. P25 Mediana P75 

Saber trabalhar em equipe é primordial para a função de 
administrador de empresas. 

4,96 0,24 5,00 5,00 5,00 

      Saber se comunicar nos dias atuais é fundamental para exercer a 
profissão de administrador de empresas. 

4,83 0,53 5,00 5,00 5,00 

      Ser ético é condizente com a função de administrador. 4,81 0,48 5,00 5,00 5,00 

      O administrador deve ter capacidade de comprometer-se com os 
objetivos da organização.  

4,78 0,42 5,00 5,00 5,00 

      A função de administrador exige iniciativa de ação e decisão. 4,78 0,50 5,00 5,00 5,00 

      O administrador deve ser determinado. 4,77 0,42 5,00 5,00 5,00 

      O administrador deve ser estratégico. 4,76 0,51 5,00 5,00 5,00 

      Saber planejar é função do administrador.  4,73 0,47 4,00 5,00 5,00 

      O administrador deve saber delegar. 4,69 0,48 4,00 5,00 5,00 

      É importante para o administrador ter capacidade de inovação. 4,68 0,49 4,00 5,00 5,00 

      O relacionamento interpessoal é fundamental para o administrador. 4,68 0,51 4,00 5,00 5,00 

      
Saber lidar com situações novas e inusitadas faz parte do cargo de 
administrador. 

4,64 0,52 4,00 5,00 5,00 

      O administrador deve saber solucionar conflitos. 4,63 0,52 4,00 5,00 5,00 

      A visão de mundo amplo e global é exigida dos administradores. 4,62 0,68 4,00 5,00 5,00 

      O administrador deve ser criativo na execução de suas funções. 4,56 0,55 4,00 5,00 5,00 

      É importante para o administrador ter autocontrole emocional. 4,56 0,63 4,00 5,00 5,00 

      O administrador deve ter capacidade de liderar. 4,52 0,84 4,00 5,00 5,00 

      
Ter habilidades para lidar com modelos de gestão inovadores e, 
principalmente, ser criativo e empreendedor. 

4,52 0,69 4,00 5,00 5,00 

      É fundamental para a função de administrador saber negociar. 4,51 0,71 4,00 5,00 5,00 

      O administrador deve ter domínio de novos conhecimentos técnicos 
associados ao exercício do cargo ou função. 

4,49 0,59 4,00 5,00 5,00 

      É fundamental para o administrador ser resiliente. 4,49 0,57 4,00 5,00 5,00 

(Continua) 
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(Continuação) 

Indicadores 
Medidas descritivas 

Média D.P. P25 Mediana P75 
 (Com      O administrador deve ter capacidade de aprender rapidamente 
novos conceitos e tecnologias. 

 4,48 0,72 4,00 5,00 5,00 

      É função do administrador de empresas gerar resultados efetivos 
para a empresa. 

 4,48 0,68 4,00 5,00 5,00 

      
Ter habilidades de relacionamento, capacidade de atuar em 
equipes multidisciplinares, catalisar e usar as contribuições das 
pessoas e dos grupos. 

 4,46 0,77 4,00 5,00 5,00 

      Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 
exercício profissional. 

 4,41 0,77 4,00 5,00 5,00 

      Ter capacidade empreendedora é fundamental para o administrador 
de empresas. 

 4,37 0,82 4,00 5,00 5,00 

      
O administrador deve saber persuadir.  4,37 0,75 4,00 4,00 5,00 

      Determinar os princípios gerais da organização, orientar e controlar 
as atividades além de garantir a eficácia na utilização dos recursos 
humanos, tecnológicos, materiais e financeiros das organizações. 

 4,36 0,69 4,00 4,00 5,00 

      O administrador deve ser assertivo. 4,28 0,75 4,00 4,00 5,00 

      Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e 
consolidar projetos em organizações. 

4,24 0,93 4,00 4,00 5,00 

      
Internalizar valores de responsabilidade social, justiça e 
ética profissional. 

4,23 0,90 4,00 4,00 5,00 

      
Ter uma formação humanística e visão global que o habilite 
a compreender os meios social, político, econômico e 
cultural onde está inserido e a tomar decisões em um 
mundo diversificado e interdependente. 

4,19 0,97 4,00 4,00 5,00 

      Ser flexível é atitude esperada do administrador. 4,17 0,79 4,00 4,00 5,00 

      
Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 
compreendendo sua posição e sua função na estrutura 
produtiva sob seu controle e gerenciamento. 

4,17 0,80 4,00 4,00 5,00 

      O administrador deve se comprometer com a sociedade. 4,12 0,73 4,00 4,00 5,00 

      Desenvolver raciocínio lógico para operar com valores e 
formulações matemáticas presentes nas relações formais. 

4,11 0,99 4,00 4,00 5,00 

      
Atuar nas áreas de recursos humanos, financeiros e 
tecnológicos, além de prestar serviços de assessoria e, ou, 
consultoria aos diversos tipos de empresas ou atividades 
econômicas públicas ou privadas. 

4,11 0,89 4,00 4,00 5,00 

      Ter habilidades técnicas e científicas para atuar na 
administração das organizações, além de desenvolver 
atividades específicas da prática profissional em 
consonância com as demandas mundiais, nacionais e 
regionais. 

4,08 0,83 4,00 4,00 5,00 

      
Utilizar os recursos tecnológicos, bem como propor, 
dominar e promover a aplicação de novas tecnologias e 
outras que sejam objeto das práticas profissionais. 

4,06 0,95 4,00 4,00 5,00 

      Lidar com incertezas e ambiguidades é inerente à função 
de administrador de empresas.  

3,97 1,10 4,00 4,00 5,00 

      É esperado do administrador ser imparcial. 3,93 1,13 4,00 4,00 5,00 

      O administrador deve dominar outros idiomas. 3,86 0,97 3,00 4,00 5,00 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Os resultados mostram não haver diferenças significativas das médias atribuídas às 

competências individuais requeridas percebidas pelos discentes. No entanto, na 

perspectiva das menores médias, é importante apontar a média que se encontra 

abaixo de 3,99. Nesse caso, será dado destaque ao quesito: “o administrador deve 

dominar outros idiomas”, com média de 3,86.  

 

Contrapondo à menor percepção dos discentes quanto ao indicador “o administrador 

deve dominas outros idiomas”, Sant’anna et al. (2007) discorre sobre a intensificação 

dos processos de globalização e as profundas transformações nas estruturas dos 

mercados. Nesse contexto, o profissional deve ter competências para lidar com um 

mercado unificado. Diante disso é, fundamental o domínio de novos idiomas. 

 

5.3.2 Grupos de competências associados à percepção dos discentes  
 

As 43 competências que integraram o instrumento de coleta de dados foram 

distribuídas em três grupos de competências, para melhor compreensão: 

 

a) Competências individuais requeridas nas pesquisas de Sant’anna - 

resultante do cálculo da média das questões II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, 

II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14, II.15 e II.16 do questionário para cada 

respondente individualmente. 

 

b) Competências priorizadas pelos profissionais de RH - resultante do 

cálculo da média das questões II.17, II.18, II.19, II.20, II.21, II.22, II.23, 

II.24, II.25, II.26, II.27, II.28, II.29, II.30 e II.31 do questionário para cada 

respondente individualmente. 

 

c) Competências previstas no projeto pedagógico do curso - resultante do 

cálculo da média das questões III.32, III.33, III.34, III.35, III.36, III.37, III.38, 

III.39, III.40, III.41, III.42, III.43 e III.44 do questionário para cada 

respondente individualmente. 
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O instrumento utilizado para a coleta de dados foi composto por escalas de resposta 

do tipo Likert de cinco pontos, culminando no escore médio ou mediana no valor de 

3,0 a 3,99. 

 

Assim, uma vez que o grau de concordância nessa escala gradua-se de “discordo 

totalmente” para “concordo totalmente”, significa dizer que as variáveis que 

apresentarem escores acima de 3,99 indicam uma situação de concordância; abaixo 

de 3,0, uma situação de discordância; e igual ou entre esses valores, representa 

uma situação indiferente dos respondentes com uma tendência para à concordância. 

 

Para sintetizar as informações de cada pergunta, utilizou-se a média e a mediana 

como medida de tendência central. Para a medida de dispersão, utilizou-se o desvio-

padrão e o intervalo interquartil (��� e ���).  

 

A TAB. 2 mostra os resultados de competências que o discente do curso de 

graduação em Administração do Unibh percebe que são requeridas pelo mercado de 

trabalho. 
 

TABELA 2 - Caracterização dos discentes segundo os grupos de competências 
 

Grupos de competências 
Medidas descritivas 

Média D.P. P25 Mediana P75 

Competências individuais propostas por 
Sant’anna 

4,59 0,53 4,27 4,93 5,00 

Competências priorizadas pelos 
profissionais de RH 

4,44 0,61 4,13 4,60 5,00 

Competências previstas no projeto 
pedagógico do curso 

4,26 0,81 4,00 4,31 5,00 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto aos grupos de competências, em relação à amostra total, constatou-se uma 

situação de nível alto de concordância para os três grupos, uma vez que os escores 

obtidos apresentaram uma média acima de 3,99 (TAB. 2).  

 

Em uma análise comparativa entre os três grupos de competências, verificou-se a 

existência de diferenças significativas quanto aos grupos, pois o teste apresentou 
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um p-valor de 0,000**. O grupo de competências propostas por Sant’anna foi o mais 

expressivo por parte dos respondentes (TAB. 3). 

 

TABELA 3 - Resultados das competências por grupo 
 

Competências 
Resultados 

Média P-valor Conclusão 

1º - Competências individuais propostas por 
Sant’anna. 

4,93 

0,000** 1º > 2º > 3º 
2º - Competências priorizadas pelos 
profissionais de RH. 

4,60 

3º - Competências previstas no projeto 
pedagógico do curso. 

4,31 

 

Nota: As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. Os 
valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. Os resultados 
significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99,0%) e p-valor < 0.05 
* (nível de confiança de 95,0%). 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Completa-se com a apresentação e análise de resultados dos indicadores de cada 

grupo de competências percebidas pelos discentes em comparação com a amostra 

total. Para sintetizar as informações de cada indicador, utilizou-se a média e a 

mediana como medidas de tendência central. 

 

Para a medida de dispersão, utilizaram-se o desvio-padrão e o intervalo interquartil 

(  e ). As tabelas 4, 5 e 6 mostram os resultados dos grupos “competências 

individuais propostas por Sant’anna”, “competências priorizadas pelos profissionais 

de RH” e “competências previstas no projeto pedagógico do curso”, 

respectivamente. 

 

A TAB. 4 apresenta o resultado dos escores relativos à dimensão competências 

individuais requeridas por Sant’anna para a amostra total. 
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TABELA 4 - Caracterização da amostra total segundo grupo de competências 
individuais propostas por Sant’anna 

 

Competências individuais propostas por Sant’anna 
Medidas descritivas 

Média D.P. P25 Mediana P75 

Saber trabalhar em equipe é primordial para a função de 
administrador de empresas. 

4,96 0,24 5 5 5 
      

Saber se comunicar nos dias atuais é fundamental para exercer 
a profissão de administrador de empresas. 

4,83 0,53 5 5 5 
      

O administrador deve ter capacidade de comprometer-se com os 
objetivos da organização.  

4,78 0,42 5 5 5 
      

A função de administrador exige iniciativa de ação e decisão. 4,78 0,5 5 5 5 
      

É importante para o administrador ter capacidade de inovação. 4,68 0,49 4 5 5 
      

O relacionamento interpessoal é fundamental para o 
administrador. 

4,68 0,51 4 5 5 
      

Saber lidar com situações novas e inusitadas faz parte do cargo 
de administrador. 

4,64 0,52 4 5 5 
      

A visão de mundo amplo e global é exigida dos administradores. 4,62 0,68 4 5 5 
      

O administrador deve ser criativo na execução de suas funções. 4,56 0,55 4 5 5 
      

É importante para o administrador ter autocontrole emocional. 4,56 0,63 4 5 5 
      

O administrador deve ter domínio de novos conhecimentos 
técnicos associados ao exercício do cargo ou função. 

4,49 0,59 4 5 5 
      

O administrador deve ter capacidade de aprender rapidamente 
novos conceitos e tecnologias. 

4,48 0,72 4 5 5 
      

É função do administrador de empresas gerar resultados efetivos 
para a empresa. 

4,48 0,68 4 5 5 
      

Ter capacidade empreendedora é fundamental para o 
administrador de empresas. 

4,37 0,82 4 5 5 
      

Lidar com incertezas e ambiguidades é inerente à função de 
administrador de empresas.  

3,97 1,1 4 4 5 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No que se refere aos indicadores de competências individuais requeridas por 

Sant’anna, para a amostra total, a maioria dos seus indicadores revela uma situação 

de nível alto de concordância nos discentes, com médias entre 4,96 e 3,97. 

 

Entretanto, observa-se, na TAB. 4, que um indicador de competência individuais 

propostas por Sant’anna evidenciou uma tendência para a concordância, com média 

de 3,97: “lidar com incertezas e ambiguidades é inerente à função de administrador 

de empresas”. 
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A TAB. 5, a seguir, representa a amostra total a respeito dos indicadores de 

competências priorizadas pelos profissionais de RH. 

 

TABELA 5 - Amostra total das competências priorizadas pelos profissionais de RH 
 

Competências priorizadas pelos profissionais de RH 
Medidas descritivas 

Média D.P. P25 Mediana P75 

Ser ético é condizente com a função de administrador.  4,81 0,48 5,00 5,00 5,00 

O administrador deve ser determinado. 4,77 0,42 5,00 5,00 5,00 

O administrador deve ser estratégico. 4,76 0,51 5,00 5,00 5,00 

Saber planejar é função do administrador.  4,73 0,47 4,00 5,00 5,00 

O administrador deve saber delegar. 4,69 0,48 4,00 5,00 5,00 

O administrador deve saber solucionar conflitos. 4,63 0,52 4,00 5,00 5,00 

O administrador deve ter capacidade de liderar. 4,52 0,84 4,00 5,00 5,00 

É fundamental para a função de administrador saber negociar. 4,51 0,71 4,00 5,00 5,00 

É fundamental para o administrador ser resiliente. 4,49 0,57 4,00 5,00 5,00 

O administrador deve saber persuadir. 4,37 0,75 4,00 4,00 5,00 

O administrador deve ser assertivo. 4,28 0,75 4,00 4,00 5,00 

Ser flexível é atitude esperada do administrador. 4,17 0,79 4,00 4,00 5,00 

O administrador deve se comprometer com a sociedade. 4,12 0,73 4,00 4,00 5,00 

É esperado do administrador ser imparcial. 3,93 1,13 4,00 4,00 5,00 

O administrador deve dominar outros idiomas. 3,86 0,97 3,00 4,00 5,00 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os indicadores relacionados às competências priorizadas pelos profissionais de RH 

apresentaram média maior que 4,00, evidenciando uma situação de alta 

concordância dos informantes nesse quesito (TAB. 5), com exceção ao indicador de 

imparcialidade do administrador (3,93) e o domínio de outros idiomas por parte do 

administrador (3,86). 

 

A TAB. 6 apresenta os escores referentes às competências previstas no projeto 

pedagógico do curso. 
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TABELA 6 - Caracterização da amostra total das competências previstas no projeto 
pedagógico do curso 

 

Competências previstas no projeto pedagógico do curso 
Medidas descritivas 

Média D.P. P25 Mediana P75 

Possuir habilidades para lidar com modelos de gestão 
inovadores e, principalmente, ser criativo e empreendedor. 

4,52 0,69 4,00 5,00 5,00 

Possuir habilidades de relacionamento, capacidade de atuar em 
equipes multidisciplinares, catalisar e usar as contribuições das 
pessoas e dos grupos. 

4,46 0,77 4,00 5,00 5,00 

Compreender a necessidade vital do contínuo aperfeiçoamento 
profissional. 

4,45 0,73 4,00 5,00 5,00 

Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 
exercício profissional. 

4,41 0,91 4,00 5,00 5,00 

Determinar os princípios gerais da organização, orientar e 
controlar as atividades além de garantir a eficácia na utilização 
dos recursos humanos, tecnológicos, materiais e financeiros das 
organizações. 

4,36 0,69 4,00 4,00 5,00 

Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar 
projetos em organizações. 

4,24 0,93 4,00 4,00 5,00 

Internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética 
profissional. 

4,23 0,90 4,00 4,00 5,00 

Possuir uma formação humanística e visão global que o habilite a 
compreender os meios social, político, econômico e cultural onde 
está inserido e a tomar decisões em um mundo diversificado e 
interdependente. 

4,19 0,97 4,00 4,00 5,00 

Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, 
compreendendo sua posição e sua função na estrutura produtiva 
sob seu controle e gerenciamento. 

4,17 0,80 4,00 4,00 5,00 

Desenvolver raciocínio lógico para operar com valores e 
formulações matemáticas presentes nas relações formais. 

4,11 0,99 4,00 4,00 5,00 

Atuar nas áreas de recursos humanos, financeiros e 
tecnológicos, além de prestar serviços de assessoria e ou 
consultoria aos diversos tipos de empresas ou atividades 
econômicas públicas ou privadas. 

4,11 0,89 4,00 4,00 5,00 

Possuir habilidades técnicas e científicas para atuar na 
administração das organizações, além de desenvolver atividades 
específicas da prática profissional em consonância com as 
demandas mundiais, nacionais e regionais. 

4,08 0,83 4,00 4,00 5,00 

Utilizar os recursos tecnológicos, bem como propor, dominar e 
promover a aplicação de novas tecnologias e outras que sejam 
objeto das práticas profissionais. 

4,06 0,95 4,00 4,00 5,00 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Em âmbito geral, os discentes pesquisados afirmam que têm uma alta concordância 

com todos os indicadores das competências previstas no projeto pedagógico do 

curso, pois as médias foram maiores que 4,00 (TAB. 6). O indicador “possuir 

habilidades para lidar com modelos de gestão inovadores e, principalmente, ser 

criativo e empreendedor” apresentou a maior média: 4,52.  

 

5.4 Confrontação dos grupos de competências com os dados demográficos e 
ciclo de formação dos discentes  
 

Esta seção propõe confrontar as percepções dos discentes, por meio dos três 

grupos de competências, e os dados demográficos e o ciclo de formação dos 

discentes. Apresentam-se as seções: os grupos de competências e gêneros; os 

grupos de competências e faixa etária; e os grupos de competências e ciclo de 

formação. 

 

5.4.1 Grupos de competências e gêneros 
 

Em uma análise comparativa entre as duas categorias de gênero quanto aos grupos 

de competências, conforme se observa na TAB. 7, não foi detectada diferença 

estatística entre o gênero e as três dimensões de competências, pois o p-valor > 

0,05. 

 

TABELA 7 - Avaliação dos escores referentes aos fatores de competência por 
gênero 

 

Fatores de Competências Sexo Média D.P. Valor de t 

Competências individuais propostas por 
Sant’anna. 

Feminino 4,56 0,62 -1,110 

Masculino 4,64 0,39  

Competências priorizadas pelos 
profissionais de RH. 

Feminino 4,39 0,70 -1,420 

Masculino 4,51 0,45  

Competências previstas no projeto 
pedagógico do curso. 

Feminino 4,19 0,94 -1,560 

Masculino 4,36 0,57  

 

Nota: As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste t-Student (valor de t) 
para amostras independentes. Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças 
significativas. Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de 
acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 
99%) e p-valor < 0.05 * (nível de confiança de 95%). 

Fonte: dados da pesquisa. 
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5.4.2 Grupos de competências e faixa etária 
 

Comparando-se a faixa etária relacionada aos três grupos de competências, 

conforme se observa na TAB. 8, não houve diferença entre a faixa etária dos 

respondentes e os grupos de competências, pois o p-valor encontrado foi superior a 

0,05. 

 
TABELA 8 - Nível médio dos fatores de competências entre as três categorias de 

faixa etária 
 

Grupos de competências Faixa etária Média D.P. Valor de F 

Competências individuais propostas por 
Sant’anna. 

Menos de 23 anos 4,60 0,52 0,03 

De 24 a 26 anos 4,59 0,59  

Acima de 27 anos 4,57 0,51  

Competências priorizadas pelos 
profissionais de RH. 

Menos de 23 anos 4,44 0,60 0,03 

De 24 a 26 anos 4,46 0,65  

Acima de 27 anos 4,43 0,60  

Competências previstas no projeto 
pedagógico do curso. 

Menos de 23 anos 4,26 0,79 0,08 

De 24 a 26 anos 4,29 0,84  

Acima de 27 anos 4,22 0,84  
 

Nota: As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste ANOVA (valor de F) 
para amostras independentes. Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças 
significativas. Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de 
acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 
99%) e p-valor < 0.05 * (nível de confiança de 95%). 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Assim, os resultados mostram não haver diferenças significativas das médias 

atribuídas às competências individuais por gênero e faixa etária. Conclui-se não 

haver motivos para aceitar que existe diferença significativa entre as médias das 

pontuações nessas análises. 

 

5.4.3 Grupos de competências e ciclo de formação do discente 
 

A TAB. 9 apresenta o resultado dos nível médio dos grupos de competências 

comparados com as quatro categorias do ciclo de formação.  
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TABELA 9 - Nível médio dos grupos de competências entre as quatro categorias do 
ciclo de formação 

 

Grupos de competências Ciclo de formação Média D.P. Valor de F 

Competências individuais propostas por 
Sant’anna. 

3º ciclo – módulo A 3,67 0,51 295,97** 

3º ciclo – módulo B 4,34 0,16  

4º ciclo – módulo A 4,88 0,12  

4º ciclo – módulo B  5,00 0,00  

     

Competências priorizadas pelos 
profissionais de RH. 

3º ciclo – módulo A 3,36 0,51 295,97** 

3º ciclo – módulo B 4,21 0,18  

4º ciclo – módulo A 4,66 0,11  

4º ciclo – módulo B  4,99 0,02  

     

Competências previstas no projeto 
pedagógico do curso. 

3º ciclo – módulo A 2,85 0,74 315,07** 

3º ciclo – módulo B 3,97 0,07  

4º ciclo – módulo A 4,52 0,29  

4º ciclo – módulo B  5,00 0,00  
 

Nota: As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste ANOVA (valor de F) 
para amostras independentes. Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças 
significativas. Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de 
acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 
99%) e p-valor < 0.05 * (nível de confiança de 95%) 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Quanto ao relacionamento entre os grupos de competências e o ciclo de formação, 

conforme se observa na TAB. 9, os discentes no 4º ciclo-módulo B apresentaram 

maior concordância para os três grupos de competências em comparação com os 

demais grupos. Ainda foi observado que o grupo de discentes no 3º ciclo-módulo A 

apresentou o menor nível de concordância nas dimensões de competências quando 

comparados com os outros ciclos de formação. 

 

Observa-se uma diferença significativa de escores em todos os indicadores 

relacionados às competências individuais propostas por Sant’anna e os ciclos de 

formação, pois o valor-p encontrado foi inferior a 5% em todos os testes estatísticos, 

representado na TAB. 10. 
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TABELA 10 - Média dos indicadores de competência individuais propostas por 
Sant’anna comparada com as quatro categorias de ciclo de formação do discente 

 

Competências individuais propostas por 
Sant’anna 

Ciclo de formação Média D.P. 
Valor 
de F 

O administrador deve ter capacidade de aprender 
rapidamente novos conceitos e tecnologias. 

3º ciclo – módulo A 3,49 0,92 

134,16** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,86 0,35 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

Saber trabalhar em equipe é primordial para a função 
de administrador de empresas. 

3º ciclo – módulo A 4,77 0,55 

10,23** 
3º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

O administrador deve ser criativo na execução de 
suas funções. 

3º ciclo – módulo A 3,89 0,47 

246,93** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,89 0,31 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

A visão de mundo amplo e global é exigida dos 
administradores. 

3º ciclo – módulo A 3,43 0,70 

166,08** 
3º ciclo – módulo B 4,49 0,51 

4º ciclo – módulo A  5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

  

O administrador deve ter capacidade de comprometer-
se com os objetivos da organização.  

3º ciclo – módulo A 4,00 0,00 

210,25** 
3º ciclo – módulo B 4,74 0,44 

4º ciclo – módulo A  5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

Saber se comunicar nos dias atuais é fundamental 
para exercer a profissão de administrador de 
empresas. 

3º ciclo – módulo A 3,97 0,89 

78,1** 
3º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

Lidar com incertezas e ambiguidades é inerente à 
função de administrador de empresas.  

3º ciclo – módulo A 1,94 0,94 

362,3** 
3º ciclo – módulo B 3,91 0,28 

4º ciclo – módulo A  4,11 0,31 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

O administrador deve ter domínio de novos 
conhecimentos técnicos associados ao exercício do 
cargo ou função. 

3º ciclo – módulo A 3,77 0,55 

148,83** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,74 0,44 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

É importante para o administrador ter capacidade de 
inovação. 

3º ciclo – módulo A 3,94 0,24 

197,35** 
3º ciclo – módulo B 4,36 0,49 

4º ciclo – módulo A  5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

O relacionamento interpessoal é fundamental para o 
administrador. 

3º ciclo – módulo A 3,89 0,32 

177,75** 
3º ciclo – módulo B 4,40 0,50 

4º ciclo – módulo A  5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     
  (continua) 
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(continuação) 

 
Competências individuais propostas por 

Sant’anna 
Ciclo de formação Média D.P 

Valor 
de F 

A função de administrador exige iniciativa de ação e 
decisão. 

3º ciclo – módulo A 3,83 0,51 

183,88** 
3º ciclo – módulo B 4,87 0,34 

4º ciclo – módulo A  5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

É importante para o administrador ter autocontrole 
emocional. 

3º ciclo – módulo A 3,60 0,60 

307,37** 
3º ciclo – módulo B 4,06 0,25 

4º ciclo – módulo A  5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

Ter capacidade empreendedora é fundamental para o 
administrador de empresas. 

3º ciclo – módulo A 3,09 0,95 

154,03** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,74 0,44 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

É função do administrador de empresas gerar 
resultados efetivos para a empresa. 

3º ciclo – módulo A 3,60 0,85 

120,47** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,80 0,40 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

Saber lidar com situações novas e inusitadas faz parte 
do cargo de administrador. 

3º ciclo – módulo A 3,89 0,32 

251,89** 
3º ciclo – módulo B 4,23 0,43 

4º ciclo – módulo A  5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

 

Nota: As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste ANOVA (valor de F) 
para amostras independentes. Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças 
significativas. Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de 
acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 
99%) e p-valor < 0.05 * (nível de confiança de 95%). 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A conclusão é que o grupo de discentes no 3º ciclo-módulo A apresentou o menor 

nível de concordância nos indicadores de competências individuais propostas por 

Sant’anna, enquanto o grupo de discentes no 4º ciclo-módulo B apresentou maior 

nível de concordância. 

 

Ao relacionar os grupos de ciclo de formação dos discentes e os indicadores de 

competências priorizadas pelos profissionais de RH, conforme se observa na TAB. 

11, existe diferença significativa de escores dos indicadores de competência por 

profissionais de RH entre os ciclos de formação, pois o valor-p encontrado foi inferior 

a 5% em todos os testes.  
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A conclusão é que o grupo de discentes no 3º ciclo-módulo A apresentou o menor 

nível de concordância nos indicadores de competências priorizadas pelos 

profissionais de RH, enquanto o grupo de discentes no 4º ciclo-módulo B apresentou 

maior nível de concordância. 

 

TABELA 11 - Média dos indicadores de competências priorizadas pelos profissionais 
de RH comparada com as quatro categorias de ciclo de formação do discente 

 

Competências priorizadas pelos profissionais 
de RH 

Ciclo de formação Média D.P. Valor de F 

O administrador deve ter capacidade de liderar. 

3º ciclo – módulo A 3,14 1,09 

139,55** 
3º ciclo – módulo B 4,23 0,43 
4º ciclo – módulo A 5,00 0,00 
4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

Ser flexível é atitude esperada do administrador. 

3º ciclo – módulo A 3,03 0,98 

156,68** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 
4º ciclo – módulo A 4,11 0,31 
4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

Ser ético é condizente com a função de 
administrador. 

3º ciclo – módulo A 3,86 0,55 

252,84** 
3º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
4º ciclo – módulo A 5,00 0,00 
4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

O administrador deve dominar outros idiomas. 

3º ciclo – módulo A 2,31 0,76 

289,51** 
3º ciclo – módulo B 3,45 0,50 
4º ciclo – módulo A 4,00 0,00 
4º ciclo – módulo B 4,89 0,32 

     

É fundamental para a função de administrador 
saber negociar. 

3º ciclo – módulo A 3,43 0,78 

262,11** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 
4º ciclo – módulo A 4,98 0,12 
4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

O administrador deve saber persuadir. 

3º ciclo – módulo A 3,31 0,90 

117,74** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 
4º ciclo – módulo A 4,62 0,49 
4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

O administrador deve ser estratégico. 

3º ciclo – módulo A 3,83 0,51 

152,99** 
3º ciclo – módulo B 4,79 0,41 
4º ciclo – módulo A 5,00 0,00 
4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

     

É fundamental para o administrador ser resiliente. 

3º ciclo – módulo A 3,77 0,43 

180,62** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A 4,74 0,44 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

O administrador deve se comprometer com a 
sociedade. 

3º ciclo – módulo A 2,89 0,32 

949,84** 
3º ciclo – módulo B 3,98 0,15 

4º ciclo – módulo A 4,05 0,21 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Saber planejar é função do administrador. 

3º ciclo – módulo A 3,94 0,24 

163,89** 
3º ciclo – módulo B 4,57 0,50 

4º ciclo – módulo A 5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
       (continua) 
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(continuação) 

 
Competências priorizadas pelos profissionais 

de RH 
Ciclo de formação Média D.P. Valor de F 

O administrador deve saber solucionar conflitos. 

3º ciclo – módulo A 3,89 0,32 

289,34** 
3º ciclo – módulo B 4,19 0,40 

4º ciclo – módulo A 5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

O administrador deve ser assertivo. 

3º ciclo – módulo A 3,26 0,95 

109,76** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A 4,34 0,48 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

O administrador deve ser determinado. 

3º ciclo – módulo A 4,00 0,00 

192,44** 
3º ciclo – módulo B 4,70 0,46 

4º ciclo – módulo A 5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

O administrador deve saber delegar. 

3º ciclo – módulo A 3,94 0,24 

184,12** 
3º ciclo – módulo B 4,40 0,50 

4º ciclo – módulo A 5,00 0,00 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

É esperado do administrador ser imparcial. 

3º ciclo – módulo A 1,74 0,70 

599,85** 
3º ciclo – módulo B 3,89 0,31 

4º ciclo – módulo A 4,11 0,31 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
 

Nota: As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste ANOVA (valor de F) 
para amostras independentes. Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças 
significativas. Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de 
acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 
99%) e p-valor < 0.05 * (nível de confiança de 95%) 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No que se refere à associação entre os ciclos de formação dos discentes e os 

indicadores de competências previstas no projeto pedagógico do curso, conforme se 

observa na TAB. 12, existe diferença significativa de escores dos indicadores de 

competência por projetos pedagógicos do curso entre os grupos de ciclo de 

formação, pois o valor-p encontrado foi inferior a 5% em todas as situações.  

 

A conclusão é de que o grupo de discentes no 3º ciclo-módulo A apresentou o 

menor nível de concordância nos indicadores de competências previstas no projeto 

pedagógico do curso, enquanto o grupo de discentes no 4º ciclo-módulo B 

apresentou maior nível de concordância. 
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TABELA 12 - Média dos indicadores de competências previstas no projeto 
pedagógico do curso comparada com as quatro categorias de ciclo de formação do 

discente. 
 

Competências previstas no projeto 
pedagógico do curso 

Ciclo de formação Média D.P. Valor de F 

Internalizar valores de responsabilidade 
social, justiça e ética profissional. 

3º ciclo – módulo A 2,80 1,08 

139,77** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,45 0,50 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Possuir uma formação humanística e 
visão global que o habilite a compreender 
os meios social, político, econômico e 
cultural onde está inserido e a tomar 
decisões em um mundo diversificado e 
interdependente. 

3º ciclo – módulo A 2,43 0,61 

340,42** 
3º ciclo – módulo B 3,89 0,31 

4º ciclo – módulo A  4,58 0,50 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Possuir habilidades técnicas e científicas 
para atuar na administração das 
organizações, além de desenvolver 
atividades específicas da prática 
profissional em consonância com as 
demandas mundiais, nacionais e 
regionais. 

3º ciclo – módulo A 2,66 0,48 

442,51** 
3º ciclo – módulo B 3,87 0,34 

4º ciclo – módulo A 4,11 0,31 

4º ciclo – módulo B  5,00 0,00 
   

Determinar os princípios gerais da 
organização, orientar e controlar as 
atividades além de garantir a eficácia na 
utilização dos recursos humanos, 
tecnológicos, materiais e financeiros das 
organizações. 

3º ciclo – módulo A 3,43 0,78 

117,43** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,51 0,50 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Atuar nas áreas de recursos humanos, 
financeiros e tecnológicos, além de 
prestar serviços de assessoria e ou 
consultoria aos diversos tipos de 
empresas ou atividades econômicas 
públicas ou privadas. 

3º ciclo – módulo A 2,49 0,61 

420,88** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,20 0,40 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Refletir e atuar criticamente sobre a 
esfera da produção, compreendendo sua 
posição e sua função na estrutura 
produtiva sob seu controle e 
gerenciamento. 

3º ciclo – módulo A 2,86 0,73 

420,88** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,20 0,40 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Desenvolver raciocínio lógico para operar 
com valores e formulações matemáticas 
presentes nas relações formais. 

3º ciclo – módulo A 2,29 0,75 

343,82** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,34 0,48 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Utilizar os recursos tecnológicos, bem 
como propor, dominar e promover a 
aplicação de novas tecnologias e outras 
que sejam objeto das práticas 
profissionais. 

3º ciclo – módulo A 2,37 0,69 

345,97** 
3º ciclo – módulo B 3,89 0,31 

4º ciclo – módulo A  4,20 0,40 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Possuir habilidades de relacionamento, 
capacidade de atuar em equipes 
multidisciplinares, catalisar e usar as 
contribuições das pessoas e dos grupos. 

3º ciclo – módulo A 3,31 0,96 

155,72** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,89 0,31 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 

  (continua) 
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(continuação) 
 

Competências previstas no projeto 
pedagógico do curso 

Ciclo de formação Média D.P. Valor de F 

     

Possuir habilidades para lidar com 
modelos de gestão inovadores e, 
principalmente, ser criativo e 
empreendedor. 

3º ciclo – módulo A 3,49 0,78 

155,72** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,98 0,12 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Compreender a necessidade vital do 
contínuo aperfeiçoamento profissional. 

3º ciclo – módulo A 3,43 0,92 

155,72** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,80 0,40 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Desenvolver capacidade para elaborar, 
implementar e consolidar projetos em 
organizações. 

3º ciclo – módulo A 2,60 0,85 

236,65** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,57 0,50 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
     

Desenvolver expressão e comunicação 
compatíveis com o exercício profissional. 

3º ciclo – módulo A 2,91 1,09 

199,04** 
3º ciclo – módulo B 4,00 0,00 

4º ciclo – módulo A  4,95 0,21 

4º ciclo – módulo B 5,00 0,00 
 

Nota: As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste ANOVA (valor de F) 
independentes. Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. Os 
resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * 
(nível de confiança de 95%). 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Esses resultados sinalizam que os alunos que estão no último semestre do curso de 

graduação têm uma percepção mais real sobre as competências requeridas pelo 

mercado. Esses resultados puderam ser conferidos, tanto no que se refere às 

competências propostas por Sant’anna como as competências priorizadas pelos 

profissionais de RH e ainda com as competências propostas no projeto pedagógico. 

 

5.5 Análises comparativas das competências  
 

Esta seção apresenta o quinto e último objetivo da pesquisa, que é comparar e 

analisar as competências propostas na literatura, as requeridas pelo mercado de 

trabalho e as previstas no PPC com as competências percebidas pelos discentes, 

assim distribuída, apresentando a escala ordinal das competências percebidas pelos 

discentes; a percepção dos discentes por grupos de competências; e as 

competências percebidas pelos discentes comparadas com indicadores por fator de 

competências.  
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5.5.1 Escala ordinal das competências percebidas pelos discentes 
 

O instrumento de coleta de dados submetidos aos alunos (apêndice 2) apresentou 

uma questão aberta, com o objetivo de identificar qual a competência necessária, na 

percepção dos discentes, para que os profissionais recém-formados em 

Administração de Empresas se insiram no mercado de trabalho, com o propósito de 

analisar em qual grupo de competência (“competências individuais propostas por 

Sant’anna”, “competências priorizadas pelos profissionais de RH” ou “competências 

previstas no projeto pedagógico do curso”) encontrava-se a maior concordância 

entre os discentes. 

 

Para obter uma tendência com relação à percepção das competências respondidas 

pelos discentes (apêndice 2 – pergunta 45), a investigação se propôs a analisar as 

competências com maior número de repetições descritas pelos discentes como 

indispensáveis para que o recém-formado em Administração se insira no mercado 

de trabalho, apontadas na TAB. 13. 

 

TABELA 13 - Distribuição das competências citadas pelos discentes 
 

Competência Número de casos % 

Empreendedorismo 13 6,2 

Liderança 13 6,2 

Comunicação 12 5,7 

Inovador 12 5,7 

Relacionamento interpessoal 10 4,8 

Proativo 8 3,8 

Dinamismo 5 2,4 

Ética 5 2,4 

Flexibilidade 5 2,4 

Persistência 5 2,4 

Trabalhar em equipe 5 2,4 

Foco 4 2,0 

Acompanhar o mercado 3 1,4 

Aperfeiçoamento contínuo 3 1,4 

Atitude 3 1,4 

Criatividade 3 1,4 

Delegar 3 1,4 

        (continua) 
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(continuação) 
 

Competência Número de casos % 

Determinação 3 1,4 

Gestão de pessoas 3 1,4 

Planejamento 3 1,4 

Resiliência 3 1,4 

Resolver conflitos 3 1,4 

Respeito 3 1,4 

Adaptação 2 1,0 

Conhecimento específico 2 1,0 

Dedicação 2 1,0 

Eficiência 2 1,0 

Habilidade 2 1,0 

Multidisciplinar 2 1,0 

Organização 2 1,0 

Outro idioma 2 1,0 

Raciocínio lógico 2 1,0 

Visão estratégica 2 1,0 

Autoconfiante 1 0,5 

Eficiente 1 0,5 

Exigente 1 0,5 

Negociador 1 0,5 

Saber ouvir 1 0,5 

Saber reagir 1 0,5 

Ter controle 1 0,5 

Total 157 100,0 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com base na Tabela 13, foram listadas as competências mais percebidas pelos 

discentes, conforme a TAB. 14. 
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TABELA 14 - Competências requeridas na percepção dos discentes 
 

Ordem Competência Repetições Percentual 

1 Ser empreendedor  13 6,2 

2 Ter liderança  13 6,2 

3 Saber se comunicar  12 5,7 

4 Ser inovador  12 5,7 

5 Ter bom relacionamento interpessoal  10 4,8 

6 Ser proativo  8 3,8 

7 Ser dinâmico  5 2,4 

8 Ser ético  5 2,4 

9 Ser flexível  5 2,4 

10 Ser persistente  5 2,4 

11 Saber trabalhar em equipe  5 2,4 

12 Ter foco  4 2,0 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Entre as competências menos citadas pelos discentes, foram observadas: ser 

autoconfiante, ser eficiente, ser exigente, saber negociar, saber ouvir, saber reagir e 

ter controle. Cada alternativa foi repetida uma vez, com percentual de 0,5% cada. 

 

5.5.2 Percepção dos discentes por grupos de competências  
 

A investigação se propôs a analisar em qual grupo de competência se encontravam 

as competências indispensáveis para inserção no mercado de trabalho na 

percepção dos discentes, com o propósito de comparar e analisar qual o maior peso 

por grupo de competência, conforme demonstrado na TAB. 15.  
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TABELA 15 - Competências indicadas pelos discentes, por peso 
 

Indicadores Repetições Peso 1º grupo 2º grupo 3º grupo Sem grupo 

Liderança 13 13  13   

Empreendedorismo 13 13 13    

Inovador 12 12 12  12  

Comunicação 12 12 12  12  

Proativo 8 8    8 

Relacionamento interpessoal 10 10 10  10  

Flexibilidade 5 5  5   

Trabalhar em equipe 5 5 5  5  

Ética 5 5  5   

Persistência 5 5    5 

Dinamismo 5 5    5 

Gestão de pessoas 3 3    3 

Determinação 3 3    3 

Atitude 3 3 3 3   

Acompanhar o mercado 3 3    3 

Resolver conflitos 3 3  3   

Delegar 3 3  3   

Criatividade 3 3 3 3 3  

Aperfeiçoamento contínuo 3 3 3  3  

Resiliência 3 3  3   

Planejamento 3 3  3 3  

Respeito 3 3    3 

Multidisciplinar 2 2    2 

Conhecimento específico 2 2 2  2  

Dedicação 2 2 2 2   

Eficiência 2 2    2 

Matemática 2 2    2 

Foco 2 2    2 

Adaptação 2 2 2 2   

Organização 2 2    2 

Outro idioma 2 2  2   

Habilidade 2 2    2 

Foco nos resultados 2 2   2  

Visão estratégica 2 2  2 2  

Negociador 1 1  1   

Exigente 1 1    1 

Autoconfiante 1 1    1 

Ter controle 1 1    1 

Saber reagir 1 1    1 

Eficiente 1 1    1 

Saber ouvir 1 1 1  1  

Total 157 157 68 50 55 99 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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No primeiro grupo (competências individuais propostas por Sant’anna), as 

competências indicadas pelos discentes representam 43,31%; no segundo grupo 

(competências priorizadas pelos profissionais de RH), foram de 31,85%; já no 

terceiro grupo (competências previstas no projeto pedagógico do curso), o índice foi 

de 35,03%. 

 

Calculando a proporção do número de vezes que as competências previstas pelos 

profissionais de RH (21,05%) coincidem com as competências individuais propostas 

por Sant’anna, pode-se afirmar que existe uma menor tendência dos respondentes 

para as competências propostas pelos profissionais de RH. 

 

5.5.3 Competências percebidas pelos discentes comparadas com indicadores por 
fator de competências  

 

Analisando os dados extraídos das competências individuais propostas por 

Sant’anna, com ênfase ao saber fazer, saber ser e agir, fonte do resultado final da 

análise fatorial exploratória da pesquisa realizado por Sant’anna et al. (2007), foram 

agrupadas as competências individuais propostas por Sant’anna em dois 

indicadores por fator, conforme TAB. 16. 
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TABELA 16 - Agrupamento de indicadores por fator: competências individuais 
requeridas 

 

Tipo Indicadores por fator Competências individuais propostas por Sant’anna Média 

Competências 
individuais 
requeridas 

Competências 
associadas ao saber 
fazer 

Capacidade de trabalhar em equipes 4,96 

Capacidade de comprometimento com os objetivos da 
organização 

4,78 

Capacidade de inovação 4,68 

Visão de mundo ampla e global 4,62 

Criatividade 4,56 

Domínio de novos conhecimentos técnicos associados 
ao exercício do cargo ou função ocupada 

4,49 

Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos 
e tecnologias 

4,48 

Capacidade empreendedora 4,37 

Competências 
associadas ao saber 
ser e agir 

Capacidade de comunicação 4,83 

Iniciativa de ação e decisão 4,78 

Capacidade de relacionamento interpessoal 4,68 

Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas 4,64 

Autocontrole emocional 4,56 

Capacidade de gerar resultados efetivos 4,48 

Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades 3,97 

Fatores de competências 
Competências associadas ao saber fazer 4,59 

Competências associadas ao saber ser e agir 4,64 

 

Fonte: adaptado de SANT’ANNA et al., 2007, p. 8. 

 

Considerando os dois indicadores por fator constantes da escala: competências 

associadas ao saber fazer e competências associadas ao saber ser e agir. 

 

Observa-se uma maior demanda pelas competências associadas ao saber ser e 

agir, com média atribuída de 4,64, comparativamente ao escore obtido pelas 

competências associadas ao saber fazer que obteve um resultado de 4,59. Porém a 

TAB. 17 indica não haver diferenças significativas das médias atribuídas aos dois 

indicadores, não havendo motivos para aceitar haver diferenças significativas entre 

as médias analisadas. 
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Já o resultado apresentado na pesquisa realizada por Sant’anna com mestrandos 

em Administração, considerando os mesmos fatores constantes da escala 

(competências associadas ao saber fazer e competências associadas ao saber ser e 

agir), indica uma tendência maior para competências associadas ao saber ser e agir, 

comparativamente ao escore obtido pelas competências associadas ao saber fazer e 

na pesquisa. 

 

Foram comparadas as duas pesquisas, por meio de classificação da posição por 

fatores de competências de forma separada. Para as duas pesquisas, foram obtidos 

resultados iguais nos dois fatores associados ao saber fazer e saber ser e agir. 

 

TABELA 17 - Comparação dos indicadores de competências por posição 
 

  

Resultados 

Competências individuais propostas por Sant’anna 
Indicadores 

por fator 
Dados 

da 
pesquisa 

Por 
Sant’anna 

P
o

s
iç

ã
o

 d
o

s
 i
n

d
ic

a
d

o
re

s
 

1ª 2ª Capacidade de trabalhar em equipes 

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

s
 a

s
s
o

c
ia

d
a

s
 a

o
 

s
a
b

e
r 

fa
ze

r 

2ª 1ª 
Capacidade de comprometimento com os objetivos da 
organização 

3ª 7ª Capacidade de inovação 

4ª 5ª Visão de mundo ampla e global 

5ª 6ª Criatividade 

6ª 3ª 
Domínio de novos conhecimentos técnicos associados 
ao exercício do cargo ou função ocupada 

7ª 4ª 
Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos 
e tecnologias 

8ª 8ª Capacidade empreendedora 

1ª 2ª Capacidade de comunicação 

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

s
 a

s
s
o

c
ia

d
a

s
 a

o
 

s
a
b

e
r 

s
e
r 

e
 a

g
ir

 2ª 6ª Iniciativa de ação e decisão 

3ª 1ª Capacidade de relacionamento interpessoal 

4ª 5ª Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas 

5ª 4ª Autocontrole emocional 

6ª 3ª Capacidade de gerar resultados efetivos 

7ª 7ª Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades 

 

Fonte: adaptado de SANT’ANNA et al., 2007. 

 

 

Observa-se que, no indicador por fator que contempla as competências associadas 

ao saber fazer, dois fatores têm uma posição à frente das demais competências: a 
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capacidade de trabalhar em equipe (1ª e 2ª posições) e a capacidade de 

comprometimento com os objetivos da organização (2ª e 1ª posições). Já com 

relação à competência que se encontra na última posição (8ª), nas duas pesquisas, 

está a capacidade empreendedora. 

 

Analisando os resultados obtidos no indicador por fator de competências associadas 

ao saber ser e agir, os dois fatores se encontram nas primeiras posições: 

capacidade de relacionamento interpessoal (3ª e 1ª posições) e capacidade de 

comunicação (1ª e 2ª posições). A última posição para o fator saber ser e agir foi a 

capacidade de lidar com incerteza e ambiguidade ocupando a 7ª posição nas duas 

pesquisas. 

 

Percebe-se, com base nos resultados dos indicadores por fator de competências, a 

concordância no que se refere a uma maior ênfase naquelas relacionadas à 

performance organizacional, como a capacidade de trabalhar em equipe e a 

capacidade de comprometimento com os objetivos da organização, o que vem ao 

encontro da própria noção de competência, entendida como a capacidade de se 

mobilizar múltiplos saberes, com vistas à geração de resultados efetivos 

(PERRENOUD, 2001 apud SANT’ANNA et al., 2007).  

 

É conclusiva, também, a elevada percepção quanto à demanda por competências 

sociais e relacionais, como a capacidade relacionamento interpessoal e de 

comunicação (SANT’ANNA et al., 2007). 

 

Finalizada a exposição e análise dos resultados, apresentam-se, a seguir, as 

conclusões do trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho investigativo teve como objetivo principal identificar e analisar as 

competências individuais requeridas do administrador na percepção dos discentes, 

comparadas com as propostas descritas na literatura, com as exigências do 

mercado de trabalho e com o projeto pedagógico do curso de graduação em 

Administração do Centro Universitário de Belo Horizonte (Unibh). 

 

A pesquisa foi desenvolvida na forma de um estudo de caso descritivo, com a 

abordagem quantitativa. Quanto aos meios, a pesquisa foi pautada em estudos 

bibliográficos, documentais e de campo. 

 

A fundamentação teórica foi contextualizada em três seções. A primeira 

compreendeu uma abordagem histórica do ensino superior no Brasil e a formação 

dos discentes em Administração. A segunda seção apresentou as abordagens 

conceituais de competências. A última apresentou a evolução do pensamento 

mercadológico correlacionado às competências individuais percebidas dos discentes 

de Administração. 

 

As noções de competência, em seus múltiplos conceitos, foram citadas sob as 

perspectivas de McClelland (1973), Boyatzis (1982), Perrenoud (1999), Dutra (2004), 

Sant’anna (2002, 2008, 2010); Ruas (2001); Ruas, Antonello, Boff (2005); Ruas, 

Ghedine et al. (2005); Fleury e Fleury (2001, 2008). Também foram apresentadas as 

correntes de pensamentos, por meio de um levantamento empírico americano e 

europeu (Inglaterra e França), principalmente um estudo da escola francesa 

defendida por Zarifian (2001), Le Boterf (2003) e Perrenoud (1999). 

 

A pesquisa de campo teve como marco teórico as 15 competências individuais 

requeridas por Sant’anna (2002) aos administradores de empresa.  

 

Constatou-se uma percepção de nível alto de concordância dos discentes para os 

três grupos de competências (1º grupo: Competências individuais propostas por 

Sant’anna; 2º grupo: Competências priorizadas pelos profissionais de RH; 3º 

grupo: Competências previstas no projeto pedagógico do curso), uma vez que os 
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escores obtidos apresentaram uma média acima de 3,99. Pode-se afirmar que os 

discentes do curso de graduação em Administração do  

 

Unibh percebem fortemente as competências necessárias para a sua inserção no 

mercado de trabalho. 

 

Vale ressaltar que o estudo apontou um grau maior de concordância por parte dos 

discentes nas competências requeridas pelo primeiro grupo (média: 4,93). Portanto 

foram mais expressivas, por parte dos discentes, as competências propostas por 

Sant’anna, em detrimento dos demais grupos de competências.  

 

Foi percebida uma tendência de menor escore médio no terceiro grupo (média: 

4,31), que aborda as competências previstas no projeto pedagógico do curso, 

possibilitando afirmar que podem ser realizadas adequações das competências 

previstas no projeto pedagógico do curso de Administração da instituição 

pesquisada. 

 

Outro fator importante é a avaliação dos resultados quando analisados 

separadamente. No primeiro grupo, evidenciou-se uma tendência de concordância, 

com média de 3,97. Os dados revelam que os discentes apresentaram nível médio 

de competência do indicador “lidar com incertezas e ambiguidades é inerente à 

função do administrador de empresas”. 

 

Já no segundo grupo, os indicadores menos percebidos pelos respondentes se 

revelaram quando se questionou se é esperado do administrador ser imparcial 

(média: 3,93) e se o administrador deve dominar outros idiomas (média: 3,86). Este 

último indicador foi o menos requerido na percepção dos discentes entre os três 

grupos de competências avaliados.  

 

Já para o segundo grupo, que aborda as competências priorizadas pelos 

profissionais de RH, o indicador “o administrador deve dominar outros idiomas” foi 

fator de destaque entre os pesquisados, sendo o quarto indicador mais citado no 

total de 15 competências propostas por esses profissionais. 
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O resultado da pesquisa não mostrou haver diferenças significativas das médias 

atribuídas às competências individuais por gênero e faixa etária. 

 

Por outro lado, a comparação entre os grupos de competências e os ciclos-módulos 

de formação dos discentes foi conclusiva ao apontar que os discentes do 4º ciclo do 

módulo B apresentam maior concordância em relação aos demais grupos. E, ainda, 

os discentes no 3º ciclo do módulo A apresentaram o menor nível de concordância 

dos grupos de competências quando comparados aos de outros ciclos de formação. 

Portanto, pode-se determinar que quanto maior o grau de formação dos discentes, 

maior a sua percepção com relação à formação das competências necessárias para 

a inserção no mercado de trabalho. 

 

Apurando os resultados das respostas dos discentes quanto à sua percepção das 

competências a serem formadas para os três grupos, verifica-se uma forte tendência 

para os discentes que não souberam ou não responderam à questão (47,37%). Já 

no primeiro grupo (competências individuais propostas por Sant’anna), as 

competências percebidas pelos discentes compuseram 32,54%. No segundo grupo 

(competências priorizadas pelos profissionais de RH), o índice foi de 23,92%. No 

terceiro grupo (competências previstas no projeto pedagógico do curso), foi 

representado por 26,32% do total.  

 

Concomitantemente, foi apurada uma importante tendência dos respondentes com 

relação à análise fatorial exploratória de competências individuais requeridas por 

Sant’anna (2002), que se encontram baseadas no agrupamento com ênfase ao 

saber fazer e saber ser e agir. Os estudos definiram que os respondentes têm uma 

maior demanda pelas competências associadas ao saber ser e agir, com média 

atribuída de 4,64, comparativamente ao escore obtido pelas competências 

associadas ao saber fazer, que obteve um resultado de 4,59 (média). O resultado 

indica uma importância maior de os respondentes perceberem que é relevante o 

saber fazer. 

 

Os resultados da pesquisa da análise fatorial exploratória de competências 

individuais foram comparadas a pesquisa de Sant’anna et al. 2007, por meio da 

classificação da posição por fatores de competências. Para as duas pesquisas, 
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foram obtidos resultados iguais para os dois fatores associados ao saber fazer e 

saber ser e agir. 

 

Observou-se que, no indicador que contempla as competências associadas ao saber 

fazer, dois fatores têm uma posição à frente das demais competências: a 

capacidade de trabalhar em equipe (1ª e 2ª posições) e a capacidade de 

comprometimento com os objetivos da organização (2ª e 1ª posições). A capacidade 

empreendedora é a competência que se encontra na última posição (8ª) nas duas 

pesquisas. 

 

Já os resultados obtidos no indicador por fator de competências associadas ao 

saber ser e agir, os dois fatores que se encontram nas primeiras posições foram: a 

capacidade de relacionamento interpessoal (3ª e 1ª posições) e a capacidade de 

comunicação (1ª e 2ª posições). A última posição para o fator saber ser e agir foi a 

capacidade de lidar com incerteza e ambiguidade, ocupando a 7ª posição nas duas 

pesquisas. 

 

Observa-se, com base nos resultados dos indicadores por fator de competências, a 

concordância no que se refere a uma maior ênfase naquelas relacionadas à 

performance organizacional, como a capacidade de trabalhar em equipe e a 

capacidade de comprometimento com os objetivos de a organização se gerar, o que 

vem ao encontro da própria noção de competência, entendida como a capacidade 

de se mobilizar múltiplos saberes, com vistas à geração de resultados efetivos 

(PERRENOUD, 2001 apud SANT’ANNA et. al., 2007).  

 

É manifestada também a elevada percepção quanto à demanda por competências 

sociais e relacionais, como as capacidades de relacionamento interpessoal e de 

comunicação (SANT’ANNA et al., 2007). 

 

Conclui-se que os respondentes perceberam competências importantes nos três 

grupos de competências propostos pela pesquisa, sendo as 16 mais requeridas na 

percepção dos discentes do curso de graduação em Administração do Unibh: 1) 

saber trabalhar em equipe; 2) saber comunicar; 3) ser ético; 4) ser comprometido; 5) 

ter iniciativas ativas e decisivas; 6) ser determinado; 7) ser estratégico; 8) saber 
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planejar; 9) saber delegar; 10) ter capacidade inovadora; 11) ter bom relacionamento 

interpessoal; 12) saber lidar com situações novas e inusitadas; 13) saber solucionar 

conflitos; 14) ter visão do mundo amplo e global; 15) ser criativo; e 16) ter 

autocontrole emocional. 

 

Em termos de sua relevância, o estudo se justificou pela contribuição com resultados 

que proporcionam um debate mais amplo sobre a formação das competências 

necessárias aos discentes do curso de graduação em Administração do Unibh. Isso 

pode levar a uma maior interação dos discentes nos processos de formação de suas 

competências para o seu ingresso no mercado de trabalho. 

 

Acredita-se, ainda, que este trabalho poderá contribuir para a instituição de ensino 

estudada, pois ela poderá utilizar os resultados da pesquisa para rever a formação 

das competências de seus discentes. Mesmo com escore superior a média 4, existe 

uma possibilidade da instituição pesquisada adequar o projeto pedagógico do curso 

às competências exigidas do profissional no atual contexto mercadológico, com o 

propósito de também atender às exigências constantes da Diretriz Curricular 

Nacional do Curso de Administração.  

 

Para o pesquisador deste trabalho, que é professor na instituição investigada, os 

resultados da pesquisa serão empregados na formação de seus alunos e usados 

para apoiar seu projeto de doutorado. 

 

Por outro lado, existem limitações na pesquisa por ter sido abordagem apenas pelo 

método de análise quantitativa, não se conhecendo a opinião dos diretores e 

docentes sobre estas competências individuais necessárias para a inserção no 

mercado de trabalho dos discentes do curso de graduação em Administração do 

Unibh. 

 

Considera-se pertinente a ampliação desta pesquisa. Assim, sugere-se: 1) aplicar o 

estudo em outras instituições de ensino superior; 2) realizar um estudo apresentando 

um modelo de competências que possa ser padronizado no programa pedagógico 

do curso; 3) realizar um estudo comparativo entre instituições de ensino superior 
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sobre as competências requeridas aos discentes; e 4) fazer uma correlação entre os 

resultados por curso na instituição pesquisada. 

 

Finalmente, a pesquisa proporcionou a comparação das competências requeridas 

pelo mercado de trabalho, por meio de levantamento junto aos profissionais de RH, 

das competências formadas pela instituição de ensino superior pesquisada, com 

base no projeto pedagógico do curso e por meio da percepção dos discentes do 

curso de graduação em Administração do Unibh. Colaborou para uma melhor 

percepção das competências necessárias para que os discentes de Administração 

da instituição pesquisada possam se inserir no mercado de trabalho. Afinal, 

conforme argumenta Ruas (2001), é percebida uma lacuna entre a formação 

tradicional dos profissionais e as competências esperadas para execução de suas 

atividades. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1 - Questionário aos profissionais de RH 
 

 

Belo Horizonte, outubro de 2013. 

 

 

Prezado(a) colega, 

 

 

Sou aluno do Mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo e estou 

realizando uma pesquisa intitulada “A percepção dos discentes sobre as 

competências necessárias para a inserção no mercado de trabalho”, sob a 

orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Celeste Reis Lobo de Vasconcelos. 

 

Para enriquecer o trabalho, faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, 

gostaria de contar com sua colaboração, preenchendo o questionário composto por 

22 questões fechadas e 2 questões abertas. O tempo de resposta é de 

aproximadamente sete minutos. 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos 

(mpaeduardo@gmail.com). 

 

A identificação dos respondentes não é obrigatória. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Eduardo Ezequiel dos Santos 

Mestrando em Administração Profissional 

Fundação Pedro Leopoldo 
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Questionário 1 - Profissionais de RH 
 

Este questionário destina-se a uma pesquisa de cunho acadêmico, cujo objetivo é 

identificar as COMPETÊNCIAS requeridas pelo mercado de trabalho aos recém-

formados em Administração de Empresa, na percepção dos profissionais de 

Recursos Humanos. 

O questionário levará aproximadamente sete minutos para ser respondido e será de 

fundamental importância para o mapeamento das competências requeridas dos 

recém-formados de Administração de Empresa e para a conclusão da pesquisa. 

 

Seção I - As questões 1 a 7 têm o propósito de traçar o perfil dos respondentes 

(profissionais de RH) de forma geral e não individual. Gentileza, marcar apenas uma 

alternativa.  

 
1 – Qual o seu gênero? 

(     ) Feminino (     ) Masculino 

 

2 – Qual é o seu grau de formação? 

(     ) Curso superior incompleto 

(     ) Curso superior completo 

(     ) Especialista - pós-graduação  

(     ) Mestrando ou mestre 

(     ) Doutorando ou doutor 

 

3 – Você está trabalhando no setor de Recursos Humanos atualmente? 

(     ) Sim        (     ) Não 

 

Caso você tenha marcado acima a alternativa “Não”, por gentileza, vá para a 

questão número 7. 

 

4 – Há quanto tempo você está trabalhando no setor de Recursos Humanos? 

(     ) menos de 1 ano 

(     ) mais de 1 ano e menos de 2 anos 

(     ) mais de 2 anos e menos de 3 anos 

(     ) mais de 3 anos 
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5 – Atualmente você ocupa qual cargo? 

(     ) Estagiário (a) ou assistente 

(     ) Analista 

(     ) Supervisão ou coordenação 

(     ) Gerente ou diretor 

(     ) Outro _____________________ 

 

6 – Você trabalha em qual região? 

(     ) Sudeste 

(     ) Sul 

(     ) Nordeste 

(     ) Norte ou Centro-Oeste 

 

7 – Você tem quanto tempo de experiência no setor de Recursos Humanos? 

(     ) menos de 1 ano 

(     ) mais de 1 ano e menos de 2 anos 

(     ) mais de 2 anos e menos de 3 anos 

(     ) mais de 3 anos 

(     ) Nunca trabalhei no setor de Recursos Humanos. 
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Seção II - As questões de 8 a 25 referem-se ao seu entendimento sobre as 

COMPETÊNCIAS requeridas pelo mercado de trabalho para os profissionais recém-

formados em Administração. 

 
As questões são compostas de AFIRMAÇÕES, e você deverá marcar o quanto 

concorda ou não concorda com elas. 

 
8 – Os recém-formados em Administração de Empresas estão chegando ao 

mercado de trabalho com as COMPETÊNCIAS requeridas (QUESTÃO 

INTRODUTÓRIA) 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

9 – O administrador deve ter capacidade de aprender rapidamente novos conceitos 

e tecnologias (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

10 – Saber trabalhar em equipe é primordial para a função de administrador 

(SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

11 – O administrador deve ser criativo na execução de suas funções (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

12 – A visão do mundo amplo e global é exigida aos administradores (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

13 – O Administrador deve ter capacidade de se comprometer com os objetivos da 

organização (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  
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14 – Saber se comunicar nos dias atuais é fundamental para exercer a profissão de 

administrador (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

15 – Lidar com incertezas e ambiguidades é inerente à função do administrador 

(SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

16 – O administrador deve ter domínio de novos conhecimentos técnicos associados 

ao exercício do cargo ou função (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

17 – É importante para o administrador ter capacidade de inovação (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

18 – O relacionamento interpessoal é fundamental para o administrador 

(SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

19 – A função de administrador exige a iniciativa de ação e decisão (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

20 – É importante para o administrador ter autocontrole emocional (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

21 – Ter capacidade empreendedora é fundamental para o profissional de 

Administração (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  
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22 – O administrador deve ter capacidade de gerar resultados efetivos para a 

empresa (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

23 – Saber lidar com situações novas e inusitadas faz parte do cargo de 

administrador (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

Seção III - As questões 24 e 25 têm por finalidade apurar o entendimento do tema 

COMPETÊNCIA necessária aos profissionais recém-formados em Administração de 

Empresas, com base em sua experiência como profissional de Recursos Humanos. 

 

24 – Cite uma ou mais COMPETÊNCIAS que você acredita serem 

INDISPENSÁVEIS para que o profissional recém-formado em Administração se 

insira no mercado de trabalho.  

 

________________________________________________ 

 

25 – Cite uma COMPETÊNCIA que seja MENOS exigida do profissional recém-

formado em Administração de Empresas para ocupação de uma vaga. 

 

_________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 - Questionário aos discentes de Administração 
 

Belo Horizonte, novembro de 2013. 

 

 

Prezado(a) discente, 

 

 

Sou aluno do Mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo e estou 

realizando uma pesquisa intitulada “A percepção dos discentes sobre as 

competências necessárias para a inserção no mercado de trabalho”, sob a 

orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Celeste Reis Lobo de Vasconcelos. 

Para enriquecer o trabalho, faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, 

gostaria de contar com sua colaboração, preenchendo o questionário composto por 

30 questões fechadas e 2 questões abertas, o tempo de resposta é de 

aproximadamente dez minutos. 

 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos 

(mpaeduardo@gmail.com). 

 

A identificação dos respondentes não é obrigatória. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

Eduardo Ezequiel dos Santos 

Mestrando em Administração Profissional 

Fundação Pedro Leopoldo 
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Questionário 2 -  Discentes de Administração 
 
 
Este questionário destina-se a uma pesquisa de cunho acadêmico, cujo objetivo é 

identificar as COMPETÊNCIAS requeridas pelo mercado de trabalho aos recém-

formados em Administração de Empresa, na percepção dos discentes em 

Administração. 

 

O questionário levará de 10 a 15 minutos para ser respondido e será de fundamental 

importância para a melhor compreensão das exigências do atual mercado de 

trabalho para os administradores. 

 

Seção I - A questão 1 tem o propósito de identificar qual o PERFIL demográfico do 

discente de Administração do Unibh. 

 

Marque qual é o ciclo em que você se encontra matriculado.  

(     ) 1º ciclo – módulo A  (     ) 3º ciclo – módulo A 

(     ) 1º ciclo – módulo B  (     ) 3º ciclo – módulo B 

(     ) 2º ciclo – módulo A  (     ) 4º ciclo – módulo A  

(     ) 2º ciclo – módulo B  (     ) 4º ciclo – módulo B 

 

Qual é o seu gênero? 

(     ) Feminino 

(     ) Masculino 

 

Qual é a sua faixa etária? 

(     ) Menos de 18 anos (inclusive) 

(     ) 19 anos a 23 anos (inclusive) 

(     ) 24 anos a 26 anos (inclusive) 

(     ) 27 anos a 30 anos (inclusive) 

(     ) mais de 30 anos 
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Seção II - As questões de 2 a 31 referem-se à percepção dos discentes de 

Administração sobre as COMPETÊNCIAS requeridas pelo mercado de trabalho. As 

questões são compostas de AFIRMAÇÕES e você deverá marcar o quanto 

concorda ou não concorda com elas. 

 

2 – O administrador deve ter capacidade de aprender rapidamente novos conceitos 

e tecnologias (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

3 – Saber trabalhar em equipe é primordial para a função de administrador de 

empresas (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

4 – O administrador deve ser criativo na execução de suas funções (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

5 – A visão de mundo amplo e global é exigida dos administradores 

(SANT’ANNA).

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

6 – O administrador deve ter capacidade de comprometer-se com os objetivos da 

organização (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

7 – Saber se comunicar nos dias atuais é fundamental para exercer a profissão de 

administrador de empresas (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  
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8 – Lidar com incertezas e ambiguidades é inerente à função de administrador de 

empresas (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

9 – O administrador deve ter domínio de novos conhecimentos técnicos associados 

ao exercício do cargo ou função (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

10 – É importante para o administrador ter capacidade de inovação (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

11 – O relacionamento interpessoal é fundamental para o administrador 

(SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

12 – A função de administrador exige iniciativa de ação e decisão (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

13 – É importante para o administrador ter autocontrole emocional (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

14 – Ter capacidade empreendedora é fundamental para o administrador de 

empresas (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

15 – É função do administrador de empresas gerar resultados efetivos para a 

empresa (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  
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16 – Saber lidar com situações novas e inusitadas faz parte do cargo de 

administrador (SANT’ANNA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

17 – O administrador deve ter capacidade de liderar (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

18 – Ser flexível é atitude esperada do administrador (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

19 – Ser ético é fundamental para a função de administrador (DADOS DA 

PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

20 – O administrador deve dominar outros idiomas (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

21 – Saber negociar é fundamental para a função de administrador (DADOS DA 

PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

22 – O administrador deve ter capacidade de persuasão (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

23 – O administrador deve atuar estrategicamente (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  
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24 – É fundamental para o administrador ser resiliente (ter capacidade de lidar com 

problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas) (DADOS 

DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

25 – O administrador deve se comprometer com a sociedade (DADOS DA 

PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

26 – Saber planejar é função do administrador (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

27 – O administrador deve saber solucionar conflitos (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

28 – O administrador deve ser assertivo (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

29 – O administrador deve ser determinado (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

30 – O administrador deve saber delegar (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

31 – É esperado do administrador ser imparcial (DADOS DA PESQUISA). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  
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Seção III - As questões 32 a 44 referem-se à percepção do discente sobre as 

COMPETÊNCIAS formadas no curso de Administração do Unibh, constantes do 

projeto pedagógico do curso. Responda se você PERCEBE que está sendo formado 

para essas COMPETÊNCIAS. 

 

32 – Internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional 

(UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

33 – Ter uma formação humanística e visão global que o habilite a compreender os 

meios social, político, econômico e cultural onde está inserido e a tomar decisões em 

um mundo diversificado e interdependente (UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

34 – Ter habilidades técnicas e científicas para atuar na administração das 

organizações, além de desenvolver atividades específicas da prática profissional em 

consonância com as demandas mundiais, nacionais e regionais (UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

35 – Determinar os princípios gerais da organização, orientar e controlar as 

atividades além de garantir a eficácia na utilização dos recursos humanos, 

tecnológicos, materiais e financeiros das organizações (UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

36 – Atuar nas áreas de recursos humanos, financeiros e tecnológicos, além de 

prestar serviços de assessoria e ou consultoria aos diversos tipos de empresas ou 

atividades econômicas públicas ou privadas (UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  
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37 – Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e sua função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento 

(UNIBH, 2013). 

 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

38 – Desenvolver raciocínio lógico para operar com valores e formulações 

matemáticas presentes nas relações formais (UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

39 – Utilizar os recursos tecnológicos, bem como propor, dominar e promover a 

aplicação de novas tecnologias e outras que sejam objeto das práticas profissionais 

(UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

40 – Ter habilidades de relacionamento, capacidade de atuar em equipes 

multidisciplinares, catalisar e usar as contribuições das pessoas e dos grupos 

(UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

41 – Ter habilidades para lidar com modelos de gestão inovadores e, principalmente, 

ser criativo e empreendedor (UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

42 – Compreender a necessidade vital do contínuo aperfeiçoamento profissional 

(UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  
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43 – Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações (UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

44 – Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional (UNIBH, 2013). 

Discordo 

Totalmente

Discordo 

parcialmente
Indiferente

Concordo 

parcialmente

Concordo 

Totalmente  

 

 

Seção IV - A questão 45 tem por finalidade apurar o entendimento do tema 

COMPETÊNCIA necessária aos profissionais recém-formados em Administração de 

Empresas, na percepção dos discentes. 

 

45 – Cite uma COMPETÊNCIA que você acredita ser INDISPENSÁVEL para que o 

recém-formado em Administração se insira no mercado de trabalho (DADOS 

CONCLUSIVOS). 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 - Diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 
Administração 
 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005. 

 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Administração, bacharelado, e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei 

nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 

de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos 

Pareceres CNE/CES nos 776/97 e 583/2001, bem como considerando o que consta 

dos Pareceres CNE/CES nos 67/2003; 134/2003, 210/2004 e 23/2005, homologados 

pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, respectivamente, em 2/6/2003, 

9/9/2003, 24/9/2004 e 3/6/2005, resolve: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Administração, bacharelado, a serem observadas pelas 

Instituições de Ensino Superior em sua organização curricular. 

 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa por meio do 

seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e 

habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as 

atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica 

ou o projeto de atividade, como Trabalho de Curso, componente opcional da 

instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem 

consistente o referido projeto pedagógico. 
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§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

graduação em Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos 

estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 

como instrumento para a iniciação científica;  

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo 

regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e, 

XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, projeto 

de iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área teórico-prática ou 

de formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento próprio. 

§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no 

Projeto Pedagógico do curso, o oferecimento de cursos de pós-graduação lato 

sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do 

desempenho profissional. 

(*) Resolução CNE/CES 4/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de julho de 

2005, Seção 1, p. 26§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da 

Administração não constituem uma extensão ao nome do curso, como também não 

se caracterizam como uma habilitação, devendo as mesmas constar apenas no 

Projeto Pedagógico.  

 

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado 

do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, 

técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados 
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níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver 

gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas 

informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários 

segmentos do campo de atuação do administrador.  

 

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 

generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o 

processo da tomada de decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 

fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico 

e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em 

diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e 

operacionais. 
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Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-

relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva 

histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do 

meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes 

campos interligados de formação: 

 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, 

econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da 

comunicação e da informação e das ciências jurídicas; 

II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de 

recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira 

e orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços; 

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa 

operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de 

tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e 

procedimentos inerentes à administração; e 

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração 

estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e 

integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as 

Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual, regime seriado 

semestral, sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos 

acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta Resolução. 

 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado 

à consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, 

aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 

operacionalização. 
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§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de 

ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas 

correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências da Administração. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo 

com os resultados teórico-práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, até que os 

responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio curricular 

possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os 

domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em 

Administração o Estágio Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir 

regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, 

contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, 

observado o disposto no parágrafo precedente. 

 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem 

que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

 

Art. 9º O Trabalho de Curso é um componente curricular opcional da Instituição que, 

se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de 

iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e 

de formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em 

regulamento próprio. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de graduação 

em Administração o Trabalho de Curso, nas modalidades referidas no caput deste 

artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu conselho superior 

acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de 

avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 
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Art. 10. A carga horária mínima dos cursos de graduação será estabelecida em 

Resolução da Câmara de Educação Superior. 

 

Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo 

máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos 

do período ou ano subsequente à publicação desta. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Resolução CFE nº 2, de 4 de outubro de 1993, e a Resolução CNE/CES 

nº 1, de 2 de fevereiro de 2004. 

 

 

EDSON DE OLIVEIRA NUNES 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO 2 - Estrutura curricular do curso de Administração do Unibh 
 

CICLO/MÓDULO 1 A 

Disciplina/Atividades curriculares CH CR Natureza 

Fundamentos do Direito 40 2 Obrigatória 

Leitura e Produção de Textos 40 2 Obrigatória 

Matemática Aplicada 80 4 Obrigatória 

Sociologia das Organizações 80 4 Obrigatória 

Teorias da Administração 80 4 Obrigatória 

Trabalho Interdisciplinar de Graduação I 80 4 Obrigatória 

    

CICLO/MÓDULO 1B 

Disciplina/Atividades curriculares CH CR Natureza 

Contabilidade 80 4 Obrigatória 

Economia 80 4 Obrigatória 

Gestão de Processos e da Qualidade 80 4 Obrigatória 

Teorias da Administração Contemporânea 40 2 Obrigatória 

Trabalho Interdisciplinar de Graduação II 80 4 Obrigatória 

 

CICLO/MÓDULO 2ª 

Disciplina/Atividades curriculares CH CR Natureza 

Comportamento Organizacional 80 4 Obrigatória 

Gestão da Comunicação Empresarial 80 4 Obrigatória 

Gestão de Pessoas 80 4 Obrigatória 

Matemática Comercial e Financeira 80 4 Obrigatória 

Trabalho Interdisciplinar de Graduação III 80 4 Obrigatória 

(Continua) 

 
(Continuação) 
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CICLO/MÓDULO 2 B 

Disciplina/Atividades curriculares CH CR Natureza 

A 
nálise Financeira e Tributária 

40 2 Obrigatória 

Empreendedorismo e Plano de Negócio 80 4 Obrigatória 

Estatística Aplicada 80 4 Obrigatória 

Marketing Básico 80 4 Obrigatória 

Trabalho Interdisciplinar de Graduação IV 80 4 Obrigatória 

Treinamento e Desenvolvimento 40 2 Obrigatória 

 

CICLO/MÓDULO 3 A 

Disciplina/Atividades curriculares CH CR Natureza 

Administração Financeira 80 4 Obrigatória 

Administração da Produção 80 4 Obrigatória 

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 80 4 Obrigatória 

Marketing Gerencial 80 4 Obrigatória 

Trabalho Interdisciplinar de Graduação V 80 4 Obrigatória 

 

CICLO/MÓDULO 3 B 

Disciplina/Atividades curriculares CH CR Natureza 

Criatividade e Inovação 80 4 Obrigatória 

Gestão Social e Sustentabilidade 40 2 Obrigatória 

Gestão Tributária e Trabalhista 80 4 Obrigatória 

Marketing Estratégico 80 4 Obrigatória 

Metodologia de Pesquisa 40 2 Obrigatória 

Trabalho Interdisciplinar de Graduação VI 80 4 Obrigatória 

(continua) 
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(continuação) 
 

CICLO/MÓDULO 4 A 

Disciplina/Atividades curriculares CH CR Natureza 

Gestão Integrada da Cadeia de Suprimento 80 4 Obrigatória 

Gestão de Custos 80 4 Obrigatória 

Gestão de Tecnologias e de Sistemas de Informação 80 4 Obrigatória 

Jogos Empresariais 40 2 Obrigatória 

Métodos Quantitativos e Qualitativos em 
Administração 

40 2 Obrigatória 

Projeto de Trabalho de Curso 208 9 Trabalho de Conclusão 

Ética 40 2 Obrigatória 

 

CICLO/MÓDULO 4 B 

Disciplina/Atividades curriculares CH CR Natureza 

Carreira e Mercado 40 2 Obrigatória 

Gestão Orçamentária 80 4 Obrigatória 

Mercado Financeiro e de Capitais 80 4 Obrigatória 

Negócios Internacionais e Comércio Exterior 80 4 Obrigatória 

Planejamento Estratégico 80 4 Obrigatória 

Seminário de Trabalho de Curso 208 9 Trabalho de Conclusão 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Disciplina/Atividades curriculares CH CR Natureza 

Nivelamento de Língua Portuguesa 96 0 
Atividade complementar de 

graduação 

Nivelamento de Matemática 96 0 
Atividade complementar de 

graduação 

INTEGRALIZAÇÃO 

Qualificação CH CR Natureza 

<< Comum >> 260 0 
Atividade complementar de 

graduação 

 


