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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa se as competências individuais desenvolvidas pelos egressos 
dos cursos de Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos os qualificam para a 
inserção no mercado de trabalho, bem como identifica os gaps existentes entre o 
que é requerido pelas organizações e o que é desenvolvido durante a formação 
desses futuros profissionais. A pesquisa de campo foi realizada em duas etapas: 
uma primeira etapa qualitativa com 10 profissionais de RH, utilizando entrevista, e a 
segunda etapa quantitativa utilizando questionários que envolveram 60 egressos do 
Curso de Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos do ano de 2009 a 2012 de 
um Centro Universitário. Paralelamente a estas duas etapas, foi também realizada 
uma análise documental. Os resultados apontaram que parte das competências 
técnicas está sendo desenvolvida pelos egressos, porém não chega a sua 
totalidade. Os gaps do curso em questão foram evidenciados e parte deste problema 
está sendo solucionada com a utilização de recursos e ferramentas de treinamento, 
desenvolvimento, capacitação, acompanhamento, trabalho multidisciplinar e 
mapeamento de competências para suprir às necessidades exigidas. 
 

 
Palavras-chave: competências, egressos, recursos humanos, tecnólogos de 
recursos humanos, gaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research examines whether individual skills developed by graduates of the 
programs technologists HRM qualify them for inclusion in the labor market, and 
identifies existing gaps between what is required by the organizations and what is 
developed during the training these future professionals. The field research was 
conducted in two stages: an initial qualitative phase with 10 HR professionals, using 
interview, and the second step using quantitative questionnaires involving 60 
graduates of Course Technologists in Human Resource Management from the year 
2009 to 2012 of a University Center. Alongside these two stages, was also 
conducted documentary analysis. The results showed that some of the technical 
skills being developed by the students, but does not reach its entirety. The gaps of 
the course in question were highlighted and part of this problem is being solved with 
the use of resources and training, development, training, monitoring, multidisciplinary 
work and competency mapping tools to meet the required needs. 
 

 

Keywords: skills, graduates, human resources, technologists human resource gaps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 Classificação das competências...........................................  22 

Quadro 2 Exemplos de possíveis tipos de competências ................... 22 

Quadro 3 Perfil dos profissionais ......................................................... 30 

Quadro 4 Perfil dos profissionais de Recursos Humanos .................. 33 

Quadro 5 Estratégia de análise de dados ........................................... 43 

Quadro 6 Mapeamento de Competências ...........................................  54 

Quadro 7 Identificação dos entrevistados ............................................ 55 

Quadro 8 Conceito do que são competências ..................................... 57 

Quadro 9 Desenvolvimento de competências desenvolvidas pelo 

curso de Gestão de Recursos Humanos .............................   

 

58 

Quadro 10 Preferências do mercado de trabalho pelos profissionais ... 59 

Quadro 11 Contratações baseadas no CHA – conhecimentos, 

habilidades e atitudes .......................................................... 

 

60 

Quadro 12 Métodos utilizadas para contratação ................................... 61 

Quadro 13 Competências requeridas pelo mercado de trabalho .......... 62 

Quadro 14 Deficiências de competências ............................................. 63 

Quadro 15 Ferramentas utilizadas para suprir os gaps ......................... 64 

Quadro 16 Valores de Alfa de Cronbach .............................................. 73 

Quadro 17 Estatística descritiva ............................................................ 75 

Quadro 18 Gaps de competências ........................................................ 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Os quatro níveis das competências individuais.................... 24 

Figura 2 Construção das competências individuais............................ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente  α de  

Cronbach ............................................................................ 

 

45 

Tabela 2 Faixa etária dos respondentes ............................................. 56 

Tabela 3 Distribuição de frequência dos respondentes por gênero e 

faixa etária ........................................................................... 

 

66 

Tabela 4 Ano de formação dos egressos respondentes .................... 67 

Tabela 5 Motivação para a escolha do curso ..................................... 67 

Tabela 6 Principais deficiências do curso ........................................... 68 

Tabela 7 Aprendizado durante o curso ............................................... 69 

Tabela 8 Exigência da capacitação profissional na atualidade .......... 70 

Tabela 9 Grau de insatisfação com a área profissional em que fez o 

curso .................................................................................... 

 

70 

Tabela 10 Ingresso no mercado de trabalho ........................................ 71 

Tabela 11 Cargos ocupados no mercado de trabalho .......................... 71 

Tabela 12 Dificuldades encontradas para se ingressar no mercado de 

trabalho ................................................................................ 

 

72 

Tabela 13 Tipo de empresa em que atua ............................................. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LlSTA DE SIGLAS 

 

ACs   Ancoragens 

ANT  Associação Nacional de Tecnólogos 

Capes         Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CES  Câmara de Educação Superior 

CFE  Conselho Federal de Educação 

CHA  Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. 

CNE  Conselho Nacional de educação 

CSTs  Curso Superiores de Tecnologia 

DOU  Diário Oficial da União 

DSCs  Discurso do(s) Sujeito(s) Coletivo(s) 

E-Ch  Expressões chaves 

Fatec  Faculdade de Tecnologia de São Paulo 

ICs  Ideias centrais 

IES  Instituições de Ensino Superior 

Inep  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

LDB  Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC  Ministério da Educação e Cultura 

PPC  Projeto Pedagógico do Curso 

PPI  Projeto Pedagógico Institucional 

RH  Recursos Humanos 

PhD  Philosophy Doctor (pós-doutor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................... 13 

1.1 Contextualização do problema de pesquisa ........................................ 13 

1.2 Objetivos ............................................................................................ 15 

1.2.1 Objetivo geral ..................................................................................... 15 

1.2.2 Objetivos específicos ......................................................................... 15 

1.3 Justificativa para o estudo em competências  ..................................... 16 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................... 19 

2.1 O caráter polissêmico das competências ............................................ 19 

2.2 Classificação das competências ......................................................... 21 

2.3 Competências individuais no contexto organizacional ......................... 23 

2.4 Competências individuais requeridas .................................................. 28 

2.5 Competências requeridas para o profissional de Recursos       

Humanos ...........................................................................................      

 

30 

2.6 Educação formal das competências ................................................... 33 

2.7 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo .......... 37 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................ 39 

3.1 Classificações da pesquisa ................................................................ 39 

3.2 População e amostra da pesquisa quantitativa .................................... 40 

3.3 Unidade de análise e observação ....................................................... 41 

3.4 Procedimentos de Coleta de dados ..................................................... 41 

3.5 Estratégia de análise dos dados ......................................................... 42 

4 CURSOS DE TECNÓLOGOS DE RECURSOS HUMANOS ............... 46 

4.1 História do curso de Tecnólogos no Brasil .......................................... 46 

4.2 Catálogo do MEC dos Cursos de Tecnólogos de Recursos Humanos 

............................................................................................................ 

 

48 

4.3 Caracterização da Instituição pesquisada ............................................ 48 

4.4 Projeto Pedagógico do curso de Tecnólogo.......................................... 51 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................... 53 

5.1 Competências a serem desenvolvidas pelos egressos segundo  MEC 

e Projeto Pedagógico ......................................................................... 

 

53 

5.2 Competências requeridas para o egresso na percepção dos 

profissionais de RH .............................................................................  

 

55 

5.3 Percepção dos egressos sobre as competências desenvolvidas ......... 65 

5.3.1 Análise dos dados sócio demográficos ............................................... 65 

5.3.2 Análise dos dados de formação e mercado de trabalho ....................... 66 

5.3.3 Análise do CHA – Conhecimentos, habilidades e atitudes ................... 73 

5.4 Gaps existentes entre as competências requeridas e as 

desenvolvidas ..................................................................................... 

 

   79 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................ 81 

 REFERÊNCIAS ................................................................................... 85 

 APÊNDICES ....................................................................................... 90 



13 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do problema de pesquisa 

 

Os períodos do Taylorismo e do Fordismo em seu sistema organizacional e de 

produção exigiam determinados atributos dos seus trabalhadores. As organizações 

atuais, em função do desenvolvimento tecnológico, exigências dos clientes e 

concorrência, necessitam contar com profissionais cada vez mais qualificados e 

aptos a fazer frente às oportunidades e riscos do mercado.  

 

Desta forma, “a competição é cada vez mais baseada na capacidade de transformar 

informação em conhecimento e este em decisões e ações do negócio” (DRUCKER, 

2002, p.56). O valor dos produtos e serviços nessa nova sociedade depende cada 

vez mais do percentual de inovação, tecnologia e inteligência a eles incorporadas. 

 

Zarifian (2001) complementa que:  

No auge da competitividade entre as empresas, novas definições para a 
produção surgiram, entre elas, a noção de que toda atividade produtiva ou 
não, é em si uma prestação de serviços a clientes, internos ou externos e, 
para competir com maiores chances, é necessário o desenvolvimento de 
competências adequadas para lidar com essa nova realidade (ZARIFIAN, 
2001, p.17).  

 

Para o autor, a mobilização da competência é um elemento decisivo para a 

competitividade entre as empresas. 

 

A noção de competências surge no cenário profissional, até então dominado pela 

noção de qualificação, na década de 1980, pela via do mercado produtivo originado 

nos países europeus. Assim, novos paradigmas e conceitos foram introduzidos para 

as novas necessidades do modelo econômico que atravessava grandes mudanças, 

exigindo maiores, melhores e mais rápidos aprendizados. 

 

Cabe ressaltar que estudos realizados por Le Boterf (2003) e Zarifian (2001) 

apresentam a aproximação do ensino das reais necessidades das empresas, devido 

à lacuna entre as competências requeridas do mundo do trabalho e os conceitos 

propagados (CARPES, 2012). 
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Para os negócios, não basta que este novo trabalhador tenha o domínio teórico-

conceitual e a prática, mas, além destes, deve desenvolver alguns pré-requisitos tais 

como: a competência, a flexibilidade mental (polivalência e a empregabilidade), 

novas forças psíquicas (obtenção do emprego, manutenção e controle) e as novas 

virtudes e disposições, como trabalhar em equipe (SANTOS, 1997). 

 

Para Macedo (1998), é fundamental que os trabalhadores, tanto os que já estão no 

mercado de trabalho quanto os que estudam enquanto trabalham e os egressos dos 

diversos cursos acompanhem as novas exigências do mercado de trabalho para a 

sua área. Isso se justifica pelo fato de que o mercado de trabalho elevou as suas 

exigências por formação superior e escolaridade devido à internacionalização. O 

conhecimento, capacitação, qualificação e certificação é objetivo das pessoas que 

querem se inserir no mercado de trabalho. A graduação tecnológica veio para suprir 

como solução acadêmica esta demanda e os Cursos Superiores de Tecnologias 

(CSTs) vêm preencher a necessidade requerida do conhecimento no ensino superior 

com agilidade e competência (ROSSETTI, 2010). 

 

Complementando, para Prado (2011) a formação tecnológica busca uma formação 

voltada para a realidade do mercado de trabalho e para a vida, estimulando a 

criatividade, a busca de conhecimentos e a autonomia. Ao mesmo tempo, a 

valorização das competências individuais tem sido apontada como o grande 

diferencial competitivo nas organizações.  

 

É importante destacar que a crescente procura por cursos de graduação tecnológica 

em Gestão de Recursos Humanos é motivada pela necessidade de atualização 

constante das empresas e de todos os profissionais que estão no mercado de 

trabalho ou que pretendam entrar nele.  

 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP, 2012) houve 

um aumento de mais de 1200% em uma década de oferta dos cursos de tecnólogos, 

que passou de 456 em 2002 para 5.478 em 2012. Neste mesmo período, os cursos 

de bacharelado e licenciatura na sua totalidade tiveram um crescimento bem inferior, 

em torno de 250%. O número de candidatos matriculados também cresceu no 

mesmo período, de 81.348 para 870.534, ou seja, 970,13%.  
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 A pesquisa, portanto, torna-se relevante na medida em que o resultado esperado 

pode trazer contribuição à literatura científica sobre as competências individuais 

requeridas dos egressos dos Cursos de Tecnólogos em Gestão de Recursos 

Humanos. 

 

Do mesmo modo, tendo em vista um melhor entendimento das competências dos 

Tecnólogos de Recursos Humanos, podem beneficiar-se, também, deste estudo os 

estudantes, o Conselho Regional, as Associações de Classe, Instituições de Ensino 

(IES) e profissionais de Recursos Humanos (RH), que poderão utilizar-se dos 

resultados como mais uma fonte para direcionar as estratégias de ensino, projeto 

pedagógico, capacitação de profissionais, currículos e perfil de contratações. 

 

Com base nesse contexto, a pergunta norteadora deste trabalho pode ser assim 

formulada:  

 

Como as competências individuais desenvolvidas pelos egressos do curso de 

Tecnólogos em Recursos Humanos os qualificam para a inserção no mercado de 

trabalho? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O Objetivo geral desta pesquisa é analisar como as competências individuais 

desenvolvidas pelos egressos do curso de Tecnólogo em Recursos Humanos os 

qualificam para a inserção no mercado de trabalho. 

  
 
1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Elencar as competências a serem desenvolvidas pelos egressos no curso de 

Tecnólogos de Recursos Humanos a partir de definições do MEC e projeto 

pedagógico do curso; 
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 Identificar as competências requeridas para o egresso, na percepção dos 

profissionais de RH;  

 Descrever a percepção dos egressos sobre as competências desenvolvidas 

para a inserção no mercado de trabalho; 

 Analisar os possíveis gaps existentes entre as competências requeridas pelo 

mercado e as competências desenvolvidas pelos egressos. 

 
 

1.3 Justificativa para o estudo em competências  

 

Para os profissionais torna-se difícil transformar o seu talento e capacidade em 

oportunidades de sucesso, por estarem presos à visão do seu perfil (competências) 

às tarefas ou funções que foram realizadas nas experiências anteriores. “Falta a 

estes a visão de que a aprendizagem de novas competências pode ser desenvolvida 

nos mais diversos contextos da vida profissional, social e pessoal a ser agregado a 

um novo contexto” (ZARIFIAN, 2001, p. 77). 

 

Contudo, neste novo processo de informação, as empresas se tornaram mais 

competitivas e os processos precisam ser modificados, alterados, inovados, tanto 

por parte das organizações (competências organizacionais) quanto por parte de 

seus colaboradores (competências individuais). 

 

Torna-se necessário não apenas desenvolver competências para atendimento das 

organizações, mas ampliar os modelos mentais pessoais individualmente para 

acompanhamento da própria evolução. O conhecimento ampliado que vai além da 

formação técnica permite as relações nas diversidades das culturas, nas formas de 

organização global e favorece aos trabalhadores um melhor posicionamento na 

integração das suas competências aos novos cenários. O mercado de trabalho 

oferece oportunidade a todos e ter percepção das próprias competências facilita a 

inserção. 

 

Por outro lado, o desenvolvimento das competências proporciona o atendimento de 

objetivos específicos de planejamento estratégico (AMORIM, 2009) e contribui para 

desenvolver uma gestão que valorize o ser humano e assegure a continuidade das 
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organizações (PORTER, 2000). Além disso, promove o desenvolvimento das 

competências dos trabalhadores que atendam às necessidades da realização de 

certas atribuições organizacionais (PARRY, 1996), o que potencializa a relação 

entre competências individuais e organizacionais e a interação com as práticas de 

gestão de pessoas e políticas, por meio de estruturas que reconheçam, deem  

suporte e possibilitem o exercício do desenvolvimento das competências pessoais 

(DUTRA, 2008; FLEURY e FLEURY, 2001; RUAS, ANTONELLO e BOFF,2005). 

 

Assim, percebe-se que o estudo das competências individuais é de suma 

importância para as empresas se manterem competitivas no mercado e para as 

pessoas se conhecerem melhor quanto à sua inserção no mercado de trabalho, 

capacitação, qualificação e desenvolvimento. 

 

Há ainda outros aspectos importantes a serem levados em consideração:  

 

 Existe, hoje, uma quantidade significativa de trabalhos acadêmicos voltados 

para o tema de competências dos egressos nos cursos de bacharelado e 

licenciatura, porém identifica-se uma carência investigativa sobre as 

competências dos egressos dos cursos de Tecnólogos em Gestão de 

Recursos Humanos, como eles as desenvolvem e a contribuição do curso 

para a inserção desses egressos no mercado de trabalho no Brasil; 

 

 A relevância de observações e percepções em sala de aula da pesquisadora 

como professora universitária, sobre o desconhecimento, por parte dos 

alunos, a respeito do mapeamento de competências individuais como 

possível fator de inserção no mercado de trabalho; 

 

 Existência de possíveis lacunas entre as competências reais dos candidatos e 

as requeridas pelo mercado de trabalho baseadas nos perfis, ora definidos 

pela descrição de cargos, ora definidos pelas competências essenciais 

exigidas pela organização; 

 



18 
 

 

 De acordo com Brandão e Borges-Andrade (2007) entre o ano de 1996 e 

2005, foram publicados três artigos de pesquisa que tinham como objetivo 

mapear gaps ou lacunas de competências em relação à aprendizagem.  

 

A fim de discutir o tema proposto, este texto está estruturado em seis capítulos:  

 

O primeiro capítulo, a introdução, compreende a contextualização do tema, o 

problema de pesquisa, objetivos, justificativa para o estudo em competências. 

 

O segundo capítulo apresenta a revisão da literatura pertinente ao tema 

competências: o caráter polissêmico das competências, Classificação das 

competências, as competências individuais, as requeridas, o perfil do profissional de 

Recursos Humanos, Educação formal das Competências e contribuição do 

referencial teórico para a pesquisa. 

 

O terceiro capítulo trata da metodologia de pesquisa utilizada na coleta de dados 

desta pesquisa com os egressos Tecnólogos de Recursos Humanos e profissionais 

de RH. Descrevem as características da pesquisa, população e amostra estudada, 

Unidade de observação, procedimentos para coletar os dados e estratégia de 

análise de dados.  

 

Já o quarto capítulo apresenta temas pertinentes à visão do Curso de Tecnólogo em 

Gestão de Recursos Humanos delineando a história dos Cursos de Tecnólogos no 

Brasil, a contribuição do catálogo do Ministério da Educação e Cultura (MEC), a 

caracterização da Instituição pesquisada e o Projeto Pedagógico do curso de 

Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos. 

 

No quinto capítulo são apresentados, analisados e discutidos os resultados da 

pesquisa qualitativa e quantitativa. 

 

Finalizando, o sexto capítulo traz as considerações finais e sugestões para futuras 

pesquisas na área. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Busca-se neste capítulo descrever o caráter polissêmico das competências, 

apresentar as classificações das competências, demonstrar as competências 

individuais no contexto da organização, as competências individuais requeridas e as 

competências requeridas para o profissional de Recursos Humanos. Busca-se ainda 

descrever como ocorre a Educação formal das competências e, por fim, demonstrar 

as contribuições deste referencial teórico para a pesquisa de campo e documental, 

como forma de contextualizar o problema e permitir uma análise adequada e 

específica. 

 

2.1 O caráter polissêmico das competências 

 

MCClelland (1973) contribui com o conceito de competências a partir dos  primeiros  

trabalhos  sob  o título de Testing for competence rather than Inteligence (Testando 

por competência ao invés de inteligência - tradução nossa) que tinha como proposta 

inicial descobrir o que melhor prediz o sucesso de uma pessoa no trabalho ou na 

vida, pois o que faz uma pessoa especial em seu trabalho é o conjunto de seus 

comportamentos que a torna excelente.  

 

Para Spencer e Spencer (1993) a competência é direcionada para o desempenho da 

pessoa no ambiente de trabalho, pois tem referência nas características intrínsecas 

do indivíduo. 

 

Boyatzis (1982) conceitua competências como os verdadeiros aspectos ligados à 

natureza humana e são estes comportamentos observáveis que determinam, em 

grande parte, o retorno para a empresa. 

 

Parry (1996) resume o conceito de competências como: 

[...] um cluster de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados que 

afetam a maior parte de um papel profissional, que se correlaciona com a 
performance desse papel, que possa ser medido contra parâmetros bem 
aceitos e que pode ser melhorado através de treinamento (PARRY, 1996, 
p.50). 
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A Competência é a capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 

para enfrentar uma situação complexa, buscando lidar com natureza singular, 

surpreendentes e eventos inéditos (LE BOTERF, 2003). Assim, “esta competência 

não reside nos recursos (saber, saber fazer e saber ser) a serem mobilizados, mas 

na própria mobilização deles” (LE BOTERF, 2003, p. 16). 

 

Fleury e Fleury (2001) revelam uma visão mais ampliada do conceito de 

competências definido por Le Boterf (2003, p. 87) “como um saber agir responsável 

e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e 

habilidades que agreguem valor econômico à organização e social ao indivíduo”. 

 

Dutra (2001) complementa Fleury e Fleury (2001) quanto à definição da noção de 

entrega, ou seja, a competência está vinculada à capacidade de entrega do 

indivíduo e ao seu comprometimento, considerando as necessidades da 

organização e criação de valor. Para Picchiai (2010) este conceito está além da 

qualificação, pois não basta capacitar e qualificar os indivíduos: precisa-se obter 

melhores performances e resultados. 

 

Para Castilho, Kilimnik e Sant’anna (2004) as competências são contingenciais, se 

desenvolvem e são exercidas num contexto particular, estão ligadas à cultura dentro 

da qual a organização está situada e sofrem influências das situações. 

 

Conforme Zarifian (2001) Competência é:  

[...] o tomar iniciativa e assumir responsabilidade do indivíduo diante de 
situações profissionais com as quais se depara. Tomar iniciativa é uma 
ação que modifica algo que existe, que introduz algo novo, que começa 
alguma coisa, que cria (ZARIFIAN, 2001, p.69-70). 

 
 

Resende (2000, p.32) descreve que “a competência é a resultante da combinação 

de conhecimentos com comportamentos”. 

 
Na concepção de Brandão (1999), as competências compreendem o resultado ou 

efeito do desenvolvimento das qualificações no ambiente do trabalho, e estas vão 

além do conjunto daquelas que as pessoas possuem. 
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Segundo Magalhães et al (1997, p.14) é um “conjunto de conhecimentos, 

habilidades e experiências que credenciam um profissional a exercer determinada 

função”. 

 

Para Becker, Huselid e Ulrich (2001, p.156) “Competências referem-se a 

conhecimentos individuais, habilidades ou características de personalidade que 

influenciam diretamente o desempenho das pessoas.” 

 

Torna-se possível afirmar, após a análise da definição do termo por diversos 

autores, que a competência assume um caráter polissêmico, pois não há uma 

concordância quanto ao termo, por ser visto nas mais diferentes filosofias e 

procedimentos. Quanto à definição no âmbito individual, existe um ponto em comum 

em todas as colocações feitas, de que quando as competências são reconhecidas e 

aplicadas geram ganhos significativos para o indivíduo. 

 

2.2 Classificação das competências 

 

Pelo contexto atual, devido às mudanças mercadológicas, as empresas estão 

exigindo que os seus profissionais sejam capacitados e competentes para atender o 

mercado de trabalho. 

 

Para Resende (2000), as pessoas são potencialmente competentes (possuem as 

competências desenvolvidas, porém não as aplicam em sua atuação diária) e 

efetivamente competentes (possuem as competências desenvolvidas e sabem 

aplicá-las em seu ambiente de trabalho), considerando o parâmetro da aplicação e 

do domínio. O Quadro 1 apresenta a classificação das competências, de acordo com 

Resende (2000). 
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Quadro 1 – Classificação das competências 
 

COMPETÊNCIAS SIGNIFICADO 

Técnicas 
São competências de domínio de alguns especialistas que produzem 
desempenho econômico 

Intelectuais 
São competências relacionadas com aplicação das aptidões mentais, 
ou seja, capacidade intelectual e/ou destrezas intelectuais. 

Cognitivas 
São competências que permitem estabelecer um nicho de capacidade 
intelectual com domínio de conhecimento.  

Relacionais 
São competências que permitem ao indivíduo relacionar-se com 
diferentes níveis e interagir com diversas áreas. 

Sociais e políticas 
São competências que envolvem atitudes sociais que permitam 
relações e participações em sociedade. 

Metodologia 
São competências que permitem aplicação de habilidades na aplicação 
de técnicas e meios de organização de atividades de trabalho. 

Didático-pedagógico 
São competências direcionadas para a educação e o ensino. 
 

De lideranças 
São competências que exigem habilidades pessoais e conhecimento de 
técnicas que permitam influenciar e conduzir pessoas para diversos fins, 
tanto na vida pessoal quanto profissional. 

Empresariais e 
organizacionais 

São competências requeridas a diferentes objetivos e formas de 
organização e gestão empresarial e que açambarca diversas outras 
formas de competências. 

Fonte: Adaptado pela autora de Resende (2000, p. 195-199).  

 

As competências apresentadas no Quadro 1 são abrangentes e, conforme Resende 

(2000, p.29), envolvem “conhecimentos  habilidades, atitudes, valores, emoções, 

intenção e necessidades”. 

 

O Quadro 2 apresenta as propostas de diversos autores quanto aos tipos de 

competências. 

 

Quadro 2 - Exemplos de possíveis tipos de Competências 
 

AUTORES TIPOS DE COMPETÊNCIAS 

Spencer e Spencer (1993) Ocultas e visíveis 

Tremblay e Sire (1999) Específicas (Hard) e Sociais (soft) 

Zarifian (2001) De processo, Técnico-formativas, De serviço e Sociais. 

Fleury (2001) Técnico/profissionais, sociais e do negócio. 

Fonseca (2003) Gerenciais, Técnicas e Sociais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Spencer e Spencer (1993) descrevem as competências ocultas como: autoconceito, 

traços e motivos. São as mais difíceis de serem desenvolvidas e avaliadas por 

estarem ligadas às características profundas e centrais da personalidade das 

pessoas avaliadas. Já as competência visíveis podem ser descritas como: 

habilidades e conhecimento, que são as mais fáceis de serem identificadas, 

mapeadas e desenvolvidas. 
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Desenvolvendo o conceito de classificação das competências, Tremblay e Sire 

(1999) complementam o conceito de Spencer e Spencer (1993) e classificam as 

competências como especificas (Hard), que são as tarefas/atividades a serem feitas, 

e as Sociais (soft), que são o meio social de interação das pessoas para cumprirem 

as tarefas. 

 

Com foco em competências individuais relacionadas às competências 

organizacionais, Zarifian (2001) classifica as competências em quatro tipos: de 

processo, técnico-formativa, de serviço e social. As duas primeiras são 

competências técnicas e as duas últimas se referem ao modo de trabalhar em 

relação à comunidade interna e externa à empresa. 

 

Fleury (2001) corrobora o conceito de Zarifian (2001) e classifica as competências 

individuais em técnicas/profissionais, que são especificas para uma operação, 

ocupação ou tarefa; as sociais, que são o saber ser que inclui atitudes e 

comportamentos necessários para o relacionamento entre as pessoas; e a do 

negócio, que são a compreensão das relações com o mercado e os seus objetivos. 

 

Por fim Fonseca (2003), de um ponto de vista individual, as classifica em Gerenciais, 

Técnicas e Sociais que é a subclassificação das competências Essenciais e Básicas 

de uma instituição.  

 

2.3 Competências individuais no contexto organizacional 

 

Adaptar-se a situações de mudanças e exigências, a um novo mundo, requer do 

indivíduo enquanto profissional renovar-se constantemente nas competências, tanto 

para agregar valor à organização em que atua, como para inserir e manter-se no 

mercado de trabalho. 

 

Competências individuais são aquelas que uma pessoa deve deter ou conquistar 

para preencher requisitos de conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao seu 

cargo ou função (ZARIFIAN, 2001), o autor ainda afirma que,    

para enfrentar os desafios a que estão expostas, as empresas precisam de 
profissionais atuando com iniciativa, indo além do prescrito, fazendo 
escolhas e tomando decisões, ao invés de indivíduos limitados ao 
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desempenho de tarefas pré-definidas na descrição de cargo (ZARIFIAN, 
2001, p.32).  

 

Verifica-se neste cenário é que de um lado as descrições de cargos limitam os 

indivíduos em suas ações e de outro a realidade exige autonomia e criatividade. 

“Cada pessoa deve ter as suas próprias competências, a ideia de cargo é 

substituída pelo indivíduo, já que não é mais o cargo que demanda as 

competências” (DUTRA, 2008, p. 36).  

 

Seguindo este raciocínio, Retour et al (2005) definem as competências individuais 

como sendo:  

 

 Requeridas – quando são demandadas pelo cargo; 

 Mobilizadas – quando as que o indivíduo mobiliza vão além das demandadas 

pelo cargo; 

 Detidas – quando são possuídas pelas pessoas;  

 Potenciais – quando são as que um indivíduo pode adquirir 

 

Já as competências individuais elaboradas por Harb et al (2005) são construídas a 

partir da somatória dos elementos de valores, crenças e emoções; conhecimento 

tácito e explícito, habilidades e atitudes. 

 

Essas competências, para o autor, são consideradas o embasamento para outras 

em nível organizacional, sendo que o valor agregado dos indivíduos é, portanto, a 

contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos da organização, o que permite 

o diferencial competitivo conforme ilustra a Figura 1.  

 

Figura 1 – Construção das competências individuais 

 

 

 

 

Fonte: Harb et al, 2005, p.3 
.  
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De acordo com Ruas, Antonello e Boff (2005) as competências individuais, além de 

serem entendidas nos potenciais do conhecimento, habilidades e atitudes (CHA) 

podem ser combinadas com elementos tangíveis e recursos como instalações, 

instrumentos e equipamentos e se apresentam como:  

 

 Visão sistêmica – É a capacidade de separar e identificar as partes de uma 

situação, problema e o seu inter-relacionamento; 

 Criatividade – É a habilidade de buscar soluções inovadoras que são voltadas 

para a modernização de processos e métodos; 

 Iniciativa – É a predisposição de buscar alternativas para se atingir os 

objetivos, proatividade; 

 Postura empreendedora – É a capacidade de buscar novos desafios e 

habilidade para implementar ações inovadoras; 

 Capacidade de decisão – Com base em dados e fatos, consiste na 

capacidade de decidir diversas situações de forma hábil e coerente; 

 Comunicação – É a habilidade de expressar, oralmente e por escrito ideias, 

orientação e conceitos de forma clara e objetiva; 

 Relacionamento interpessoal – É a habilidade de manter e estimular um 

relacionamento profissional e pessoal saudável e harmônico;  

 Negociação – É a habilidade de desenvolver uma relação onde as partes 

envolvidas obtêm resultados positivos. 

 

Le Boterf (2003) ressalta que a competência individual tem como resultado a união 

de três eixos, que são: a formação da pessoa (sua biografia pessoal e socialização); 

a formação educacional (formação educacional formal e informal a ser aproveitada) 

e a experiência profissional (aquilo que já foi exercido pela pessoa 

profissionalmente).  

 

Estes eixos levam à mobilização profissional que dá amplitude à própria mobilidade 

dos recursos, sendo que estes “saberes não constituem a competência, porém 

aumentam ou diminuem as chances de ser competente” (LE BOTERF, 2003, p.50).  
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Em complemento Ruas (2000, p.2) salienta que “a competência não se localiza no 

âmbito dos recursos, mas na mobilização destes e, portanto, não pode ser separada 

das suas condições de aplicação”. 

 

No entanto, Le Boterf (2003) é contestado por Perrenoud, (1999), pois os recursos 

não pertencem exclusivamente a uma competência e podem ser mobilizados por 

outras. Ainda segundo o autor, esta mobilização não é somente de conhecimentos, 

mas também de métodos, informações e regras, dependem de esquemas mentais 

simples e/ou complexos, formados pela prática. 

 

No saber agir responsável, utilizando recursos, transferência de conhecimentos e 

habilidades, o CHA é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Para 

grande parte dos autores em competências individuais (DURAND, 1999; DUTRA, 

2008; FLEURY e FLEURY, 2001; HARB et al, 2005; PARRY, 1996; PICCHIAI, 2010; 

RUAS; ANTONELLO e BOFF, 2005; ZARIFIAN, 2001) a ideia de competência não 

deve ser vista como um termo isolado, pois a junção destas três iniciais (CHA) é o 

que uma empresa exige de uma pessoa que ocupa um cargo, ou seja, os 

conhecimentos, habilidades e atitudes esperadas do ocupante.  

 

Já para Dutra (2008, p.28) “embora algumas pessoas possam possuir o CHA, este 

fato não é garantia de que haverá valor agregado à organização e que o significado 

da dimensão das competências individuais ultrapassa a compreensão deste”.  

 

Durand (1999) acrescenta, ainda, que as três dimensões do modelo, conhecimentos, 

habilidades e atitudes relevantes para um contexto organizacional no 

desenvolvimento de competências se dão por meio da aprendizagem, seja coletiva 

ou individual.  

 

As dimensões do conhecimento, habilidades e atitudes são interdependentes, se 

complementam e se relacionam apresentando-se de forma simultânea. A Figura 2 

ilustra as dimensões da competência propostas pelo autor. 
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Figura 2 – As três dimensões da competência 

 

 

 
 
Fonte: Durand, 1999, p.281. 

 
 

Para o autor, o encontro das três dimensões conhecidas como conhecimento, 

habilidades e atitudes é que formam o conceito de competências. 

 

Para Sant’Anna (2002) as competências individuais são a base de sustentação para  

uma determinada e específica competência organizacional e, através de pesquisa 

bibliográfica realizada com embasamento nos fundamentos da corrente de 

pensamento francês e inglês, o autor reuniu as quinze competências mais citadas 

(requeridas), a saber: 

 

 Domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao exercício do cargo 

ou função ocupada; 

 Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias; 

 Criatividade; 

 Capacidade de inovação; 

 Capacidade de comunicação; 

 Capacidade de relacionamento interpessoal; 

 Capacidade de trabalhar em equipes; 
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 Autocontrole emocional; 

 Visão de mundo ampla e global; 

 Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas; 

 Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades; 

 Iniciativa de ação e decisão; 

 Capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização; 

 Capacidade de gerar resultados efetivos. 

 

2.4 Competências individuais requeridas 

 

Três são os saberes requisitados dos trabalhadores da atualidade, propostos por 

Manfredi (1998):  

O “saber fazer” [...] recobre dimensões práticas, técnicas e científicas, 
adquirido formalmente (cursos/treinamentos) e/ou por meio da experiência 
profissional; 
O “saber ser”, incluindo traços de personalidade e caráter, que ditam os 
comportamentos nas relações sociais de trabalho, como capacidade de 
iniciativa, comunicação, disponibilidade para inovação e mudança, 
assimilação de novos valores de qualidade [...]; 
O “saber agir”, subjacente à exigência de intervenção ou decisão diante de 
eventos — exemplos: saber trabalhar em equipe, ser capaz de resolver 
problemas e realizar trabalhos novos, diversificados (MANFREDI, 1998, p. 
27-28). 

 
Zarifian (2001) complementa os saberes de Manfredi (1998) com as dimensões do 

modelo de competências que são: 

 

 Competências participativas: referem-se à capacidade dos assalariados de 

reconhecer a função integral de uma organização, saber como funciona, 

intervir no seu contexto e redefinir as estruturas da organização; 

 Competências transversais: referem-se à cooperação entre equipes e nas 

redes dos mais diversos setores e compreensão do processo da produção 

e/ou serviços; 

 Competências sociais: referem-se à integração dos campos, 

responsabilidade, autonomia e comunicação entre as profissões futuras. 

 

Esta classificação permite que o trabalhador seja avaliado em suas competências, 

tanto no âmbito profissional quanto pessoal. 
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Malschitzky (2004) chama a atenção para as exigências do mercado de trabalho e, 

consequentemente, para o novo perfil de campo. O autor salienta a necessidade de 

reciclagem periódica, desenvolvimento de novas habilidades e desenvolvimento 

multidisciplinar. Assim, o profissional deve buscar um conhecimento mais amplo que 

permita a sua atuação em diversas áreas, adquirindo com isso, um maior 

planejamento de sua carreira. Os profissionais precisam ajustar suas competências 

com o perfil que é exigido nas organizações. 

 

Para Le Boterf (2003), no que diz respeito ao desenvolvimento das competências, 

devem ser consideradas as reais e as requeridas, fazendo uma distinção entre as 

mesmas. A competência requerida é aquela esperada pela organização ou pelo 

cliente, já a competência real é descrita como termos de conduta operacionalizada.  

 

A competência individual somente se completa através da experiência prática, o 

perfil do profissional e a carreira são desenhados pelo próprio indivíduo. “O indivíduo 

seria o construtor de suas competências” (LE BOTERF, 2003, p.67). 

 

Assim, a competência, na dimensão do trabalho, significa possuir determinados tipos 

de saberes para administrar uma situação profissional complexa, conforme 

demonstra o Quadro 3, que propõe um resumo das principais características 

esperadas do profissional. 
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Quadro 3 – Perfil do Profissional 
 

SABERES DEFINIÇÕES 

 
 
Saber agir e reagir com pertinência 
 

•No que fazer; 
•Ir além do prescrito; 
•Escolher na urgência; 
•Arbitrar, negociar, decidir; 
•Encadear ações de acordo com a finalidade 

 
 
Saber combinar recursos e  
mobilizá-los em um contexto 
 

•Construir competências a partir de recursos; 
•Tirar partido não somente de seus recursos 
incorporados (saberes, saber-fazer 
qualidades), mas também dos recursos de seu meio. 

 
 
Saber transpor 
 
 

•Memorizar múltiplas situações e soluções-tipos; 
•Distanciar-se, funcionar “em dupla direção”; 
•Utilizar seus metaconhecimentos para mobilizar; 
•Determinar e interpretar indicadores de contexto; 
•Criar as condições de transponibilidade com o auxílio 
de esquemas transferíveis. 

 
Saber aprender e aprender a aprender 
 
 

•Tirar as lições da experiência; saber transformar sua 
ação em experiência; 
•Descrever como se aprende; 
•Agir em circuito duplo de aprendizagem. 

 
Saber envolver-se 
 

•Envolver sua subjetividade; 
•Assumir riscos; 
•Empreender; 
•Ética profissional. 

Fonte: Le Boterf, 2003, p.92. 

 

Para Perrenoud (1999) os seres humanos não vivem as mesmas situações de 

competências ligadas aos contextos culturais, profissionais e sociais que são 

desenvolvidas e adaptadas ao mundo e, assim, o autor chegou a oito grandes 

categorias para identificar as competências das pessoas: 

 Saber identificar, avaliar e valorizar suas possibilidades, seus direitos, seus 
limites e suas necessidades;  

 Saber formar e conduzir projetos e desenvolver estratégias, individualmente 
ou em grupo;  

 Saber analisar situações, relações e campos de força de forma sistêmica; 

 Saber cooperar, agir em sinergia, participar de uma atividade coletiva e 
partilhar liderança;  

 Saber construir e estimular organizações e sistemas de ação coletiva do 
tipo democrático;  

 Saber gerenciar e superar conflitos;  

 Saber conviver com regras, servir-se delas e elaborá-las; e 

 Saber construir normas negociadas de convivência que superem diferenças 
culturais (PERRENOUD, 1999, p.99).  
 
 

2.5 Competências requeridas para o profissional de Recursos Humanos  

 

Ao longo dos anos o cenário organizacional mudou de forma sensível, tornando-se 

cada vez mais imprevisível e complexo, exigindo competências fundamentais ao 
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profissional de RH, para que este tenha atuação na estratégia e que possa contribuir 

com eficácia para o desempenho da empresa, ajustando as suas competências e 

habilidades com o perfil exigido (ULRICH, 1998). 

 

Para Becker, Huselid e Ulrich (2001, p.183) “a competência é a referência das 

características de um indivíduo em conhecimentos, habilidade, capacidades e 

personalidade que afetam diretamente seu desempenho no trabalho”. Para estes 

autores as competências dos profissionais de Recursos Humanos são:  

 

 Conhecimento do negócio – conhecer e compreender o funcionamento do 

negócio agrega valor à organização. Através do conhecimento dos recursos 

podem-se desempenhar papéis importantes na estratégia da empresa; 

 Fornecimento de práticas de RH – conhecer e fornecer práticas inovadoras de 

RH, dominando as teorias e adaptá-las à realidade organizacional; 

 Gestão da mudança – através do diagnóstico de problemas, implementação 

de metas, articulação da visão empresarial, relacionarem-se com os clientes, 

deslocando-se o foco da empresa em resposta às trajetórias estratégicas; 

 Gestão da cultura – os níveis de desempenho elevados são atingidos quando 

a cultura é compartilhada na organização; 

 Credibilidade pessoal – baseia-se na confiança recíproca do agir com firmeza 

em prol da conquista do respeito. Os profissionais devem viver a cultura e os 

valores organizacionais. 

 

Desta forma, os profissionais de RH devem ter habilidades e atitudes para buscar 

constantemente os conhecimentos e se qualificar para que possam atender às 

necessidades da organização (RUTH; SOARES, 2008).  

 

No mercado de trabalho há uma tendência em valorizar os profissionais que 

conseguem, simultaneamente, contextualizar os conhecimentos, habilidades e 

atitudes, atributos individuais do profissional que são essenciais para o sucesso 

(KREPK; GONZAGA, 2008).   

 

Segundo Ulrich (1998) os profissionais de Recursos Humanos 
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[...] são mais que pessoas que passam e por acaso recebem atribuições de 
trabalho nessa área; são especialistas com base teórica, movidos por 
competência e trazem consigo um corpo de experiência para tomar 
decisões empresariais informadas (ULRICH, 1998, p.8). 

 

Assim, o autor propõe que, para agregar valor à empresa, o profissional de RH deve 

desempenhar múltiplos papéis (competência/perfil): 

 

 Parceiro estratégico: quando garantem coerências entre os Planos de RH, ou 

seja, as práticas de RH necessárias para a realização dos negócios com 

trabalho conjunto entre gerentes de linha e profissionais de RH; 

 Especialista Administrativo: Quando atuam na criação, desenvolvimento e 

melhoria dos processos de RH (subsistemas de RH), com redução de custos 

e eficiência das atividades rotineiras; 

 Defensor do empregado: Quando ajudam os colaboradores a descobrir novos 

recursos para realizarem seu trabalho; 

 Agente de mudança: Quando realizam mudanças em forma de iniciativa, em 

processos empresariais e culturais. 

 

Desta forma “os profissionais de RH precisam aprender a ser ao mesmo tempo 

estratégicos e operacionais, concentrando-se no longo e no curto prazo” (ULRICH, 

1998, p.41). 

 

Em um contexto mais especifico, Gil (1994) defende que o profissional de Recursos 

Humanos deve apresentar um novo perfil, conforme apresentado no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Perfil do Profissional de Recursos Humanos 

  
PERFIL COMPETÊNCIAS 

Visão generalista Precisa dominar outros conhecimentos além dos 
que já possui dentro da organização. 

Preocupação com os resultados finais Calcular retorno do investimento em treinamentos, 
custos decorrentes de demissões.  

Disposição para atuar em parcerias Interagir com as demais áreas da empresa 
 

Ação estratégica 
 

Preocupar-se mais com o trabalho estratégico. 

Atualização Capacitar e se qualificar, usando as informações 
para o desenvolvimento. 

Capacidade integradora Interagir com os gerentes dos demais setores da 
empresa  

Habilidade para negociar Atividade constante no relacionamento nas mais 
diversas situações 

Atenção preferencial para a qualificação e 
motivação de pessoal 

Ações de capacitação pessoal em todos os níveis 

Fonte: Adaptado pela autora com base em Gil (1994). 

 

De acordo com o Quadro 4, para Gil (1994) as competências dos profissionais de 

RH são dinâmicas e interativas, as quais devem proporcionar um ambiente 

satisfatório para que as pessoas possam exercer as suas atividades. 

 

Por fim, o perfil do profissional de RH é composto de conhecimentos, habilidades e 

capacidades que se fundamentam (LÉVY, 2000), resultante do conjunto das 

competências que mais atendam às expectativas e aos talentos individuais 

interligadas ao ambiente organizacional. 

 

Dada às características do assunto, torna-se importante expressar a ampliação dos 

conhecimentos já abordados e direcionar-se para as competências educacionais 

como foco deste estudo, conforme segue. 

 

2.6 Educação formal das competências 

  

Devido ao novo cenário do trabalho, caracterizado pelo aumento das demandas 

cognitivas para a realização de atividades nas organizações, a educação tem sofrido 

mudanças na sua função social. “A educação passa a ser caracterizada por uma 

busca individual competitiva por uma colocação no mercado de trabalho” (MOURÃO; 

PUENTE-PALACIOS, 2006, p.42). A partir de então, o termo competência passa a 
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ser utilizado de forma generalizada e dificilmente encontra-se uma proposta 

atualmente que não seja baseada e estruturada em torno desta palavra.   

 

Desta forma, o mundo empresarial ou mundo do trabalho fala em gestão por 

competências, desenvolvimento de competências, mapeamento de competências, 

formação profissional baseada em competências e análise de competências. 

 

Estas ideias passam a ser usadas pela área educacional, inicialmente nos estudos 

de formação profissional e em seguida se estende de forma generalizada ao 

restante dos níveis educacionais. Na escola básica, fundamental e universidades 

são elaborados estudos com base em competências e os currículos oficiais de 

muitos países são reescritos em função do desenvolvimento das competências 

(ZABALA; ARNAU, 2010).  

 

Assim, pode-se observar a tendência de se organizarem os programas curriculares 

por blocos de conhecimentos, ou seja, organizados ao redor do domínio do corpo 

teórico dos diferentes âmbitos da profissão (ZABALA; ARNAU, 2010). 

 

Segundo Perrenoud (1999) a formação sobre as competências no ensino atesta que 

Quando a escola se preocupa em formar competências, em geral dá 
prioridade a recursos. De qualquer modo, a escola se preocupa mais com 
ingredientes de certas competências, e bem menos em colocá-las em 
sinergia nas situações complexas. [...] mas a escola não tem a preocupação 
de ligar esses recursos a certas situações da vida. Quando se pergunta por 
que se ensina isso ou aquilo, a justificativa é geralmente baseada nas 
exigências da sequência do curso: ensina-se a contar para resolver 
problemas; aprende-se gramática para redigir um texto. Quando se faz 
referência à vida, apresenta-se um lado muito global: aprende-se para se 
tornar um cidadão, para se virar na vida, ter um bom trabalho, cuidar da sua 
saúde (PERRENOUD, 1999, p.17).  

 

Para o autor, parte destes saberes disciplinares ensinados na escola  

É mobilizada por competências e servem de base para serem aprofundados 
em determinados âmbitos de certas formações profissionais, porém grande 
parte permanece inútil, não são treinados para serem utilizados em 
situações concretas pelos alunos, pois se são contextualizados e 
exercitados podem ser utilizados na tomada de decisões e resoluções de 
problemas e ainda, há de se considerar, que os seres humanos não vivem 
as mesmas situações de competências ligadas aos contextos culturais, 
profissionais e sociais que são desenvolvidas e adaptadas ao mundo 
(PERRENOUD, 1999, p.56). 
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Assim, se postula que o desenvolvimento de competências deve ser trabalhado por 

problemas e por projetos, propondo tarefas complexas e desafios que incitem os 

alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, completá-los 

(PERRENOUD, 1999).  

 

A realidade do trabalho é diferente da escola. Ao trabalhar, as pessoas são 

envolvidas em um contexto diferente do que é um exercício com notas ruins ou boas 

a serem dadas. Implica todo um coletivo de trabalho em que várias pessoas estão 

envolvidas. Deste modo, a influência exercida no trabalho é maior e diferente do que 

na escola, pois existem intervenções e comentários sobre as ações exercidas. Não 

se trata de um exercício escolar e sim de uma situação de trabalho (ZARIFIAN, 

2001).  

 

Na contextualização dos saberes para o desenvolvimento das competências, 

conforme Zabala e Arnau (2010), não existem mudanças no conteúdo, o que se 

pretende na aprendizagem destes, a partir de uma vertente funcional, é que se saiba 

utilizar os conhecimentos das disciplinas convencionais em um contexto variado. É a 

capacidade de aplicar o conhecimento à resolução de problemas reais nos pilares 

do saber (conceitual), saber fazer (procedimental) e ser (atitudinal).  

 

Para os autores as dimensões na contextualização das competências e dos saberes 

se dividem em:  

 

 Dimensão social – ser competente para participar na transformação da 

sociedade; 

 Dimensão interpessoal – ser competente para relacionar-se; 

 Dimensão pessoal – ser competente para exercer, de forma responsável, a 

crítica, a autonomia, a cooperação;  

 Dimensão profissional - ser competente para exercer uma tarefa profissional. 

 

No entanto, Delors (1998) alerta que: 

Ao introduzir a prática do aprender pelo fazer, a escola precisa considerar 
que os prognósticos da educação para século XXI indicam que aprender a 
fazer não pode ter [apenas] o significado de preparar alguém para 
determinada tarefa. A Aprendizagem de procedimentos não pode mais ser 
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simples transmissão de práticas rotineiras, embora estas constituam a base 
do processo de construção do conhecimento (DELORS, 1998, p.89). 
 
 

Assim, esta nova cultura do aprender a aprender tornou-se uma demanda no 

contexto da formação profissional difundida na sociedade e proporciona condições 

de continuidade. 

 

Como as profissões evoluem rapidamente, o indivíduo deve tornar-se apto a 

enfrentar novas situações de emprego ao ingressar no mercado de trabalho. Nesse 

cenário, pode enfrentar percursos de alterações profissionais que vão desde a 

necessidade de atualização constante até a mudança de área, visto que 

contingências podem obriga-lo a assumir cargos que exigem formação diferente 

daquela desenvolvida inicialmente (FUSARI, 2010). Trabalhar em equipe, ter 

iniciativa, intuição, saber comunicar-se, resolver conflitos e ser flexível torna-se 

essencial no novo contexto das competências (DELORS, 1998). 

 

Por outro lado, o mercado de trabalho impõe a adequação dos currículos ao 

desenvolvimento de competências para a vida prática; sendo assim, Perrenoud 

(1999) avalia que a escola, ao desenvolver competências, envolve a diminuição dos 

conteúdos a serem transmitidos e requer adequação dos currículos para que os 

alunos possam exercitar em tempo maior os saberes formais e sua utilização em 

situações concretas. 

 

Ainda para o autor, “faltam aos alunos os conhecimentos básicos em algumas 

disciplinas que estudadas de forma descontextualizada acabam não propiciando a 

devida correlação entre a competência exigida e a matéria dada” (PERRENOUD, 

1999, p.19) 

 

Complementando essa concepção, Duch e Laudares (2009) acreditam que: 

Capacitar o estudante para o desenvolvimento de competências 
profissionais que se traduzam na aplicação, no desenvolvimento e na 
difusão de tecnologias, na gestão de produção de bens de serviços de 
forma a responder com eficiência e eficácia aos desafios e requerimentos 
do mundo do trabalho, significa que não se pode pensar na educação 
desvinculada do processo de produção e das relações sociais. Seu papel 
neste contexto deverá ser o de estabelecer os liames necessários entre os 
meios de produção e a utilização de novos conhecimentos, no sentido de 
estimular a introdução de mudanças e transformações tecnológicas nesses 
meios de produção (DUCH; LAUDARES, 2009, p.12). 
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Assim, torna-se ainda visível o distanciamento entre as competências requeridas e o 

processo de formação escolar, o que fica evidenciado na dificuldade de encontrar, 

disponível no mercado de trabalho, o profissional que se ajuste ao perfil demandado 

por empresas (ZABALA; ARNAU, 2010). 

 

2.7 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo 

 

A partir do contexto apresentado sobre o tema competências, proposto no 

referencial teórico por diversos autores, indica-se um caminho para a pesquisa de 

campo. 

 

Partindo de um conceito abrangente, Le Boterf (2003) apresenta que a competência 

individual tem como resultado a união de três eixos, que são: a formação da pessoa 

(sua biografia pessoal e socialização); a formação educacional (formação 

educacional formal e não formal a ser aproveitada) e a experiência profissional 

(aquilo que já foi exercido pela pessoa profissionalmente). 

 

Assim, a competência, na dimensão do trabalho, significa possuir determinados tipos 

de saberes para administrar uma situação profissional complexa, que são 

características esperadas do profissional. 

 

Em complemento ao conceito de Le Boterf (2003), o MEC, através do catálogo do 

Curso de Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos (2010), apresenta 

competências da formação educacional formal para a aquisição de conhecimentos a 

serem desenvolvidos para atendimento às necessidades das organizações, 

habilidades e atitudes. 

 

Por sua vez, Perrenoud (1999) postula que o desenvolvimento das competências 

deve ser trabalhado na mobilização da complementação dos conhecimentos aliados 

a desafios, tarefas complexas e projetos aos respectivos alunos.  

 

Portanto, adota-se como marco teórico, para a elaboração das entrevistas realizadas 

com os profissionais de RH (APÊNDICE B) e do questionário enviado aos egressos 

(APÊNDICE D), os conceitos de Le Boterf (2003), as competências de formação 
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educacional formal do MEC - Catálogo do Curso de Tecnólogos em Gestão de 

Recursos Humanos (2010), o Projeto Pedagógico (2012) do Centro Universitário e o 

desenvolvimento das competências com complementação dos conhecimentos 

postulado por Perrenoud (1999). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este Capítulo apresenta a metodologia a ser utilizada na pesquisa e se subdivide 

em: classificação da pesquisa, universo e amostra, unidade de análise e de 

observação, os instrumentos utilizados para a coleta de dados e, por fim, o 

tratamento dos dados. 

 

3.1 Classificações da pesquisa  

 

Levando em conta o objetivo, trata-se de um estudo de caráter descritivo. O estudo 

descritivo visa à obtenção e exposição de dados, que sejam representativos, de um 

determinado fenômeno ou situação e que são utilizados para obtenção de 

informações sobre o problema de uma pesquisa (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

  

A pesquisa visa gerar conhecimentos e os seus resultados serão utilizados em 

estudos educacionais, mapeamento e desenvolvimento de competências individuais 

e requeridas pelos Tecnólogos de Recursos Humanos, pelas Instituições de Ensino 

Superiores, Empresas de Recursos Humanos da Cidade de Belo Horizonte, além de 

outros setores que desenvolvem atividades voltadas para a área de Recursos 

Humanos. 

 

A pesquisa utilizou-se tanto do método qualitativo, mais subjetivo e que procurou 

examinar e refletir as percepções dos profissionais de RH nas competências 

requeridas pelo mercado de trabalho, quanto do método quantitativo, objetivo por 

natureza e focado na mensuração dos fenômenos, que envolveu a coleta e análise 

de dados numéricos e aplicação de questionário.  

 

Outro método adotado foi a análise documental por meio do Projeto Pedagógico 

(2012) para entender e conhecer as competências desenvolvidas pelos egressos do 

Curso de Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos e o Catalogo do MEC 

(2010). 

 

Segundo Godoy (1995, 15) “a pesquisa documental constitui o exame de 

documentos que ainda não receberam um tratamento analítico podendo ser 



40 
 

 

reexaminados a uma nova interpretação”, oferecem base útil para outros tipos de 

estudos qualitativos e propiciam estudos de longo período de tempo por ser uma 

fonte de dados e informações não reativa. 

 

3.2 População e Amostra da pesquisa quantitativa 

 

A população desta pesquisa constitui de egressos do curso de Tecnólogos em 

Gestão de Recursos Humanos de um Centro Universitário. 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 223) é de extrema relevância definir o 

universo a ser estudado, pois através deste se tem delimitação que consiste em 

caracterizar os sujeitos pesquisados, “enumerando suas características comuns, 

como, por exemplo, sexo, faixa etária, organização a que pertencem e comunidade 

onde vive”. 

 

A amostra para envio do questionário foi definida a principio pela totalidade de 

egressos formados no curso de Tecnólogos de Recursos Humanos entre os anos de 

2009 a 2012, do Centro Universitário. O número de questionários efetivamente 

avaliados na pesquisa foi definido pelo critério de acessibilidade (VERGARA, 2003).  

 

Considerando a prevalência estimada de um percentual de 95% de margem de 

confiança, aceitando-se até 2 pontos percentuais de margem de erro, o 

dimensionamento da amostra resultaria em 477 indivíduos. Assim, verifica-se que a 

pesquisa não foi representativa, pois foram enviados 589 questionários aos 

egressos e, destes, 60 foram recebidos e dados como validados para a realização 

da pesquisa (APÊNDICE D). 

 

Levando em consideração o que foi mencionado acima, quando se deseja coletar 

informações sobre um ou mais aspectos que sejam numerosos, muitas vezes se 

verifica ser impossível fazer um levantamento do todo. Daí a necessidade de 

investigar apenas uma parte desta população ou universo (OLIVEIRA, 2004). 
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3.3 Unidade de análise e observação  

 

A unidade de análise é o Curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos do 

Centro Universitário e a Unidade de observação são os profissionais de RH. 

 

3.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

A pesquisa foi realizada em duas fases: 

 

No primeiro momento, foi feito contato por meio de carta convite (APÊNDICE A) via 

e-mail aos profissionais de RH da cidade de Belo Horizonte, distribuídos da seguinte 

forma: 21 agências de RH, 12 coordenadores dos cursos de Tecnólogos em Gestão 

de Recursos Humanos de diversas Faculdades, Universidades e Centros 

Universitários, 78 profissionais de RH, ligados à rede Linkedin da autora, 49 

profissionais da rede social de uma Psicóloga, 82 profissionais da rede social 

facebook da autora, 67 profissionais da rede de outro Psicólogo e 28 profissionais de 

RH ligados diretamente à autora desta dissertação, totalizando 322 envios de carta 

convite para entrevista; destes apenas dez profissionais aceitaram o convite para 

participar da entrevista. 

 

Após a confirmação da participação, foram realizadas as entrevistas 

semiestruturadas com os profissionais de RH da cidade de Belo Horizonte que teve 

a duração média de 1 hora (APÊNDICE B) no período de outubro, novembro e 

dezembro de 2013. 

 

O instrumento de pesquisa proposto para as entrevistas semiestruturadas tem como 

base as competências requeridas pelo mercado de trabalho conforme descrevem 

Becker, Huselid e Ulrich (2001); Brandão e Borges-Andrade (2007); Delors (1998); 

Gil (1994); Le Boterf (2003); MEC (2010); Perrenoud (1999); Zabala e Arnau (2010); 

Zarifian (2001). 

 

A pesquisa qualitativa tem como objetivo identificar as competências requeridas para 

o egresso, na percepção dos profissionais de RH. 
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Finalmente, no segundo momento, foi realizado o envio do questionário (APÊNDICE 

D) com questões medidas por meio da escala do tipo Likert de dez pontos aos 

egressos formados no Centro Universitário do ano de 2009 a 2012. Posteriormente, 

a Instituição de Ensino forneceu a base de dados em que consta o e-mail dos 

egressos.  

 

Como instrumento de pesquisa proposto, a construção do questionário tem como 

embasamento: Conhecimentos, habilidades e atitudes apresentadas nos 

subsistemas descritos conforme Le Boterf (2003), catálogo do MEC (2010), 

Perrenoud, (1999) e Projeto Pedagógico da Instituição pesquisada (2012).  A 

aplicação deste questionário seguiu a metodologia do pré-teste como uma amostra 

intencional de cinco participantes. 

 

O objetivo da pesquisa quantitativa é descrever, na percepção dos egressos, as 

competências desenvolvidas para a inserção no mercado de trabalho. 

 

A análise documental foi realizada simultaneamente às entrevistas semiestruturadas 

e à aplicação dos questionários. 

 

Obtém-se, desta forma, através dos dois momentos de pesquisa, informações que 

atendem aos objetivos de identificar as competências desenvolvidas pelos egressos 

dos cursos de tecnólogos de recursos humanos e verificação das competências 

requeridas pelo mercado de trabalho. 

 

3.5 Estratégia de análise dos dados 

 

O Quadro 5 apresenta a estratégia utilizada na análise dos dados e correlaciona os 

objetivos específicos, propostos nesta pesquisa, com os autores que dão 

sustentação teórica para o assunto abordado e os instrumentos de coleta de dados 

correspondentes. 
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Quadro 5 – Estratégia de análise de dados 

 
OBJETICOS ESPECÍFICOS AUTORES TIPO DE 

PESQUISA  
FONTE DE DADOS 

 
Elencar as competências a 
serem desenvolvidas pelos 
egressos no curso de tecnólogo 
de Recursos Humanos a partir 
das definições do MEC e 
projeto pedagógico do curso. 
 

  
Pesquisa 

documental 

 
 
Análise documental 
Catálogo do MEC 
Projeto Pedagógico 

 
Identificar as competências 
requeridas para o egresso, na 
percepção dos profissionais de 
RH.  
 

Zarifian, 2001 
Gil, 1994 
Delors, 1998 
Le Boterf, 2003 
Becker; Huselid, e 
Ulrich, 2001 
Perrenoud, 1999 
Brandão e Borges 
Andrade, 2007 
MEC, 2010 
 

 
Pesquisa de campo 

 
Entrevista  
Apêndice B 

 
Descrever na percepção dos 
egressos, as competências 
desenvolvidas para a inserção 
no mercado de trabalho. 
 

 
Le Boterf, 2003 
Perrenoud, 1999 
Catálogo MEC, 
2010 
Projeto 
Pedagógico, 2012 

 
Pesquisa de campo 

 

 
Questionário 
1ª seção 
Apêndice D 

 
Analisar os possíveis gaps 
existentes entre as 
competências requeridas pelo 
mercado e as competências 
desenvolvidas pelos egressos. 
 

 
Zabala e Arnau, 
2010; 
Brandão e Borges-
Andrade, 2007. 

 
Pesquisa de campo 

e documental 

 
Entrevista 
Apêndice B 
 
Questionário 
Apêndice D 
 
Catálogo MEC 
Projeto Pedagógico 
Apêndices B e D 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
Após a coleta dos dados, pode-se analisar a relação entre as competências 

desenvolvidas pelos egressos e as requeridas pelo mercado de trabalho e fazer a 

verificação se há possíveis gaps entre elas. 

 

Para a análise dos dados coletados da pesquisa qualitativa utilizou-se a modalidade 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Para Lefévre e Lefévre (2005, p.17) o DSC é 

“uma modalidade de análise de discursos obtidos em depoimentos verbais ou em 

qualquer manifestação discursiva que se possa encontrar em textos e documentos 

escritos”.  
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Ainda segundo os autores, para se produzir os Discursos dos sujeitos coletivos 

(DSCs), são necessários quatro operadores/operações: 

 

 Expressões Chaves (E-ch): trechos do material verbal coletado dos 

depoimentos que melhor descrevem seu conteúdo; 

 Ideias centrais (ICs): Apresentam sentido semelhante ou complementar 

presente no depoimento de cada resposta e também no conjunto de 

respostas diferentes de cada individuo; 

 Ancoragens (ACs): fórmulas sintéticas que melhor descrevem as ideologias, 

crenças, valores presentes no material verbal de cada depoimento individual 

ou agrupado, de afirmações genéricas destinadas ao enquadramento de 

situações particulares; 

 Discursos dos sujeitos coletivos (DSCs) propriamente ditos: Demonstra as E-

Ch, ICs e ACs presentes nos depoimentos que têm sentido semelhante ou 

complementar.  

 

Já para a análise dos dados coletados na pesquisa quantitativa foram utilizadas as 

seguintes técnicas: análise de confiabilidade e estatística descritiva. 

 

Segundo Hair et al (2005, p.18) o α de Cronbach para aplicação de questionários é 

um dos métodos mais conhecidos quanto aos índices de confiabilidade de 

consistência interna, pois “expressa uma única ideia através do conjunto de 

variáveis indicadas na análise fatorial”. 

 

Embora não exista um consenso entre os pesquisadores acerca da interpretação da 

confiabilidade dos dados obtidos a partir do valor do coeficiente, em geral considera-

se como satisfatório o instrumento de pesquisa que obtenha α ≥ 0,70. 

 

A Tabela 1 apresenta os limites a partir do cálculo do coeficiente α de Cronbach 

como sugestão de classificação com a intenção de contribuição para o tratamento 

da questão. 
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TABELA 1 - Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach 

CONFIABILIDADE MUITO 

BAIXA  

BAIXA MODERADA ALTA MUITO ALTA  

Valor de α α  ≤ 0,30 0,30<  α ≤ 
0,60 

 

0,60 < α ≤ 
0,75 

 

0,75< α ≤ 
0,90 

 

α > 0,90 

Fonte: Cronbach, 2004 

 

De acordo com a tabela 1 consideram-se satisfatórios os questionários que 

apresentarem o valor α > 0,75. O valor mínimo de confiabilidade fica a critério de 

cada pesquisador e os valores de alfa superiores indicam um grau melhor de 

confiabilidade. 

 

Como estatística descritiva para melhor compreender os dados obtidos por meio da 

escala do tipo Likert, apresentam-se as medidas de centralidade: moda, média, 

mediana e para medir dispersão desvio padrão. 
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4 CURSOS DE TECNÓLOGOS DE RECURSOS HUMANOS  

 

Este capítulo busca contemplar temas relacionados aos cursos de tecnólogos. Para 

aprofundar este debate foram elencados alguns temas, a saber: a história do curso 

de tecnólogos no Brasil e o Catálogo do MEC dos Cursos de Tecnólogos de 

Recursos Humanos, caracterização da Instituição pesquisada e o Projeto 

Pedagógico do curso de Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos do Centro 

Universitário.   

 

4.1 História do curso de Tecnólogos no Brasil 

 

Os primeiros cursos de tecnólogos (cursos superiores em tecnologia) surgiram no 

Brasil, no âmbito do sistema federal de ensino e do setor privado e público no estado 

de São Paulo. No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, foi implantado o 

primeiro curso, o de Construção Civil nas modalidades de Edifícios, Obras 

Hidráulicas e Pavimentação, da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC) 

com reconhecimento pelo MEC, em 1973, como resposta às transformações 

socioeconômicas que envolviam os setores produtivos. 

 

Durante a década de 1970, houve crescimento dos cursos de formação tecnológica, 

mas, e em 1977, foram extintos, apesar do sucesso alcançado, em detrimento da 

resistência dos meios acadêmicos que acabaram por inibir a criação de novos 

cursos, sob a alegação de se fazer uma pesquisa de mercado para avaliar a 

necessidade destes profissionais. 

 

Já na década de 1980, o MEC altera a sua política de estímulo de criação de cursos 

e, conforme estabelecido pela Resolução CFE n°12, de 30 de dezembro de 1980, 

ressurgem com uma nova denominação: Cursos Superiores de Tecnologia. Esta 

modalidade de educação superior reforça o atendimento às necessidades 

requeridas no mundo do trabalho. 

 

Desta forma, a oferta dos cursos de tecnologia passa a ser feita também pelas 

instituições de ensino privadas como oportunidade de se aumentar o número de 

cursos ofertados e, consequentemente, se transformarem em universidades. 
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No Brasil, o tecnólogo é um profissional com formação de nível superior, podendo 

dar sequência a seus estudos em cursos de pós-graduação Lato sensu e stricto 

sensu (Mestrado e Doutorado) (Parecer CNE/CES 436, 2001). Essa modalidade de 

curso de graduação visa atender a campos específicos do mercado de trabalho, 

devido a suas características especiais que implicam em currículos agéis, flexíveis, 

dinâmicos e diversificados, bem distinto dos tradicionais (CATÁLOGO MEC, 2010).  

 

Estas caracterísicas especiais são apresentadas pelo Parecer CNE/CES 436 (2001) 

da seguinte forma  

[...] a um dado conjunto articulado de competências, a critério da instituição 
ofertante, poderá corresponder um certificado intermediário, capacitando o 
estudante a desempenhar determinadas atividades específicas no mundo 
do trabalho. A conclusão do curso, isto é, a aquisição da totalidade das 
competências de uma modalidade, conferirá um diploma de Curso Superior 
de Tecnologia (Tecnólogo) (Parecer CNE/CES 436, 2001, p. 18). 

 
 

A designação da profissão de Tecnólogos foi estabelecida pelo Decreto 2.208 de 17 

de abril de 1997, sendo revogada pelo Decreto 5.154 de 23 de julho de 2004.  

 

Segundo Parecer CNE/CES 436 (2001) o perfil do curso de tecnologia deve atender 

e abranger a todos os setores da economia e o profissional formado deve estar apto 

a desenvolver, de forma plena e inovadora, as atividades de uma determinada área 

profissional, tendo sua formação específica direcionada para a capacidade 

empreendedora, gestão dos processos de bens e serviços e a aplicação, 

desenvolvimento, pesquisa e inovação/difusão tecnologica. Esta formação deve 

manter as competências desenvolvidas em sintonia com as requeridas no mundo do 

trabalho. 

 

Para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) a educação 

profissional deve formar um trabalhador polivalente, através de habilitações 

profissionais caracterizadas como blocos ou áreas profissionais que, ao mesmo 

tempo, mantenham estes níveis de educação organizados em módulos, pois  

[...] deverá proporcionar maior flexibilidade às instituições de educação 
profissional e contribuir para a ampliação e agilização do atendimento às 
necessidades dos trabalhadores, das empresas e da sociedade, uma vez 
que os cursos, programas e currículos poderão ser reestruturados e 
renovados periodicamente, segundo as emergentes e mutáveis demandas 
do mundo do trabalho (LDB, 1996, p.9-18). 
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Desta forma, os profissionais são preparados para aprender a aprender, gerando 

conhecimentos inovadores, atualizados, criativos e operativos com contribuições 

para as mais diversas áreas do saber. Neste sentido a formação do tecnólogo 

abrange um conjunto de saberes que faz a ponte entre a prática e a teoria. 

 

Já para a Associação Nacional dos Tecnólogos (ANT, 2010), o profissional se 

caracteriza pela formação especializada com estudos que são focados, 

aprofundados, direcionados e específicos à área que irá atuar com competências 

gerais e específicas que lhe permitem construir sua carreira no âmbito acadêmico e 

profissional. 

 

Conforme a ANT (2010) as competências adquiridas pelo tecnólogo, em graduação, 

não se devem ao tempo de curso e sim ao grau de abrangência e o foco dado ao 

projeto pedagógico na formação deste profissional, pois 

Entende-se por competência profissional a capacidade pessoal de articular, 
mobilizar e utilizar conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 
desempenho de atividades em campos profissionais específicos, 
obedecendo a padrões de qualidade e produtividade (ANT, 2010, p.17).  

 

 

Assim, o tecnólogo torna-se um especialista direcionado às necessidades do 

mercado de trabalho. 

 

4.2 Catálogo do MEC dos Cursos de Tecnólogos de Recursos Humanos 

 

O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de tecnologia encontra-se na sua 

segunda edição, com última atualização no ano de 2010. Com infraestrutura de 112 

graduações, divididas em 13 eixos tecnológicos, esses cursos são parametrizados 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional, de nível 

Tecnológico, em sintonia com o setor produtivo e as demandas da sociedade atual. 

 

Em cumprimento ao Decreto n° 5.773/06 o MEC, com o propósito de aprimorar e 

fortalecer os Cursos Superiores de Tecnologia, elaborou o catálogo como um guia 

de referências a estudantes, educadores, Instituições e redes de ensinos, entidades 

de classe, empregadores e público em geral. 
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O catálogo do MEC (2010), dentro de um dos eixos tecnológicos, apresenta a 

seguinte descrição do perfil geral de todos os tecnólogos: 

Compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e 
estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e 
competitividade das organizações. Abrange ações de planejamento, 
avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes a negócios e 
serviços presentes em organizações públicas ou privadas, de todos os 
portes e ramos de atuação. Este eixo caracteriza-se pelas tecnologias 
organizacionais, viabilidade econômica, técnicas de comercialização, 
ferramentas de informática, estratégias de marketing, logística, finanças, 
relações interpessoais, legislação e ética (CATÁLOGO MEC, 2010, p.32). 

 
Mais especificamente, como objeto de estudo desta pesquisa, neste eixo tecnológico 

encontra-se o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos com 

a descrição do perfil do egresso tecnólogo nesta área, a saber: 

[...] atua no planejamento e gerenciamento dos subsistemas de gestão de 
pessoas, tais como: recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento 
e desenvolvimento, avaliação de desempenho, rotinas de pessoal, 
benefícios, gestão de carreiras e sistema de informação de recursos 
humanos. Este profissional promove o desenvolvimento de competências 
relacionadas ao comportamento nos níveis individual (motivação), de grupo 
(negociação, liderança, poder e conflitos) e organizacional (cultura, estrutura 
e tecnologias), catalisando os processos de elaboração de planejamento 
estratégico, programas de qualidade de vida do trabalho e avaliação do 
clima organizacional (CATÁLOGO MEC, 2010, p.36). 

 

Sendo um curso com carga horária mínima de 1600 horas, deve apresentar, em sua 

infraestrutura, um acervo de biblioteca atualizado e pertinente e laboratórios de 

informática com programas específicos. 

 

Desta forma, conclui-se que o Curso de Tecnólogo de Recursos Humanos oferta 

disciplinas ligadas à área de Gestão, abrangendo os cursos de Psicologia, 

Administração e Direito, o que veio suprir, no mercado de trabalho, uma 

necessidade emergente não suprida por esses cursos até então. 

 

4.3 Caracterização da Instituição pesquisada  

 

A Instituição pesquisada é uma organização voltada para o Ensino Superior. 

Inicialmente, o objetivo era aprimorar profissionais em assessoria, pesquisa e 

treinamento, visando atender necessidades e interesses das empresas, mas acabou 

concentrando seus esforços na criação de uma faculdade no campo de Ciências 

Gerenciais que, em seu estágio preliminar, passou a funcionar em 1965. Em seguida 

oficializou a criação da Faculdade de Ciências Administrativas e do curso de 
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Administração de Empresas. Posteriormente, a Faculdade mudou a denominação 

para Faculdade de Ciências Gerenciais. 

 

A Instituição de Ensino Superior conta hoje com quase 25.000 alunos e oferece 

cerca de 30 cursos de graduação (entre bacharelado, licenciatura e cursos 

superiores de graduação tecnológica), 80 cursos de pós-graduação latu sensu e três 

programas de pós-graduação strito sensu (mestrado) aprovados pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que são: Programa de 

Mestrado Profissional em Administração, Programa de Mestrado em Turismo e Meio 

Ambiente e Programa de Mestrado em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento 

local. 

 

Segundo o Projeto Pedagógico (2012) novos cursos de graduação foram criados 

com o intuito de ampliar o processo do conhecimento e incentivar a 

interdisciplinaridade, a diversidade e a pluralidade.   

  

Cabe destacar que os Cursos Superiores de Tecnologia funcionam no Instituto de 

Tecnologia e tiveram seus projetos aprovados pelo Conselho de Ensino e Pesquisa 

para início das atividades a partir do primeiro semestre de 2004.  
 

O Centro Universitário foi também pioneiro na oferta dos Cursos Superiores 

Sequenciais de Formação Específica; embora esses cursos não sejam mais 

ofertados, todos foram reconhecidos pelo MEC e tiveram papel na formação de 

profissionais para o mercado mineiro.  

 

Tem como missão 
Prover, com competência e paixão, ensino de qualidade, em um ambiente a 
que todos queiram pertencer, inspirando nossos alunos a concretizarem 
seus sonhos e potencialidades  como indivíduos, profissionais e agentes de 
transformação da sociedade (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012, p.13). 
 

E como visão 

Transformar o país pela educação, sendo valorizada pela busca constante 
de elevados indicadores acadêmicos e pelo rigor na formação profissional e 
humanista de nossos alunos, compromissada com a inovação, 
desenvolvimento sustentável e acolhimento as suas pessoas (PROJETO 
PEDAGÓGICO, 2010, p.14).  
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De acordo com a carta de valores, baseia-se em cooperação, transparência, 

respeito, comprometimento e inovação. 

 

4.4 Projeto pedagógico do curso de Tecnólogos  

 

Conforme o Projeto Pedagógico (2012) as diretrizes devem incentivar uma sólida 

formação aos egressos que 

Ao final do curso o Tecnólogo em Recursos Humanos será capaz de 
compreender a inserção do indivíduo e do grupo na estrutura organizacional 
e nos ambientes interno e externo das empresas. Terá uma visão sistêmica 
e holística no gerenciamento de pessoas e reconhecerá a importância de 
integrar todos os ambientes na formação de uma cadeia produtiva que 
ampara a gerenciamento de pessoas. Também terá desenvolvido as 
competências técnicas que lhe propiciarão habilidades para atuar 
diretamente na área de recursos humanos, tais como: recrutamento e 
seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, remuneração 
variáveis, benefícios, projetos, gerenciamento de informações, diagnóstico 
de cultura e clima organizacionais, políticas de liderança, negociações e 
consensos, em organizações de todos os níveis. O aluno terá um 
desenvolvimento intelectual e técnico que lhe permitirá planejar, definir e 
atuar em situações que demandem mobilização de recursos para soluções 
de problemas táticos e estratégicos (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012, 
p.19). 

 
 

Ainda segundo o PPC do Curso de Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, o 

curso está de acordo com as diretrizes legais e descreve as seguintes competências 

que o aluno irá desenvolver ao longo do curso: 

 Compreender a sua responsabilidade ética profissional, social e política;   

 Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções e pensar 
estrategicamente;  

 Estabelecer comunicação interpessoal, fazendo bom uso da linguagem 
escrita e oral;  

 Saber interagir em grupo, visando um relacionamento hábil e a 
administração de conflitos;  

 Analisar a conjuntura macro e microeconômica, com vistas ao planejamento 
e à tomada de decisão;  

 Diagnosticar a cultura e o clima organizacional para a realização de 
pesquisas que possam contribuir com o processo de tomada de decisões 
empresariais;  

 Realizar processos de recrutamento e seleção para garantir a contratação e 
retenção de profissionais no ambiente empresarial; 

 Realizar diagnósticos de demandas de treinamento e elaborar projetos que 
possam contribuir para a atualização e o desenvolvimento organizacional;   

 Estimular a consciência cidadã, incentivando novas tendências de mercado 
no que diz respeito à responsabilidade social no ambiente interno e externo;   

 Correlacionar à política e as ações de recursos humanos tais como: 
processo de avaliação, plano de cargos, plano de encarreiramento e plano 
de salários;  

 Identificar característica e propor normas e instrumentos que são utilizados 
no processo de avaliação de desempenho do pessoal;  
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 Aplicar a legislação trabalhista e sindical às atividades inerentes à área de 
pessoal nos ambientes empresariais;  

 Gerenciar os subsistemas de recursos humanos, garantindo resultados 
estratégicos, táticos e operacionais;  

 Elaborar pesquisas e projetos, articulando teoria e prática;  

 Conhecer a contribuição operacional e estratégica que os sistemas de 
informação podem trazer a uma organização (ênfase em sistemas voltados 
para a gestão do RH);   

 Reconhecer o uso das ferramentas da qualidade como facilitador de 
diagnóstico preventivo e corretivo na melhoria do ambiente empresarial; e 

 Atuar de forma empreendedora no processo de aprendizagem vivencia 
(PROJETO PEDAGÓGICO, 2012, P. 36-37).  

 
 

Contudo, a organização curricular busca assumir a concepção de um currículo 

integrado como um processo em construção, o que leva ao intercâmbio entre os 

docentes e à fixação do que se ensina e do que se aprende na escola de uma 

maneira permanente (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012) 

 

Assim, o currículo integrado pressupõe a articulação de competências gerais, 

transversais e específicas, em que as disciplinas são articuladas dentro do eixo 

temático de formação do módulo, obedecendo aos níveis de graduação do ensino-

aprendizagem. Essa articulação também ocorre por meio do trabalho interdisciplinar     

dos módulos, a partir da natureza e aproximação dos conteúdos e disciplinas, 

rompendo a segmentação e o fracionamento das áreas do conhecimento. Os 

projetos são organizados de forma coletiva, promovendo a efetiva participação e 

contribuição de todos docentes (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012).  

 

Desta forma, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do Centro Universitário 

estabelece de forma geral o perfil do egresso do Curso de Tecnólogo em Gestão de 

Recursos Humanos que deve ser trabalhado. Esse perfil deve estar voltado para a 

área de Relações Trabalhistas e Departamento de Pessoal, pois a Instituição de 

Ensino acredita que o egresso conseguirá exercer as atividades de Recursos 

Humanos envolvendo-se primeiramente com as atividades de Departamento de 

pessoal, o que já não é previsto no catálogo desta profissão.   
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O objetivo deste capítulo é analisar os resultados empíricos da pesquisa realizada 

em duas fases: a primeira com os profissionais de RH, através de entrevista 

semiestruturada, e a segunda com os egressos do curso de Tecnólogos de 

Recursos Humanos, utilizando questionários. 

 

Primeiramente os dados são apresentados pela análise documental, em seguida de 

forma descritiva, com a metodologia do DSC, para dados qualitativos, e no terceiro 

momento os resultados são apresentados através de análise estatística para a 

pesquisa quantitativa. 

 

A apresentação e discussão dos resultados serão feitas dando sequência aos 

objetivos específicos desta pesquisa. 

 

5.1 Competências a serem desenvolvidas pelos egressos segundo MEC e        

Projeto Pedagógico 

 

A análise documental foi realizada utilizando-se como referência o catálogo do MEC 

(2010) e o Projeto Pedagógico do Curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos 

Humanos (2012), que tem como objetivo específico: Identificar as competências a 

serem desenvolvidas, pelos egressos, no curso de Tecnólogos de Recursos 

Humanos, a partir de definições do MEC e Projeto Pedagógico do Curso, 

conforme o Quadro 6. 

   

O Quadro 6 mostra a descrição do perfil do egresso tecnólogo, com as 

competências que se espera que sejam desenvolvidas ao longo do Curso de 

Tecnólogos na área de gestão com abrangência em processos, documentos, 

comportamentos e estratégia conforme Projeto Pedagógico (2012) e MEC (2010). 

 

As competências descritas no Quadro 6 são utilizadas, pelas Instituições de Ensino, 

como direcionamento ao curso para embasar os trabalhos interdisciplinares, 

projetos, pesquisas, grades curriculares, bem como atender as demandas do 

mercado de trabalho. 
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Quadro 6 – Mapeamento das competências 

REFERÊNCIAS COMPETÊNCIAS  TIPOS 

MEC Seleção & recrutamento Processos 

MEC Cargos e salários Processos 

MEC Treinamento & desenvolvimento Processos 

MEC Avaliação de desempenho Processos 

MEC Rotinas de pessoal Processos 

MEC Benefícios Processos 

MEC Gestão de carreiras Processos 

MEC Sistemas de informação de RH Processos 

MEC Comportamento nível individual – Motivação Comportamento 

MEC Comportamento em grupo – Negociação Comportamento 

MEC Comportamento em grupo – Liderança Comportamento 

MEC Comportamento em grupo – Poder Comportamento 

MEC Comportamento organizacional – Cultura Comportamento 

MEC Comportamento organizacional – Estrutura Comportamento 

MEC Comportamento organizacional – Tecnologias Comportamento 

MEC Elaboração do Planejamento estratégico Estratégia 

MEC Elaboração de programas de qualidade de vida Processos 

MEC Programas de avaliação de clima organizacional Processos 

MEC Pesquisa Documento 

PPC Gerenciar pessoas Processos 

PPC Recrutamento e seleção Processos 

PPC Treinamento e desenvolvimento Processos 

PPC Cargos e salários Processos 

PPC Remuneração variável Processos 

PPC Benefícios Processos 

PPC Projetos Documentos 

PPC Gerenciar informações Documentos / estratégia 

PPC Diagnóstico de cultura e clima organizacional Processos / estratégia 

PPC Política de liderança Comportamento 

PPC Negociações e consenso Comportamento 

PPC Soluções de problemas táticos e estratégicos Estratégia 

Fonte: Dados da pesquisa  

 
 
O perfil dos Tecnólogos definido no Quadro 6 deve atender e abranger a todos os 

setores da economia e este profissional deve estar apto a desenvolver, de forma 

plena e inovadora, a atividade de uma determinada área profissional, tendo sua 

formação especifica direcionada para a capacidade empreendedora, gestão dos 

processos de bens e serviços e a aplicação, desenvolvimento, pesquisa e 

inovação/difusão tecnológica. Esta formação deve manter as competências 

desenvolvidas em sintonia com as requeridas no mundo do trabalho (PARECER 

CNE/CES 436, 2001). 

 

Assim, os profissionais são preparados para aprender a aprender, gerando 

conhecimentos inovadores, atualizados, criativos e operativos com contribuições 

para as mais diversas áreas do saber. Esse conjunto de saberes busca articular a 
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prática e a teoria e se caracteriza pela formação especializada com estudos que são 

focados, aprofundados, direcionados e específicos à área em que o egresso irá 

atuar, com competências gerais e específicas que lhe permite construir sua carreira 

no âmbito acadêmico e profissional.    

 
5.2 Competências requeridas para o egresso na percepção dos profissionais 

de RH 

 

Este item atende ao segundo objetivo específico: Identificar as competências 

requeridas para o egresso tecnólogo em RH, na percepção dos profissionais, 

de RH. 

 

O corpus selecionado para as entrevistas semiestruturadas foi de dez profissionais 

de Recursos Humanos que atuam na cidade de Belo Horizonte, conforme o Quadro 

7.  

Quadro 7 - Identificação dos entrevistados 

ENTREVISTADO GÊNERO ESCOLARIDADE TEMPO EXPERIÊNCIA ATUAÇÃO  

Respondente 01 Feminino Pós-graduação 30 anos Psicóloga 

Respondente 02 Feminino Mestrado 08 anos Administradora 

Respondente 03 Masculino Pós-graduação 12 anos Administrador 

Respondente 04 Feminino Doutorado 15 anos Psicóloga 

Respondente 05 Feminino Pós-graduação 9 anos Psicóloga 

Respondente 06 Feminino Pós-graduação 6 anos Psicóloga 

Respondente 07 Masculino Mestrado 20 anos Psicólogo 

Respondente 08 Feminino Mestrado 8 anos Psicóloga 

Respondente 09 Feminino Pós-graduação 16 anos Psicóloga 

Respondente 10 Feminino Pós-graduação 10 anos Tecnóloga de RH 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

O grupo de entrevistados foi composto por oito pessoas do sexo feminino e dois do 

sexo masculino. Observa-se que cinco pessoas têm até 10 anos de experiência, 

quatro de 10 a 20 e uma acima de 30, esta diversidade no tempo possibilitou um 

equilíbrio nas respostas dadas pelos entrevistados. 

 

No que diz respeito à escolaridade, dos entrevistados, seis pessoas possuem pós-

graduação, três Mestrado e uma Doutorado. 
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No grupo de entrevistados considerados profissionais da área de Recursos 

Humanos, havia sete Psicólogos, dois Administradores e um Tecnólogo de Recursos 

Humanos. 

 

Quanto à faixa etária destes profissionais, dois têm entre 31 a 35 anos; três de 36 a 

40; três de 41 a 45 anos e um acima de 50 anos, conforme mostra a Tabela 2.  

 

TABELA 2 - Faixa etária dos respondentes 

FAIXA ETÁRIA N 

Até 25 anos 0 

De 25 a 30 anos 0 

De 31 a 35 anos 2 

De 36 a 40 anos  3 

De 41 a 45 anos 3 

Acima de 45 anos 1 

Total 10 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

As entrevistas tiveram uma duração média de 1 hora. O roteiro abordou nove 

perguntas diretamente ligadas aos objetivos da pesquisa e a análise das respostas 

dos entrevistados foi baseada na metodologia do DSC. 

 

Para melhor entendimento e acompanhamento do trabalho, serão comentadas 

apenas as ideias centrais e expressões chaves associadas ao tópico central da 

pesquisa, direcionada aos profissionais de Recursos Humanos, que é a verificação 

das competências requeridas pelo mercado de trabalho. 

 

O Quadro 8 apresenta a opinião dos respondentes sobre o conceito do que é 

competência. 
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Quadro 8 – Conceito do que são competências 

R IDEIAS CENTRAIS EXPRESSÕES CHAVES 

1 É a capacidade adquirida que permite fazer bem uma        
atividade. 

Capacidade adquirida 

2 São o conhecimento, ações e atividades adquiridas, de 
cada ser humano, e que são colocadas em prática. 

Conhecimento, ações e 
atividades adquiridas colocadas 
em prática. 

3 Capacidade de colocar em ação o conhecimento, e  
experiências em uma determinada atividade, assumindo 
responsabilidades que são reconhecidas e que geram valor 
percebido. 

Colocar em ação o 
conhecimento e experiências, 
em uma determinada atividade. 

4 São características pré-existentes e adquiridas, com o 
passar do tempo, que tornam o individuo apto à 
determinada função. 

Características pré-existentes e 
adquiridas com o passar do 
tempo, tornam o indivíduo apto à 
determinada função. 

5 Baseia-se no CHA – conhecimentos, habilidades e atitudes 
que as pessoas adquirem ao longo da sua vida profissional. 

Conhecimentos, habilidades e 
atitudes que se adquire ao longo 
da vida profissional. 

6 São o conhecimento, habilidade e atitudes trabalhadas ao 
longo da carreira de uma pessoa. 

Conhecimento, habilidades e 
atitudes trabalhadas ao longo da 
carreira. 

7 Ser competente significa ter uma bagagem de 
conhecimento que permita executar o trabalho de forma 
correta. 

Bagagem de conhecimento que  
permita executar o trabalho de 
forma correta. 

 
8 

Ser eficiente e eficaz naquilo que realiza profissional e 
pessoalmente. 

Eficiente e eficaz naquilo que  
realiza profissional. 

9 É algo que permite executar tarefas de forma correta, com 
conhecimento, com sabedoria, aprendendo com os erros e 
crescendo com eles. 

Executar as suas tarefas de 
forma correta com 
conhecimento, sabedoria e 
aprendendo com os erros. 

10 São conhecimentos adquiridos que permitem executar uma 
tarefa. 

Conhecimentos adquiridos que  
permitem executar uma tarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que os conceitos definidos no Quadro 8, pelos profissionais de recursos 

humanos, identificam-se com o caráter polissêmico das competências embasadas 

no conceito do CHA, citados pelos autores Becker, Huselid e Ulrich (2001); 

Magalhães et al (1997); Parry (1996); Resende (2000) ; Retour et al (2005) ; Zarifian 

( 2001). 

 

Ao reunir todos os conceitos de competências abordados pelos entrevistados tem-se 

a reformulação de um novo conceito:  

Competências são o conhecimento, habilidades e atitudes, consideradas 
como características pré-existentes, capacidades adquiridas e bagagens 
que colocadas em prática, em uma determinada atividade, tornam um 
individuo apto à determinada função, que lhe permite executar um trabalho 
de forma eficiente e eficaz naquilo que realiza com sabedoria e aprendendo 
com os erros (elaborado pela autora). 
 

 

Ao perguntar se o mercado de trabalho tem demanda de profissionais Tecnólogos 
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em Recursos Humanos, a resposta foi sim, de todos os entrevistados. 

 
Quando questionados se o Curso de Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos 

desenvolve as competências demandadas pelo mercado de trabalho, as respostas 

variaram entre “sim”, “em parte” e “acho que não” conforme mostrado no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Desenvolvimento de competências desenvolvidas pelo curso de Gestão de Recursos 
Humanos 

 
R IDEIAS CENTRAIS EXPRESSÕES CHAVES 

1 Sim Sim 

2 Em parte: Os cursos proporcionam disciplinas que atendem ao 
mercado e, também, outras que não atendem dependendo do 
foco que cada Faculdade direciona ao mercado de trabalho. 

Em parte 

3 Sim: O curso possui uma estrutura curricular que enfatiza   
aspectos administrativos, legais e humanos da gestão de RH. 

Sim 

4 Em parte: pois ainda não temos um curso que prepare realmente 
o indivíduo para o mercado, assim como acontece em muitos 
outros cursos. 

Em parte 

5 
 

Em parte: pois muitas das competências demandadas, pelo 
mercado de trabalho, as pessoas já possuem, bastando apenas 
desenvolvê-las. Creio que o curso desenvolva competências 
voltadas para a parte técnica, como as ligadas ao conhecimento 
dos subsistemas a serem trabalhados. 

Em parte 

6 Sim: mas precisa melhorar e fazer uma revisão nas grades 
curriculares, de acordo com o mercado. 

Sim 

7 Acho que não; pois muitos profissionais, que vão para o mercado 
de trabalho não sabem nada, nem ao menos escrever. 

Acho que não 

8 Acho que não: nem todas as faculdades são boas e formam bons 
profissionais. 

Acho que não 

9 Em parte: depende do aluno, do professor e do projeto 
pedagógico. 

Em parte 

10 Sim Sim 

Fonte: Dados da pesquisa  

 
 

Para quatro respondentes as Instituições de ensino desenvolvem as competências 

demandadas pelo mercado de trabalho, pois têm abrangência nos aspectos 

administrativos, legais e humanos na gestão de RH; quatro acham que em parte as 

competências são desenvolvidas ao longo da vida, e que tem outras que não o são 

ou que dependerá do foco que as instituições de ensino deem ao mercado de 

trabalho. Alguns desenvolvem mais as competências técnicas que as 

comportamentais e dependerá de cada aluno, cada professor, e também, do projeto 

pedagógico. Já dois disseram que os cursos não satisfazem ao mercado, pois 

liberam profissionais sem capacidade, portanto, nem todas as faculdades são boas. 
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Assim, Os respondentes confirmam a ideia de Perrenoud (1999) ao dizer que a 

escola, ao desenvolver competências, deve adequar os currículos para que os 

alunos possam exercitar, em tempo maior, o saber formal e sua utilização em 

situações concretas. 

 

O Quadro 10 apresenta, conforme a percepção dos profissionais de RH, 

preferências do mercado de trabalho pelos profissionais da área de Administração, 

Psicologia e Tecnólogo de Recursos Humanos. 

 
Quadro 10 – Preferências do mercado de trabalho pelos profissionais 

R IDEIAS CENTRAIS  EXPRESSÕES CHAVES 

1 É bem dividido, mas o Administrador é cotado no mercado. Administrador 

2 Depende do perfil que é solicitado. Os Tecnólogos são 
mais direcionados para as áreas de DP e pouco para 
Recrutamento. 

Depende 

3 Depende do subsistema que será enfatizado. Percebo que 
os Tecnólogos se enquadram mais nas atividades voltadas 
para Administração de Pessoal, Admissão, Folha de 
Pagamento, Recrutamento.  

Depende 

4 Depende da área de atuação. Depende 

5 Depende em que subsistema a pessoa irá trabalhar dentro 
da organização. 

Depende 

6 Depende da empresa Depende 

7 Geralmente optam-se pelos Psicólogos para o RH Psicólogos 

8 Estamos vendo uma abertura maior para os Tecnólogos de 
RH no mercado 

Tecnólogos de RH 

9 Contrato os tecnólogos, mas para testes devem ser   
Psicólogos. 

Tecnólogos / Psicólogos 

10 Depende do perfil solicitado pela empresa. Depende  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Para seis respondentes, o profissional pode ser da área de Administração, 

Psicologia ou Tecnólogo de RH, pois, as contratações estão baseadas no perfil que 

cada empresa define, sendo que muitas direcionam os Tecnólogos para os 

subsistemas de Seleção e Recrutamento e Departamento de Pessoal. No entanto, 

para um dos respondentes, os Psicólogos são mais procurados; para outro a 

escolha é pelos Administradores; para um há uma abertura maior no mercado para 

os Tecnólogos de RH e um se divide entre Tecnólogos de RH para determinadas 

atividades, e Psicólogos quando há necessidade de aplicação de testes 

Psicológicos.  

 

Desta forma verifica-se, que a absorção do Tecnólogo de RH no mercado de 

trabalho vai depender da área de atuação, das funções a exercer e do perfil que é 
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definido pelas empresas. Assim, o Tecnólogo de RH pode concorrer, em igualdade 

de condições, com outros profissionais como Psicólogos e Administradores.  

 

Os resultados encontrados estão de acordo com Malschitzky (2004) que ressalta 

que profissionais precisam ajustar competências com o perfil que é exigido nas 

organizações, precisando reciclar-se periodicamente, desenvolver novas 

habilidades, buscar conhecimento mais amplo para adquirir, com isso, um maior 

planejamento de carreira e tornarem-se empregáveis. 

 

O Quadro 11 apresenta as respostas para o questionamento se as contratações 

feitas pelo mercado de trabalho baseiam-se nas competências do CHA – 

conhecimentos, habilidades e atitudes conforme percepções dos respondentes. A 

maior parte, afirmou que as contratações são baseadas no CHA. 

 
Quadro 11 – Contratações baseadas no CHA – conhecimentos, habilidades e atitudes 

R IDEIAS CENTRAIS  EXPRESSÕES CHAVES 

1 Sim. As empresas estão contratando pela competência Sim 

2 Sim. Muitas empresas selecionam pela competência. Sim 

3 Sim. Cada dia mais as empresas estão buscando 
selecionar pela competência. 

Sim 

4 Sim, cada vez mais o mercado de trabalho contrata pela 
competência. 

Sim 

5 Sim. O mercado contrata pela competência. Sim 

6 Sim, pelo processo de seleção por competência. Sim 

7 Sim, em qualquer contratação a competência é olhada. Sim 

8 Depende da empresa Depende 

9 Em algumas empresas se olha as indicações e não a 
competência 

Não 

10 Sim, é olhada a competência. Sim 

Fonte: Dados da pesquisa  

 
 

Oito respondentes responderam sim à pergunta feita: as contratações nas empresas 

tem como base o conceito do CHA; porém, para um depende de cada empresa e 

para outro as empresas não se baseiam em competências: as indicações  recebidas 

de candidatos são mais relevantes. 

 

Para grande parte dos autores em competências individuais (DURAND, 1999; 

DUTRA 2008; FLEURY e FLEURY, 2001; HARB et al, 2005; PARRY, 1996; 

PICCHIAI, 2010; RUAS, ANTONELLO e BOFF, 2005; ZARIFIAN, 2001) a ideia de 

competência não deve ser vista como um termo isolado, pois a junção destas três 
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iniciais (CHA) é o que uma empresa exige de uma pessoa que ocupa um cargo, ou 

seja, os conhecimentos, habilidades e atitudes esperadas do ocupante. Porém Dutra 

(2008, p.28) aponta que, “embora algumas pessoas possam possuir o CHA, este 

fato não é garantia de que haverá valor agregado à organização e que o significado 

da dimensão da competência individual ultrapassa a compreensão deste”. Para os 

respondentes, as contratações feitas pelo mercado de trabalho são baseadas no 

CHA- conhecimento, habilidades e atitudes. 

 
O Quadro 12 apresenta informações sobre quais métodos são utilizadas para a 

contratação dos profissionais de Recursos Humanos. 

 

Quadro 12 – Métodos utilizados para contratação 

R IDEIAS CENTRAIS EXPRESSÕES CHAVES 

1 Entrevista individual. Entrevista individual. 

2 Entrevista individual, testes, dinâmicas e provas. Entrevista individual, testes, 
dinâmicas e provas. 

3 Avaliação Comportamental, Aptidões Dominantes, 
Entrevistas, Teste Psicológico, Dinâmica de Grupo, 
Prova de Conhecimento.  

Avaliação Comportamental, 
Aptidões Dominantes, Entrevistas, 
Teste Psicológico, Dinâmica de 
Grupo, Prova de Conhecimento.  

4 Entrevistas técnicas com foco em competência, testes 
técnicos, testes psicológicos. 

Entrevistas técnicas com foco em 
competência, testes técnicos, testes 
psicológicos. 

5 Entrevistas voltadas para competência, testes e provas. Entrevistas voltadas para 
competência, testes e provas. 

6 Entrevista e testes Entrevista e testes 

7 Entrevista, dinâmica, testes e provas. Entrevista, dinâmica, testes e 
provas. 

8 Entrevistas, aptidões, testes, dinâmicas e provas Entrevistas, aptidões, testes, 
dinâmicas e provas. 

9 Provas oral e prática, entrevista com foco no perfil, 
testes e dinâmica. 

Provas oral e prática, entrevista com 
foco no perfil, testes e dinâmica. 

10 Provas de conhecimento, testes, entrevista e dinâmicas. Provas de conhecimento, testes, 
entrevista e dinâmicas. 

Fonte: Dados da pesquisa  

 
 

Em geral, para os respondentes, os métodos utilizados em contratações pelas 

empresas são: entrevista individual, testes, dinâmicas, provas, avaliação 

comportamental, aptidões dominantes, entrevistas técnicas com foco em 

competência, testes técnicos, entrevistas por competência, prova oral e prática, 

entrevista com foco no perfil. 

 

Através destas ferramentas consegue-se fazer um mapeamento das competências 

dos candidatos, verificando quem está mais próximo do perfil exigido pelo mercado, 
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tornando-se, assim, um processo mais visível para que a competência considerada 

deficiente ou faltante, pelas empresas, possa ser desenvolvida interna ou 

externamente.   

 

Tratando-se de mercado de trabalho, competências requeridas dos profissionais de 

RH são apresentadas no Quadro 13, conforme resultado das entrevistas. 

 
Quadro 13 – Competências requeridas pelo mercado de trabalho 

R IDEIAS CENTRAIS  EXPRESSÕES CHAVES 

1 Competências que englobam o conhecimento dos sub 
processos de RH. 

Subsistemas de RH. 

2 Planejamento, Gestão, Administração de pessoal, 
recrutamento, treinamento, remuneração, cargos e 
salários.  

Planejamento, Gestão, Administração 
de pessoal, recrutamento, 
treinamento, remuneração, cargos e 
salários.  

3 Processos Subsistemas, diagnóstico e manutenção do 
clima organizacional. 

Processos subsistemas, diagnóstico e 
manutenção do clima organizacional. 

4 Negociação, Trabalho em equipe, gerenciamento de 
pessoas   

.Negociação, trabalho em equipe, 
gerenciamento de pessoas 

5 Conhecimentos técnicos voltados para os subsistemas 
de RH, trabalho em equipe,  

Conhecimentos técnicos voltados 
para os subsistemas de RH,  trabalho 
em equipe,  

6 Conhecimentos nos subsistemas, Planejamento, 
negociação e cultura. 

Conhecimentos nos subsistemas, 
Planejamento, negociação e cultura. 

7 Comunicação, trabalho em equipe, Liderança, tomada 
de decisão, relacionamento interpessoal 

Comunicação, trabalho em equipe, 
Liderança, tomada de decisão, 
relacionamento interpessoal 

8 Comunicação, planejamento, liderança, entrega, 
relacionamento interpessoal. 

Comunicação, Planejamento, 
liderança, assertividade, entrega, 
relacionamento interpessoal. 

9 Trabalho em equipe, decisão, negociação, liderança, 
planejamento 

Trabalho em equipe, decisão, 
negociação, liderança, planejamento 

10 Capacidade de negociar, planejar, entrega,  Inovação, Capacidade de negociar, 
planejar, entrega. 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Através da percepção dos respondentes, apresentadas no Quadro 13, observa-se 

que, para os profissionais de Recursos Humanos, as competências requeridas pelo 

mercado de trabalho são: 

 

 A competência de conhecimentos técnicos, ligadas aos subsistemas de 

Recursos Humanos trabalhados pelas empresas (Administração de pessoal, 

Recrutamento e Seleção, Treinamento, Remuneração, Cargos e salários, 

Avaliação de Desempenho, Manutenção do Clima Organizacional, benefícios, 

Gestão, Integração do colaborador e Diagnóstico organizacional); 

 As competências comportamentais (Planejamento, Coordenação, Trabalho 



63 
 

 

em equipe, Tomada de decisão, Comunicação, Liderança, Entrega, 

Negociação, Tomada de decisão e Relacionamento interpessoal). 

 

As competências descritas no Quadro 13 - que são competências ligadas ao 

conhecimento, habilidades e atitudes - podem ser utilizadas para direcionar os 

candidatos egressos do mercado de trabalho, pois nem todos os profissionais têm 

conhecimento de sua própria competência, e o referencial que possuem é a última 

experiência adquirida ou ainda de empregos anteriores. 

 

Assim, os egressos, ao inserirem-se no mercado de trabalho, não possuem 

completo domínio do saber e saber fazer, pois na sua graduação adquiriram 

conhecimentos (saber), que ainda serão colocados em prática no mercado de 

trabalho (saber fazer) confirmando Le Boterf (2003) e Zarifian (2001). 

 

Desta forma, a competência individual dos egressos somente irá se completar 

através da experiência prática. O perfil e a carreira devem ser desenhados pelos 

mesmos e o egresso deve construir suas competências, confirmando Le Boterf, 

(2003). 

 

O Quadro 14 apresenta, na percepção dos profissionais de RH, a existência de gaps 

entre as competências requeridas pelas empresas e as competências dos 

profissionais Tecnólogos de Recursos Humanos. 

 

Quadro 14 – Deficiências de competências 

R IDEIAS CENTRAIS  EXPRESSÕES CHAVES 

1 Sim, no que diz respeito ao subsistema de Cargos e 
Salários. 

Sim 

2 Muito, em algumas competências comportamentais. Muito 

3 Muito. Principalmente na formação mais focada na analise 
comportamental e relações humanas.  

Muito 

4 Sim e como Sim 

5 Sim, principalmente nos subsistemas de remuneração, 
Plano de Cargos e salários, Administração de conflitos. 

Sim 

6 Sim é o que mais vemos Sim 

7 Sim, realmente é verificado e nem sempre encontramos 
candidatos dentro do perfil. 

Sim 

8 Sim, tem pessoas desqualificadas no mercado. Sim 

9 Sim, principalmente em muitas competências técnicas. Sim 

10 Sim e está se tornando preocupante Sim 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Para os respondentes, existem deficiências de competência entre o que é requerido 

pelo mercado de trabalho e o que é apresentado pelos Tecnólogos de RH quando 

se realiza um processo de Seleção e Recrutamento, que são relativas aos 

desconhecimento dos subsistemas de cargos e salários e remuneração; diferenças 

do perfil do candidato em relação ao exigido pelas empresas, o que os desqualifica 

para o mercado; deficiência nas competências técnicas e na formação focada na 

análise comportamental e nas relações humanas. 

 

Desta forma, as deficiências verificadas, avaliadas pelos profissionais de RH como 

um gap (lacunas), a serem preenchidas tornam-se impedimento para que muitos 

candidatos sejam contratados, pois não atendem o perfil traçado pelas empresas. 

 

Finalizando, o Quadro 15 apresenta as ferramentas utilizadas pelas empresas para 

suprir a existência dos gaps (lacunas). 

 

Quadro 15 – Ferramentas utilizadas para suprir os gaps 

R IDEIAS CENTRAIS  EXPRESSÕES CHAVES 

1 Treinamento e Desenvolvimento Treinamento e Desenvolvimento 

2 Capacitação, treinamento, minimizar (reduzir) os gaps. 
Trabalho de integrar os tecnólogos com a política da 
empresa. 

Capacitação, treinamento e  
Integração. 

3 O trabalho multidisciplinar do RH é a maneira de 
compensar as competências. Maior integração do 
Tecnólogo com as políticas da empresa e treinamentos 
focados na compreensão do negócio.   

Trabalho multidisciplinar 
Integração 
Treinamentos 

4 As empresas precisam amadurecer mais seus perfis de 
contratação antes de iniciar um processo. Este é o 
caminho. Utilizam-se de treinamentos e capacitação para 
suprir os gaps. 

Treinamentos 
Capacitação 

5 Treinamento e desenvolvimento. Treinamento e Desenvolvimento 

6 Muitas empresas deixam de contratar para não ter gastos 
neste investimento 

Deixam de contratar 

7 Treinamento e capacitação Treinamento e capacitação 

8 Algumas empresas investem em treinamento e outras 
preferem não contratar para não ter custos 

Treinamento 
Não contratar 

9 Na realidade esta capacitação é de responsabilidade 
individual, mas tem empresas que investem na capacitação. 

Capacitação 

10 Acompanhamento e mapeamento nas competências 
faltantes 

Acompanhamento e 
mapeamento de competências 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

 
Foi observado, portanto, com base nas entrevistas, a existência do gap entre as 

competências requeridas pelo mercado de trabalho e as competências apresentadas 

pelos Tecnólogos de Recursos Humanos, porém as empresas se utilizam de 
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recursos e ferramentas para suprirem esta lacuna através de treinamentos, 

capacitação, desenvolvimento e mapeamento de competências; porém algumas 

deixam de fazer as contratações para não terem custos. 

 

Assim, o distanciamento entre as competências requeridas e o processo de 

formação escolar fica evidenciado na dificuldade de encontrar, disponível no 

mercado de trabalho, o profissional que se ajuste ao perfil demandado por empresas 

(ZABALA; ARNAU, 2010). 

 

5.3 Percepção dos egressos sobre as competências desenvolvidas 

  

Esta seção atende ao 3° objetivo específico: Descrever na percepção dos 

egressos as competências desenvolvidas para a inserção no mercado de 

trabalho. 

 

O questionário enviado aos egressos se dividiu em quatro seções, a saber: 

 

 1ª seção – questões sobre o CHA – conhecimento, habilidades e atitudes;  

 2ª seção – dados sócio demográficos; 

 3ª seção – dados de formação; 

 4ª seção – mercado de trabalho 

 

Para facilitar a compreensão, os resultados iniciam-se pela 2ª seção – dados sócio 

demográficos; em seguida a 3ª e 4ª seção – dados de formação e mercado de 

trabalho, conjuntamente, e na finalização a 1ª seção – questões sobre o CHA – 

Conhecimento, habilidades e atitudes. 

 

5.3.1 Análise dos dados sócio demográficos 

 

A segunda seção do questionário constou de perguntas para caracterizar o perfil da 

amostra de egressos. Para as respostas foram validados 60 respondentes. 

 

A Tabela 3 apresenta o resumo das características dos respondentes quanto à faixa 

etária e o gênero. 
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Tabela 3 – Distribuição de frequência dos respondentes por gênero e por faixa etária 

FAIXA ETÁRIA (ANOS)  

GÊNERO TOTAL % TOTAL 
GÊNERO 

ATÉ 
24 

anos 

DE 25 
a 30 

DE 31 
a 35 

DE 36 
a 40 

DE 41 
a 45 

DE 46 
a 50 

ACIMA 
de 50 

Masculino  23,3 7 6 0 0 0 1 0 

Feminino 46 76,6 20 16 6 3 0 1 0 

Total 60 100 27 22 6 3 0 2 0 

% Total 
faixa 
etária 

    45 36,7 10 5 0 3,3 0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na amostra pesquisada, 14 respondentes são do gênero masculino, o que  

representa 23,33%, e 46 são do gênero feminino, representando 76,67%. Não há, 

portanto equilíbrio entre os gêneros masculino e feminino da amostra, e sim 

predominância do sexo feminino. 

 

Conforme Censo de 2012 os alunos matriculados, ingressos e concludentes de 

cursos de graduação em licenciatura, bacharelado e tecnólogos são 

predominantemente do gênero feminino (INEP, 2012). 

 

Quanto à faixa etária há certo equilíbrio nas faixas de até 24 anos, com 27 

respondentes, e na faixa de 25 a 30 com 22; para as demais faixas etárias 

predomina um desequilíbrio, sendo seis de 31 a 35 anos, três de 36 a 40 anos e dois 

de 46 a 50 anos. 

 

A faixa etária predominante de respondentes é de até 24 anos, com 27 

respondentes, perfazendo 46%. 

 

5.3.2 Análise dos dados de formação e mercado de trabalho 

 

A terceira e quarta seção do questionário constaram de perguntas para caracterizar 

informações referentes à formação do egresso e seu ingresso ao mercado de 

trabalho.  

 

Quanto ao tipo de formação acadêmica, três respondentes possuem pós-graduação 
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Lato Sensu, e 57 possuem graduação tecnológica em Gestão de Recursos 

Humanos.  

 

Ressalta-se que os cursos de Tecnólogos são reconhecidos pelo MEC como cursos 

de graduação, e seus formandos podem dar continuidade à carreira acadêmica 

fazendo pós-graduação Lato Sensu, Strito Sensu e o pós-doutoramento (PhD). 

 

A pesquisa focou egressos do ano de 2009 a 2012, mas apenas um respondente 

havia concluído o curso no ano de 2009. Nos demais anos houve uma maior 

representatividade de respondentes, conforme mostra a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Ano de formação dos egressos respondentes 

ANO N % 

2009 1 1,7 
2010 8 13,3 
2011 29 48,3 
2012 22 36,7 
Total 60 100 

Fonte: dados da pesquisa  

 

O motivo que levou os respondentes a fazerem um curso de graduação tecnológica 

relaciona-se com o tempo do curso, conforme dados da Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Motivação para a escolha do curso 

MOTIVAÇÃO N % 

A sua vocação natural 1 1,7 
A existência de amplas oportunidades no mercado de trabalho 4 6,7 
A falta de opção 08 13,3 
Por estar mais próximo de sua residência 09 15 
Por não ter passado no vestibular de outras Faculdades / Universidades 4 6,7 
Pelo valor das mensalidades 6 10 
Formação especialista que o curso proporciona 6 10 
Para ter o título de graduação 6 10 
Tempo de curso 11 18,3 
A empresa exigiu a capacitação de um curso superior 5 8,3 
Total 60 100 

Fonte: dados da pesquisa  

 

Desta forma, evidencia-se que parte dos egressos, 18,3%, fez a opção pelo curso de 

graduação tecnológica por poder concluí-lo em um tempo menor e pela rapidez com 

que proporciona a inserção no mercado de trabalho. A seguir, foram apontadas a 

proximidade da residência, 15%, e a falta de opção 13,3%. Existe um alinhamento 

em 10% quanto ao valor das mensalidades, formação especialista que o curso 
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proporciona e para ter um título de graduação. Neste item o egresso desconsiderou 

sua vocação natural para a área de Recursos Humanos que foi representada em 

1,7%. 

 

Ressalta-se como fator preocupante a motivação pela escolha do curso. Uma 

pessoa ao escolher um curso tem certa afinidade com as disciplinas a serem 

cursadas ou ao menos com a profissão. Nesta pesquisa, apenas 1,7% justificou a 

escolha como vocação natural por esta área.  

 

A opção de 18,3% pelo tempo justifica-se pelo fato de os cursos de Tecnólogos, em 

geral, proporcionem uma carga horária menor de aprendizagem, por ser uma 

característica específica para atender, em tempo hábil, as necessidades 

demandadas pelo mercado de trabalho (MEC, 2010). 

 

A principal deficiência, apontada pelos egressos, está relacionada com a não 

existência de relação entre a teoria e a prática conforme mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Principais deficiências do curso 

DEFICIÊNCIAS  N % 

A fragilidade da grade curricular 13 21,7 
A não relação entre a teoria e a prática 18 30 
A não realização de um estágio curricular 10 16,7 
Os recursos do curso 8 13,3 
A falta de conhecimento técnico e profissional dos professores 8 13,3 
Não houve nenhuma deficiência 3 5 
Total 60 100 

Fonte: dados da pesquisa  

 

Na percepção dos egressos o curso de Tecnólogo não se encontra em sintonia com 

o mercado de trabalho, por não conseguir formar acadêmicos que, ao concluir o 

curso superior, estejam preparados para as demandas do mercado de trabalho, o 

que contradiz as diretrizes do Projeto Pedagógico (2012) que preconizam uma sólida 

formação nesse sentido.  

 

Segue, neste contexto, as avaliações sobre a fragilidade da grade curricular 21,7%; 

a não obrigatoriedade de um estágio curricular, 16,7%. Para 13,3% os recursos do 

curso são fracos e falta conhecimento técnico e profissional aos professores; para 
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5% dos egressos não houve nenhuma deficiência. 

 

Na graduação, o discente aprende muito mais teoria do que prática dos conteúdos, 

desta forma a competência individual somente se torna completa através da sua 

experiência prática. O indivíduo desenha sua formação e seu perfil profissional de 

carreira, ou seja, ele constrói suas competências (LE BOTERF, 2003). 

 

Cabe ressaltar que, na percepção dos egressos, a Instituição de ensino pesquisada 

oferta ferramentas que contribuem para o desenvolvimento de competências como: 

seminários, ciclo de palestras e minicursos.  

 

Outro ponto importante a ser considerado é o aprendizado do aluno no processo de 

desenvolvimento das competências, que é considerado médio com 

representatividade de 56,7% conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Aprendizado durante o curso 

APRENDIZADO N % 

Muito alto 9 15 
Alto 11 18,3 
Médio 34 56,7 
Baixo 4 6,7 
Muito baixo 2 3,3 
Total 60 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Evidencia-se que 18,3% dos egressos obteve aprendizado alto, 15% o consideram 

como muito alto ao longo do curso, o que é considerado como um resultado 

razoável, e 10% consideraram de baixo a muito baixo. 

 

O índice de 56,7%, que considera o curso como médio, está diretamente ligado ao 

aprendizado que o egresso teve em seu curso, que tem influência de outros fatores 

como: uma teoria não ligada à prática e fragilidade da grade curricular.  

 

Para 83% dos egressos, a exigência da capacitação profissional pelo mercado de 

trabalho na atualidade é superior a que é recebida no curso, conforme mostra a 

Tabela 8. 
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Tabela 8 - Exigência da capacitação profissional na atualidade 

CAPACITAÇÃO N % 

Inferior à recebida no curso que se formou 0 0 
Compatível com a recebida do curso 10 16,7 
Superior à recebida no curso em que se formou 50 83,3 
Total 60 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Durante o curso os egressos procuram vagas no mercado de trabalho e tentam se 

inserir antes mesmo de estarem formados. As respostas apresentadas na Tabela 8 

parecem apontar que o mercado de trabalho está exigindo muito mais que a 

formação proporcionada a este aluno. Este fato confirma o que é ressaltado por 

Zabala e Arnau (2010): a capacitação profissional é fundamental para a 

empregabilidade. 

 

Portanto, cabe às Instituições de Ensino averiguar se as disciplinas ofertadas nos 

cursos estão em consonância com as demandas do mercado de trabalho, para 

melhor inserção dos seus egressos. 

 

O grau de satisfação com o curso foi auferido na pesquisa e apresentou os dados 

apresentados na Tabela 9. 

  

Tabela 9 - Grau de satisfação com a área profissional em que fez o curso 

GRAU SATISFAÇÃO N % 

Muito satisfeito 12 20 
Satisfeito 4 6,7 
Insatisfeito 32 53,3 
Muito insatisfeito 10 16,7 
Indiferente 2 3,3 
Total 60 100 

 Fonte: Dados da pesquisa  

 

Conforme se verificou na pesquisa, há um alto índice de insatisfação com a área 

profissional, que gira em torno de 70%.  

 

Estes dados estão em consonância com os dados apresentados sobre a percepção, 

pelos egressos, da contribuição da formação universitária para a inserção no 

mercado de trabalho, já que 26,7% consideram que o curso contribuiu para inserção 

no mercado de trabalho e 70,0% consideraram que não contribuiu para essa 

inserção. 
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Esta constatação que se apresenta na Tabela 9 é também comprovada pelo o que 

se mostra na Tabela 10. Percebe-se um percentual alto de egressos que ainda não 

conseguiram ingressar no mercado de trabalho, na área de RH. 

 

Tabela 10 - Ingresso no mercado de trabalho 

DESCRIÇÃO N % 

Não, já trabalhava na área antes de fazer o curso. 2 3,3 
Ainda não consegui trabalhar na área de RH 50 83,4 
Sim auxiliou parcialmente, mas trabalho fora da área de minha formação. 0 0 
Sim auxiliou integralmente 5 8,3 
Já trabalhava na área e o curso me ajudou a manter no cargo 3 5 
Não auxiliou 0 0 
Total 60 100 

 Fonte: Dados da pesquisa  

 

Para 8,3% dos egressos o curso auxiliou o ingresso no mercado de trabalho; para 

5%, que já trabalhavam na área, ajudou a manter-se e para 3,3% não auxiliou, pois 

já trabalhavam na área antes. Entre os egressos, 83,4% declararam ainda não terem 

conseguido ingressar na área de RH.  

 

Conforme dados da pesquisa, dos 60 respondentes, apenas 15% atuam no mercado 

de trabalho na área em que se formaram e 85% não atuam na área de formação, 

conforme mostra a Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Cargos ocupados no mercado de trabalho 

CARGOS N % 

Auxiliar de RH 2 3,3 
Assistente de RH 6 10 
Analista de RH 1 1,7 
Coordenador de RH 0 0 
Gerente de RH 0 0 
Não ocupam nenhum cargo na área de RH 51 85 
Total 60 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Dos egressos respondentes, 3,3% ocupam o cargo de Auxiliar RH, 10% de 

Assistente de RH, e 1,7% de Analista de RH. Nenhum egresso ocupa os cargos de 

Coordenador de RH e Gerente de RH e 85% não ocupam nenhum cargo na área de 

RH. 

 

Os dados apresentados na Tabela 11 são complementados pelas observações 
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feitas sobre as dificuldades encontradas pelos egressos, após sua formação, para 

ingressarem no mercado de trabalho, conforme mostram os dados apresentados na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Dificuldades encontradas para se inserir no mercado de trabalho 

 
 DESCRIÇÃO  N % 

Falta de experiência na área de formação 20 33,3 
Não tive nenhuma dificuldade 3 5 
A formação acadêmica, de Tecnólogo, não atende às exigências do 
mercado de trabalho. 

16 26,7 

A formação acadêmica, de Tecnólogo, atende parcialmente às exigências 
do mercado de trabalho. 

9 15 

A oferta de emprego é reduzida para quem tem o curso de Tecnólogo de 
RH  

12 20 

Total 60 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Pela percepção dos Tecnólogos de RH, 33,3% acreditam que ainda falta experiência 

na área de formação; para 26,7% a formação acadêmica não atende às exigências 

do mercado e para 20% a oferta de emprego é reduzida para quem tem o curso de 

Tecnólogo de RH. No entanto 5% não encontrou nenhuma dificuldade, e para 15% a 

formação atende, parcialmente, as exigências do mercado de trabalho. 

 

A Tabela 13 mostra o tipo de empresa onde os egressos atuam, dedicando a maior 

parte do seu tempo. 

 

Tabela 13 – tipo de empresa em que atua 

DESCRIÇÃO N % 

Micro empresa 4 6,7 
Pequena empresa 24 40 
Empresa de médio porte 22 36,7 
Grande empresa 1 1,6 
Serviço público 5 8,3 
Propriedade rural 0 0 
Consultoria 4 6,7 
Auditoria 0 0 
Tem empresa própria 0 0 
Palestrante 0 0 
Total 60 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Os dados mostram que 40% dos egressos atuam na pequena empresa; 36,7% 

atuam em empresas de médio porte; 8,3% atuam no serviço público; 6,7% prestam 

consultoria em pequenas empresas e apenas 1,6% em grande empresa. 
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Dados da pesquisa confirmam que os egressos possuem pouca experiência devido 

ao tempo de formação (TABELA 4 e 12), desta forma a absorção deles pelo 

mercado de trabalho é feita por pequenas empresas no mercado de trabalho. 

 

5.3.3 Análise do CHA - conhecimento, habilidades e atitudes 

 

Como instrumento para melhor averiguação do questionário de verificação do CHA – 

conhecimentos, habilidade e atitudes, utilizou-se o teste de confiabilidade alfa de 

Cronbach para medir o grau de homogeneidade das respostas quando vários itens 

são testados na mesma pergunta (COOPER; SCHINDER, 2003). 

 

Foi utilizada, no questionário, a escala do tipo Likert de 1 a 10 que, de acordo com 

Malhotra (2012), permite analisar os dados numéricos ou categóricos. O Quadro 16 

mostra o índice de confiabilidade das 23 variáveis de competências pesquisadas.  

 
Quadro 16 – Valores de α de Cronbach 

VARIÁVEIS COMPETÊNCIAS  ALFA CRONBACH 

C 1.1 Processo de Seleção e Recrutamento 0,7139 

C 1.2 Administração de Pessoal 0,6819 

C 1.3 Gestão de carreiras 0,6830 

C 1.4 Administrar Plano de Cargos e Salários 0,6266 

C 1.5 Sistema de informações de RH 0,6686 

C 1.6 Planejamento estratégico 0,6650 

C 1.7 Projetos 0,6299 

C 1.8 Pesquisas 0,6586 

C 1.9 Avaliação de Clima organizacional 0,6871 

C 1.10 Empreendedorismo 0,6753 

C 1.11 Programa de Qualidade de Vida 0,6854 

C 1.12 Solução de problemas táticos e estratégicos 0,6789 

C 1.13 Capacidade de gerenciar pessoas 0,6750 

C 1.14 Comportamento organizacional – cultura 0,6843 

C 1.15 Capacidade de ir além do que é exigido pelo cargo 0,6893 

C 1.16 Processo de Treinamento & Desenvolvimento 0,7174 

C 1.17 Capacidade de negociação 0,7176 

C 1.18 Plano de Benefícios 0,7024 

C 1.19 Relações de trabalho 0,6830 

C 1.20 Motivação 0,6881 

C 1.21 Capacidade de liderança 0,6900 

C 1.22 Sistema de Avaliação de Desempenho 0,6717 

C 1.23 Capacidade de elaborar relatórios  0,6753 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Do α de Cronbach apresentados no quadro 16, todas as competências tiveram 

percentuais considerados moderados, entre 0,60 a 0,75 (TABELA 1). O alfa geral 

obteve um índice de confiabilidade de 0,6922. 
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Consideram-se satisfatórios os questionários que apresentarem o valor α > 0,75. O 

valor mínimo de confiabilidade fica a critério de cada pesquisador e os valores de 

alfa superiores indicam um grau melhor de confiabilidade (CRONBACH, 2004). 

 

A competência Administrar Plano de Cargos e Salários teve o menor índice de 

confiabilidade alfa, com 0,6266 comprovadas pelas respostas dadas pelos 

profissionais de RH, como sendo uma das deficiências dos egressos apontadas pelo 

mercado de trabalho. 

 

Quatro competências merecem destaque por terem percentuais mais altos do que 

as demais, são elas: 

 

 C 1.1 Processo de Seleção e Recrutamento  

 C 1.16 Processo de Treinamento & Desenvolvimento 

 C 1.17 Capacidade de negociação 

 C 1.18 Plano de Benefícios 

 

Destas competências, três estão ligadas aos processos que utilizam conhecimentos 

técnicos e que são trabalhados nos subsistemas de RH. Com base no modelo de 

Ulrich (1998), estas competências podem ser consideradas estratégicas. 

 

O Quadro 17 mostra os resultados da estatística descritiva, apresentam os dados de 

medida de centralidade (média, mediana e moda), dispersão (desvio padrão), 

mínimo, máximo e quartis. 

 

Os dados apresentados no quadro 17 revelam que a média está entre 5,167, que é 

a competência Projetos (C 1.7), e 9,483 competência Processo de Treinamento & 

Desenvolvimento (C 1.16), havendo uma grande variação entre as duas médias.
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Quadro 17 – Estatística descritiva 

VARIÁVEIS COMPETÊNCIAS N MÉDIA MODA DESVIO PADRÃO MÍNIMO 1 QUARTIL MEDIANA 3 QUARTIL MÁXIMO 

C 1.1 Processo de Seleção e Recrutamento 60 8,000 0,137 1,058 5 7 8 9 10 

C 1.2 Administração de Pessoal 60 8,183 0,097 0,748 7 8 8 9 10 

C 1.3 Gestão de carreiras 60 8,767 0,084 0,648 7 8 9 9 10 

C 1.4 Administrar Plano de Cargos e Salários 60 7,567 0,199 1,544 2 7 8 9 9 

C 1.5 Sistema de informações de RH 60 8,317 0,061 0,469 8 8 8 9 9 

C 1.6 Planejamento estratégico 60 7,783 0,156 1,209 3 7 8 9 10 
C 1.7 Projetos 60 5,167 0,366 2,835 0 3 4,5 8,75 9 
C 1.8 Pesquisas 60 7,350 0,164 1,273 3 7 8 8 9 

C 1.9 Avaliação de Clima organizacional 60 8,833 0,049 0,701 8 9 9 9 9 

C 1.10 Empreendedorismo 60 8,600 0,064 0,494 8 8 9 9 9 

C 1.11 Programa de Qualidade de Vida 60 7,633 0,146 1,134 6 7 7,5 9 10 

C 1.12 Solução de problemas táticos e estratégicos 60 8,250 0,140 1,083 4 7,25 8 9 10 

C 1.13 Capacidade de gerenciar pessoas 60 8,383 0,156 1,209 3 8 9 9 10 

C 1.14 Comportamento organizacional – cultura 60 8,833 0,054 0,419 7 9 9 9 9 

C 1.15 Capacidade de ir além do cargo 60 8,350 0,082 0,633 7 8 8 9 9 

C 1.16 Processo de Treinamento & Desenvolvimento 60 9,483 0,091 0,376 7 9 10 10 10 

C 1.17 Capacidade de negociação 60 8,333 0,176 1,361 3 8 9 9 10 

C 1.18 Plano de Benefícios 60 8,483 0,115 0,892 7 8 9 9 10 

C 1.19 Relações de trabalho 60 8,433 0,084 0,648 7 8 9 9 9 

C 1.20 Motivação 60 8,233 0,167 1,294 4 8 9 9 10 
C 1.21 Capacidade de liderança 60 8,850 0,092 0,709 7 9 9 9 10 
C 1.22 Sistema de Avaliação de Desempenho 60 8,100 0,159 1,231 4 8 8 9 10 

C 1.23 Capacidade de elaborar relatórios  60 8,100 0,136 1,053 6 7 8 9 10 

Fonte: Dados da pesquisa
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Das 23 competências analisadas, 18 têm médias muito altas: todas ficaram acima 

de oito. Isto indica que grande parte das competências teve um alto grau de 

desenvolvimento, conforme a percepção entre os egressos respondentes. 

 

Das 23 variáveis 12 estão com o desvio padrão acima de 1 e 11 abaixo de um, 

sendo que o menor desvio padrão é a competência de Processo de Treinamento & 

Desenvolvimento (C 1.16) com 0,376, o que demonstra baixa variabilidade na 

avaliação da percepção dos egressos. O maior desvio padrão é da competência 

Projetos (C 1.7) com 2,835, que demonstra uma alta variabilidade na avaliação entre 

os egressos conforme mostra o gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1: Variabilidade das competências 

 

 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para fins de análise, as competências foram divididas em 2 grupos de quartis: 

  

 Menos desenvolvidas – Quartil inferior (25% dos menores valores da amostra) 

 Mais desenvolvidas – Quartil superior (25% dos maiores valores da amostra) 
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inferior) consideradas como as menos desenvolvidas são: 

 

 C 1.4 Administrar Plano de Cargos e Salários; 

 C 1.6 Planejamento Estratégico; 

 C 1.7 Projetos; 

 C 1.8 Pesquisas; 

 C 1.11 Programa de Qualidade de Vida 

 

Esta competência representa-se como a menos desenvolvida pelos egressos e está 

relacionada aos conhecimentos (competências Técnicas) dos processos e aos 

aspectos de competências de análise (projetos, pesquisa e planejamento).  

 

Os conhecimentos, considerados como competências técnicas, são primordiais para 

a formação dos egressos, pois estes devem estar associados ao exercício do cargo, 

tarefa ou função comprovado pelos autores Fleury (2001); Sant`Anna (2002); 

Zarifian (2001). 

 

Observa-se que a competência Administrar Plano de Cargos e Salários, considerada 

como menos desenvolvida, que compôs o 1° quartil, também é citada pelos 

respondentes profissionais de RH como uma competência que falta aos egressos 

com relação ao mercado de trabalho. 

 

As competências de projetos (C 1.7) e de pesquisas (C 1.8) são as que devem ser 

bem trabalhadas pelas Instituições de Ensino, pois, segundo Parecer CNE/CES 436 

(2001) o egresso deve estar apto a realizar, de forma plena e inovadora, o 

desenvolvimento, pesquisa, inovação/difusão tecnológica. 

 

As competências Planejamento estratégico (C 1.7) e Programa de Qualidade de vida 

(C 1.11), segundo MEC (2010) e Projeto Pedagógico (2012), devem ser 

desenvolvidas pelo Tecnólogo ao longo do curso de RH, pois são ferramentas 

estratégicas de melhoria do ambiente empresarial (ULRICH, 1998). 

 



78 
 

 

As competências percebidas pelos egressos que compuseram o 3° quartil (quartil 

superior) consideradas como as mais desenvolvidas são: 

 

 C 1.3 Gestão de Carreiras; 

 C 1.9 Avaliação de Clima Organizacional; 

 C 1.10 Empreendedorismo; 

 C 1.13 Capacidade de gerenciar pessoas; 

 C 1.14 Comportamento organizacional – cultura; 

 C 1.16 Processo de Treinamento & Desenvolvimento; 

 C 1.17 Capacidade de negociação; 

 C 1.18 Plano de Benefícios 

 

Das competências citadas para o 3° quartil como as mais desenvolvidas, cinco estão 

relacionadas com processos trabalhados na área de RH, ou seja, competências 

relacionadas ao conhecimento técnico ligado aos processos dos subsistemas como: 

Gestão de carreiras, Avaliação do clima organizacional, Empreendedorismo, 

Processo de Treinamento & Desenvolvimento e Plano de Benefícios. 

 

Das oito consideradas como as mais desenvolvidas, três se classificam como 

habilidades e atitudes sendo: capacidade de gerenciar pessoas, comportamento 

organizacional-cultura e capacidade de negociação.  

 

As Competências comportamentais consideradas como habilidades e atitudes são 

importantes para a formação do egresso, pois fazem parte da junção das três siglas 

(CHA) - conhecimentos, habilidades e atitudes reconhecidas por Castilho, Kilimnik e 

Sant’Anna (2004); Fleury (2001); Gil (1994); Le Boterf (2003); Manfredi (1998); 

Perrenoud (1999); Ruas, Antonello e Boff (2005); Resende (2000); Zarifian (2001). 

 

Já na percepção dos profissionais de RH, as competências mais importantes, 

requeridas pelo mercado de trabalho, ditas como comportamentais, são: 

planejamento, coordenação, tomada de decisão, comunicação, liderança, entrega, 

negociação, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. 
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5.4 Gaps existentes entre as competências requeridas e as desenvolvidas  

 

Este item tem o objetivo de atender ao 4° objetivo específico: Analisar os possíveis 

gaps existentes entre as competências requeridas pelo mercado e as 

competências desenvolvidas pelos egressos. 

 

O Quadro 18 mostra as competências requeridas pelo mercado de trabalho na 

percepção dos profissionais de RH e as competências mais desenvolvidas pelos 

egressos do Curso de Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, segundo 

percepção dos mesmos. 

 
Quadro 18 – Gaps de competências 

COMPETÊNCIAS REQUERIDAS (MERCADO) COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS (EGRESSOS) 

Processo de Seleção e Recrutamento  

Administração de Pessoal  

Gestão de carreiras Gestão de carreiras 

Administrar Plano de Cargos e Salários  

Sistema de informações de RH  

Planejamento estratégico  

Projetos  

Pesquisas  

Avaliação de Clima organizacional Avaliação de clima organizacional 

Empreendedorismo Empreendedorismo 

Programa de Qualidade de Vida  

Solução de problemas táticos e estratégicos  

Capacidade de gerenciar pessoas Capacidade de gerenciar pessoas 

Comportamento organizacional – cultura Comportamento organizacional – cultura 

Capacidade de ir além do   

Processo de Treinamento & Desenvolvimento Treinamento & Desenvolvimento 

Capacidade de negociação Negociação 

Plano de Benefícios Plano de Benefícios 

Relações de trabalho  

Motivação  

Capacidade de liderança  

Sistema de Avaliação de Desempenho  

Capacidade de elaborar relatórios   

Trabalho em equipe  

Comunicação  

Liderança  

Tomada de decisão  

Relacionamento interpessoal  

Entrega  

Visão sistêmica  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Desta forma verificou-se a existência de lacunas nos conhecimentos (competências 

técnicas), habilidades e atitudes, ou seja, no Saber, Saber fazer e Saber ser.  
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Este fato comprova o que se verifica no mercado de trabalho, ou seja, o 

distanciamento entre as competências requeridas pelo mercado (ZABALA; ARNAU, 

2010), representado nesta pesquisa pelos profissionais de RH (coluna 1) e a 

percepção dos egressos (coluna 2). 

 

Esse gap fica evidenciado na dificuldade de encontrar, disponível no mercado de 

trabalho, o profissional que se ajuste ao perfil demandado por empresas, fato 

comprovado pelas competências reais (apresentadas) e as competências requeridas 

(LE BOTERF, 2003) quando se realiza o processo de Recrutamento e Seleção. 

 

Este cruzamento contribui para melhor conhecimento das competências que devem 

ser trabalhadas pelas Instituições de Ensino e egressos, cabendo, por parte da 

Instituição de Ensino Superior, um melhor ajuste para adequar as competências dos 

egressos às exigências do mercado. 

 

Desta forma, como as profissões evoluem rapidamente, o indivíduo deve tornar-se 

apto a enfrentar novas situações de emprego ao ingressar no mercado de trabalho, 

podendo enfrentar percursos de alterações profissionais que vão desde a 

necessidade de atualização constante até à mudança de área de estudos, o que o 

obriga a optar por uma profissão diferente daquela desenvolvida na sua formação 

inicial (FUSARI, 2010). 

 

Assim, diante da análise dos gaps apresentados entre as competências requeridas e 

as competências dos egressos, é possível concluir que as competências requeridas, 

conforme os profissionais de RH, são mais técnicas e tradicionais (conhecimento 

dos subsistemas de RH) do que as menos técnicas e operacionais, conforme visto e 

apresentado pela teoria, como a visão estratégica, por exemplo. 

 

Finalmente, a pesquisa permite entender que as competências requeridas estão em 

processo de evolução com as novas práticas do trabalho e mudanças 

mercadológicas que tendem a se modificar conforme as necessidades das 

empresas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve como objetivo principal analisar como as competências 

individuais, desenvolvidas pelos egressos dos cursos de Tecnólogos em 

Recursos Humanos os qualifica para a inserção no mercado de trabalho. 

  

Em relação ao primeiro objetivo específico proposto – Elencar as competências a 

serem desenvolvidas pelos egressos no Curso de Tecnólogos em Gestão de 

Recursos Humanos, a partir de definições do MEC (2010) e Projeto Pedagógico 

(2012) do curso, foram identificadas as competências de conhecimentos técnicos 

(Processos): Seleção e Recrutamento, Cargos e Salários, Treinamento e 

Desenvolvimento, Avaliação de Desempenho, Carreiras, Sistemas de Informação de 

RH e as competências de habilidades (comportamentais) motivação, negociação, 

liderança, poder.   

 

Considerando o segundo objetivo proposto – Identificar as competências requeridas 

para o egresso, na percepção dos profissionais de RH, verificou-se que as mais 

requeridas são as de conhecimentos técnicos ligados aos subsistemas de RH 

trabalhados pelas empresas (Administração de pessoal, Recrutamento e Seleção, 

Treinamento e Desenvolvimento, Remuneração, Cargos e salários, Avaliação de 

Desempenho, Manutenção do Clima Organizacional, benefícios, Gestão, Integração 

do colaborador, e Diagnóstico organizacional) e as comportamentais (Planejamento, 

visão sistêmica, Tomada de decisão, Comunicação, Liderança, Entrega, 

Negociação, Relacionamento Interpessoal e trabalho em equipe). 

 

A análise dos questionários aplicados aos egressos do curso de Tecnólogos em 

Gestão de Recursos Humanos respondeu o terceiro objetivo específico proposto, 

que é descrever, na percepção dos egressos, as competências desenvolvidas para 

a inserção no mercado de trabalho. Chegou-se à conclusão que as competências 

mais desenvolvidas são Gestão de carreiras, Avaliação de clima organizacional, 

Empreendedorismo, Capacidade de gerenciar pessoas, Comportamento 

Organizacional – cultura, Negociação e Plano de Benefícios. 
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Com o cruzamento do segundo e terceiro objetivos específicos propostos, chegou-

se ao último, que é analisar os possíveis gaps existentes entre as competências 

requeridas pelo mercado e as competências desenvolvidas pelos egressos. Foi 

possível identificar várias competências que precisam ser mais bem desenvolvidas 

como: Conhecimento sobre processos de seleção e recrutamento; administração de 

pessoal, de Plano de cargos e salários, de Sistema de informação de RH; 

elaboração de Planejamento estratégico, projetos, pesquisas, programa de 

qualidade de vida; proposição de solução de problemas táticos e estratégicos; 

capacidade de ir além do que é exigido pelo cargo; desenvolvimento de relações de 

trabalho; motivação; capacidade de liderança; desenvolvimento de sistema de 

Avaliação de desempenho; capacidade de elaborar relatórios, de trabalhar em 

equipe, de comunicação, de liderança, de tomada de decisão; bom relacionamento 

interpessoal, entrega, visão sistêmica. 

 

Assim, para suprirem estas deficiências, ditas como gaps (lacunas), observadas 

pelas empresas, estão sendo utilizadas ferramentas para desenvolver tais 

competências. 

 

A análise dos dados da pesquisa sinaliza que as competências desenvolvidas pelos 

egressos os qualificam apenas parcialmente para o mercado de trabalho, pois o gap 

analisado é muito grande, o que responde à pergunta norteadora deste trabalho. 

 

Dos egressos pesquisados, 85% afirmam não estarem trabalhando na área, sendo 

que a maioria de respondentes desta pesquisa formou-se em 2011, ou seja, com 

formação recente e pouca experiência e se encontram atuando em pequenas 

empresas, já que as grandes exigem profissionais mais preparados em questões de 

conhecimento e prática. 

 

Ao mesmo tempo, 83% dos egressos reconhecem que o mercado de trabalho exige 

um nível maior de capacitação do que é oferecido no curso e, devido a este fato, 

70% estão insatisfeitos com o curso.   

 

Desta forma, o mercado de trabalho não oferece ocupações condizentes ao título 

conquistado. Sendo assim, cabe aos egressos desenvolverem outras formas de 
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qualificação, adequação ao mercado e desenvolvimento de carreira para aumentar 

sua empregabilidade. 

 

Assim, cabe às Instituições de Ensino interagir com as empresas, estando sempre 

atentas às demandas do mercado. Devem ainda reformular sua grade curricular, se 

adequarem a novas situações e alterar o seu Projeto Pedagógico. 

 

Como limitações do trabalho podem ser citadas a baixa participação dos 

profissionais de RH e o fato de a amostra de egressos pertencer a apenas uma 

instituição de ensino.   

 

Para futuras pesquisas sobre o construto competências, sugere-se que seja feita 

uma pesquisa mais abrangente, com a participação de um número maior de 

egressos, inclusive de outras instituições de ensino que ofereçam os cursos de 

Tecnólogos. Também poderia ser interessante verificar se as ferramentas 

trabalhadas pelas organizações para suprirem os gaps atendem às suas 

necessidades e verificar a real absorção do desenvolvimento de competências pelos 

egressos e não apenas a sua percepção sobre esse desenvolvimento. 

 

A pesquisa descrita nesta dissertação apresenta contribuições para a pesquisadora, 

para a instituição pesquisada e para a academia. Como a pesquisadora tem 

formação no Curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos e também é 

professora Universitária deste curso, em duas faculdades da cidade de Belo 

Horizonte, este estudo contribuiu para a autora enriquecer seus conhecimentos para 

aproveitar novas oportunidades relacionadas à Consultoria na área. Pode-se apontar 

também o desenvolvimento, na pesquisadora, da percepção para a análise e 

mapeamento de competências. 

 

Já a instituição pesquisada receberá um diagnóstico da percepção dos egressos e 

do mercado de trabalho, informando sobre novas competências a serem 

desenvolvidas, o que poderá proporcionar mais informações para subsidiar 

possíveis mudanças no projeto pedagógico.  
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Para a Academia, contribui-se com o desenvolvimento do instrumento de coleta de 

dados da pesquisa quantitativa, elaboração de novo conceito em competências a 

partir da percepção dos profissionais de RH e agregação de conhecimentos no 

universo dos Cursos de Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos. Assim, 

cumpre-se com um dos objetivos considerados importantes para os cursos de 

mestrado profissional, isto é, contribuir com o ambiente pesquisado,  

 

Finalmente, acredita-se que a relevância maior deste estudo está na identificação 

dos gaps de competências para fornecer informações aos egressos e Instituições de 

Ensino para que busquem atender ao mercado de trabalho. 
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APÊNDICE A – Carta convite aos profissionais de RH  

 

 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Prezado (a), 

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre “COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS 

REQUERIDAS NA PERCEPÇÃO DOS TECNÓLOGOS E PROFISSIONAIS DE 

RECURSOS HUMANOS”. O objetivo principal desta pesquisa é analisar como as 

competências individuais desenvolvidas pelos egressos dos cursos de Tecnólogos 

em Recursos Humanos contribuem para a inserção no mercado de trabalho. 

 

Esta pesquisa destinada à dissertação de mestrado está sendo realizada junto aos 

egressos dos cursos de Tecnólogos de Recursos Humanos e os profissionais de 

Recursos Humanos da cidade de Belo Horizonte. Desta forma, através destes dois 

objetos de pesquisas terão condições de Identificar as competências adquiridas X 

competências requeridas pelo mercado de trabalho e levantar os possíveis gaps 

existentes e analisar este resultado. 

 

Contando com a colaboração de todos, coloco-me a inteira disposição para 

quaisquer informações que forem necessárias. 

 

 

Carla Adriana Soares Vieira         Maria Celeste Reis Lobo de Vasconcelos 
Mestranda      Orientadora 
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APÊNDICE B – Roteiro para conduzir entrevista com profissionais de RH  

 

 

Empresa: _______________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________ 

 

Idade: ____ sexo: _________________ Cargo: _________________________ 

 

Tempo de empresa: _____________ Escolaridade: ______________________ 

 

1)  O que é competência para você? 

 

2) A sua empresa tem tido demanda para contratação de profissionais Tecnólogos 

de Recursos Humanos? 

 

3) Em sua opinião, os cursos de tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos 

proporcionam o desenvolvimento das competências demandadas pelo mercado de 

trabalho?   

 

4) Ao solicitar um profissional de Recursos Humanos as empresas têm preferência 

por um Tecnólogo de RH, um psicólogo ou um administrador de empresas?  

 

5) O processo de contratação dos Tecnólogos de Recursos Humanos é baseado em 

competências do CHA – conhecimentos técnicos e dos subsistemas de RH, 

habilidades, atitudes? 

 

6) Ao fazer o processo de Seleção e Recrutamento dos tecnólogos de Recursos 

Humanos quais são os métodos utilizados?  

 

7) Quais são as competências requeridas pelo mercado de trabalho dos Tecnólogos 

de Recursos Humanos?  
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8) É observada a existência de algum gap entre as competências requeridas pelas 

empresas e as competências dos profissionais Tecnólogos de Recursos Humanos?  

 

9) Caso exista este gap entre as competências requeridas e adquiridas, de que 

forma as empresas estão tratando-as?  
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APÊNDICE C – Carta convite à Instituição de Ensino 
 

 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Prezado (a), 

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre “COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS 

REQUERIDAS NA PERCEPÇÃO DOS TECNÓLOGOS E PROFISSIONAIS DE 

RECURSOS HUMANOS”. O objetivo principal desta pesquisa é analisar se as 

competências individuais desenvolvidas pelos egressos dos cursos de Tecnólogos 

em Recursos Humanos contribuem para a inserção no mercado de trabalho. 

 

Esta pesquisa destinada à dissertação de mestrado está sendo realizada junto aos 

egressos dos cursos de Tecnólogos de Recursos Humanos e os profissionais de 

Recursos Humanos das agências de RH da cidade de Belo Horizonte. Desta forma, 

através destes dois objetos de pesquisas terão condições de Identificar as 

competências adquiridas X as competências requeridas e levantar os possíveis gaps 

existentes e inferir neste resultado. 

 

O questionário está anexado a este e-mail e deve ser respondido para o seguinte e-

mail carlaasoares@ig.com.br até o dia 31/12/2013. Após o preenchimento lembre-se 

de salvar o questionário antes do envio. 

 

Contando com a colaboração de todos, coloco-me a inteira disposição para 

quaisquer informações que forem necessárias. 

 

Carla Adriana Soares Vieira         Maria Celeste Reis Lobo de Vasconcelos 

Mestranda      Orientadora 

 

 

mailto:carlaasoares@ig.com.br
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APÊNDICE D – Questionário enviado aos egressos  

 

 

 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração 

 

“COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS REQUERIDAS NA PERCEPÇÃO DOS 

TECNÓLOGOS E PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS”. 

 

Esta pesquisa é um trabalho acadêmico que tem por objetivo identificar se as 

competências desenvolvidas pelos egressos nos cursos de tecnólogos de Recursos 

humanos contribuem para a inserção no mercado de trabalho. 

 

Não é necessário que seja feita a identificação de quem está respondendo este 

questionário 

 

Seção 1: identificação das competências desenvolvidas nos cursos de 

Tecnólogos de Recursos Humanos 

 

Os itens descrevem as competências individuais. Solicitamos registrar a esquerda 

de cada um deles um número entre 0(zero) a 10(dez) que correspondam ao grau 

dessas competências desenvolvidas pelos tecnólogos de Recursos Humanos na sua 

formação acadêmica. Quanto mais próximo de 0(zero) menos foi adquirida esta 

competência e quanto mais próximo de 10(dez) a competência foi mais adquirida. 

 

Gentileza preencher com a numeração desta tabela todas as questões de 

conhecimento com marcação nos riscos. 
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    0        1     2     3     4     5     6     7     8     9         10 

 Não é              ______________________________________      Fortemente 

desenvolvida .         desenvolvida. 

 

1 SEÇÃO - VERIFICAÇÃO DO CHA – CONHECIMENTO, HABILIDADES E 

ATITUDES.    

 

1 Executar Administração de Pessoal 

1.1 _____ Formalizar processo de contratação de empregados 

1.2 _____ Processar folha de pagamento 

1.3 _____ Apurar valores relativos a encargos e impostos 

1.4 _____Coordenar programação de férias dos empregados 

1.5 _____Processar desligamentos de empregados 

1.6 _____Acompanhar a homologação da rescisão contratual 

1.7 _____Manter documentos pertinentes aos empregados ativos e inativos 

1.8 _____Administrar contratos de mão-de-obra terceirizada 

2 Administrar Plano de Cargos e Salários 

2.1 _____Planejar quadro de pessoal 

2.2 _____Elaborar descrição de cargos 

2.3 _____Pesquisar remuneração 

2.4 _____Analisar estatísticas de informações salariais 

2.5 _____Propor políticas de cargos e remunerações 

2.6 _____Efetuar manutenção de tabelas salariais 

2.7 _____Administrar política salarial da empresa 

2.8 _____Desenvolver modelos de remuneração fixa e variável 

2.9 _____Subsidiar negociações trabalhistas 

2.10_____Aplicar procedimentos para cumprimento dos acordos e convenções 

coletivos 

2.11 _____Analisar custos de pessoal da empresa 
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3 Promover ações de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal 

3.1 _____Elaborar orçamento destinado ao desenvolvimento e treinamento 

3.2 _____Diagnosticar necessidades de treinamento e desenvolvimento 

3.3 _____Elaborar programas de desenvolvimento 

3.4_____Pesquisar custos envolvidos nos programas de treinamento e 

desenvolvimento 

3.5 _____Contratar profissionais externos e instituições 

3.6 _____Preparar multiplicadores para treinamento 

3.7_____Elaborar materiais e programas didáticos para os programas de 

treinamento e desenvolvimento 

3.8 _____Acompanhar ou ministrar cursos de treinamento 

3.9 _____Realizar avaliação de reação dos treinados 

3.10 _____Avaliar o resultado do programa de treinamento desenvolvido 

3.11 _____Administrar programa de bolsas de estudo 

3.12 _____Elaborar plano de desenvolvimento para trainees e estagiários 

3.13_____ Administrar recursos destinados ao treinamento e desenvolvimento 

3.14_____Participar no desenvolvimento dos programas de gestão de qualidade 

3.15_____Promover a integração de novos funcionários na empresa 
 

4 Efetuar processo de Recrutamento e Seleção  

4.1_____Analisar descrição do cargo a ser preenchido 

4.2 _____Definir perfil do cargo 

4.3 _____Definir estratégias e fontes de recrutamento interno e externo 

4.4 _____Divulgar processo de recrutamento interno e externo 

4.5 _____Analisar currículos 

4.6 _____Conduzir entrevista de triagem 

4.7 _____Definir instrumentos de seleção 

4.8 _____Aplicar instrumentos de seleção 

4.9 _____Analisar resultados do processo seletivo 

4.10_____Realizar entrevistas com candidatos 
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4.11_____Avaliar perfil dos candidatos 

4.12_____Emitir parecer técnico do processo seletivo 

4.13_____Encaminhar candidato para entrevista com a área requisitante 

4.14_____Redigir roteiro de entrevista de desligamento de funcionários 

5 Gerir Plano de Benefícios 

5.1_____Pesquisar políticas de benefícios oferecidas no mercado 

5.2_____Propor política de benefícios 

5.3_____Participar das negociações com fornecedores dos planos de benefícios 

5.4_____Administrar os benefícios da empresa 

5.5_____Orientar empregados sobre benefícios 

5.6_____ Pesquisar grau de satisfação dos funcionários com benefícios existentes 

5.7_____Subsidiar elaboração do balanço social da empresa 
 

6 Administrar Relações de Trabalho 

6.1_____Subsidiar área jurídica com informações para defesa em causas 

trabalhistas 

6.2_____Participar de negociações sindicais 

6.3_____Orientar áreas da empresa sobre legislação trabalhista 

6.4_____Representar a empresa como preposto perante órgãos oficiais 

6.5_____Selecionar assessoria jurídica e peritos 

6.6_____Indicar testemunhas para depor em causas trabalhistas 

6.7_____Prestar esclarecimentos aos sindicatos e órgãos fiscalizadores 
 

7 Coordenar Sistemas de Avaliação de Desempenho 

7.1_____Elaborar parâmetros e instrumentos de avaliação de desempenho dos 

empregados 

7.2_____Assessorar gestores em avaliação de desempenho 

7.3_____Aplicar instrumentos de avaliação de desempenho 

7.4_____Apurar resultados do processo de avaliação de desempenho 

7.5_____Propor ações corretivas resultantes da avaliação 
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8  Gestão de Carreiras 

8.1 _____ Elaborar proposta de Planos de Carreiras e de Sucessão 

9 Programa de Qualidade de Vida 

9.1 _____ Identificar riscos potenciais de saúde 

9.2 _____ Promover campanhas para prevenção de doenças 

9.3 _____ Realizar diagnóstico do clima organizacional 

9.4 _____ Levantar a produtividade das pessoas 

9.5 _____ Levantar custos gerados nos programas de Qualidade de vida 

10 Projetos 

11 Pesquisa 

12.1_____Capacidade de elaborar relatórios 

12.2_____Capacidade de falar em público 

12.3_____Capacidade de representar a empresa junto a entidades de classe 

12.4_____ Capacidade de utilizar softwares aplicativos à área de RH 

 

12.5_____Capacidade de possuir empatia 

12.6_____Capacidade de agir com dinamismo 

12.7_____Capacidade de demonstrar flexibilidade 

12.8_____Capacidade de trabalhar em equipe 

12.9._____Capacidade de negociar com os funcionários 

12.10_____Capacidade de planejamento e organização 

12.11_____Capacidade de agir com diplomacia 

12.12_____Capacidade de persuadir pessoas 

12.13_____Capacidade de demonstrar iniciativa 

12.14____Capacidade de agir com liderança 

12.15_____Capacidade de analisar criticamente 

12.16_____Capacidade de agir de forma proativa 

12.17_____Capacidade de raciocínio lógico 
 

 12.18_____Capacidade de escolher na urgência 

 12.19 _____Capacidade de aprender com as experiências 

 12.20 _____Capacidade de assumir riscos 
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 12.21_____ Capacidade de empreender 

 12.22_____Capacidade de ter ética profissional 

 12.23_____Capacidade de transformar ações em experiências 

 12.24_____Capacidade de aprender com as lições 

 12.25_____Capacidade de construir competências a partir de competências 

organizacionais  

 12.26_____Capacidade de construir competências a partir das competências de 

outros indivíduos 

 12.27_____Capacidade de ir além do que é exigido pelo cargo 

 12.28_____Capacidade de saber decidir 

 12.29 ____ Capacidade de gerenciar 

 12.30 ____ Capacidade de superar conflitos 

 12.31 ____ Capacidade de conviver com regras 

 12.32 ____ Capacidade de construir normas negociadas 

12.33 ____ Capacidade de agir em sinergia 

12.34____ capacidade de analisar situações 

12.35____ Capacidade de desenvolver estratégias 

12.36 ___ Capacidade de identificar limites 

12.37 ____ Capacidade de liderança 

12.38 ____ Capacidade de motivação 

12.39 ____ Solução de problemas táticos e estratégicos 

12.40 ____ Diagnóstico de Cultura e Clima organizacional 

 

11 SEÇÃO – DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

1- Gênero  

(    ) Masculino       (    ) Feminino 

 

2- Faixa etária 

(    ) Até 24 anos      (    ) Entre 25 e 30 anos 

(    ) Entre 31 e 35 anos               (    ) Entre 36 a 40 anos 

(    ) Entre 41 a 45 anos     (    ) Entre 46 a 50 anos 

(    ) Acima de 50 anos 
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3 SEÇÃO - FORMAÇÃO 

 

1-Tipo de formação Superior: 

Curso Superior em: ______________________________________________ 

Pós- graduação Lato Sensu em: _____________________________________ 

Pós- graduação Strito Sensu (mestrado/doutorado) em: __________________ 

 

2-Ano de conclusão do curso de tecnólogo em RH:  

(    ) 2005       (    ) 2006   (    ) 2007     (    ) 2008 

(    ) 2009  (    ) 2010   (    ) 2011  (    ) 2012 

 

3-Motivação para escolha do curso de tecnólogo:  

(    ) A sua vocação natural 

(    ) A existência de amplas oportunidades no mercado de trabalho 

(    ) A falta de opção 

(    ) Por estar mais próximo de sua residência 

(    ) Por não ter passado no vestibular de outras faculdades/universidades 

(    ) Pelo valor da mensalidade 

(    ) Formação especialista que o curso proporciona 

(    ) Para ter o título de graduação 

(    ) Tempo do curso 

(    ) A empresa exigiu a sua capacitação em um curso superior 

 

4-Concepção em relação a sua formação profissional no curso: 

(    ) O curso atendeu plenamente as suas expectativas 

(    ) O curso atendeu parcialmente as suas expectativas 

(    ) O curso mão atendeu a sua expectativa 

 

5-Principal deficiência do curso: 

(    ) A fragilidade da grade curricular 

(    ) A não existência da relação entre a teoria e a prática 

(    ) A não realização de um estágio curricular 

(    ) A existência de um estágio curricular 

(    ) Os recursos do curso 
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(    ) A falta de conhecimento técnico e profissional dos professores 

(    ) Não houve nenhuma deficiência 

 

6-Durante a sua permanência no curso, a Instituição de ensino desenvolveu ofertas 

para sua capacitação como: 

(    ) Fóruns        (    ) Simpósios 

(    ) Congressos       (    )  Seminários 

(    ) Ciclo de palestras     (    ) Mini Cursos  

   

7 - Como é a exigência da sua capacitação profissional na atualidade?  

(     ) Inferior à recebida no curso em que se formou  

(     ) Compatível com a recebida no curso 

(     ) Superior à recebida no curso em que se formou. 

 

8. Qual o seu grau de satisfação com a área profissional em que o (a) Sr (a) fez o 

seu curso?  

(     ) Muito satisfeito       (     ) Satisfeito  

(     ) Indiferente        (     ) Insatisfeito  

(     ) Muito insatisfeito 

 

9 - Como foi o seu aprendizado durante o curso?  

(     ) Muito alto    (    ) Alto     (    ) Médio  

(     ) Baixo     (    ) Muito baixo 

        

4 SEÇÃO – MERCADO DE TRABALHO 

 

1-Você atua na área de Recursos Humanos? 

(    ) Sim       (    ) não 

 

Se sim, qual é o seu cargo nesta área? 

a) Analista de RH     b) Assistente de RH 

c) Coordenador de RH              d) Gerente de RH 

e) Auxiliar de RH 

 



103 
 

 

2-O curso de tecnólogo de Recursos humanos o auxiliou a ingressar no mercado de 

trabalho? 

(    ) Não, pois já trabalhava na área antes de fazer o curso 

(    ) Ainda não consegui trabalhar na área de recursos humanos 

(    ) Sim, auxiliou parcialmente, mas trabalho fora da área da minha formação 

(    ) Sim, auxiliou integralmente 

(    ) Já trabalhava na área e o curso me ajudou a manter no cargo 

(    ) Não auxiliou 

 

3-Quais foram às dificuldades encontradas para se inserir no mercado de trabalho? 

(    ) Falta de experiência na área de formação 

(    ) Não tive nenhuma dificuldade 

(   ) A formação acadêmica de tecnólogo de RH não atende às exigências do 

mercado de trabalho 

(  ) A formação acadêmica de tecnólogo de RH atende parcialmente às exigências 

do mercado de trabalho 

(    ) A oferta de emprego é reduzida para quem tem o curso de tecnólogo de 

Recursos Humanos 

 

4-Depois de formado quanto tempo você levou para estar empregado como 

profissional de Recursos Humanos? 

(    ) Nunca trabalhei como profissional de Recursos Humanos 

(    ) Já trabalhava como profissional de Recursos Humanos quando estudava 

(    ) Menos de 6 meses 

(    ) Menos de 1 ano 

(    ) Mais de 1 ano 

 

5- A sua formação universitária contribuiu para a sua inserção no mercado de 

trabalho? 

(    ) Sim        (    ) Não 

 

6 - Qual é o tipo de empresa em que trabalha/atuação?  

(    ) Microempresa           (    ) Pequena empresa        

(    ) Empresa de médio porte     (    ) Grande empresa      
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(    ) Serviço Público      (    ) Propriedade Rural 

(    ) Atua com consultoria     (    ) Atua com Auditoria 

(    ) Tem empresa própria     (    ) Palestrante 

 

7 – Após a sua formação em tecnólogo de Recursos Humanos você: 

(    ) Continuou no emprego anterior na mesma função  

(    ) Continuou no emprego anterior em função superior 

(    ) Constituiu uma empresa em seu nome 

(    ) Trabalha como autônomo 

 

8 - Qual a relação entre o seu trabalho atual e a sua formação?  

(    ) Fortemente relacionada com a área profissional do curso  

(    ) Fracamente relacionada com o curso 

(    ) Não tem nenhuma relação com o curso  

(    ) Ainda não trabalho 

 

Término 

Muito obrigada 
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APÊNDICE E – Análise fatorial 

 

Análise Fatorial 23 variáveis de competências 

 
 
Factor Analysis: X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; X8; X9; X10; X11; X12; X13; X14; X  
 
Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix 
 
 
Unrotated Factor Loadings and Communalities 
 
Variable  Factor1  Factor2  Factor3  Factor4  Factor5  Factor6  Factor7 
X1         -0,105   -0,363    0,534  
  -0,451   -0,151    0,026   -0,200 
X2          0,317   -0,476   -0,027    0,020   -0,483   -0,276   -0,111 
X3          0,356    0,144   -0,311   -0,375    0,294   -0,188   -0,021 
X4          0,808    0,136   -0,018   -0,000    0,121    0,098    0,273 
X5          0,796   -0,308    0,130   -0,078    0,112   -0,042    0,190 
X6          0,498   -0,282    0,033    0,129    0,469   -0,390    0,269 
X7          0,782   -0,370   -0,006   -0,119   -0,204   -0,007   -0,016 
X8          0,650    0,384    0,357    0,190    0,057   -0,095    0,134 
X9          0,260   -0,196   -0,014   -0,811   -0,014    0,227   -0,075 
X10         0,624    0,120    0,406   -0,109   -0,007    0,122   -0,257 
X11         0,282   -0,268   -0,409    0,024   -0,038   -0,236   -0,392 
X12         0,342   -0,066    0,538   -0,015    0,440    0,149   -0,239 
X13         0,524    0,125    0,065    0,401   -0,455    0,062    0,096 
X14         0,402    0,417    0,265    0,260    0,018   -0,404   -0,229 
X15         0,169    0,470    0,257   -0,329   -0,102    0,082   -0,165 
X16        -0,423   -0,106    0,478   -0,011    0,281   -0,169    0,401 
X17        -0,020    0,665   -0,217   -0,106    0,212   -0,250   -0,384 
X18        -0,113    0,035   -0,130   -0,389   -0,037   -0,733    0,100 
X19         0,351    0,254   -0,086   -0,160   -0,635   -0,132    0,259 
X20         0,314   -0,530   -0,247    0,284    0,122    0,205   -0,164 
X21         0,227    0,233   -0,422   -0,359    0,148    0,251    0,414 
X22         0,425   -0,166   -0,473    0,109    0,322    0,064   -0,171 
X23         0,359    0,576   -0,204    0,047   -0,044    0,297   -0,015 
 
Variance   4,6993   2,6101   2,0942   1,8369   1,7185   1,4468   1,2390 
% Var       0,204    0,113    0,091    0,080    0,075    0,063    0,054 
 
Variable  Factor8  Factor9  Factor10  Communality 
X1          0,368   -0,107    -0,097        0,850 
X2         -0,384    0,097     0,209        0,851 
X3          0,515    0,083     0,014        0,779 
X4         -0,061   -0,023    -0,138        0,794 
X5         -0,043    0,203    -0,029        0,846 
X6         -0,018   -0,103    -0,154        0,825 
X7         -0,037    0,082     0,109        0,824 
X8          0,031   -0,003     0,101        0,775 
X9         -0,135   -0,067     0,193        0,882 
X10         0,112    0,330    -0,227        0,834 
X11        -0,195    0,309    -0,404        0,826 
X12        -0,189   -0,159     0,196        0,783 
X13         0,243   -0,276    -0,176        0,841 
X14         0,134    0,020     0,382        0,854 
X15        -0,322   -0,427    -0,331        0,864 
X16        -0,348    0,099    -0,160        0,843 
X17        -0,155    0,068     0,056        0,789 
X18        -0,090   -0,267     0,038        0,812 
X19         0,011   -0,097    -0,013        0,717 
X20        -0,112   -0,297     0,234        0,761 
X21        -0,023    0,093     0,162        0,705 
X22         0,053   -0,377    -0,168        0,753 
X23        -0,308    0,117     0,042        0,705 
 
Variance   1,1054   0,9267    0,8376      18,5145 
% Var       0,048    0,040     0,036        0,805 
 
 
Rotated Factor Loadings and Communalities 
Varimax Rotation 
 
Variable  Factor1  Factor2  Factor3  Factor4  Factor5  Factor6  Factor7 
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X1         -0,020    0,001    0,835   -0,048    0,154   -0,311    0,067 
X2          0,189   -0,287    0,088    0,116   -0,129   -0,320   -0,579 
X3          0,212   -0,050   -0,017    0,139   -0,062   -0,190    0,795 
X4          0,730   -0,252   -0,297    0,065   -0,137   -0,079    0,155 
X5          0,841   -0,098    0,019    0,074   -0,090   -0,253    0,001 
X6          0,763    0,174    0,046    0,027   -0,244    0,205    0,096 
X7          0,588   -0,338    0,078    0,130   -0,250   -0,423   -0,097 
X8          0,561   -0,220   -0,159    0,531    0,081    0,093    0,033 
X9          0,118    0,032    0,081   -0,136   -0,055   -0,888    0,112 
X10         0,485   -0,096    0,160    0,329    0,200   -0,161    0,144 
X11         0,141    0,002   -0,060   -0,085   -0,167    0,017    0,025 
X12         0,376    0,427    0,165    0,389   -0,204   -0,196   -0,163 
X13         0,274   -0,734    0,057    0,153   -0,215    0,292   -0,047 
X14         0,166   -0,130   -0,059    0,883    0,031    0,126    0,052 
X15         0,013   -0,132   -0,053    0,067    0,076   -0,125   -0,039 
X16         0,171    0,493    0,109   -0,251    0,461    0,213   -0,356 
X17        -0,279    0,178   -0,431    0,455    0,109    0,027    0,293 
X18        -0,033   -0,045    0,084    0,068    0,107   -0,087    0,088 
X19         0,115   -0,761   -0,142    0,044    0,178   -0,162   -0,033 
X20         0,164    0,041    0,014   -0,027   -0,783   -0,110   -0,227 
X21         0,164   -0,086   -0,550   -0,232    0,024   -0,371    0,363 
X22         0,229   -0,000   -0,127   -0,091   -0,732    0,065    0,288 
X23         0,057   -0,173   -0,681    0,182    0,029   -0,108    0,034 
 
Variance   3,3086   2,0126   1,9077   1,8102   1,7835   1,7507   1,5712 
% Var       0,144    0,088    0,083    0,079    0,078    0,076    0,068 
 
Variable  Factor8  Factor9  Factor10  Communality 
X1          0,068   -0,119     0,076        0,850 
X2         -0,202    0,239    -0,400        0,851 
X3         -0,145    0,098    -0,100        0,779 
X4          0,133   -0,193     0,008        0,794 
X5          0,105    0,110    -0,164        0,846 
X6         -0,303    0,065    -0,054        0,825 
X7          0,089    0,130    -0,256        0,824 
X8          0,136   -0,187     0,187        0,775 
X9         -0,063   -0,184     0,002        0,882 
X10         0,475   -0,258    -0,278        0,834 
X11        -0,034    0,026    -0,875        0,826 
X12         0,216   -0,292     0,205        0,783 
X13         0,216   -0,133     0,056        0,841 
X14        -0,063    0,001     0,049        0,854 
X15        -0,059   -0,900     0,045        0,864 
X16        -0,215   -0,066     0,245        0,843 
X17        -0,178   -0,324    -0,226        0,789 
X18        -0,870   -0,089    -0,072        0,812 
X19        -0,172   -0,117     0,001        0,717 
X20         0,102    0,207    -0,040        0,761 
X21        -0,034    0,070     0,196        0,705 
X22        -0,042   -0,126    -0,188        0,753 
X23         0,272   -0,291    -0,043        0,705 
 
Variance   1,4981   1,4804    1,3916      18,5145 
% Var       0,065    0,064     0,061        0,805 
 
Factor Analysis: X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; X8; X9; X10; X11; X12; X13; X14; X  
 
Maximum Likelihood Factor Analysis of the Correlation Matrix 
 
* NOTE * Heywood case 
 
 
Unrotated Factor Loadings and Communalities 
 
Variable  Factor1  Factor2  Factor3  Factor4  Factor5  Factor6  Factor7 
X1          0,234   -0,089   -0,382   -0,176   -0,095    0,446    0,267 
X2         -0,003    0,087   -0,531    0,157   -0,081   -0,333    0,361 
X3          0,103    0,292    0,082    0,355   -0,099    0,190   -0,401 
X4          0,273    0,402   -0,080    0,245   -0,329   -0,471   -0,250 
X5          0,333    0,645   -0,326    0,090   -0,289   -0,217   -0,096 
X6         -0,248    0,833    0,000    0,039   -0,493    0,000   -0,000 
X7          0,376    0,424   -0,505    0,327   -0,161   -0,280    0,047 
X8          0,414    0,301    0,250    0,053   -0,266   -0,449    0,017 
X9          0,220   -0,027   -0,642    0,098   -0,136    0,208   -0,392 
X10         0,913    0,399   -0,000   -0,090   -0,010   -0,000   -0,000 
X11         0,102    0,210   -0,135    0,213    0,014    0,002    0,028 
X12         0,376   -0,137    0,000   -0,211   -0,891   -0,000   -0,000 
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X13         0,269    0,176    0,066    0,296   -0,002   -0,452    0,325 
X14         0,309    0,139    0,439    0,137   -0,238   -0,269    0,167 
X15         0,277   -0,043   -0,013   -0,023   -0,058    0,005    0,015 
X16        -0,248    0,053   -0,000   -0,964   -0,078    0,000    0,000 
X17         0,096   -0,066    0,479    0,109    0,051    0,053   -0,294 
X18        -0,274    0,093   -0,099   -0,072    0,089    0,038   -0,029 
X19         0,111    0,101   -0,162    0,135    0,230   -0,417   -0,002 
X20        -0,032    0,099   -0,241    0,266   -0,302   -0,044    0,111 
X21        -0,003   -0,036   -0,120    0,122    0,068   -0,273   -0,664 
X22        -0,001    0,249   -0,008    0,378   -0,250    0,006   -0,185 
X23         0,283    0,000    0,228    0,187    0,000   -0,322   -0,331 
 
Variance   2,1417   2,0177   1,8822   1,8054   1,6572   1,5725   1,4093 
% Var       0,093    0,088    0,082    0,078    0,072    0,068    0,061 
 
Variable  Factor8  Factor9  Factor10  Communality 
X1         -0,038   -0,078     0,399        0,685 
X2         -0,114   -0,293    -0,255        0,727 
X3         -0,050   -0,150     0,211        0,505 
X4          0,150    0,176     0,095        0,758 
X5         -0,124    0,005     0,016        0,797 
X6          0,000    0,000     0,000        1,000 
X7         -0,133   -0,068    -0,031        0,812 
X8          0,164   -0,047     0,230        0,682 
X9          0,189   -0,197     0,068        0,765 
X10        -0,000    0,000    -0,000        1,000 
X11        -0,101   -0,075    -0,432        0,322 
X12        -0,000    0,000    -0,000        1,000 
X13         0,095    0,212     0,188        0,594 
X14         0,015   -0,455     0,146        0,712 
X15         0,950    0,008    -0,006        0,985 
X16        -0,000   -0,000     0,000        1,000 
X17         0,278   -0,420    -0,244        0,659 
X18         0,211   -0,463     0,066        0,372 
X19         0,165   -0,194     0,235        0,414 
X20        -0,224    0,227    -0,287        0,429 
X21         0,061    0,036     0,109        0,568 
X22        -0,065    0,162    -0,212        0,377 
X23         0,198    0,051    -0,165        0,449 
 
Variance   1,3020   0,9584    0,8653      15,6118 
% Var       0,057    0,042     0,038        0,679 
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Quadro 1 – Cargas iniciais dos 6 primeiros fatores extraídos pelos método de estimação componentes principais, 
comunalidades e seus respectivos autovalores e percentuais de variância explicada 

 
 
  

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator  6 Fator 7 Fator 8 Fator 9 Fator 10 Comunalidade
Variância 

Especifíca

X1 -0,105 -0,363 0,534 -0,451 -0,151 0,026 -0,200 0,368 -0,107 -0,097 0,850 0,150

X2 0,317 -0,476 -0,027 0,020 -0,483 -0,276 -0,111 -0,384 0,097 0,209 0,851 0,149

X3 0,356 0,144 -0,311 -0,375 0,294 -0,188 -0,021 0,515 0,083 0,014 0,779 0,221

X4 0,808 0,136 -0,018 0,000 0,121 0,098 0,273 -0,061 -0,023 -0,138 0,794
0,206

X5 0,796 -0,308 0,130 -0,078 0,112 -0,042 0,190 -0,043 0,203 -0,029 0,846 0,154

X6 0,498 -0,282 0,033 0,129 0,469 -0,390 0,269 -0,018 -0,103 -0,154 0,825 0,175

X7 0,782 -0,370 -0,006 -0,119 -0,204 -0,007 -0,016 -0,037 0,082 0,109 0,824 0,176

X8 0,650 0,384 0,357 0,190 0,057 -0,095 0,134 0,031 -0,003 0,101 0,775 0,225

X9 0,260 -0,196 -0,014 -0,811 -0,014 0,227 -0,075 -0,135 -0,067 0,193 0,882 0,118

X10 0,624 0,120 0,406 -0,109 -0,007 0,122 -0,257 0,112 0,330 -0,227 0,834 0,166

X11 0,282 -0,268 -0,409 0,024 -0,038 -0,236 -0,392 -0,195 0,309 -0,404 0,826 0,174

X12 0,342 -0,066 0,538 -0,015 0,440 0,149 -0,239 -0,189 -0,159 0,196 0,783 0,217

X13 0,524 0,125 0,065 0,401 -0,455 0,062 0,096 0,243 -0,276 -0,176 0,841 0,159

X14 0,402 0,417 0,265 0,260 0,018 -0,404 -0,229 0,134 0,020 0,382 0,854 0,146

X15 0,169 0,470 0,257 -0,329 -0,102 0,082 -0,165 -0,322 -0,427 -0,331 0,864 0,136

X16 -0,423 -0,106 0,478 -0,011 0,281 -0,169 0,401 -0,348 0,099 -0,160 0,843 0,157

X17 -0,020 0,665 -0,217 -0,106 0,212 -0,250 -0,384 -0,155 0,068 0,056 0,789 0,211

X18 -0,113 0,035 -0,130 -0,389 -0,037 -0,733 0,100 -0,090 -0,267 0,038 0,812 0,188

X19 0,351 0,254 -0,086 -0,160 -0,635 -0,132 0,259 0,011 -0,097 -0,013 0,717 0,283

X20 0,314 -0,530 -0,247 0,284 0,122 0,205 -0,164 -0,112 -0,297 0,234 0,761 0,239

X21 0,227 0,233 -0,422 -0,359 0,148 0,251 0,414 -0,023 0,093 0,162 0,705 0,295

X22 0,425 -0,166 -0,473 0,109 0,322 0,064 -0,171 0,053 -0,377 -0,168 0,753 0,247

X23 0,359 0,576 -0,204 0,047 -0,044 0,297 -0,015 -0,308 0,117 0,042 0,705 0,295

Estatísticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Autovalores 4,699 2,610 2,094 1,837 1,719 1,447 1,239 1,105 0,927 0,838 18,515

% Var.Explic. 0,204 0,113 0,091 0,080 0,075 0,063 0,054 0,048 0,040 0,036 0,805

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 Fator 8 Fator 9 Fator 10 Comunalidade
Variância 

Especifíca

X1 -0,020 0,001 0,835 -0,048 0,154 -0,311 0,067 0,068 -0,119 0,076 0,850 0,150

X2 0,189 -0,287 0,088 0,116 -0,129 -0,320 -0,579 -0,202 0,239 -0,400 0,851 0,149

X3 0,212 -0,050 -0,017 0,139 -0,062 -0,190 0,795 -0,145 0,098 -0,100 0,779 0,221

X4 0,730 -0,252 -0,297 0,065 -0,137 -0,079 0,155 0,133 -0,193 0,008 0,794 0,206

X5 0,841 -0,098 0,019 0,074 -0,090 -0,253 0,001 0,105 0,110 -0,164 0,846 0,154

X6 0,763 0,174 0,046 0,027 -0,244 0,205 0,096 -0,303 0,065 -0,054 0,825 0,175

X7 0,588 -0,338 0,078 0,130 -0,250 -0,423 -0,097 0,089 0,130 -0,256 0,824 0,176

X8 0,561 -0,220 -0,159 0,531 0,081 0,093 0,033 0,136 -0,187 0,187 0,775 0,225

X9 0,118 0,032 0,081 -0,136 -0,055 -0,888 0,112 -0,063 -0,184 0,002 0,882 0,118

X10 0,485 -0,096 0,160 0,329 0,200 -0,161 0,144 0,475 -0,258 -0,278 0,834 0,166

X11 0,141 0,002 -0,060 -0,085 -0,167 0,017 0,025 -0,034 0,026 -0,875 0,826 0,174

X12 0,376 0,427 0,165 0,389 -0,204 -0,196 -0,163 0,216 -0,292 0,205 0,783 0,217

X13 0,274 -0,734 0,057 0,153 -0,215 0,292 -0,047 0,216 -0,133 0,056 0,841 0,159

X14 0,166 -0,130 -0,059 0,883 0,031 0,126 0,052 -0,063 0,001 0,049 0,854 0,146

X15 0,013 -0,132 -0,053 0,067 0,076 -0,125 -0,039 -0,059 -0,900 0,045 0,864 0,136

X16 0,171 0,493 0,109 -0,251 0,461 0,213 -0,356 -0,215 -0,066 0,245 0,843 0,157

X17 -0,279 0,178 -0,431 0,455 0,109 0,027 0,293 -0,178 -0,324 -0,226 0,789 0,211

X18 -0,033 -0,045 0,084 0,068 0,107 -0,087 0,088 -0,870 -0,089 -0,072 0,812 0,188

X19 0,115 -0,761 -0,142 0,044 0,178 -0,162 -0,033 -0,172 -0,117 0,001 0,717 0,283

X20 0,164 0,041 0,014 -0,027 -0,783 -0,110 -0,227 0,102 0,207 -0,040 0,761 0,239

X21 0,164 -0,086 -0,550 -0,232 0,024 -0,371 0,363 -0,034 0,070 0,196 0,705 0,295

X22 0,229 0,000 -0,127 -0,091 -0,732 0,065 0,288 -0,042 -0,126 -0,188 0,753 0,247

X23 0,057 -0,173 -0,681 0,182 0,029 -0,108 0,034 0,272 -0,291 -0,043 0,705 0,295

Estatísticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Autovalores 3,309 2,013 1,908 1,810 1,784 1,751 1,571 1,498 1,480 1,392 18,515

% Var.Explic. 0,144 0,088 0,083 0,079 0,078 0,076 0,068 0,065 0,064 0,061 0,805

Sem rotação

Rotação Varimax
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Item Analysis of X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; X8; ...  
 
Correlation Matrix 
 
         X1      X2      X3      X4      X5      X6      X7      X8      X9 
X2    0,043 
X3    0,000  -0,155 
X4   -0,197   0,143   0,304 
X5    0,034   0,315   0,192   0,590 
X6   -0,093   0,120   0,281   0,439   0,601 
X7    0,102   0,529   0,132   0,555   0,711   0,352 
X8   -0,151   0,020   0,183   0,596   0,407   0,281   0,317 
X9    0,298   0,171   0,255   0,136   0,304  -0,006   0,361  -0,089 
X10   0,195   0,018   0,180   0,391   0,556   0,108   0,484   0,496   0,183 
X11  -0,127   0,340   0,158   0,121   0,222   0,151   0,251  -0,097   0,013 
X12   0,222   0,026   0,012   0,289   0,275   0,223   0,157   0,341   0,187 
X13  -0,080   0,146  -0,014   0,417   0,290   0,093   0,347   0,341  -0,230 
X14  -0,115   0,045   0,104   0,175   0,187   0,162   0,152   0,557  -0,180 
X15   0,051  -0,102  -0,045   0,210  -0,037  -0,076  -0,033   0,266   0,249 
X16   0,114  -0,140  -0,345  -0,257  -0,113   0,106  -0,374  -0,117  -0,139 
X17  -0,294  -0,211   0,186  -0,011  -0,195  -0,100  -0,230   0,059  -0,055 
X18   0,054   0,094   0,169  -0,128  -0,088   0,099  -0,006  -0,092   0,093 
X19   0,000   0,253   0,124   0,225   0,154  -0,051   0,219   0,286   0,163 
X20  -0,124   0,253   0,005   0,077   0,295   0,250   0,350  -0,009   0,081 
X21  -0,249  -0,171   0,255   0,327   0,196  -0,058   0,122   0,040   0,286 
X22  -0,169  -0,002   0,200   0,326   0,238   0,345   0,287   0,053   0,073 
X23  -0,411  -0,110   0,109   0,361   0,072  -0,063   0,097   0,315   0,043 
 
        X10     X11     X12     X13     X14     X15     X16     X17     X18 
X11   0,157 
X12   0,317  -0,048 
X13   0,290   0,030   0,016 
X14   0,328  -0,024   0,280   0,330 
X15   0,238  -0,078   0,167   0,154   0,096 
X16  -0,117  -0,221   0,173  -0,342  -0,183  -0,044 
X17   0,050   0,037  -0,023  -0,161   0,337   0,275  -0,136 
X18  -0,208   0,061  -0,180  -0,175   0,083   0,115   0,135   0,158 
X19   0,127   0,035  -0,205   0,434   0,146   0,161  -0,171   0,026   0,130 
X20  -0,011   0,209   0,187   0,137  -0,083  -0,205  -0,220  -0,295  -0,158 
X21  -0,029   0,015  -0,083  -0,011  -0,029   0,043  -0,125   0,105   0,036 
X22   0,067   0,306   0,108   0,167  -0,000  -0,067  -0,332   0,081  -0,029 
X23   0,241   0,017   0,067   0,156   0,154   0,252  -0,250   0,331  -0,161 
 
        X19     X20     X21     X22 
X20  -0,103 
X21   0,144  -0,054 
X22  -0,013   0,411   0,192 
X23   0,308  -0,017   0,225   0,084 
 
Cell Contents: Pearson correlation 
 
 
Covariance Matrix 
 
          X1       X2       X3       X4       X5       X6       X7       X8 
X1    1,1186 
X2    0,0339   0,5590 
X3    0,0000  -0,0751   0,4192 
X4   -0,3220   0,1655   0,3040   2,3853 
X5    0,0169   0,1105   0,0582   0,4277   0,2201 
X6   -0,1186   0,1082   0,2198   0,8198   0,3410   1,4607 
X7    0,3051   1,1215   0,2429   2,4294   0,9463   1,2062   8,0395 
X8   -0,2034   0,0195   0,1508   1,1712   0,2432   0,4331   1,1441   1,6212 
X9    0,1186   0,0480   0,0621   0,0791   0,0537  -0,0028   0,3842  -0,0424 
X10   0,1017   0,0068   0,0576   0,2983   0,1288   0,0644   0,6780   0,3119 
X11  -0,1525   0,2887   0,1164   0,2113   0,1181   0,2073   0,8079  -0,1407 
X12   0,2542   0,0212   0,0085   0,4831   0,1398   0,2924   0,4831   0,4703 
X13  -0,1017   0,1319  -0,0107   0,7791   0,1647   0,1353   1,1893   0,5246 
X14  -0,0508   0,0141   0,0282   0,1130   0,0367   0,0819   0,1808   0,2966 
X15   0,0339  -0,0483  -0,0186   0,2051  -0,0110  -0,0585  -0,0593   0,2144 
X16   0,0847  -0,0732  -0,1565  -0,2785  -0,0370   0,0895  -0,7429  -0,1042 
X17  -0,4237  -0,2147   0,1638  -0,0226  -0,1243  -0,1638  -0,8870   0,1017 
X18   0,0508   0,0624   0,0977  -0,1768  -0,0370   0,1065  -0,0141  -0,1042 
X19   0,0000   0,1226   0,0520   0,2249   0,0469  -0,0401   0,4011   0,2356 
X20  -0,1695   0,2446   0,0045   0,1537   0,1791   0,3904   1,2825  -0,0153 
X21  -0,1864  -0,0907   0,1169   0,3576   0,0653  -0,0500   0,2458   0,0364 
X22  -0,2203  -0,0017   0,1593   0,6203   0,1373   0,5136   1,0000   0,0831 
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X23  -0,4576  -0,0864   0,0746   0,5864   0,0356  -0,0797   0,2881   0,4220 
 
          X9      X10      X11      X12      X13      X14      X15      X16 
X9    0,1412 
X10   0,0339   0,2441 
X11   0,0056   0,0881   1,2870 
X12   0,0763   0,1695  -0,0593   1,1737 
X13  -0,1045   0,1729   0,0412   0,0212   1,4607 
X14  -0,0282   0,0678  -0,0113   0,1271   0,1667   0,1751 
X15   0,0593   0,0746  -0,0559   0,1144   0,1178   0,0254   0,4008 
X16  -0,0367  -0,0407  -0,1757   0,1314  -0,2901  -0,0537  -0,0195   0,4912 
X17  -0,0282   0,0339   0,0565  -0,0339  -0,2655   0,1921   0,2373  -0,1299 
X18   0,0311  -0,0915   0,0616  -0,1737  -0,1884   0,0311   0,0653   0,0845 
X19   0,0395   0,0407   0,0260  -0,1441   0,3395   0,0395   0,0661  -0,0774 
X20   0,0395  -0,0068   0,3073   0,2627   0,2141  -0,0452  -0,1678  -0,1994 
X21   0,0763  -0,0102   0,0119  -0,0636  -0,0093  -0,0085   0,0195  -0,0619 
X22   0,0339   0,0407   0,4271   0,1441   0,2492  -0,0000  -0,0525  -0,2864 
X23   0,0169   0,1254   0,0203   0,0763   0,1983   0,0678   0,1678  -0,1847 
 
         X17      X18      X19      X20      X21      X22      X23 
X17   1,8531 
X18   0,1921   0,7963 
X19   0,0226   0,0751   0,4192 
X20  -0,5198  -0,1825  -0,0859   1,6734 
X21   0,1017   0,0229   0,0661  -0,0492   0,5025 
X22   0,1356  -0,0322  -0,0102   0,6542   0,1678   1,5153 
X23   0,4746  -0,1508   0,2102  -0,0237   0,1678   0,1085   1,1085 
 
 
Cronbach's Alpha = 0,6922 
 
Estatísticas Descritiva 
 

Variável N Média 
SE 

Mean 
Desvio-
Padrão 

Mínimo 1º quartil Mediana 3º quartil Máximo 

X1 60 8,000 0,137 1,058 5 7 8 9 10 

X2 60 8,183 0,097 0,748 7 8 8 9 10 

X3 60 8,767 0,084 0,648 7 8 9 9 10 

X4 60 7,567 0,199 1,544 2 7 8 9 9 

X5 60 8,317 0,061 0,469 8 8 8 9 9 

X6 60 7,783 0,156 1,209 3 7 8 9 10 

X7 60 5,167 0,366 2,835 0 3 4,5 8,75 9 

X8 60 7,350 0,164 1,273 3 7 8 8 9 

X9 60 8,833 0,049 0,376 8 9 9 9 9 

X10 60 8,600 0,064 0,494 8 8 9 9 9 

X11 60 7,633 0,146 1,134 6 7 7,5 9 10 

X12 60 8,250 0,140 1,083 4 7,25 8 9 10 

X13 60 8,383 0,156 1,209 3 8 9 9 10 

X14 60 8,833 0,054 0,419 7 9 9 9 9 

X15 60 8,350 0,082 0,633 7 8 8 9 9 

X16 60 9,483 0,091 0,701 7 9 10 10 10 

X17 60 8,333 0,176 1,361 3 8 9 9 10 

X18 60 8,483 0,115 0,892 7 8 9 9 10 

X19 60 8,433 0,084 0,648 7 8 9 9 9 

X20 60 8,233 0,167 1,294 4 8 9 9 10 

X21 60 8,850 0,092 0,709 7 9 9 9 10 

X22 60 8,100 0,159 1,231 4 8 8 9 10 

X23 60 8,100 0,136 1,053 6 7 8 9 10 
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Descriptive Statistics: X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; X8; ...  
 
          Total 
Variable  Count    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1   Median       Q3 
X1           60   8,000    0,137   1,058    5,000   7,000    8,000    9,000 
X2           60  8,1833   0,0965  0,7477   7,0000  8,0000   8,0000   9,0000 
X3           60  8,7667   0,0836  0,6475   7,0000  8,0000   9,0000   9,0000 
X4           60   7,567    0,199   1,544    2,000   7,000    8,000    9,000 
X5           60  8,3167   0,0606  0,4691   8,0000  8,0000   8,0000   9,0000 
X6           60   7,783    0,156   1,209    3,000   7,000    8,000    9,000 
X7           60   5,167    0,366   2,835    0,000   3,000    4,500    8,750 
X8           60   7,350    0,164   1,273    3,000   7,000    8,000    8,000 
X9           60  8,8333   0,0485  0,3758   8,0000  9,0000   9,0000   9,0000 
X10          60  8,6000   0,0638  0,4940   8,0000  8,0000   9,0000   9,0000 
X11          60   7,633    0,146   1,134    6,000   7,000    7,500    9,000 
X12          60   8,250    0,140   1,083    4,000   7,250    8,000    9,000 
X13          60   8,383    0,156   1,209    3,000   8,000    9,000    9,000 
X14          60  8,8333   0,0540  0,4185   7,0000  9,0000   9,0000   9,0000 
X15          60  8,3500   0,0817  0,6331   7,0000  8,0000   8,0000   9,0000 
X16          60  9,4833   0,0905  0,7009   7,0000  9,0000  10,0000  10,0000 
X17          60   8,333    0,176   1,361    3,000   8,000    9,000    9,000 
X18          60   8,483    0,115   0,892    7,000   8,000    9,000    9,000 
X19          60  8,4333   0,0836  0,6475   7,0000  8,0000   9,0000   9,0000 
X20          60   8,233    0,167   1,294    4,000   8,000    9,000    9,000 
X21          60  8,8500   0,0915  0,7089   7,0000  9,0000   9,0000   9,0000 
X22          60   8,100    0,159   1,231    4,000   8,000    8,000    9,000 
X23          60   8,100    0,136   1,053    6,000   7,000    8,000    9,000 
 
 
Variable  Maximum 
X1         10,000 
X2        10,0000 
X3        10,0000 
X4          9,000 
X5         9,0000 
X6         10,000 
X7          9,000 
X8          9,000 
X9         9,0000 
X10        9,0000 
X11        10,000 
X12        10,000 
X13        10,000 
X14        9,0000 
X15        9,0000 
X16       10,0000 
X17        10,000 
X18        10,000 
X19        9,0000 
X20        10,000 
X21       10,0000 
X22        10,000 
X23        10,000 
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Item Analysis of X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; X8; ...  
 
Correlation Matrix 
 
         X1      X2      X3      X4      X5      X6      X7      X8      X9 
X2    0,043 
X3    0,000  -0,155 
X4   -0,197   0,143   0,304 
X5    0,034   0,315   0,192   0,590 
X6   -0,093   0,120   0,281   0,439   0,601 
X7    0,102   0,529   0,132   0,555   0,711   0,352 
X8   -0,151   0,020   0,183   0,596   0,407   0,281   0,317 
X9    0,298   0,171   0,255   0,136   0,304  -0,006   0,361  -0,089 
X10   0,195   0,018   0,180   0,391   0,556   0,108   0,484   0,496   0,183 
X11  -0,127   0,340   0,158   0,121   0,222   0,151   0,251  -0,097   0,013 
X12   0,222   0,026   0,012   0,289   0,275   0,223   0,157   0,341   0,187 
X13  -0,080   0,146  -0,014   0,417   0,290   0,093   0,347   0,341  -0,230 
X14  -0,115   0,045   0,104   0,175   0,187   0,162   0,152   0,557  -0,180 
X15   0,051  -0,102  -0,045   0,210  -0,037  -0,076  -0,033   0,266   0,249 
X16   0,114  -0,140  -0,345  -0,257  -0,113   0,106  -0,374  -0,117  -0,139 
X17  -0,294  -0,211   0,186  -0,011  -0,195  -0,100  -0,230   0,059  -0,055 
X18   0,054   0,094   0,169  -0,128  -0,088   0,099  -0,006  -0,092   0,093 
X19   0,000   0,253   0,124   0,225   0,154  -0,051   0,219   0,286   0,163 
X20  -0,124   0,253   0,005   0,077   0,295   0,250   0,350  -0,009   0,081 
X21  -0,249  -0,171   0,255   0,327   0,196  -0,058   0,122   0,040   0,286 
X22  -0,169  -0,002   0,200   0,326   0,238   0,345   0,287   0,053   0,073 
X23  -0,411  -0,110   0,109   0,361   0,072  -0,063   0,097   0,315   0,043 
 
        X10     X11     X12     X13     X14     X15     X16     X17     X18 
X11   0,157 
X12   0,317  -0,048 
X13   0,290   0,030   0,016 
X14   0,328  -0,024   0,280   0,330 
X15   0,238  -0,078   0,167   0,154   0,096 
X16  -0,117  -0,221   0,173  -0,342  -0,183  -0,044 
X17   0,050   0,037  -0,023  -0,161   0,337   0,275  -0,136 
X18  -0,208   0,061  -0,180  -0,175   0,083   0,115   0,135   0,158 
X19   0,127   0,035  -0,205   0,434   0,146   0,161  -0,171   0,026   0,130 
X20  -0,011   0,209   0,187   0,137  -0,083  -0,205  -0,220  -0,295  -0,158 
X21  -0,029   0,015  -0,083  -0,011  -0,029   0,043  -0,125   0,105   0,036 
X22   0,067   0,306   0,108   0,167  -0,000  -0,067  -0,332   0,081  -0,029 
X23   0,241   0,017   0,067   0,156   0,154   0,252  -0,250   0,331  -0,161 
 
        X19     X20     X21     X22 
X20  -0,103 
X21   0,144  -0,054 
X22  -0,013   0,411   0,192 
X23   0,308  -0,017   0,225   0,084 
 
Cell Contents: Pearson correlation 
 
 
Covariance Matrix 
 
          X1       X2       X3       X4       X5       X6       X7       X8 
X1    1,1186 
X2    0,0339   0,5590 
X3    0,0000  -0,0751   0,4192 
X4   -0,3220   0,1655   0,3040   2,3853 
X5    0,0169   0,1105   0,0582   0,4277   0,2201 
X6   -0,1186   0,1082   0,2198   0,8198   0,3410   1,4607 
X7    0,3051   1,1215   0,2429   2,4294   0,9463   1,2062   8,0395 
X8   -0,2034   0,0195   0,1508   1,1712   0,2432   0,4331   1,1441   1,6212 
X9    0,1186   0,0480   0,0621   0,0791   0,0537  -0,0028   0,3842  -0,0424 
X10   0,1017   0,0068   0,0576   0,2983   0,1288   0,0644   0,6780   0,3119 
X11  -0,1525   0,2887   0,1164   0,2113   0,1181   0,2073   0,8079  -0,1407 
X12   0,2542   0,0212   0,0085   0,4831   0,1398   0,2924   0,4831   0,4703 
X13  -0,1017   0,1319  -0,0107   0,7791   0,1647   0,1353   1,1893   0,5246 
X14  -0,0508   0,0141   0,0282   0,1130   0,0367   0,0819   0,1808   0,2966 
X15   0,0339  -0,0483  -0,0186   0,2051  -0,0110  -0,0585  -0,0593   0,2144 
X16   0,0847  -0,0732  -0,1565  -0,2785  -0,0370   0,0895  -0,7429  -0,1042 
X17  -0,4237  -0,2147   0,1638  -0,0226  -0,1243  -0,1638  -0,8870   0,1017 
X18   0,0508   0,0624   0,0977  -0,1768  -0,0370   0,1065  -0,0141  -0,1042 
X19   0,0000   0,1226   0,0520   0,2249   0,0469  -0,0401   0,4011   0,2356 
X20  -0,1695   0,2446   0,0045   0,1537   0,1791   0,3904   1,2825  -0,0153 
X21  -0,1864  -0,0907   0,1169   0,3576   0,0653  -0,0500   0,2458   0,0364 
X22  -0,2203  -0,0017   0,1593   0,6203   0,1373   0,5136   1,0000   0,0831 
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X23  -0,4576  -0,0864   0,0746   0,5864   0,0356  -0,0797   0,2881   0,4220 
 
          X9      X10      X11      X12      X13      X14      X15      X16 
X9    0,1412 
X10   0,0339   0,2441 
X11   0,0056   0,0881   1,2870 
X12   0,0763   0,1695  -0,0593   1,1737 
X13  -0,1045   0,1729   0,0412   0,0212   1,4607 
X14  -0,0282   0,0678  -0,0113   0,1271   0,1667   0,1751 
X15   0,0593   0,0746  -0,0559   0,1144   0,1178   0,0254   0,4008 
X16  -0,0367  -0,0407  -0,1757   0,1314  -0,2901  -0,0537  -0,0195   0,4912 
X17  -0,0282   0,0339   0,0565  -0,0339  -0,2655   0,1921   0,2373  -0,1299 
X18   0,0311  -0,0915   0,0616  -0,1737  -0,1884   0,0311   0,0653   0,0845 
X19   0,0395   0,0407   0,0260  -0,1441   0,3395   0,0395   0,0661  -0,0774 
X20   0,0395  -0,0068   0,3073   0,2627   0,2141  -0,0452  -0,1678  -0,1994 
X21   0,0763  -0,0102   0,0119  -0,0636  -0,0093  -0,0085   0,0195  -0,0619 
X22   0,0339   0,0407   0,4271   0,1441   0,2492  -0,0000  -0,0525  -0,2864 
X23   0,0169   0,1254   0,0203   0,0763   0,1983   0,0678   0,1678  -0,1847 
 
         X17      X18      X19      X20      X21      X22      X23 
X17   1,8531 
X18   0,1921   0,7963 
X19   0,0226   0,0751   0,4192 
X20  -0,5198  -0,1825  -0,0859   1,6734 
X21   0,1017   0,0229   0,0661  -0,0492   0,5025 
X22   0,1356  -0,0322  -0,0102   0,6542   0,1678   1,5153 
X23   0,4746  -0,1508   0,2102  -0,0237   0,1678   0,1085   1,1085 
 
 
Item and Total Statistics 
 
          Total 
Variable  Count    Mean  StDev 
X1           60    8,00   1,06 
X2           60    8,18   0,75 
X3           60    8,77   0,65 
X4           60    7,57   1,54 
X5           60    8,32   0,47 
X6           60    7,78   1,21 
X7           60    5,17   2,84 
X8           60    7,35   1,27 
X9           60    8,83   0,38 
X10          60    8,60   0,49 
X11          60    7,63   1,13 
X12          60    8,25   1,08 
X13          60    8,38   1,21 
X14          60    8,83   0,42 
X15          60    8,35   0,63 
X16          60    9,48   0,70 
X17          60    8,33   1,36 
X18          60    8,48   0,89 
X19          60    8,43   0,65 
X20          60    8,23   1,29 
X21          60    8,85   0,71 
X22          60    8,10   1,23 
X23          60    8,10   1,05 
Total        60  188,03   9,28 
 
 
Cronbach's Alpha = 0,6922 
 
 
Omitted Item Statistics 
 
                       Adj.               Squared 
Omitted   Adj. Total  Total   Item-Adj.  Multiple  Cronbach's 
Variable        Mean  StDev  Total Corr      Corr       Alpha 
X1           180,033  9,366     -0,1420    0,5959      0,7139 
X2           179,850  9,036      0,2826    0,6234      0,6819 
X3           179,267  9,072      0,2820    0,6346      0,6830 
X4           180,467  8,148      0,6857    0,7827      0,6266 
X5           179,717  8,929      0,7258    0,8385      0,6686 
X6           180,250  8,694      0,4279    0,7859      0,6650 
X7           182,867  7,261      0,6136    0,8112      0,6299 
X8           180,683  8,597      0,4794    0,7700      0,6586 
X9           179,200  9,168      0,2656    0,7182      0,6871 
X10          179,433  9,005      0,5273    0,7794      0,6753 
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X11          180,400  8,964      0,2163    0,4113      0,6854 
X12          179,783  8,903      0,2904    0,6076      0,6789 
X13          179,650  8,810      0,3264    0,7324      0,6750 
X14          179,200  9,128      0,3328    0,6892      0,6843 
X15          179,683  9,155      0,1569    0,6110      0,6893 
X16          178,550  9,521     -0,3834    0,6902      0,7174 
X17          179,700  9,294     -0,0871    0,5890      0,7176 
X18          179,550  9,262     -0,0327    0,4304      0,7024 
X19          179,600  9,073      0,2810    0,6327      0,6830 
X20          179,800  8,934      0,1962    0,5263      0,6881 
X21          179,183  9,148      0,1428    0,5819      0,6900 
X22          179,933  8,762      0,3589    0,5342      0,6717 
X23          179,933  8,989      0,2174    0,5372      0,6852 
 
 
 

 

 

 


