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RESUMO

Este estudo teve como objetivo identificar e analisar as competências profissionais
requeridas do administrador, na percepção dos discentes do curso de bacharel em
Administração da cidade de Montes Claros - MG. Para a consecução desse objetivo
foi desenvolvida uma pesquisa de campo, na forma de um estudo de caso descritivo,
com abordagem quantitativa. A pesquisa de campo utilizou como instrumento de
coleta de dados o questionário autorrespondido. Os dados foram coletados por meio
de 33 questões, as quais foram baseadas nas competências preconizadas por
Sant'Anna (2002) e nas competências mais requeridas pelo mercado de trabalho
pesquisadas por Santos (2013). As competências de Sant’Anna compuseram o
construto competências do Administrador e os de Santos (2013), o construto
mercado de Trabalho. Os resultados obtidos no construto competências do
administrador apontam como competências profissionais mais percebidas pelos
discentes: a) O administrador deve ter capacidade de comprometer-se com os
objetivos da organização; b) A função de administrador exige iniciativa de ação e
decisão; c) É importante para o administrador ter autocontrole emocional; d) É
função do administrador de empresas gerar resultados efetivos para a empresa; e e)
Saber lidar com situações novas e inusitadas faz parte do cargo de administrador. Já
no construto mercado de trabalho, as percepções dos discentes mais realçadas
foram: a) Ser ético é fundamental para a função de administrador; b) É fundamental
para o administrador ser resiliente (ter capacidade de lidar com problemas e de
superar obstáculos). Foi identificado um gap entre as competências mais valorizadas
pelo mercado e aquelas priorizadas pelos discentes.
Palavras-chave: Discente em administração. Competência profissional. Mercado de
trabalho. Competência individual. Competências do administrador.

ABSTRACT

This study aimed to identify and analyze the perception of management students of
the professional skills required as an administrator. To achieve this goal we
developed a field research in the form of a descriptive case study with a quantitative
approach. The fieldwork used as data collection instrument a questionnaire in which
data was collected through 33 questions. The questions were based on skills
recommended by Sant 'Anna (2002) and the most required skills by the labor market,
researched by Santos (2013). The competences of Sant’Anna composed the
"administrator's competences" and Santos’ (2013 ) the construct "labor market". The
results obtained in the construct "Administrator's competences" show the
professional skills mostly perceived by students: a) The administrator must be able to
commit to the organization's goals; b) The administrator’s role requires action and
decision initiative; c) It is important for the administrator to have emotional selfcontrol; d) The role of the business administrator generates effective results for the
company; e) Dealing with new and unusual situations is part of the administrator’s
post. In the construct "labor market" the following perceptions of the students were
highlighted: a) Being ethical is essential for the role of the administrator; b) It is
important for a manager to be resilient (be able to deal with problems, overcome
obstacles). A gap between the skills most valued by the market and those prioritized
by teachers was identified.

Key Words: Student in administration. Professional
market.individual competence. Manager competence.
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1 INTRODUÇÃO

A globalização e a tecnologia têm alterado a dinâmica das organizações. A
permanência das empresas, nesse cenário, está intimamente relacionada à criação
e ao desenvolvimento de estratégias, recursos e meios que lhes confiram
diferenciais competitivos. As mudanças globais, as novas tecnologias e o aumento
das expectativas dos clientes geram necessidades e, com isso, novas oportunidades
de expansão das empresas e, consequentemente, maior demanda de emprego no
mercado de trabalho.

O mercado está cada vez mais exigente no que se refere às demandas por
competências.

Dutra

(2001)

define

competência

como

um

conjunto

de

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para que a pessoa desenvolva
suas atribuições e responsabilidades. Por isso, os profissionais devem se preparar
para as oportunidades nas organizações. Os processos seletivos exigem cada vez
mais dos profissionais.
Nesse contexto, a seleção de profissionais mantém a lógica que lhe é intrínseca –
busca os melhores entre aqueles que postulam trabalho. A demanda por
profissionais capacitados acaba por gerar mudanças qualitativas nos processos de
recrutamento, seleção e contratação.
A formação profissional passa a ser “o cerne das evoluções tecnológicas e
organizacionais” (Valentim, 2000, p. 20). Dessa forma, as instituições de ensino
superior

figuram

como

principais

instrumentos

de

desenvolvimento

das

competências pessoais e profissionais dos discentes.

Perrenoud (2005) pondera sobre as competências necessárias ao indivíduo e
ressalta o desafio da escola:

O desafio da escola obrigatória são as competências que fazem de nós não
apenas trabalhadores independentes ou assalariados, mas seres autônomos,
cidadãos responsáveis, pessoas que têm uma vida privada, familiar, espiritual,
sexual, associativa, de lazer, de engajamento em diversos projetos e em
diversas causas [...] É urgente reconstruir uma transposição didática com base
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em sondagens sérias a respeito do que as pessoas precisam efetivamente
(Perrenoud, 2005, p. 71)
A compatibilidade ensejada pelos mecanismos de mercado e a formação
profissional poderão ser muito dificultadas por lacunas entre os conhecimentos
compartilhados nas instituições de ensino superior e o que o mercado de trabalho
exige para a inserção e o crescimento na carreira profissional (Pires et al., 2005).

Para Le Boterf (2003), o processo de desenvolvimento de competências individuais
ocorre a partir da conjugação dos elementos: educação formal, educação
continuada e experiência social e profissional. Percebe-se que, para o autor, as
Instituições de Ensino Superior (IES) figuram como relevantes instrumentos sociais
que devem contribuir para o desenvolvimento das competências de seus discentes,
objetivando prepará-los para a inserção no mercado de trabalho.

As IES devem buscar realizar o propósito da qualificação profissional, qual seja o de
facilitar a formação dos indivíduos, construtores de sua vida e participantes ativos da
construção, reconstrução e sustentação da realidade social (Vergara, 2003).
Educação pressupõe o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de
competências que se referem ao aprender a conhecer, a fazer, a compartilhar, a ser
(Delors, 1994)

O conceito de qualificação tem-se associado aos aspectos de formação do
trabalhador, incluindo a educação escolar, a formação técnica e a experiência
profissional. Conforme Fleury e Fleury (2000, p. 19), a qualificação é definida pelos
“requisitos associados à posição, ou cargo, ou pelos saberes ou estoque de
conhecimentos da pessoa, os quais podem se classificados e certificados pelo
sistema educacional, já o conceito de competência procura ir além do conceito de
qualificação”.

Segundo Fleury e Fleury (2000), competência é o saber agir responsável, que
mobiliza, integra e transfere conhecimentos e habilidades que agreguem valor
econômico à organização e valor social ao indivíduo. Ferretti (1997, p. 258)
considera que a noção de competência “representa a atualização do conceito de
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qualificação, segundo as perspectivas do capital, tendo em vista adequá-lo às novas
formas pelas quais se organiza para obter maior e mais rápida valorização”.
Sant'Anna (2002) menciona que a questão da qualificação é o debate que se trava
no âmbito da educação e da sociologia do trabalho quanto ao deslocamento, ou não,
da noção de qualificação para a de competência, debate que está longe de
consenso.

O processo de ensino-aprendizagem praticado nas IES deve pautar em uma relação
provocadora de curiosidade, criadora de oportunidades e desenvolvedora de
habilidades intelectuais, emocionais e sociais. Portanto, a formação profissional nas
IES oportuniza o desenvolvimento de competências que possibilitam construir e
reconstruir o conhecimento, preparando o discente para o mercado de trabalho
(Gandra, 2014)

O descompasso entre a formação profissional e o mercado de trabalho é
apresentado na pesquisa da agência Brasil, realizada em maio de 2013, sobre
educação em nove países. Apurou-se que 40% dos empregadores entrevistados
citaram a falta de competência como o principal motivo para que as oportunidades
de emprego deixassem de ser preenchidas pelos recém-formados (Gandra, 2014)

Corroborando a pesquisa da agência Brasil, a revista Exame, na edição de janeiro
de 2013, publicou matéria que ressalta a carência das competências necessárias ao
sucesso dos discentes. Infere-se que as competências individuais necessárias para
a inserção dos egressos no mercado de trabalho devem ser desenvolvidas durante o
período de formação profissional nas IES (Abrantes, 2013).

Face ao número de cursos de graduação em Administração de Empresas
modalidade presencial oferecidos na cidade de Montes Claros/MG por instituições
públicas e privadas - Universidade Estadual de Montes Claros/MG (UNIMONTES),
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) -, Faculdades Integradas do Norte de
Minas (FUNORTE), Faculdade Pitágoras (FIP) e Faculdades Santo Agostinho
(FASA) -, percebe-se a importância de uma pesquisa que investigue se os discentes
dos cursos de Administração da cidade apresentam as competências exigidas pelo
mercado de trabalho.
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Montes Claros, com uma população de 385.898 habitantes (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, 2010), está situada na mesorregião Norte de Minas
Gerais. Dos 89 municípios que compõem a região Norte de Minas, é o maior e mais
importante núcleo urbano (Leite & Pereira, 2008). É a sexta maior cidade de Minas
Gerais, atrás apenas da Capital, Belo Horizonte, com 2.479.175 habitantes,
Uberlândia, com 646.673, Contagem, com 637.961, Juiz de Fora, com 545.942, e
Betim, com 406.474.
Pereira (2007) expõe que Montes Claros é um centro econômico regional,
apresentando-se entre as dez cidades mais importantes na composição do Produto
Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais. O setor de serviços se destaca na economia do
município, uma vez que Montes Claros é referência na oferta de um comércio amplo
e diversificado, bem como de serviços ligados à saúde e à educação superior. Esses
serviços atraem, diariamente, um número expressivo de pessoas de outros
municípios da região e, até mesmo, de outros estados, como da Bahia. A evolução
do segmento educacional e sua diversidade, especialmente no ensino superior,
apontam para a importância desse ramo como dinamizador do setor terciário e da
própria economia da cidade, que, por sua vez, reitera seu alcance regional.

Diante do exposto, surge a seguinte pergunta que norteará a pesquisa: Quais são as
competências profissionais requeridas do administrador, na percepção dos discentes
de curso de graduação?

1.1 Objetivos do estudo

O objetivo geral da dissertação é identificar e analisar as competências profissionais
requeridas do administrador; na percepção dos discentes do curso de bacharel em
Administração de Montes Claros/MG.

Para a consecução desse objetivo, foram traçados os seguintes objetivos
específicos:

a) Efetuar revisão da literatura sobre as competências.
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b) Caracterizar as variáveis demográficas e o ciclo de formação dos
discentes.
c) Identificar a percepção dos discentes sobre as competências do
administrador, com base na literatura (Sant'Anna, 2002) e as competências do
mercado, de acordo Santos (2013).
d) Investigar a existência de correlações entre as competências requeridas
pelo mercado de trabalho, e as competências do administrador percebidas
pelos discentes.
e) Identificar possíveis correlações entre as competências requeridas pelo
mercado de trabalho e as percebidas pelos discentes, com base em dados
demográficos e no ciclo de formação dos discentes.

1.2 Justificativa

A relevância da competência no agir profissional e organizacional tem sido objeto de
estudos na área da Administração, como por exemplo, Araújo (2001); Dutra (2001);
Fleury (2008); Brandão e Guimarães (2007); Zarifian (2001). Esses estudos
possuem em comum a afirmação de que o conhecimento, a habilidade e a prática
profissional do indivíduo revelam sua competência. Esses autores afirmam, ainda,
que contar com profissionais competentes em uma organização é condição básica
para a competência organizacional.

A escolha deste tema se justifica pela sua relevância e pertinência para a academia,
uma vez que é um estudo pioneiro nas instituições pesquisadas e uma oportunidade
de ampliar a pesquisa científica sobre as competências profissionais requeridas do
administrador na percepção dos discentes em Montes Claros/MG. A pesquisa
poderá apresentar informações evidenciando se há alinhamento entre a percepção
dos discentes e mercado de trabalho.

Este trabalho é, para a pesquisadora, uma reflexão sobre um tema importante que
proporciona

conhecimento

e

aprendizado

na

área,

visando

uma

melhor

compreensão sobre competências profissionais requeridas do administrador. A partir
do estudo, torna-se oportuna a comparação entre a teoria e a realidade do mercado
de trabalho, permitindo, assim, uma melhor compreensão sobre o tema.
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1.3 Estrutura da pesquisa

Este estudo compõe-se de cinco capítulos. No primeiro capítulo, que compreende
esta introdução, faz-se a contextualização do tema em questão.

No segundo capítulo, realiza-se uma revisão histórica sobre o ensino superior no
Brasil, fazendo-se uma breve retomada da origem dos cursos de Administração no
País, além de focalizar abordagens e noções sobre competências e teorias que
servem de suporte para conceituação do tema.

No terceiro capítulo, trata-se dos aspectos metodológicos: o método utilizado, coleta
e uso dos instrumentos na pesquisa de campo, incluindo a descrição das
organizações envolvidas, e os processos de análise e interpretação dos dados
pesquisados.

No quarto capítulo, são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, com o
intuito de responder aos objetivos propostos. O capítulo é composto por cinco
seções, que foram assim distribuídas: revisão da literatura sobre as competências;
análise descritiva das variáveis demográficas e o ciclo de formação do discente; as
competências do administrador e as requeridas pelo mercado; correlações entre o
‘Mercado de Trabalho’ e as ‘Competências do Administrador’; Correlações entre
‘Mercado de Trabalho’, dados demográficos e ciclo de formação dos discentes.

No quinto capítulo, formulam-se as considerações finais. As referências são listadas
na sequência, seguidas de apêndices e anexos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo discorre sobre o ensino superior no Brasil, detendo-se no curso de
Administração de Empresas. Aborda, ainda, a diversidade e perspectivas das
noções de competências.

2.1 Ensino superior no Brasil

Segundo Souza (2004), a Educação Superior pode ser caracterizada como uma
instituição social estável e duradoura, concebida a partir de normas e valores da
sociedade, tendo como principal objetivo formar a elite intelectual e científica da
cidade a que serve.

As universidades são centros de criação, transmissão e difusão da cultura, da
ciência e da tecnologia, cujos fins são, primeiramente, três: a) formação humana,
cultural, científica e técnica; b) realização de investigação, fundamental e aplicada;
c) prestação de serviços à comunidade, numa perspectiva de valorização recíproca
(Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 43).

As Instituições de Educação Superior (IES), a partir da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), de 1996, constituem unidades educacionais de grande
relevância para a formação dos profissionais que irão atuar na sociedade em
diversas áreas, como artísticas, exatas, humanas e sociais, em empresas tanto
públicas como privadas (Kauling, et al., 2010).

Teixeira (1998) assevera que a história das IES no Brasil teve início tardio. Ele
destaca que o ensino superior brasileiro é um caso atípico no contexto latinoamericano, pois, enquanto a Espanha propagou universidades pelas suas colônias,
Portugal deixou o Brasil atrelado às universidades das metrópoles, de Coimbra e
Évora.

No século XIX, a partir da proclamação da independência, ocorreu no País o
crescimento de escolas superiores, no modelo de unidades desconexas, voltadas
para a formação profissional. Surgiram algumas tentativas de criar a primeira
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universidade no Brasil. O projeto de 1843 visava criar a Universidade de Pedro II, e
o de 1847, do Visconde de Goiânia. Mas nenhum saiu do papel (Fávaro,1977).

No período Brasil colônia, não houve a implantação de nenhuma universidade no
território. Alguns tratados para a implantação de cursos superiores, como
reivindicava a Inconfidência Mineira, não foram aprovadas por Portugal (Aquino,
2013). Apenas com a vinda da Família Real portuguesa para o Brasil, em 1808,
foram criados, nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador, cursos para formar
profissionais destinados a atender, principalmente, os membros do Estado.
Entretanto, não havia uma estrutura que se poderia chamar de universidade
(Aquino, 2013).

Os primeiros cursos superiores no Brasil, instituídos a partir de 1808, segundo
Souza (1991), surgiram da criação das escolas médico-cirúrgicas da Bahia e do Rio
de Janeiro, primeiras sementes do ensino superior nacional. Para Oliven (1990), a
universidade carioca estabelecia vínculos administrativos entre três faculdades
isoladas: Escola Politécnica, Faculdade de Medicina e Faculdade de Direito. Nos
anos de 1930, Oliven (1990) registra várias tentativas de organização de
Universidades como instituições orgânicas e integradas, dentre as quais destaca de
Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e a do Distrito Federal, em 1935.

No período dos anos de 1950, com a formação das primeiras universidades
particulares do Brasil, registra-se uma expansão significativa na educação do ensino
superior, tanto das universidades privadas (em maior quantidade e regidas pelas leis
de mercado) como das públicas.

Nas décadas de 1050 a 1970, foram criadas as universidades federais, em cada
estado, tendo alguns, como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, mais de uma, além
de universidades estaduais, municipais e particulares. Ocorreu nessa fase a
chamada "descentralização do ensino superior brasileiro", incorporando, ainda, o
espírito da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), da Educação Nacional, posta em vigor a
partir de 1961. A interiorização do ensino superior foi também responsável pela
federalização de inúmeros cursos isolados, estaduais ou privados, e sua reunião em
novas universidades (Paviani & Pozenato, 1984).
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Em 1968, com a Lei 5.540/68, o ensino superior no Brasil foi reformulado.
Instituíram-se, além da departamentalização, a matrícula por disciplina, o regime de
créditos e o vestibular unificado. Em 1996, houve a regulamentação das novas
diretrizes e bases para a educação nacional, objeto da Lei 9394/96, promovendo-se
algumas inovações em relação à gestão universitária.

A explosão do ensino superior ocorreu somente nos anos de 1970, quando, o
número de matrículas subiu de 300.000 (1970) para 1.500.000 (1980). A
concentração urbana e a exigência de melhor formação para a mão de obra
industrial e de serviços forçaram o aumento do número de vagas. O governo,
impossibilitado de atender a esta demanda, permitiu que o Conselho Federal de
Educação aprovasse milhares de cursos novos (Silva, 1991).

O ensino superior no Brasil é oferecido por universidades, centros universitários,
faculdades, institutos superiores e centros de educação tecnológica. O estudante
pode optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura e formação
tecnológica. Os cursos universitários de pós-graduação são divididos entre lato
sensu (especializações e Master of Business Administration [MBA]) e stricto sensu
(mestrados e doutorados) (Aquino, 2013)

Além da forma presencial, em que o aluno deve ter frequência em pelo menos 75%
das aulas e avaliações, ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância
(EAD), modalidade em que o aluno recebe livros, apostilas e conta com a ajuda da
internet. A presença do aluno não é necessária dentro da sala de aula. Existem
também cursos semipresenciais, com aulas em sala e também a distância. (Kauling
et al., 2010).

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação (SERES), do Ministério da
Educação, é a unidade responsável por assegurar que a legislação educacional seja
cumprida, para garantir a qualidade dos cursos superiores do País. A qualidade do
ensino superior no País é medida pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da Educação (MEC), que utilizam
o índice geral de cursos (IGC), divulgado uma vez por ano, logo após a publicação
dos resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). O
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índice geral de cursos (IGC) usa como base a média dos conceitos de curso de
graduação da instituição, ponderada a partir do número de matrículas, mais notas de
pós-graduação de cada instituição de ensino superior (Kauling et al., 2010).

O indivíduo interessado em estudar nas IES brasileiras tem muitas formas de
acessá-las. O processo seletivo conhecido como "vestibular" é o modo mais
tradicional, consistindo em provas de conhecimentos nas disciplinas cursadas no
ensino médio. O vestibular pode ser aplicado pela própria instituição ou por
empresas especializadas. O Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), outro modo
voluntário de ingressar no ensino superior, também traz questões objetivas sobre o
conteúdo aprendido no ensino médio e uma redação (Oliveira, 2009).

A Avaliação Seriada no Ensino Médio é outra modalidade de acesso universitário.
Acontece de forma gradual e progressiva, com provas aplicadas ao final de cada
série do ensino médio. Diversas instituições aplicam, ainda, testes, provas e
avaliações de conhecimentos voltados à área do curso que o estudante pretende
fazer. Algumas faculdades e universidades também optam por processos de seleção
baseados em entrevistas ou em informações pessoais e profissionais dos
candidatos, como grau de escolaridade, cursos, histórico escolar ou experiência e
desempenho profissional (Oliveira, 2009).

O Governo Federal mantém programas e ações que facilitam o acesso de
estudantes e professores à formação educacional superior, por exemplo (Ministério
da Educação, 2014):

. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies): tem
por objetivo financiar a graduação na educação superior de estudantes que
não têm condições de arcar com os custos de sua formação. Para candidatarse, o aluno deve estar regularmente matriculado em uma IES privada, que
deve estar cadastrada no programa e ter avaliação positiva nos processos
avaliativos do MEC.
. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID):
oferece bolsas de iniciação à docência para alunos de cursos presenciais que
se dedicam ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se
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comprometam a trabalhar no magistério da rede pública de ensino. O objetivo
é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula. Com essa
iniciativa, faz-se uma articulação entre a educação superior (por meio das
licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais.
. Programa Universidade para Todos (PROUNI): criado em 2004, pela Lei

n. 11.096/2005, tem por objetivo conceder bolsas de estudos integrais e
parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de
formação específica, sempre em instituições privadas de educação superior.
Quem adere ao programa recebe isenção de tributos.
. Programa de apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das

Universidades Federais (Reuni): instituído em 24 de abril de 2007, pelo
Decreto n. 6.096, “com o objetivo de criar condições para ampliação do
acesso e permanência na educação superior, pelo melhor aproveitamento da
estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais”
(Decreto 6.096, art. 1). Busca ampliar o acesso e a permanência na educação
superior. A meta é dobrar o número de alunos nos cursos de graduação em
dez anos, a partir de 2008, e permitir o ingresso de 680 mil alunos a mais nos
cursos de graduação.
. Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES):
pretende fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e
os países – em especial, os africanos – nas áreas de Educação e Cultura.
Oferece apoio financeiro (no valor de um salário mínimo mensal) a alunos
estrangeiros

participantes

do

Programa

de

Estudantes-Convênio

de

Graduação (PEC-G), regularmente matriculados em cursos de graduação em
instituições federais de educação superior.

As políticas públicas para a educação superior do governo brasileiro promovem e
consolidam a democratização ao acesso ao ensino superior, elevando a demanda
por cursos universitários, causando aumento nas redes públicas e privadas de
ensino superior (Kauling et al., 2010).
Os cursos de Administração, Pedagogia, Direito e Engenharia concentram quase a
metade das matrículas do ensino superior do País, conforme os dados do Censo da
Educação Superior de 2009, divulgado pelo Ministério da Educação. Enfermagem,
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Ciências Contábeis, Comunicação Social, Letras, Educação Física e Ciências
Biológicas completam a lista dos 10 cursos mais populares no Brasil (Conselho
Federal de Administração [CFA], 2014).

2.1.1 Ensino superior no Brasil: curso de bacharelado em Administração
No Brasil, os cursos de Administração têm história muito curta em comparação com
os Estados Unidos da América (EUA), onde os primeiros cursos na área se iniciaram
no final do século XIX, com a criação da Wharton School1, em 1881. O ensino de
Administração de Empresas no Brasil se iniciou em 1952, ano que os EUA já
formavam em torno de 50 mil bacharéis, 4 mil mestres e 100 doutores por ano. O
curso de Administração no Brasil é delineado, historicamente, conforme a Figura 1
(CFA, 2014)
Figura 1 – História do curso de administração no Brasil - 1941 - 1945

1941

ANO

1946
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1965

ANO

1966
1993
2003

1.

1

(Continua...)
O ensino de Administração ganha identidade com a criação do primeiro curso, na
Escola Superior de Administração de Negócios (ESAN/SP), inspirado no modelo
do curso da Graduate School of Business Administration da Universidade de
Harvard.
É criada a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (FEA/USP), que ministrava cursos de Ciências
Econômicas e de Ciências Contábeis, em que eram apresentadas algumas
matérias ligadas à Administração.
É criada a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da
Fundação Getúlio Vargas (EBAPE/FGV), no Rio de Janeiro. A primeira turma se
formou em 1954.
É criada a Escola Brasileira de Administração de Empresas de São Paulo –
EAESP, vinculada à FGV, com a graduação da primeira turma em 1959, surgindo o
primeiro currículo especializado em Administração, com o objetivo de formar
especialistas em técnicas modernas de Administração.
A FEA/USP passa a oferecer os cursos de Administração de Empresas e de
Administração Pública.
É regulamentada a profissão de administrador, com a promulgação da Lei n. 4.769,
de 9 de setembro de 1965.
O Parecer n. 307/66 estabeleceu o primeiro currículo mínimo para os cursos de
Administração.
O Conselho Federal de Educação expede a Resolução nº 2, de 4/10/1993,
instituindo o currículo pleno dos cursos de graduação em Administração,
Em 9 de setembro de 2003, Dia do Administrador, o ministro da Educação
homologa o Parecer CES/CNE n. 134, de 7/06/03, que dispõe sobre as Novas
Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Administração (DCN).

Wharton School da Universidade da Pensilvânia é uma escola de administraçãonorte-americana.
Recuperado em 24 de março de 2014, de https://www.coursera.org/penn
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Figura 1 – Curso de administração no Brasil - 1941 - 1945
2004

(Conclusão)
A Resolução n. 1, de 2 de fevereiro de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Administração, Bacharelado, e dá outras
providências, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de março de 2004.
O Ministério da Educação, por meio da Resolução n. 4, de 13/07/2005, publicada
no Diário Oficial da União de 19/07/2005, revoga a Resolução n. 2/1993 e retifica a
Resolução n. 1/2004.

ANO

Denominações como "Administração Agroindustrial", "Administração Bancária",
"Administração de Bares e Restaurantes" e outras 248, abrangendo os mais
diversos segmentos e áreas especializadas, não poderão ser utilizadas pelas IES
para intitularem os cursos de bacharelado em Administração oferecidos no País.
As linhas de formação específica, nas diversas áreas da Administração, não
poderão mais constituir uma extensão ao nome do curso nem se caracterizarem
como uma habilitação, devendo apenas constar no projeto pedagógico.
Fonte: Adaptada pela autora (CFA, 2014)
2005

Na perspectiva histórica, o ensino de Administração no Brasil passou por três
momentos marcados pelos currículos mínimos aprovados em 1966 e 1993,
culminando com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Bacharelado em
Administração, homologadas em 2004 pelo Ministério da Educação. Ressalte-se que
as alterações produzidas em 1993 nos currículos mínimos aprovados em 1966
representaram um significativo avanço, em face de excessiva rigidez dos primeiros
currículos, avanço esse que veio se ampliar e se consolidar de forma definitiva com
as Diretrizes Curriculares, trazendo ao ensino superior da Administração inegável e
necessário avanço (CFA, 2014).

A inserção dos profissionais de Administração no mercado de trabalho está
intimamente associada à sua formação e qualificação acadêmica. Assim, exigem-se
cursos de Administração sintonizados com a realidade das modernas organizações
e do mundo contemporâneo. Para Silva (2008), as competências são necessárias ao
sucesso profissional na carreira administrativa, postulando as funções de planejar,
organizar, direcionar e controlar. Assim, próxima seção aborda a teoria referente ao
tema competências.

2.2 Competências

Buscando conhecer os múltiplos conceitos sobre competências, a partir da revisão
bibliográfica, este item tem por objetivo de abordar as perspectivas dos autores
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Araújo (2001), Dutra (2004), Fleury (2000), Sant’Anna (2010), Zarifian (2001), Lima
(2013) dentre outros, sobre o tema "Competências".

2.2.1 Conceito de competências
De acordo com Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2005, p. 42), “o termo
qualificação foi incorporado às organizações com a Revolução Industrial e o
aparecimento do taylorismo, sendo utilizado para qualificar o trabalhador capaz de
desempenhar de maneira eficiente uma determinada função”.

Na época vivida por Taylor, as empresas procuravam aperfeiçoar em seus
empregados as habilidades necessárias para o exercício de atividades específicas,
restringindo-se, basicamente, às questões técnicas ligadas ao trabalho. Existia a
necessidade permanente de aplicar métodos de Administração para garantir o
aumento da produtividade (Silva, 2008).

O conceito de competência foi inicialmente proposto em 1973, por McClelland, com
o objetivo de substituir os testes de inteligência nos processos seletivos para as
organizações (Dutra, 2004). Conforme exposto por Fleury e Fleury (2000, p. 20), a
competência pode ser definida com “um saber agir responsável e reconhecido, que
implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que
agreguem valor econômico à organização e social ao indivíduo” (Figura 2). Do
exposto, verifica-se que “a competência individual encontra seus limites, mas não
sua negação nos níveis dos saberes alcançados pela sociedade, ou pela profissão
do indivíduo, numa época determinada” (Fleury & Fleury, 2000, p. 21) Os autores
postulam ainda que

[...] o conceito de competência está vinculado ao conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes, sendo que a primazia no desenvolvimento das
atividades está fundamentada na inteligência e personalidade das pessoas, por
isso é compreendida como conjunto de capacidades humanas. A competência,
nessa perspectiva, engloba um estoque de recursos, que o indivíduo detém.
(Fleury & Fleury, 2000, p. 21),

26

Figura 2 – Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização
Indivíduo

Saber agir
Saber mobilizar
Saber transferir
Saber aprender

Conhecimento
Habilidades
Atitudes

Organização

Saber engajar-se
Ter visão estratégica
Assumir responsabilidades

Econômico

Social

AGREGAR VALOR

Fonte: Fleury e Fleury ( 2000, p. 21)

Competência constitui a própria ação, e não existe antes dela. Segundo o autor, a
aplicação do que se sabe, em um contexto específico, é o que caracteriza
competência. Para se ter competência, são necessários alguns recursos, como:
conhecimento, capacidade cognitiva, capacidades integrativas e capacidades
relacionais. Dessa forma, a competência profissional é composta por três elementos
de referência: conhecimento (saber), habilidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser)
(Le Boterf, 2003)
Sant’Anna (2010) postula que a noção de competência é percebida por diferentes
ângulos e vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Segundo o autor, ela constitui
uma ideia consideravelmente antiga, porém (re)conceituada e (re)valorizada no
presente. Ele acrescenta que, em virtude das imprevisões organizacionais e
mercadológicas e das consideráveis mudanças nas características do mercado de
trabalho, em especial pela globalização, a competência é entendida como fatorchave de competitividade e sobrevivência.
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Na concepção de Araújo (2001), com relação às perspectivas das noções de
competências, um novo discurso sobre a formação profissional se apresenta,
prometendo ser capaz de responder às novas demandas do mercado de trabalho,
sustentando um conjunto de ideias sobre como deve ser a formação da classe
trabalhadora. O autor prossegue afirmando que tal discurso, apesar de não
homogêneo, coloca-se como um elemento da nova realidade da sociedade
capitalista pós-fordista e tem a pretensão de responder às exigências dessa nova
realidade e de estabelecer novas práticas formativas e, com isso, contribuir para a
construção de uma sociedade mais justa e de homens plenamente desenvolvidos.

A ideia de competência implica envolvimento, autonomia e automobilização. Formar
não pode ser sinônimo de adestramento para a realização de dada tarefa nem pode
ser reduzido à simples transmissão de conhecimentos e informações. Destaca-se,
ainda, a importância da competência social, que envolve a necessidade de ter
autonomia, assumir responsabilidades e realizar comunicação social, fatores que
devem ser integrados aos níveis profissionais (Zarifian, 2001).

As três dimensões que conceituam competências são: conhecimento, habilidades e
atitudes. Elas são independentes, pois, para a exposição de uma habilidade,
presume-se que o indivíduo conheça princípios e técnicas específicas. As três
variáveis são entendidas por Durand (1998) como:

. Conhecimento: corresponde a uma série de informações assimiladas e
estruturadas pelo indivíduo e que lhe permitem entender o mundo.
. Habilidades: agir com talento, capacidade e técnica sobre a realidade,
resolvendo problemas e obtendo resultados positivos; é demonstrar o que
sabe.
. Atitudes: conjunto de valores, crenças e princípios, os quais são formados
ao longo da vida. Estão relacionados com o “querer ser e o querer agir” e
influenciam o grau de envolvimento e comprometimento com o trabalho.

Também se inclui nesta concepção a identidade do indivíduo com os valores da
organização e, por consequência, com o comprometimento e a motivação para
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atender aos padrões de comportamento esperados para atingir resultados com alto
desempenho no trabalho.

2.2.2 Competências nas diversas correntes

Cardoso (2006) enfatiza que existem duas linhas teóricas que caracterizam
competências: a americana, em que o termo tem a forma competency, e a europeia,
que os ingleses denominam “competence”.

O modelo americano, competency, surgiu a partir de pesquisadores como Boyatzis e
Spencer e Spencer, que trabalharam diretamente com McClelland, além de Mirabile.
Os norte-americanos definem competência como inputs das pessoas, isto é,
características que o indivíduo possui, como conhecimento, habilidades e atitudes,
que afetam a habilidade individual para a performance. (Hanashiro, Teixeira e
Zebinato, 2001),

O conceito francês de competência surgiu na década de 1980, a partir da
necessidade de um conceito mais abrangente que a simples qualificação. Para os
autores franceses, competência envolve outputs, dimensões de fazer com iniciativa
e responsabilidade, em determinado contexto, o que se sabe e conhece,
mobilizando e integrando recursos pessoais (Hanashiro, Teixeira & Zebinato, 2001).
Godoy e Antonell (2009, p. 161) enfatizam que “existem no mínimo três grandes
abordagens com grau alto de generalização que podem ser categorizadas como
correntes inglesa, norte-americana e francesa”. Os autores afirmam que Le Boterf,
Zarifian e Perrenoud são os principais pensadores da corrente francesa.

A competência é constituída pela integração do saber (savoir), saber fazer
(savoir-faire) e saber agir (savoir-agir), ou seja: “a competência“ é a capacidade
de integrar os saberes diversos e heterogêneos para finalizá-los sobre a
realização das atividades [...] não são transferíveis, mas sim temos de criar
condições favoráveis para a construção pessoal de competências a definição
abrange um saber combinatório, em que o sujeito é o centro da competência.
[...] em que ele faz por meio da combinação e mobilização de um duplo
conjunto de recursos: os incorporados (conhecimentos, experiências,
qualidades pessoais, vivência, etc.) e a rede de recursos de seu ambiente
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(redes profissionais, redes documentais, banco de dados, etc.) (Le Boterf, 1999
como citado em Godoy et al., 2009, p.267).
Boyatzis (1982, p. 23) esclarece que “competências são aspectos verdadeiros
ligados à natureza humana. São comportamentos observáveis que determinam, em
grande parte, o retorno da organização”. Nesse sentido, o autor esclarece que o
conceito de competências é entendido por “características subjacentes à pessoa em
relação de causa com o bom desempenho no trabalho”.

Barato (1998) explica que a corrente anglo-saxônica tende para o mercado de
trabalho, centrando-se em fatores ou aspectos ligados a indicadores de
desempenho requeridas para as organizações. A corrente europeia, com base
francesa, enfatiza a vinculação entre trabalho e educação, indicando as
competências como uma resultante de processos sistemáticos de aprendizagem.
Existe uma convergência de ideias em torno da formação de competências que
emergem para um único sentido: conhecimento, habilidades e atitudes.

McLagan (1997) cita que a palavra competência vem adquirindo no mundo do
trabalho diversos significados. Dentre os quais, alguns se relacionam às
características

e

aos

atributos

das

pessoas

que

executam

as

tarefas:

conhecimentos, habilidades e atitudes (inputs”). Outros estão ligados à tarefa em si,
sendo observados mediante comportamentos refletidos em ações e resultados
(outputs). Conforme Hanashiro, Teixeira e Zebinato (2001), os enfoques brasileiros
apontam para uma abordagem de pesquisa em que as competências são
conhecimentos, habilidades e atitudes entregues que agregam valor econômico para
a organização e valor social ao indivíduo.

Ao conectarem os conceitos de competência profissional, gestão de competências e
profissão, Paiva e Melo (2008) redefiniram o primeiro como o conjunto de saberes
de naturezas diferenciadas - intelectual, técnico-funcionais, comportamentais, éticas
e políticas - capaz de gerar resultados reconhecidos nas dimensões individual,
coletiva, econômica e social.
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Do ponto de vista de Ruas (2001), a ideia de competências, nos últimos anos, tem
aparecido como uma maneira de repensar as organizações e o papel dos indivíduos
que as compõem. Essas competências são divididas em organizacionais e
individuais.

2.2.3 Competências organizacionais

O conceito de competência organizacional compreende um conjunto de habilidades
que conduz uma organização e orienta seu comportamento estratégico (Ansoff,
1983).

Segundo Hanashiro, Teixeira e Zebinato (2001), no âmbito organizacional a
competência aparece associada à competitividade e à vantagem competitiva, sendo
tratada

com

diferentes

nomenclaturas,

tais

como:

competência

essencial,

competência distintiva, capacidade essencial e capacidade organizacional. Todos
esses termos possuem um elo em comum: “algo que confere competitividade a uma
organização e é fator que representa relevante influência dentre os componentes de
uma fonte de vantagem competitiva” (Hanashiro, Teixeira & Zebinato, 2001, p, 221).

Para Fleury e Fleury (2008), na área de Administração é comum verificar que o
conceito de competências é abordado sob duas perspectivas: organizacional e
individual. Embora as duas estejam articuladas, é comum encontrar a primeira
abordagem no campo de estratégia e a segunda na literatura de recursos humanos.

Doz (1994) conceituou competência organizacional como a combinação de
habilidades, sistemas, ativos e valores que permitem elevados níveis de
desempenho de tarefas específicas, as quais resultam em vantagem sobre os
competidores e fornecem valor para os clientes. Leonard-Barton (1992) baseia sua
definição em vantagens competitivas, sendo a competência organizacional formada
gradualmente ao longo do tempo, com a impossibilidade de ser copiada com
facilidade pelos concorrentes.

Finalmente, Ulrich (2001), conceitua competência organizacional com base em
conjuntos

de

competências

individuais

que

constituiriam

competências
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organizacionais estáveis, as quais não podem ser facilmente copiadas pelos
concorrentes.
Com base nos diversos autores e suas definições, Hanashiro, Teixeira e Zebinato,
(2001) propõem a definição de competência organizacional:
O resultado de uma combinação estratégica de recursos, habilidades e
processos organizacionais, os quais são orientados e integrados para o
atendimento de uma ou mais necessidades dos clientes; e que, em virtude de
suas propriedades únicas, contribui de forma relevante para a geração de valor
e para a formação de vantagem competitiva e sustentável. A sustentabilidade
se explica pelo fato de que as competências organizacionais não ocorrem de
forma aleatória, nem são intermitentes. Adquirem perfil sistemático e
comportamento consistente, ao longo do tempo, por serem incorporadas aos
processos e rotinas organizacionais. Em decorrência, caracterizam-se pela
durabilidade e perfil de longo prazo (Hanashiro, Teixeira & Zebinato, 2001, p.
219).
Hamel e Prahalad (2005, p. 229) definem competências essenciais como “um
conjunto de habilidades e tecnologias que permite a uma empresa oferecer um
determinado benefício aos clientes”. Os autores enfatizam que, para construir
competências essenciais, é preciso fundir uma ampla rede de habilidades produtivas
e tecnológicas em competências que capacitem negócios individuais e se adaptem
rapidamente a novas oportunidades, gerando vantagem competitiva para a
corporação.

Há uma relação íntima entre as competências organizacionais e as individuais.
Portanto, o estabelecimento das competências individuais deve estar vinculado à
reflexão sobre as competências organizacionais, uma vez que há uma influência
mútua entre elas (Dutra, 2001).

2.2.4 Competências individuais

Em nenhuma outra época na história das organizações, as pessoas com suas
competências e talentos foram tão valorizadas como atualmente. De fato, se há um
ponto em relação ao qual poucos se opõem é que, com o objetivo de fazerem frente
às atuais transformações do universo dos negócios, as empresas têm necessitado
de indivíduos cada vez mais talentosos e competentes (Marquardt & Engel,1993).
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Quando a história de uma empresa é descrita, invariavelmente, são citados os
principais personagens que se destacaram ao longo de sua trajetória por
contribuírem para as mudanças mais significativas, as principais conquistas e os
sucessos obtidos pela organização. Em concordância com Hanashiro, Teixeira e
Zebinato (2001), não é possível dissociar o assunto "competência organizacional" do
assunto "pessoas" e, portanto, de "competências individuais".

Diversas têm sido as definições atribuídas à expressão competência individual. A
inexistência de um consenso quanto a seu conceito, além das divergências de
caráter filosófico e ideológico, podem, também, ser atribuídas à adoção da
expressão com diferentes enfoques, em diferentes áreas do conhecimento
(Manfredi, 1998).

Na perspectiva de Fleury e Fleury (2008), a competência individual é entendida com
base no conjunto de tarefas do cargo ou na posição ocupada pela pessoa. Segundo
os autores, competência pode ser definida como “um saber agir responsável e
reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos,
habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao
indivíduo” (Fleury & Fleury, 2008, p. 30).

Para Bitencourt (2004), as competências individuais são compreendidas em um
aspecto mais amplo, ligando o ambiente social do indivíduo com a organização e
seu próprio desenvolvimento. A respeito do processo de formação das competências
individuais, a autora sintetiza:

Um processo contínuo e articulado de formação e desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades e atitudes, em que o indivíduo é responsável pela
construção e consolidação de suas competências (autodesenvolvimento) a
partir da interação com outras pessoas no ambiente de trabalho, familiar e/ou
em outros grupos sociais (escopo ampliado), tendo em vista o aprimoramento
de sua capacitação, podendo, dessa forma, adicionar valor às atividades da
organização, da sociedade e a si próprio (autorrealização) (Bitencourt, 2004, p.
68).
Na visão de Fleury e Fleury (2008, p. 29), “a competência individual encontra seus
limites, mas não sua negação no nível dos saberes alcançados pela sociedade, ou
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pela profissão do indivíduo, numa época determinada”. Segundo os autores, a noção
de competência está associada a verbos de ação que expressam o sentido das
competências individuais: saber agir, saber mobilizar recursos, saber comunicar,
saber

aprender,

saber

engajar-se

e

comprometer-se,

saber

assumir

responsabilidades e, finalmente, ter visão estratégica (Figura 3).

Figura 3 - Verbos vinculados às competências individuais requeridas
Verbos
Competências
Saber
agir
Saber
mobilizar
Saber
comunicar
Saber
aprender
Saber
comprometer-se
Saber assumir
responsabilidades
Ter visão
estratégica

Saber o que e por que faz.
Saber julgar, escolher e decidir.
Criar sinergia e mobilizar recursos.
Compreender e transmitir informações e conhecimentos.
Trabalhar o conhecimento e a experiência. Rever modelos
mentais e saber desenvolver-se.
Engajar-se e comprometer-se com os objetivos.
Ser empreendedor.
Ser responsável e assumir riscos e consequências de suas
ações, sendo por isso reconhecido.
Conhecer e reconhecer o negócio da organização e o seu
ambiente, identificando oportunidades e alternativas.

Fonte: Fleury e Fleury (2008, p. 22)

De forma sintetizada, Munck, Souza, Castro & Zagui (2011) distinguem claramente
dois aspectos que envolvem a competência individual: algo que o indivíduo
necessita ter para um desempenho competente (suficiente conhecimento,
julgamento, habilidade ou força, os chamados inputs; e a efetiva aplicação dessas
capacidades para lidar com qualquer assunto em sua área de atuação, os chamados
outputs.

A Figura 4 ilustra o desenvolvimento de competências individuais..
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Figura 4 – Processo de desenvolvimento de competências
Tipo
Função
Como desenvolver
Entendimento,
Educação formal e
Conhecimento teórico
interpretação
continuada
Conhecimento sobre os
Educação formal e
Saber como proceder.
procedimentos
experiência profissional
Conhecimento empírico

Saber como fazer.

Conhecimento social

Saber como comportar.

Conhecimento cognitivo

Saber como lidar com a
informação, saber como
aprender.

Experiência profissional
Experiência social e
profissiona.
Educação formal e
continuada, e experiência
social e profissional

Fonte: Fleury e Fleury (2008, p. 28)

Sant’Anna, Moraes e Kilimnik (2005) propõem 15 competências individuais
requeridas pelo mercado de trabalho, sob a ótica de profissionais da área de
Administração, trazendo uma contribuição para o eixo central do trabalho, no sentido
de identificar a percepção dos discentes de Administração sobre as competências
exigidas pelo mercado de trabalho. O autor observou em sua pesquisa que as
competências requeridas mais perceptíveis se encontram associadas a aspectos
relacionais e sociais. Exemplificando: capacidade de comunicação, capacidade de
relacionamento interpessoal e de capacidade de trabalhar em equipe. Cita, também,
aspectos diretamente ligados à performance das organizações, como a capacidade
de seus indivíduos se comprometerem com os objetivos organizacionais e gerarem
resultados efetivos. Já o menor escore foi percebido quanto à visão de mundo amplo
e global.
Competências individuais postuladas por Sant’Anna, Moraes e Kilimnik(2005):

. Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias
. Capacidade de trabalhar em equipes
. Criatividade
. Visão de mundo ampla e global
. Capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização
. Capacidade de comunicação
. Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades
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. Domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao exercício do cargo
ou função ocupada
. Capacidade de inovação
. Capacidade de relacionamento interpessoal
. Iniciativa de ação e decisão
. Autocontrole emocional
. Capacidade empreendedora
. Capacidade de gerar resultados efetivos
. Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas

Assim, evidencia-se a necessidade crescente por competências cada vez mais
amplas e sofisticadas no ambiente das organizações.

2.2.5 Formação e competências profissionais dos administradores

O administrador lida em seu dia a dia com diferentes pessoas e situações. Torna-se
indispensável, portanto, que utilize suas competências para solucionar problemas
diários.

A formação acadêmica deve preparar o aluno para o mercado de trabalho,
possibilitando-lhe gerir recursos, liderar pessoas, tomar decisões e acompanhar e
controlar processos de trabalho, visando assegurar às organizações a realização de
seus objetivos e resultados. Cabe ainda ao ensino de Administração prover as
condições de desenvolver as competências individuais para uma atuação
profissional respaldada na ética e na visão crítica da realidade.

Dutra (2002) afirma:

Os cursos de administração devem objetivar não apenas responder às
necessidades do mercado de trabalho, mas, também, transformar e alterar a
realidade, visando a qualidade de vida, desenvolvendo no acadêmico uma
postura voltada à solução de problemas e de gestor das forças produtivas e
sociais de caráter regional, nacional e internacional (Dutra, 2002, p. 81).

36

Trata-se, portanto, de ampliar os horizontes da formação profissional. Em relação à
formação intelectual, as instituições formadoras precisam investir na assimilação dos
conteúdos científicos,

mas, principalmente,

ajudar no

desenvolvimento da

capacidade de pensar e nas habilidades de resolver problemas de forma científica.
Elas precisam contribuir para a formação de um profissional compromissado com a
ética, com capacidade de tomar decisões em que estejam presentes valores
humanos, com habilidades no relacionamento com as pessoas e com capacidade
crítico-reflexiva para lidar com os desafios da profissão (Oliveira, 2009).
Santos (2013) e Sant’anna et al. (2007) afirmam que as competências individuais
requeridos do administrador se encontram baseadas no agrupamento com ênfase
ao saber fazer e saber ser e agir. Nas competências apontadas na pesquisa de
Santos (2013) destacam-se: saber trabalhar em equipe; saber comunicar; ser ético;
ser comprometido, ter iniciativas ativas e decisivas; ser determinado; ter capacidade
inovadora; ter bom relacionamento dentre outras. Para ele, quanto maior o grau de
formação dos discentes maior a sua percepção com relação à formação das
competências para inserção no mercado de trabalho.

Dentre as competências que o curso de Administração deve possibilitar no processo
de formação profissional, destaca-se o art. 4º da Resolução do Conselho Nacional
de Educação (Brasil, 2005, p. 26):
a) reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
b) desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
c) refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
d) desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressandose de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e
sociais;
e) ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
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f) desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional
adaptável;
g) desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos
em organizações;
h) desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e
administração,
pareceres
e
perícias
administrativas,
gerenciais,
organizacionais, estratégicos e operacionais.
Espera-se do aluno, concluída sua formação profissional, que ele tenha
desenvolvido as competências necessárias para inserção no mercado de trabalho.

2.3 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo

O referencial teórico é a base para o desenvolvimento desta pesquisa, ao possibilitar
recursos que favoreçam a pesquisa de campo, norteada pela perspectiva teórica.
Ele permitiu o conhecimento e a compreensão de estudos desenvolvidos por outros
pesquisadores. Para a elaboração do referencial, foram pesquisados temas como
"Ensino superior no Brasil" e ensino superior no curso de bacharel em
Administração, bem como os principais conceitos de competências.

Na construção da pesquisa bibliográfica, buscou-se identificar as diferentes
correntes de competências: competências organizacionais, competências individuais
e competências no ensino superior no curso de Administração de empresas.
Buscou-se, ainda, contextualizar e compreender as competências individuais
requeridas pelo mercado de trabalho e suas abordagens, na ótica de Zarifian (2001),
Le Boterf (2003), Fleury e Fleury (2000, 2008), Sant’Anna, Moraes e Kilimnik (2005),
Sant'Anna (2010) e Santos (2013).

Os estudos contribuem para a fundamentação da análise dos dados e para a
formação do entendimento dos estudos sobre competências na investigação de
campo. A pesquisa busca responder aos objetivos específicos propostos na
Introdução, na perspectiva dos autores pesquisados no referencial teórico.

No próximo capítulo, aborda-se a metodologia a ser utilizada na pesquisa para
atingir os objetivos propostos.
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3 METODOLOGIA
Este capítulo aborda o detalhamento dos procedimentos metodológicos e das
técnicas adotados na pesquisa, a fim de atingir os objetivos propostos. Inclui a
explicação sobre a caracterização da pesquisa, a definição da unidade de análise,
os instrumentos para a coleta de dados e as estratégias utilizadas para a análise dos
dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta dissertação identificou e analisou as competências profissionais requeridas do
administrador, na percepção dos discentes do curso de bacharel em Administração
de duas instituições localizadas em Montes Claros/MG.

Quanto aos fins, esta pesquisa tem caráter descritivo. A pesquisa descritiva
tem por finalidade de observar, registrar, correlacionar e descrever sobre a
distribuição de um fato na população, “mediante um estudo realizado em
determinado contexto espacial e temporal” (Duarte & Furtado, 2002, p. 28).

Associada ao caráter descritivo deste estudo, utilizou-se a abordagem quantitativa,
configurada por Cervo e Bervian (2004) como um estudo que envolve a obtenção de
dados sobre pessoas, lugares e processos interativos, a partir do contato direto do
pesquisador com a situação estudada. A utilização da abordagem quantitativa.
A abordagem quantitativa permite quantificar a experiência, em que “os dados
quantitativos tomarão a forma de valores numéricos que representam o número total
de observações ou frequências das variáveis estudadas” (Collis & Hussey, 2005, p.
186). Nesta abordagem, utilizam-se dados coletados de uma amostra para chegar
às conclusões sobre uma população completa.
Para Marconi e Lakatos (2005, p. 136), num trabalho com enfoque quantitativo os
dados são “focalizados em termos de grandeza ou quantidade do fator presente em
uma situação. Os caracteres possuem valores numéricos, isto é, são expressos em
números”.
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Quanto aos meios – este estudo foi bibliográfico e de campo. O levantamento
bibliográfico procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas
em documentos que trazem contribuições culturais e científicas existentes sobre
determinado assunto (Cervo & Bervian, 2004).
Os meios utilizados para coletar dado basearam-se no método Survey, adotado
quando a pesquisa envolve interrogação direta às pessoas cuja percepção deseja
conhecer (Assis, 2006). A pesquisa de campo pressupõe a coleta de dados
primários, mediante a aplicação de questionário. Com o questionário se obtêm
respostas precisas e, em razão do anonimato, acredita-se que há maior sinceridade
por parte dos respondentes (Marconi & Lakatos, 2005).

A estratégia metodológica da pesquisa foi o estudo de caso. Gil (2009, p. 54) afirma
que “o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas
ciências sociais”. O autor reforça que consiste no estudo profundo e exaustivo de um
ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento,
tarefa praticamente impossível a partir outros delineados já considerados. Nesta
pesquisa, foram analisados dois casos, relativos à duas instituições de ensino.

3.2 Unidade de análise e amostra
O estudo foi realizado em uma IES pública e em outra privada que oferecem o curso
regular de bacharel em Administração de Empresas em Montes Claros/MG. As
instituições foram selecionadas de acordo com a conveniência da pesquisadora, que
atua como docente em ambas.

A instituição pública pesquisada foi inaugurada em 1962. Atualmente, oferece 26
cursos de graduação, pós-graduação e conta com 13 unidades nas cidades que
estão no entorno do município de Montes Claros. A instituição privada foi fundada
em 2001 na mesma cidade e, oferece atualmente, 13 cursos, além de contar com
três unidades na região do norte de Minas Gerais.

Os discentes de Administração de Empresas que constituem a população estudada,
deveria ser do 4º ao 8º períodos. Nesta seleção dos períodos foi utilizada como filtro
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para selecionar os discentes que têm, no mínimo, a metade da carga horária
obrigatória para sua formação concluída, por entender que essa população daria
mais representatividade ao objetivo proposto pela pesquisa.

A população é representada por um total de 389 alunos. A amostra analisada foi de
um total de 289 respondentes, sendo 142 da instituição privada e 147 da instituição
pública. A técnica de amostragem foi a não probabilística por acessibilidade.
3.3 Estratégias de coleta e análise de dados
A coleta de dados é a “etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos
instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta de
dados previstos” (Marconi & Lakatos, 2005, p. 164).
Os instrumentos de coleta de dados e escalas se constituem em componentes
do projeto e que vão viabilizar ou não o desenvolvimento da pesquisa em
função da adequação, precisão e pertinência com as quais forem escolhidos e
desenvolvidos (Tavares, 2008, p. 3).
Para tornar viável a coleta de dados nas IES pesquisadas, elaborou-se um convite
aos coordenadores de cursos, para autorização da aplicação da pesquisa IES
(Apêndice A). Uma vez identificadas as instituições e autorizada a pesquisa, a coleta
de dados foi dividida em cinco etapas.
. Primeira etapa - foi realizado levantamento nas diversas fontes
bibliográficas, documental, sites, revistas, artigos, dissertações, teses e livros,
para efetuar a revisão da literatura sobre as competências (objetivo específico
1).
Segunda etapa - constou da aplicação de pesquisa no período de 10/11/2014
a 21/10/2014, para caracterizar as variáveis demográficas e o ciclo de
formação dos discentes pesquisados (objetivo específico 2).
Terceira etapa - constitui em Identificar a percepção dos discentes sobre as
competências do administrador, com base na literatura (Sant’Anna, 2002), e
as competências do mercado, de Santos (2013) (objetivo específico 3).
Quarta etapa - objetivou correlacionar as competências requeridas pelo
mercado de trabalho, segundo Santos (2013), e as competências do
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administrador (Sant’Anna, 2002) percebidas pelos discentes (objetivo
específico 4).
Quinta etapa - objetivou correlacionar as competências requeridas pelo
mercado de trabalho e as percebidas pelos discentes com os dados
demográficos e o ciclo de formação dos discentes (objetivo específico 5).
A Figura 5 apresenta a estratégia utilizada na análise dos dados e correlaciona os
objetivos específicos propostos na pesquisa com os autores que sustentam a teoria
para o tema abordado e os instrumentos de coleta de dados correspondentes.
Figura 5 - Estratégia de análise dos dados
(Continua...)
Objetivo específico

Autores

Tipo de
Pesquisa

Araújo(2001),Bitencourt
(
2004), Carbone et al. (2005);
Cardoso
(2006)
Durand
(1998); Dutra (2004); Fleury e
Fleury
(2000;
2008);
Hanashiro,
Teixeira
e
Zebinato (2001); Le Boterf
1) Efetuar revisão da literatura
(2003);
Lima
(2013);
sobre as competências.
McClelland (1973); Marquardt
e
Engel
(1993);
Manfred(1998); Munck, souza,
Castro e Zagui
(2011);
Perrenoud (2005). Resolução
n. 4 de 13 de julho de 2005
(BRASIL, 2005): Sant’Anna
(2002 ,2005, 2010);Santos
(2013); Zarafian (2001),

Pesquisa
bibliográfica

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

Santos (2013)

Pesquisa de
campo
(coleta de
dados
apêndice B,
seção I)

Sant’Anna (2002);
Santos (2013)

Pesquisa de
campo
(coleta de
dados
apêndice B)

3. Identificar a percepção dos
discentes sobre as competências
do administrador de acordo com
a literatura (Sant’Anna, 2002) e
as competências do mercado de
acordo Santos (2013).
4 Verificar a existência de
correlações
entre
as
competências requeridas pelo
mercado de trabalho, segundo
Santos
(2013),
e
as
competências do administrador
(Sant’Anna,
2002,
2002)
percebidas pelos discentes.

Sant’Anna (2002);
Santos (2013)

Fonte
Referencial teórico

Pesquisa de
campo
(coleta de
dados Anexo
B)

Questionário
apêndice B
33 questões,
sendo 30
questões
escalonadas
Questionário
apêndice B
33 questões,
sendo 30
questões
escalonadas.

Questionário
(apêndice B – 4
questões
fechadas, 15)
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Figura 5 - Estratégia de análise dos dados
(Conclusão)
Autores

Tipo de
Pesquisa

Fonte

Sant’Anna (2002); Santos
(2013)

Pesquisa de
campo
(coleta de
dados –
seção I e II apêndice B)

Questionário
apêndice B:
30 questões
escalonadas, 3
questões não
escalonadas.

Objetivo específico
5 Identificar possíveis
correlações entre as
competências requeridas pelo
mercado de trabalho e as
percebidas pelos discentes com
os dados demográficos e o ciclo
de formação dos discentes.
Fonte: Elaborada pela autora

3.4 Estratégia de tratamento dos dados

Retoma-se aqui a descrição apenas para facilitar a análise. A pesquisa foi realizada
com um total de 289 respondentes, com base em um questionário com três
questões para a caracterização dos discentes em administração e 30 questionário
sobre o objeto de estudo, divididos em dois construtos: competências do
administrador e mercado de trabalho.

A partir do total de 8.669 respostas às 30 questões sobre o objeto de estudo, foram
encontradas 58 células com dados perdidos, ou 0,67% das respostas, sendo que
quatro respondentes tiveram pelo menos 10% de respostas “com dados perdidos”,
tornando necessário excluir estes respondentes. Considerando a base de dados
com 285 respondentes, foram encontradas 45 células “com dados perdidos”. Dessa
forma, para que fosse possível utilizá-las, optou-se por imputar nesses casos a
média encontrada na variável. O método de substituição pela média é o mais
adequado e amplamente empregado em casos de pequenas perdas (<10%) (Hair,
Babin, Anderson, & Tatham, 2009).

Para descrever as variáveis relacionadas ao perfil dos discentes, foram calculadas
as frequências, absoluta e relativa, para as variáveis qualitativas. Para apresentar e
comparar os itens e os índices de cada construto foram utilizados a média e o
intervalo percentílico bootstrap de 95% de confiança. A escala no intervalo de 1 a 5
foi linearizada para o intervalo de -1 a 1, para uma melhor visualização dos dados. O
método bootstrap, segundo Efron e Tibshirani (1993), é muito utilizado na realização
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de inferências quando não se conhece a distribuição de probabilidade da variável de
interesse.

Para criar, validar e relacionar os índices provenientes dos construtos competências
do administrador e mercado de trabalho, foi utilizada a modelagem de equações
estruturais (Hair, et al., 2009). De acordo com os autores, a Structural Equations
Modeling (SEM) é uma continuidade de algumas técnicas de análise multivariadas,
principalmente da análise de regressão múltipla e da análise fatorial. A modelagem
de equações estruturais compreende a criação de um modelo de mensuração e de
um modelo estrutural. O modelo de mensuração tem por objetivo criar e validar
índices. O modelo estrutural objetiva correlacioná-los.

O modelo de equações estruturais foi ajustado utilizando abordagem Partial Least
Square (PLS), que é uma abordagem alternativa à abordagem tradicional baseada
na estrutura de covariância. De acordo com Monecke e Leisch (2012), a abordagem
PLS tem sido referida como uma técnica de modelagem suave com o mínimo de
demanda ao se considerarem as escalas de medidas, o tamanho amostral e as
distribuições residuais.

Para analisar a qualidade e a validade dos construtos, foram verificadas a
dimensionalidade,

a

confiabilidade,

a

validade

convergente

e

a

validade

descriminante. O critério da avaliação convergente avalia o grau em que duas
medidas do mesmo conceito estão correlacionadas, enquanto que a avaliação
discriminante mede o grau em que um construto é verdadeiramente diferente dos
demais (Hair et al., 2009).

Para verificar a validade convergente e validade discriminante, foi utilizado o critério
proposto por Fornell & Larcker, 1981, o qual garante validade convergente se a
variância média extraída (AVE), que indica se o percentual médio de variância
compartilhada entre o construto latente e seus itens é superior a 50% (Henseler,
Ringle & Sinkovics, 2009) ou a 40%, no caso de pesquisas exploratórias (Nunnaly &
Bernstein, 1994). Já para garantia de validade discriminante, a variância
compartilhada entre dois construtos não pode ultrapassar as respectivas AVEs.
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Para mensurar a confiabilidade, foram utilizados o Alfa de Cronbach (AC) e a DillonGoldstein's (DG). De acordo com Tenenhaus, Vinzi, Chatelin e Lauro (2005), os
indicadores AC e DG devem ser maiores que 0,70 para uma indicação de
confiabilidade do construco. Em pesquisas exploratórias os valores acima de 0,60
também são aceitos. Para verificar a dimensionalidade dos construtos foi utilizado o
critério da Análise Paralela (Horn, 1965), que retorna o número de fatores que
devem ser retidos na análise fatorial exploratória, ou seja, a quantidade de
dimensões do constructo.

O método Bootstrap foi utilizado para calcular os intervalos de confiança para os
pesos do modelo de mensuração e dos coeficientes do modelo estrutural,
fornecendo importantes informações sobre a variabilidade dos parâmetros
estimados, provendo, assim, uma importante validação dos resultados. Para verificar
a qualidade dos ajustes, foram utilizados o R2 e o GoF (Amato, Vinzi & Tenenhaus,
2004). O R2 representa, em uma escala de 0% a 100%, o quanto os construtos
independentes explicam os dependentes, sendo que quanto mais próximo de 100%
melhor.

O GoF é uma média geométrica da média das AVEs dos construtos e da média dos
R² do modelo. Também varia de 0% a 100%. Ainda não existem na literatura valores
de corte para considerar um ajuste como bom ou ruim, mas sabe-se que quanto
maior o valor melhor o ajuste. Para comparar e correlacionar os índices criados para
medir os construtos competência do administrador e mercado de trabalho entre as
variáveis de caracterização do discente, foi realizado o teste de Mann-Whitney para
as variáveis nominais e a correlação e teste de Spearman para as variáveis ordinais
(Hollander & Wolfe, 1999).

Os dados da pesquisa foram tratados por meio do software R versão 3.0.3. Em
todos os testes estatísticos utilizados, foi considerado um nível de significância de
5%. Assim, são consideradas associações estatisticamente significativas aquelas
cujo p foi inferior a 0,05.

45

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

Neste capítulo, procede-se à apresentação e análise dos resultados da pesquisa,
com o intuito de responder aos objetivos propostos.

4.1 Revisão da literatura sobre as competências

A fim de responder ao objetivo 1, buscou-se na literatura as noções de
competências, em seus variados conceitos, na perspectiva dos autores: Araújo
(2001), Bitencourt (2004), Carbone et al.(2005), Cardoso (2006), Durand (1998),
Dutra (2004), Fleury & Fleury (2000, 2008), Hanashiro, Teixeira e Zebinato (2001),
Le Boterf (2003), Lima (2013), McClelland (1973), Marquardt e Engel (1993),
Manfred (1998), Munck, Souza, Castro e Zaqui (2011), Perrenoud (2005), Resolução
n. 4, de 13 de julho de 2005 , Zarafian (2001) e, em especial, Sant’Anna (2002,
2005,

2010)

e

Santos

(2013).

Os

autores

ressaltam

a

importância

do

desenvolvimento de competências, sobretudo pelas consideráveis mudanças nas
características do mercado de trabalho e pela globalização, levando a competência
a ser entendida como um conjunto de características e traços que levam a um
desempenho superior, considerado fator chave de competitividade e sobrevivência.

4.2 Análise descritiva das variáveis demográficas e o ciclo de formação dos
discentes
Este item apresenta informações que respondem ao objetivo específico 2; ou seja,
analisa o perfil dos discentes do curso de graduação em Administração das IES
pública

e

privada

pesquisada.

Constituem

esta

pesquisa

289

discentes

respondentes, sendo categorizados por ciclo, gênero e faixa etária.

A Figura 6 apresenta as frequências relativas dos respondentes por ciclo: 27%
estavam no 4º período, 10,5% no 5º período, 24,6% no 6º período, 11,9% no 7º
período e 26% no 8º período.
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Figura 6 - Frequências relativas dos respondentes por ciclo
35%
30%

27,0%

Frequência Relativa

26,0%

24,6%

25%
20%
15%

11,9%

10,5%

10%
5%
0%
4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período
Ciclo

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se na Figura 6 que a maioria dos respondentes se encontra no quarto, no
sexto e no oitavo períodos do curso de bacharel em Administração.

Quanto à visualizar a distribuição dos discentes respondentes por gêneros. Os
homens representaram 36,3% dos respondentes e as mulheres 63,7%. Calvosa
(2009) assevera que a maior ascensão da mulher no mercado de trabalho e o maior
comprometimento com o desenvolvimento de sua carreira se dão pela formação
acadêmica, o que pode auxiliar na diminuição das barreiras para a inserção no
mercado de trabalho.

Figura 7 - Frequências relativas dos respondentes, por gênero
80%
70%

63,7%

Frequência Relativa

60%
50%
36,3%

40%
30%
20%
10%
0%
Feminino

Masculino
Gênero

Fonte: dados da pesquisa
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A Figura 8 ilustra as faixas etárias, observando-se elevado percentual de discentes
jovens, entre 19 e 23 anos (inclusive), representando 61,8% dos discentes
respondentes. Foi observado que apenas um indivíduo tem idade inferior ou igual a
18 anos e que 8,1% tinham mais de 30 anos.

Figura 8 - Frequências relativas dos respondentes, por faixa etária
80%
Frequência Relativa

70%

61,8%

60%
50%
40%
30%
17,5%

20%
10%

12,3%

8,1%

0,4%

0%
Menos de 18
19 anos a 23
24 anos a 26
27 anos a 30 Mais de 30 anos
anos (inclusive) anos (inclusive) anos (inclusive) anos (inclusive)
Faixa Etária
Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 8 mostra que 61,8% dos respondentes são jovens. A presença marcante de
jovens nas IES reflete o quadro do ensino superior no Brasil. Kauling et al. (2010)
afirmam que as políticas públicas do governo brasileiro para a educação superior,
consolidam o acesso ao ensino superior elevando a demanda por cursos
universitários.

4.3 As competências do administrador e as requeridas pelo mercado

Faz-se aqui apresentação da análise descritiva das variáveis dos construtos, sendo
estes definidos como: a) competências do administrador por Sant’Anna (2002); e b)
competências do mercado pontuadas por Santos (2013), conforme explicado
anteriormente. (objetivo específico 3).

Todos as variáveis que constituem os construtos foram avaliadas em uma escala
Likert de 5 categorias, variando de: 1 - Discordo totalmente, 2 - Discordo, 3 - Não
concordo nem discordo, 4 - Concordo, e 5 - Concordo totalmente. Essa escala foi
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linearizada, subtraindo do valor original o valor central 3, dividindo o resultado por 2,
para que a escala oscilasse de -1 a 1. Assim, os valores positivos da escala
significam que o indivíduo possui uma opinião concordante com o item e os valores
negativos, que o indivíduo possui uma discordância do item. Essa transformação é
sugerida por Gelman e Hill (2007). Assim, as médias positivas indicam concordância
com respeito à afirmativa em questão e as médias negativas indicam discordância.
Sant’Anna

(2002)

apresenta

15

competências

individuais

requeridas

dos

profissionais de Administração de Empresas, que foram utilizadas para apoiar esta
pesquisa, conforme apresenta a Figura 9.
Figura 9 – Competências individuais requeridas por Sant’Anna (2002)
Seção

Questão

Competências
Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias.

II

Q4

II

Q5

Capacidade de trabalhar em equipes.

II

Q6

Criatividade.

II

Q7

Visão de mundo ampla e global.

II

Q8

Capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização.

II

Q9

Capacidade de comunicação.

II

Q10

Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades.

II

Q11

II

Q12

Capacidade de inovação.

II

Q13

Capacidade de relacionamento interpessoal.

II

Q14

Iniciativa de ação e decisão.

II

Q15

Autocontrole emocional.

II

Q16

Capacidade empreendedora.

II

Q17

Capacidade de gerar resultados efetivos.

II

Q18

Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas.

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

Fontes: Dados da pesquisa

Os valores mostrados na Tabela 1 representam as médias das escalas de
concordância relativas ao construto e competências do administrador. Verifica-se
que as maiores médias da escala de concordância foram para as afirmativas: “Saber
trabalhar em equipe é primordial para a função de administrador de empresas (Q5)”
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e “A função de administrador exige iniciativa de ação e decisão (Q14)”, que
apresentaram os valores de 0,84 e 0,81, respectivamente.

Esses valores revelam que 70,2% (Tabela 1) dos discentes respondentes
concordam totalmente e 28,8% (Tabela 1) concordam com tais premissas. Ou seja,
para estes discentes Q5 e Q14 é que melhor expressam sua percepção sobre
competências do administrador. Este resultado está alinhado com Fleury e Fleury
(2008), que ressaltam que as competências sociais são necessárias para interagir
com as pessoas, sendo exemplos: comunicação, negociação, mobilização para
mudanças e trabalho em times.
Em contraponto, as variáveis “Ter capacidade empreendedora é fundamental para o
administrador de empresas (Q16)” e “Lidar com incertezas e ambiguidades é
inerente à função de administrador de empresas (Q10)”, apresentaram menores
médias, 0,46 e 0,49, respectivamente. Assim, infere-se que, com relação a essas
competências há menor concordância na percepção dos discentes respondentes.

Tabela 1 - Média das escalas de concordância relativas ao constructo Competências
do Administrador
(Continua...)
Questão
Q5
Q14
Q9

Q8

Q13
Q12

Q18

Capacidade de
trabalhar em
equipes.
Iniciativa de
ação e decisão.
Capacidade de
comunicação
Capacidade de
comprometerse com os
objetivos da
organização.
Capacidade de
relacionamento
interpessoal.
Capacidade de
inovação.
Capacidade de
lidar com
situações novas
e inusitadas.

Média

IC [95%]

(-1)

(-0,5)

0

0,5

1

0,84

[0,81;
0,87]

0,40%

0,40%

0,40%

28,80%

70,20%

0,40%

0,70%

0,40%

34,70%

63,90%

0,40%

0,40%

2,10%

34,40%

62,80%

0,81
0,79

[0,77;
0,84]
[0,76;
0,83]

0,78

[0,75;
0,82]

0,40%

0,00%

3,20%

35,40%

61,10%

0,76

[0,72;
0,79]

0,40%

0,40%

3,20%

40,00%

56,10%

0,72

[0,68;
0,75]

0,40%

1,10%

4,90%

42,10%

51,60%

0,68

[0,64;
0,72]

0,40%

0,70%

4,60%

51,60%

42,80%
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Tabela 1 - Média das escalas de concordância relativas ao constructo Competências
do Administrador
(Conclusão)
Questão

Média

IC [95%]

(-1)

(-0,5)

0

0,5

1

Q15

Autocontrole
emocional.

0,67

[0,63;
0,71]

0,70%

1,10%

7,70%

44,60%

46,00%

Q6

Criatividade.

0,66

[0,63;
0,70]

0,40%

0,70%

6,00%

51,90%

41,10%

Domínio de
novos
conhecimentos
técnicos
[0,61;
Q11
0,65
0,40% 1,10%
5,60%
54,70% 38,20%
associados ao
0,68]
exercício do
cargo ou função
ocupada.
Visão de mundo
[0,60;
Q7
0,64
0,40% 1,80%
8,40%
49,50% 40,00%
ampla e global.
0,68]
Capacidade de
[0,59;
Q17
gerar resultados
0,64
0,40% 2,10%
8,10%
49,10% 40,40%
0,68]
efetivos.
Capacidade de
aprender
[0,54;
Q4
rapidamente
0,59
1,10% 6,00%
4,90%
49,50% 38,60%
0,64]
novos conceitos
e tecnologias.
Capacidade de
lidar com
[0,43;
Q10
0,49
4,20% 3,90% 14,40% 45,30% 32,30%
incertezas e
0,55]
ambiguidades.
Capacidade
[0,41;
Q16
0,46
1,10% 7,40% 21,10% 38,90% 31,60%
empreendedora.
0,52]
Nota: Média= Escala de concordância; IC = Intervalo de confiança; (-1) = Discordo totalmente; (-0,5) =
Discordo; (0) = Não concordo nem discordo; (0,5) = Concordo ; (1) = Concordo totalmente.
Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 1 revela a baixa percepção dos discentes sobre as competências do
administrador “capacidade empreendedora” e “capacidade de lidar com incertezas e
ambiguidades”. Isso contrapõe-se com a afirmação de Dutra (2001), que ressalta
que no lugar do perfil obediente e disciplinado exigido pelo mercado outrora, hoje se
exige um perfil autônomo e empreendedor. Esses representam pontos de melhoria a
serem trabalhados nas IES.
Na Figura 10, verifica-se a concordância no que se refere a uma maior ênfase
naquelas

competências

relacionadas

à

performance

organizacional,

como:

“capacidade de trabalhar em equipe”, “iniciativa de ação e decisão”, "capacidade de
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comunicação”

e

“capacidade

de

comprometimento

com

os

objetivos

da

organização”. Isso vem ao encontro da própria noção de competência, entendida
como a capacidade de se mobilizar múltiplos saberes, com vistas à geração de
resultados efetivos (Perrenoud, 2001 como citado em Sant’Anna, 2002, p. 13).

Questões sobre Competência do
Administrador

Figura 10 - Médias da escala de concordância relativas ao construto
competência do administrador
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18

-1,0

-0,5

0,0
Escala de Concordância

0,5

1,0

Fonte: Dados da pesquisa

Para identificar a percepção dos discentes sobre as competências requeridas pelo
mercado de trabalho, recorreu-se às 15 competências propostas por Santos (2013),
conforme pode ser observado na Figura 11.
Figura 11 – Competências requeridas pelo mercado de trabalho
Seção
Questão
II
19
II
20
II
21
II
22
II
23
II
24
II
25
II
26
II
27
II
28
II
29
II
30
II
31
II
32
II
33
Fonte: Santos, 2013

Competência
Capacidade de liderar
Ser flexível
Ser ético
Dominar outros idiomas
Saber negociar
Saber persuadir
Ser estratégico
Ser resiliente
Comprometer-se com a sociedade
Saber planejar
Saber solucionar conflitos
Ser assertivo
Ser determinado
Saber delegar
Ser imparcial
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Na Tabela 2, apresentam-se as questões que formam o construto mercado de
trabalho, configurada em ordem decrescente, considerando os resultados da média
apurados na pesquisa com os discentes. Vale ressaltar que as questões do
construto foram baseadas nas competências de Santos (2013), conforme Figura 11.
A maior média da escala de concordância foi observada na afirmativa “Ser ético é
fundamental para a função de administrador (Q21)”, com valor de 0,80, seguindo-se
as afirmativas “O administrador deve ter capacidade de liderar (Q19)”, “O
administrador deve atuar estrategicamente (Q25)” e “Saber planejar é função do
administrador (Q28)”, todas com 0,76. Os dados reforçam a teoria de Fleury e Fleury
(2008), uma vez que afirmam que essas competências apenas serão entendidas
(completadas) se estiverem associadas. Assim, os dados encontrados indicam uma
tendência maior para competências associadas ao saber mobilizar e agir
comparativamente ao escore obtido pelas competências associadas ao saber fazer.

Já os menores valores observados foram de 0,39 e 0,38 (TAB 2) para as afirmativas
“O administrador deve dominar outros idiomas (Q22)” e “É esperado do
administrador ser imparcial (Q33)”, respectivamente. Esse dado também pode ser
observado na Figura 12.

Tabela 2 - Média das escalas de concordância relativas ao construto mercado de
trabalho
(Continua...)
Nº

Questão

Média

Q21

Ser ético.

0,8

Q19

Capacidade de
liderar.

0,76

Q25

Ser estratégico.

0,76

Q28

Saber planejar.

0,76

Q26

Ser resiliente.

0,75

Q32

Saber delegar.

0,73

Q29
Q31
Q23

Saber solucionar
conflitos.
Ser
determinado.
Saber negociar.

0,72
0,71
0,68

IC [95%]
[0,76;
0,84]
[0,71;
0,80]
[0,72;
0,79]
[0,72;
0,80]
[0,71;
0,78]
[0,69;
0,76]
[0,68;
0,75]
[0,68;
0,75]
[0,64;
0,72]

(-1)

(-0,5)

0

0,5

1

0,40%

1,40%

4,90%

24,60%

68,80%

0,40%

0,70%

7,40%

30,50%

61,10%

0,40%

0,40%

2,50%

40,70%

56,10%

0,40%

0,00%

5,30%

36,50%

57,90%

0,40%

0,40%

4,60%

38,90%

55,80%

0,40%

0,40%

2,80%

46,00%

50,50%

0,40%

0,00%

4,90%

45,60%

49,10%

0,40%

0,00%

4,90%

46,00%

48,80%

0,40%

1,80%

5,60%

46,00%

46,30%
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Tabela 2 - Média das escalas de concordância relativas ao construto
mercado de trabalho
(Conclusão)
Nº

Questão

Média

IC [95%]

(-1)

(-0,5)

0

0,5

1

0,40%

1,80%

10,90%

48,40%

38,60%

Q24

Saber persuadir.

0,62

[0,57;
0,66]

Q30

Ser assertivo.

0,54

[0,49;
0,58]

0,70%

2,50%

14,70%

53,30%

28,80%

Q20

Ser flexível.

0,47

[0,42;
0,52]

1,10%

4,20%

21,40%

46,30%

27,00%

0,43

[0,38;
0,48]

0,70%

4,90%

22,50%

51,90%

20,00%

Q27

Comprometer-se
com a
sociedade.
Dominar outros
idiomas.

[0,33;
1,10%
9,10%
22,50% 46,30% 21,10%
0,44]
[0,32;
Q33
Ser imparcial.
0,38
3,50%
10,50% 19,60% 39,30% 27,00%
0,44]
Nota: Média= Escala de concordância; IC = Intervalo de confiança; (-1) = Discordo totalmente; (-0,5) =
Discordo; (0) = Não concordo nem discordo; (0,5) = Concordo ; (1) = Concordo totalmente.
Fonte: Dados da pesquisa
Q22

0,39

Na Figura 12, apresentam-se as médias da escala de concordância em relação ao
construto mercado de trabalho. O gráfico ilustra que a percepção dos discentes em
relação às competências exigidas do mercado de trabalho se aproxima das
exigências da realidade do mercado. Embora haja concordância positiva com o
mercado, há o indicador de “imparcialidade do administrador (0,38)” e “o domínio de
outros idiomas por parte do administrador (0,39)”, com baixa concordância. Nesse
sentido, Sant’Anna, Vasconcelos, Moraes & Cançado (2007) alertam sobre a
intensificação dos processos de globalização e as profundas transformações nas
estruturas dos mercados. Portanto, em face desta realidade, é fundamental o
domínio de novos idiomas. Este constitui outro ponto de melhoria na formação do
discente a ser trabalhado pelas IES.
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Figura 12 - Médias da escala de concordância relativas ao construto mercado de
trabalho
Q19

Questões sobre Mercado de Trabalho

Q21
Q23
Q25
Q27
Q29
Q31
Q33
-1,0

-0,5

0,0
Escala de Concordância

0,5

1,0

Fonte: Dados da pesquisa

4.4 Correlações entre os construtos “mercado de trabalho” e “competências
do administrador”
Para responder ao objetivo específico 4, utilizou-se a modelagem de equações
estruturais. De acordo com Hair, et al. (2009), Structural Equations Modeling (SEM)
é uma continuidade de algumas técnicas de análise multivariadas, principalmente da
análise de regressão múltipla e da análise fatorial. A modelagem de equações
estruturais compreende a criação de um modelo de mensuração, cujo o objetivo é
criar e validar índices, e de um modelo estrutural cujo objetivo é correlacioná-los.

A análise fatorial exploratória foi utilizada, inicialmente, para verificar a necessidade
de excluir algum item (pergunta) dos construtos competências do administrador e
mercado de trabalho que não estivesse contribuindo com a formação dos índices.
Para Hair et al. (2009), itens com cargas fatoriais inferiores a 0,50 devem ser
eliminados dos construtos. Isso, de fato, ocorreu, uma vez que, ao contribuir muito
pouco para a formação do índice, prejudicará a validação do construto. Dessa forma,
a partir da Tabela 9 do Anexo C, pode-se verificar que os itens Q4, Q16 e Q10 do
construto competências do administrador e os itens Q20 e Q33 do construto
mercado de trabalho foram eliminados, por apresentam cargas fatoriais abaixo de
0,50.
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De acordo com o modelo de mensuração, pode-se verificar no Apêndice C que não
houve cargas fatoriais menores que 0,50 e nenhum peso não significativo (nenhum
intervalo de confiança intercepta o valor zero), indicando que todas as variáveis
estão contribuindo o mínimo exigido na formação do índice.
A Tabela 3 mostra que os índices criados competências do administrador e mercado
de trabalho foram validados, uma vez que os construtos que apresentaram validação
convergente (AVE > 0,40), foram unidimensionais (Dim = 1) e apresentaram a
medida de confiabilidade de Alfa de Cronbach (AC) e Dillon-Goldstein’s (DG) acima
de 0,70. Porém, não houve validação discriminante, uma vez que a variância
compartilhada, entre competências do administrador e mercado de trabalho (0,64)
foi superior às variâncias médias extraídas (AVEs). A ausência de validação
discriminante indica que os construtos competências do administrador e mercado de
trabalho não conseguem ser discriminados, pois, embora os dois apresentem
conceitos distintos, estatisticamente podem ser confundidos.
Tabela 3 - Modelo de mensuração: criação e validação dos índices competências
do administrador e mercado de trabalho
(Continua...)

Construto

Competências do Administrador

Mercado de Trabalho

Item
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q17
Q18
Q19
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28

Peso
0,117
0,127
0,123
0,150
0,130
0,120
0,130
0,131
0,146
0,137
0,150
0,140
0,119
0,128
0,085
0,105
0,118
0,110
0,124
0,106
0,112

I.C. - 95%*
[0,10; 0,14]
[0,10; 0,15]
[0,10; 0,15]
[0,12; 0,19]
[0,11; 0,16]
[0,10; 0,15]
[0,11; 0,16]
[0,11; 0,16]
[0,12; 0,18]
[0,11; 0,17]
[0,12; 0,20]
[0,12; 0,19]
[0,10; 0,14]
[0,11; 0,15]
[0,07; 0,11]
[0,09; 0,13]
[0,10; 0,14]
[0,10; 0,13]
[0,11; 0,14]
[0,09; 0,13]
[0,10; 0,13]

CF
0,598
0,601
0,565
0,682
0,655
0,566
0,580
0,661
0,705
0,645
0,606
0,623
0,656
0,614
0,500
0,635
0,639
0,693
0,726
0,583
0,681

Com
0,357
0,361
0,320
0,465
0,428
0,320
0,336
0,437
0,497
0,416
0,367
0,388
0,430
0,377
0,250
0,403
0,408
0,480
0,527
0,340
0,463

56

Tabela 3 - Modelo de mensuração: criação e validação dos índices competências
do administrador e mercado de trabalho
(Conclusão)

Construto

Item
Q29
Q30
Q31
Q32

Mercado de Trabalho

Peso
0,134
0,102
0,135
0,114

I.C. - 95%*
[0,12; 0,16]
[0,08; 0,12]
[0,12; 0,16]
[0,10; 0,13]

CF
0,764
0,628
0,781
0,739

Com
0,583
0,394
0,610
0,546

* Intervalo de confiança Bootstrap. Peso - é o peso que a pergunta tem na formação do
índice que irá representar o construto; CF - cargas fatoriais: correlação entre as variáveis
originais e o construto; Com - comunalidade: quantia total de variância que uma variável
medida tem em comum com os construtos sobre os quais ele tem carga fatorial. Ou seja, o
quanto da variável é explicada pelo construto.
Fonte: Dados da pesquisa

Como pode ser observado na Tabela 4,

a ausência de validação discriminante

indica que os construtos competências do administrador e mercado de trabalho não
conseguem ser discriminados, pois, embora os dois apresentem conceitos distintos,
estatisticamente podem ser confundidos.
Tabela 4 – Validação do modelo de mensuração
Construto
Competências do
Administrador
Mercado de
Trabalho

Nº
itens

AC

DG

Dim AVE

12

0,854 0,847

1

0,401

13

0,888 0,879

1

0,447

Competências do
Administrador
1
0,64

Mercado
de
Trabalho
1

Fonte: dados da pesquisa

Na Tabela 5, é apresentado o modelo estrutural, o qual é representado na Figura 13.
Esse modelo permite examinar diversas relações de dependência ao mesmo tempo.
Dentre as relações de dependência apresentadas (Tabela 5), destacam-se o quanto
os construtos independentes explicam os dependentes, bem como se verifica a forte
influência positiva de competências do administrador sobre mercado de trabalho.
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Tabela 5 – Modelo de mensuração e estrutural
Dependente
Independente
Β
I.C. - 95%*
E.P.(β)
Valor-p
R²
Mercado de
Competências do
0,801 [0,72; 0,88]
0,036
0,000
64,2%
Trabalho
Administrador
Nota:* Intervalo de confiança Bootstrap; GoF = 51,9%; β – Beta: é o coeficiente que determina a
relação entre os construtos; I.C: Intervalo de confiança; E.P.( β):é o erro associado a estimativa do
coeficiente β. O erro serve para calcular o valor-p e o I.C.-95%; P-valor - é definido como a
probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que aquela observada em
uma amostra, assumindo como verdadeira a hipótese nula. Como geralmente se define o nível de
significância em 5%, um p-valor menor que 0,05 gera evidências para rejeição da hipótese nula do
teste; R²: Medida de qualidade de ajuste do modelo estrutural. O R2 representa, em uma escala de
0 a 100, o quanto os construtos independentes explicam os dependentes, sendo que, quanto mais
próximo de 100%, melhor.
Fonte: Dados da pesquisa

Assim, verifica-se que existe forte influência positiva (β = 0,801; p = 0,000) de
competências do administrador sobre o mercado de trabalho.

Figura 13 - Representação do modelo de mensuração e estrutural

Fonte: Elaborada pela autora

Portanto, quanto mais o discente concorda com os itens sobre as competências do
administrador, mais tende a concordar com itens sobre o mercado de trabalho. O
índice de competências do administrador consegue explicar 64,2% da variabilidade
do índice do mercado de trabalho. O modelo ajustado apresentou um GoF de
51,9%, o que indica bom ajuste do modelo. O intervalo de confiança bootstrap não
apresentou divergência do resultado encontrado pelo teste de hipótese sobre β
(valor-p), confirmando a veracidade da relação entre mercado de trabalho e
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competências do administrador (o intervalo de confiança apresentaria divergência se
interceptasse o zero).

Esse modelo reforça o alinhamento entre a percepção do discente em relação às
propostas apresentados por Sant’Anna (2002), no que tange às competências do
administrador, e às competências exigidas pelo mercado de trabalho, indicadas por
Santos (2013). Dessa forma, esse resultado valida de maneira satisfatória o objetivo
específico 4: “Verificar a existência de correlações entre as competências requeridas
pelo mercado de trabalho, segundo Santos (2013), e as competências do
administrador (Sant’Anna, 2002) percebidas pelos discentes”.

Na Tabela 6, apresentam-se os índices competências do administrador e mercado
de trabalho no intervalo de [-1(Discordo totalmente) a 1(Concordo totalmente)],
estimado a partir dos pesos apresentados no modelo de mensuração. Pode-se
verificar que o índice de competências do administrador apresentou uma média
(0,720) significativamente (valor - p < 0,001) acima da média do índice mercado de
trabalho (0,674). Isso evidencia que os discentes tendem a concordar mais
fortemente com os itens do construto competências do administrador do que com o
construto mercado de trabalho. Concomitantemente, pode ser inferida a correlação
com o ciclo de formação do discente, diferente do gênero e da idade.

Tabela 6 - Comparação dos constructos competências do administrador e mercado
de trabalho
Índices
Competências do
administrador
Mercado de
trabalho
1

Nota: Teste de Wilcoxon.
Fonte: Dados da pesquisa

Média

D.P.

0,720

0,200

0,674

0,228

I.C.-95%
[0,702;
0,743]
[0,647;
0,699]

1ªQ

2ªQ

3ªQ

Valorp1

0,613 0,738 0,869
<0,001
0,515 0,695 0,856
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4.5 Correlações entre o construto “mercado de trabalho”, dados demográficos
e ciclo de formação dos discentes
Na Tabela 7, mostra-se o resultado da análise de correlação dos construtos
competências do administrador e mercado de trabalho com a idade e o ciclo de
formação do discente. Houve uma correlação significativa (valor - p = 0,054) e
positiva (r = 0,113) entre o escore competências do administrador e o ciclo. Logo,
quanto maior o ciclo do discente maior tende a ser o índice de competências do
administrador. Houve uma correlação significativa (valor - p = 0,050) e positiva (r =
0,114) entre o índice mercado de trabalho e o ciclo. Logo, quanto maior o ciclo do
discente, maior tende a ser o escore de mercado de trabalho. Não houve correlação
significativa dos escores com a idade (valor - p > 0,05).
Tabela 7 - Correlação dos constructos competências do administrador
e mercado de trabalho com a idade e ciclo do discente de administração
Caracterização do Discente
Idade
Ciclo

Competências do
Administrador
r
Valor-p1
0,012 0,832
0,113 0,054

Mercado de
Trabalho
r
Valor-p1
0,034
0,561
0,114
0,050

Fonte: Dados da pesquisa

Se, de um lado, a idade e o gênero (Tabela 7) não denotam influência positiva
significativa quanto à correlação das competências do administrador, tal como
apresentado por Sant’Anna (2002), e aquelas exigidas pelo mercado pontuadas por
Santos (2013) (Figura 13), de outro, os resultados apontam um significativo
percentual de discentes jovens, entre 19 e 23 anos (inclusive), representando 61,8%
dos discentes respondentes. Isso configura a realidade do ensino brasileiro - ou
seja, nas IES há predominância de jovens.
De acordo com a pesquisa do Data Popular - Universidade Federal Campina Grande
(2013), instituto especializado em mercado emergente no Brasil, os jovens de baixa
renda são maioria nas faculdades. Eles totalizam 73,7% dos universitários. A
ascensão dos jovens de baixa renda ao ensino superior foi favorecida pela
universalização do ensino e pela expansão das faculdades privadas. Para Kauling,
et al. (2010), essas políticas públicas do governo brasileiro para a educação
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superior, promovem e consolidam a democratização ao acesso ao ensino superior
elevando a demanda por cursos universitários.
Na Tabela 8 verifica-se se o gênero exerce alguma influência sobre os resultados
competências do administrador e mercado de trabalho.

Tabela 8 - Comparação dos índices competências do administrador e mercado de
trabalho com o gênero do discente de administração
ValorÍndices
Gênero
N
Média D.P.
1ªQ
2ªQ
3ªQ
P1
Competências Feminino 181 0,736 0,175 0,617 0,751 0,872
do
0,182
0,244
administrador Masculino 103 0,695
0,589 0,707 0,835
Mercado de Feminino 181 0,692 0,202 0,543 0,707 0,859
0,253
trabalho
Masculino 103 0,648 0,264 0,503 0,684 0,837
1

Nota: Teste de Mann-Whitney; D. P. - Desvio Padrão; 1º Q – 1º Quartil: o primeiro quartil é uma
medida de posição que representa que pelo menos 25% das respostas são menores que ele; 2º Q –
2º Quartil: o segundo quartil, também conhecido como mediana é uma medida de posição que
representa que pelo menos 50% das respostas são menores que ele; 3º Q – 3º Quartil: O terceiro
quartil é uma medida de posição que representa que pelo menos 75% das respostas são menores
que ele.
Fonte: Dados da pesquisa

Pode-se verificar que não houve evidências suficientes (valor - p > 0,05) de que os
índices competências do administrador e mercado de trabalho tenham se
apresentado diferentemente entre os gêneros. Portanto, observa-se que o único
índice que exerce influência sobre os construtos é o ciclo de formação do discente.

4.6 Discussão dos resultados

Com base nos resultados apresentados nos itens anteriores, pode-se observar que
as competências profissionais requeridas do administrador, na percepção dos
discentes do curso de bacharel em Administração de Montes Claros/MG, são:

. No construto competências do administrador, construído com base nas
competências preconizadas por Sant’Anna (2002), as variáveis “capacidade
de comprometer-se com os objetivos da organização”, “iniciativa de ação e
decisão”, autocontrole emocional; capacidade de gerar resultados efetivos
para a empresa; capacidade de lidar com situações novas e inusitadas, foram
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destacadas com maiores pesos para a formação desse índice. Mesmo diante
da apresentação de quinze competências, percebe-se que os respondentes
tiveram alta percepção deste construto por meio das cinco variáveis
indicadas.
Vale ressaltar que as competências que tiveram menor peso foram “imparcialidade
do administrador” e “domínio de outros idiomas por parte do administrador”. O
domínio de outro idioma significa crescimento, desenvolvimento e, acima de tudo,
melhores condições de acompanhar as rápidas mudanças que vêm ocorrendo nesse
novo e tecnológico século. A crescente internacionalização dos mercados levou as
nações a adotarem uma segunda língua. Considerando a importância econômica do
Brasil como país em desenvolvimento, dominar uma língua estrangeira tornou
sinônimo de sobrevivência e de integração global. O aprendizado dela abre as
portas para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural. O mercado
atualmente considera um requisito básico no momento da contratação que o
candidato domine uma segunda língua. Muitas vezes o conhecimento dela significa
um salário até 70% maior (Pedroso, 2012).

No construto mercado de trabalho construído com base em Santos (2013), quatro
questões foram realçadas, pois possuem os maiores pesos, determinantes para
formação desse resultado: “ser ético é fundamental para a função de administrador”.
“É fundamental para o administrador ser resiliente” (ter capacidade de lidar com
problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas), “O
administrador deve saber solucionar conflitos” e “O administrador deve ser
determinado” .

O resultado de competências do administrador apresentou uma média (0,720)
significativamente (valor - p < 0,001) acima da média do índice mercado de trabalho
(0,674). Isso evidencia que os discentes tendem a concordar mais fortemente com
os itens do construto competências do administrador que do construto mercado de
trabalho. Vale ressaltar que a percepção das exigências do mercado de trabalho
constitui condição fundamental para melhor inserção profissional do discente no
mercado. Para tanto, as IES precisam fortalecer as parcerias com as empresas, pois
a transferência entre as universidades e o segmento empresarial de conhecimentos
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científicos e tecnológicos e o sucesso das organizações em um ambiente
globalizado são resultantes dessa parceria. A parceria entre esses segmentos é um
dos

mecanismos

fundamentais

para

incrementar

a

competitividade

e

o

desenvolvimento científico e tecnológico.

Houve uma correlação significativa (valor - p = 0,054) e positiva (r = 0,113) entre o
resultado competências do administrador” e o ciclo. Logo, quanto maior o ciclo do
discente, maior tende a ser o resultado de competências do administrador. O maior
nível de escolaridade contribui para uma maior consciência dos discentes em
relação às competências, refletindo em melhor percepção do papel do administrador
e das competências necessárias para a atividade profissional.

O mesmo raciocínio pode ser adotado na correlação entre mercado de trabalho e o
ciclo, sendo que estes apresentam uma correlação significativa (valor - p = 0,050) e
positiva (r = 0,114). Logo, quanto maior o ciclo do discente, maior tende a ser o
índice de mercado de trabalho.

Com base nesse entendimento, a definição da amostra foi assertiva, pois, optou
pelos discentes que concluíram no mínimo 50% da carga horária curricular
obrigatória, condição que revela maior maturidade acadêmica influenciando de
maneira significativa os índices de competências do administrador e mercado de
trabalho, diferentemente das variáveis gênero e idade.

No que se refere ao gênero, foi verificado que não existe correlação significativa com
os construtos, pois o valor - p1 é maior que 0,05, conforme apresenta a Tabela 8.
Outra informação importante diz respeito ao percentual de mulheres no ensino
superior. No caso da amostra deste estudo, elas representam 63,7%. Como
consequência dessa realidade, Calvosa (2009) afirma que a maior ascensão da
mulher do mercado de trabalho e o maior comprometimento com o desenvolvimento
de sua carreira se dão pela formação acadêmica.

Assim como o gênero, a idade também não tem representatividade significativa em
relação aos construtos. Isso porque, de acordo com os dados da pesquisa, observase um elevado percentual de discentes jovens, que se encontram numa faixa etária
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de 19 a 23 anos (inclusive), representando 61,8% dos discentes respondentes.
Portanto, evidencia-se que a única variável que exerce influência significativa e
positiva sobre os construtos é o ciclo de formação do discente respondente.

Os resultados da pesquisa apontam as competências profissionais requeridas do
administrador, na percepção dos discentes de cursos de graduação, por ordem de
importância:
a) Competências do administrador - capacidade de trabalhar em equipes, iniciativa
de ação e decisão, capacidade de comunicação, capacidade de comprometer-se
com os objetivos da organização e capacidade de relacionamento interpessoal;
b) Mercado de trabalho - ser ético, capacidade de liderar, ser estratégico, saber
planejar e ser resiliente.

Finalizada a discussão dos resultados, apresentam-se, as seguir, as considerações
finais do trabalho.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para nortear o desenvolvimento deste estudo, foi delineada a seguinte pergunta
norteadora: “Quais são as competências profissionais requeridas do administrador
na percepção dos discentes de cursos de graduação?”. Aliado a essa questão,
definiu-se o objetivo geral: Identificar e analisar as competências profissionais
requeridas do administrador, na percepção dos discentes do curso de bacharel em
Administração de Montes Claros/MG.

Para a consecução desse objetivo, foram traçados os seguintes objetivos
específicos: a) Efetuar revisão da literatura sobre as competências; b) Caracterizar
as variáveis demográficas e o ciclo de formação dos discentes; c) Identificar a
percepção dos discentes sobre as competências do administrador de acordo com a
literatura (Sant’Anna, 2002) e as competências do mercado de acordo Santos
(2013); (d) Estabelecer correlações entre as competências requeridas pelo mercado
de trabalho, segundo Santos (2013), e as competências do administrador
(Sant’Anna, 2002), percebidas pelos discentes; e e) Identificar possíveis correlações
entre as competências requeridas pelo mercado de trabalho e as percebidas pelos
discentes com os dados demográficos e o ciclo de formação dos discentes.

A pesquisa foi desenvolvida na forma de um estudo survey, com abordagem
quantitativa. Quanto aos meios, a pesquisa foi pautada em estudos bibliográficos,
documentais e de campo, como evidenciado na metodologia. Este estudo foi
realizado em uma Instituição de Ensino Superior pública e em uma Instituição de
Ensino Superior privada que oferecem o curso regular de bacharel em
Administração de empresas na cidade de Montes Claros/MG.

A população estudada consistiu de discentes de Administração de Empresas, com o
mínimo de 50% de carga horária curricular concluída. A população foi representada
por 389 alunos. A amostra analisada totalizou 289 respondentes, sendo 142
respondentes da IES privada e 147 da IES pública.

As noções de competência, em seus múltiplos conceitos, foram amplamente
revisadas sob as perspectivas de diversos autores e pesquisadores envolvidos com
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o tema, considerado um conceito em construção. Foram apresentadas as correntes
de pensamento, americano e europeu (Inglaterra e França). A pesquisa de campo
teve como marco teórico as competências do administrador requeridas por
Sant’Anna (2002) e as competências requeridas pelo mercado de trabalho, segundo
Santos (2013).

Com base nos resultados da pesquisa, constatou-se um de nível alto de
concordância da percepção dos discentes nos construtos competências do
administrador e competências mercado de trabalho, uma vez que os escores obtidos
apresentaram média acima de 0,67. Pode-se afirmar que os discentes do curso de
bacharel em Administração das IES pesquisadas percebem as competências
necessárias para sua inserção no mercado de trabalho.

O estudo apresenta um grau de maior concordância por parte dos discentes com as
competências do construto competências do administrador. Portanto, foram mais
expressivas por parte dos discentes, as competências propostas por Sant’Anna
(2002). Os respondentes manifestaram elevada percepção quanto à demanda por
competências sociais e relacionais, bem como a capacidade de comunicação, de
relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe.

Quanto à percepção dos respondentes sobre as competências exigidas pelo
mercado de trabalho, observou-se maior índice para aquelas associadas ao saber
mobilizar e agir. Não obstante, houve menor ênfase nas competências “dominar
outros idiomas” e “ser imparcial”. A baixa percepção nestas competências vai de
encontro a Sant’Anna et al. (2007), que alertam sobre a importância de dominar
novos idiomas no mundo globalizado.

Considera-se que esta pesquisa pode contribuir para a Academia, uma vez que
amplia as discussões sobre o tema "Competências profissionais requeridas do
administrador". Conforme já apresentado, existem pesquisas que reconhecem as
competências como fator fundamental para a inserção e sucesso profissional no
mercado de trabalho, bem como um diferencial para as organizações no ambiente
globalizado e competitivo.
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Os resultados deste trabalho reforçam que as Instituições de Ensino precisam
trabalhar melhor as competências requeridas pelo mercado de trabalho. A IES figura
como principal instrumento de desenvolvimento das competências pessoais e
profissionais dos discentes.

Acredita-se que este estudo poderá contribuir para as IES estudadas, pois elas
poderão utilizar seus resultados para rever e refletir sobre a formação das
competências de seus discentes. Para tanto, pretende-se divulgar este estudo a
seus coordenadores de curso. Vale ressaltar que o mestrado profissional tem o
objetivo

de

dar

retorno

às

instituições

estudadas,

contribuindo

para

o

desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento do conhecimento e da tecnologia colocados
a serviço da sociedade.

Para a pesquisadora deste trabalho, professora das IES pesquisadas, os resultados
encontrados serão empregados na formação de seus discentes e usados para
apoiar outros projetos de pesquisa e estudos.

Como em qualquer pesquisa, ressalvas se aplicam. Tem-se como uma importante
limitação, a aplicação da pesquisa apenas quantitativa com amostra não
probabilística. Além disso, só foi pesquisada a percepção dos discentes, não se
conhecendo a percepção dos docentes e dos coordenadores sobre as competências
profissionais necessárias para a inserção no mercado de trabalho dos discentes do
curso de bacharel em Administração.

Visando dar continuidade às conclusões aqui estabelecidas, sugerem-se novos
estudos que venham agregar outras variáveis, ampliando o campo explicativo: a)
aplicar o estudo em outras IES de Montes Claros/MG; b) pesquisar a percepção dos
docentes e coordenadores; c) pesquisar o programa pedagógico e correlacionar com
a percepção dos discentes, o mercado de trabalho e competências do administrador.
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ANEXO A
Diretrizes curriculares nacionais do curso de Graduação em
Administração
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Administração, bacharelado, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei
nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25
de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos
Pareceres CNE/CES nos 776/97 e 583/2001, bem como considerando o que consta
dos Pareceres CNE/CES nos 67/2003; 134/2003, 210/2004 e 23/2005, homologados
pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, respectivamente, em 2/6/2003,
9/9/2003, 24/9/2004 e 3/6/2005, resolve:

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Administração, bacharelado, a serem observadas pelas
Instituições de Ensino Superior em sua organização curricular.

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa por meio do
seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e
habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as
atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica
ou o projeto de atividade, como Trabalho de Curso, componente opcional da
instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem
consistente o referido projeto pedagógico.
§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de
graduação em Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua
operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos
estruturais:
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I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções
institucional, política, geográfica e social;
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;
IV - formas de realização da interdisciplinaridade;
V - modos de integração entre teoria e prática;
VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;
VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e
como instrumento para a iniciação científica;
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado,
suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo
regulamento;
X - concepção e composição das atividades complementares;
XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, projeto
de iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área teórico-prática
ou de formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento próprio.
§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no
Projeto Pedagógico do curso, o oferecimento de cursos de pós-graduação lato
sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do
desempenho profissional.

(*) Resolução CNE/CES 4/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de julho de
2005, Seção 1, p. 26§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da
Administração não constituem uma extensão ao nome do curso, como também não
se caracterizam como uma habilitação, devendo as mesmas constar apenas no
Projeto Pedagógico.

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado
do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas,
técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados
níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
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gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações

e

apresentando

flexibilidade

intelectual

e

adaptabilidade

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador.

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de
modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações;
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.

Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus
projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter
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relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva
histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do
meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes
campos interligados de formação:
I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos,
sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais,
econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da
comunicação e da informação e das ciências jurídicas;
II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas,
envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de
recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira
e orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços;
III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa
operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de
tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e
procedimentos inerentes à administração;
IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter
transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando.

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração
estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e
integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as
Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual, regime seriado
semestral, sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos
acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta Resolução.

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado
à consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do
formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos,
aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de
operacionalização.
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§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de
ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas
correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências da Administração.
§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo
com os resultados teórico-práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, até que os
responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio curricular
possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os
domínios indispensáveis ao exercício da profissão.
§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em
Administração o Estágio Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir
regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico,
contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação,
observado o disposto no parágrafo precedente.

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que
possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e
competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a
prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as
ações de extensão junto à comunidade.

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes
curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem
que se confundam com estágio curricular supervisionado.

Art. 9º O Trabalho de Curso é um componente curricular opcional da Instituição que,
se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de
iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e
de formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em
regulamento próprio.

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de
graduação em Administração o Trabalho de Curso, nas modalidades referidas no
caput deste artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu
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conselho superior acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e
mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua
elaboração.

Art. 10. A carga horária mínima dos cursos de graduação será estabelecida em
Resolução da Câmara de Educação Superior.

Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser
implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo
máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta.
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos
do período ou ano subsequente à publicação desta.

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a Resolução CFE nº 2, de 4 de outubro de 1993, e a Resolução CNE/CES
nº 1, de 2 de fevereiro de 2004.

EDSON DE OLIVEIRA NUNES
Presidente da Câmara de Educação Superior
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APÊNDICE A

Carta aos coordenadores de administração

Montes Claros/MG, outubro de 2014.

Prezado(a) coordenador,

Sou aluna do Mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo e estou
realizando uma pesquisa intitulada “competências individuais requeridas do
administrador: um estudo de caso em montes claros - MG”, sob a orientação da
Prof.ª Dr.ª Maria Celeste Reis Lobo de Vasconcelos.

Para enriquecer o trabalho, faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto,
gostaria de contar com sua colaboração, autorizando a aplicação de questionário
aos discentes do curso de administração, do 4º período ao 8ºperíodo, na primeira
semana de novembro, 2014.

Agradeço pela colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos
(christianeoliveira5@hotmail.com).

Atenciosamente

Christiane Oliveira Andrade
Mestranda em Administração Profissional
Fundação Pedro Leopoldo
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APÊNDICE B
Questionário aos discentes de Administração2

Este questionário destina-se a uma pesquisa de cunho acadêmico, cujo objetivo é
identificar as COMPETÊNCIAS requeridas pelo mercado de trabalho aos recémformados em administração de empresa, na percepção dos discentes em
Administração.

Seção I - As questões de 1 a 3 têm o propósito de identificar qual o PERFIL
demográfico do discente de Administração.

Marque qual é o ciclo em que você se encontra matriculado.
( ) 4º Período ( ) 5º Período ( ) 6º Período ( ) 7º Período ( ) 8º Período
Qual é o seu gênero?
( ) Feminino
( ) Masculino
Qual é a sua faixa etária?
( ) Menos de 18 anos (inclusive)
( ) 19 anos a 23 anos (inclusive)
( ) 24 anos a 26 anos (inclusive)
( ) 27 anos a 30 anos (inclusive)
( ) mais de 30 anos
Seção II - As questões abaixo se referem à percepção dos discentes de
Administração sobre as COMPETÊNCIAS requeridas pelo mercado de trabalho. As
questões são compostas de AFIRMAÇÕES e você deverá marcar o quanto
concorda ou não concorda com elas.

Para responder as questões utilize a legenda abaixo e marque com X uma
resposta:

2

Questionário adaptado de Santos, 2013, p. 125-129
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1- Discordo totalmente (DT)
2- Discordo (D)
3- Não concordo nem discordo (NDNC)
4- Concordo (C)
5- Concordo totalmente (CT)

AFIRMAÇÕES
DT
4- O administrador deve ter capacidade de
aprender
rapidamente
novos
conceitos
e
tecnologias. (Sant’Anna)
5- - Saber trabalhar em equipe é primordial para a
função de administrador de empresas. (Sant’Anna)
6- O administrador deve ser criativo na execução
de suas funções. (Sant’Anna)
7 -A visão de mundo amplo e global é exigida dos
administradores. (Sant’Anna)
8- O administrador deve ter capacidade de
comprometer-se com os objetivos da organização.
(Sant’Anna)
9- Saber se comunicar nos dias atuais é
fundamental para exercer a profissão de
administrador de empresas. (Sant’Anna)
10- Lidar com incertezas e ambiguidades é inerente
à função de administrador de empresas.
(Sant’Anna)
11- O administrador deve ter domínio de novos
conhecimentos técnicos associados ao exercício do
cargo ou função. (Sant’Anna)
12- É importante para o administrador ter
capacidade de inovação. (Sant’Anna)
13- O relacionamento interpessoal é fundamental
para o administrador. (Sant’Anna)
14- A função de administrador exige iniciativa de
ação e decisão. (Sant’Anna)
15- É importante para o administrador ter
autocontrole emocional. (Sant’Anna)
16-Ter capacidade empreendedora é fundamental
para o administrador de empresas. (S Sant’Anna)
17- É função do administrador de empresas gerar
resultados efetivos para a empresa. (Sant’Anna)
18- Saber lidar com situações novas e inusitadas
faz parte do cargo de administrador. (Sant’Anna)
19- O administrador deve ter capacidade de liderar.
(Santos)
20- Ser flexível é atitude esperada do
administrador. (Santos)

D

NCND

C

CT
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AFIRMAÇÕES
DT
21- Ser ético é fundamental para a função de
administrador. (Santos)
22- O administrador deve dominar outros idiomas.
(Santos)
23- Saber negociar é fundamental para a função de
administrador. (Santos)
24- O administrador deve ter capacidade de
persuasão. (Santos)
25- O administrador deve atuar estrategicamente.
(Santos)
26- É fundamental para o administrador ser
resiliente (ter capacidade de lidar com problemas,
superar obstáculos ou resistir à pressão de
situações adversas). (Santos)
27- O administrador deve se comprometer com a
sociedade. (Santos)
28- Saber planejar é função do administrador.
(Santos)
29- O administrador deve saber solucionar conflitos.
(SANTOS)
30- O administrador deve ser assertivo. (Santos)
31- O administrador deve ser determinado. (Santos)
32- O administrador deve saber delegar. (Santos)
33- É esperado do administrador ser imparcial.
(Santos)
Fonte: Santos (2013)

D

NCND

C

CT
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APÊNDICE C

Análise Fatorial sobre os constructos Competências do Administrador e
Mercado de Trabalho

Constructos

Competências do
Administrador

Mercado de Trabalho

Fonte: Dados da pesquisa

Itens
Q14
Q8
Q13
Q15
Q9
Q18
Q6
Q17
Q5
Q12
Q7
Q11
Q4
Q16
Q10
Q31
Q29
Q32
Q26
Q25
Q28
Q19
Q30
Q24
Q23
Q21
Q27
Q22
Q20
Q33

CF
0,690
0,668
0,655
0,648
0,645
0,616
0,612
0,592
0,592
0,573
0,567
0,564
0,485
0,439
0,382
0,776
0,759
0,745
0,711
0,692
0,673
0,649
0,642
0,635
0,633
0,593
0,592
0,500
0,487
0,345

Com
0,476
0,446
0,429
0,419
0,417
0,379
0,374
0,351
0,350
0,328
0,322
0,318
0,235
0,192
0,146
0,602
0,576
0,555
0,506
0,480
0,453
0,421
0,412
0,403
0,400
0,352
0,350
0,250
0,237
0,119

Pesos
0,133
0,129
0,126
0,125
0,125
0,119
0,118
0,114
0,114
0,111
0,109
0,109
0,094
0,085
0,074
0,127
0,124
0,122
0,116
0,113
0,110
0,106
0,105
0,104
0,103
0,097
0,097
0,081
0,080
0,056

