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RESUMO 
 
 

Este artigo discute a construção de competências gerenciais na construção civil. 
Trata-se de um enfoque importante no momento em que as empresas procuram 
alternativas para elevar o desempenho. Diante da responsabilização dos gerentes 
de linha por atividades de gestão de pessoas, o estudo procurou identificar as 
competências requeridas desses profissionais e como a área de recursos humanos 
(ARH) tem fomentado seu desenvolvimento. Realizou-se estudo de campo descritivo 
por meio das vertentes qualitativa e quantitativa de pesquisa (Collis & Hussey, 
2005). A coleta de dados envolveu duas etapas complementares. Na primeira, foram 
obtidos 158 questionários respondidos por participantes do VII Fórum de Gestão de 
Pessoas da Construção Civil promovido pelo Sinduscon-MG no ano de 2014. Na 
segunda etapa, foram abordadas grandes empresas com sede na região 
metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nessa etapa foram realizadas 12 
entrevistas com os executivos da ARH e obtidos 120 questionários respondidos por 
gerentes de linha (engenheiros e mestres de obras) dessas empresas. Os 
resultados revelaram que, na maioria das empresas, o papel estratégico da ARH 
tem sido reconhecido. Contudo, em algumas empresas verificou-se que a ARH 
ainda desempenha função de apoio com atribuições operacionais. Constatou-se 
que, embora a noção de competências tenha sido internalizada e referencie diversas 
iniciativas, as empresas esbarram em dificuldades de operacionalização que 
dificultam a concepção de sistemas de gestão mais estruturados. De forma geral, 
destacaram-se as seguintes competências: comunicação; trabalho em equipe e 
desenvolvimento de pessoas; aprendizagem contínua; orientação a resultados; visão 
sistêmica. Contudo, notou-se que o leque de competências varia de acordo com a 
natureza da ocupação. No que se refere às práticas orientadas ao desenvolvimento 
das competências, observou-se que há diversidade de iniciativas e que as empresas 
ofertam cursos e treinamentos nos moldes tradicionais. Pôde-se perceber certo 
avanço no sentido de potencializar a ARH e desenvolver competências, mas em 
face dos desafios contextuais, as empresas da construção civil ainda têm um longo 
caminho a percorrer. 
 
Palavras-chave: Competências Gerenciais. Recursos Humanos. Construção Civil. 
Desempenho organizacional. Competitividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

This article discusses the construction of managerial skills in construction. This is an 
important focus when companies seek alternatives to increase performance. Faced 
with the accountability of line for people management activities managers, the study 
sought to identify the competencies required of these professionals and as human 
resources (ARH) has fostered its development. We conducted a descriptive study 
field through the qualitative and quantitative aspects of research (Collis & Hussey, 
2005). Data collection involved two complementary stages. At first, they were 
obtained 158 questionnaires answered by participants of the VII Forum of People 
Management Construction sponsored by Sinduscon-MG in the year 2014. In the 
second stage, were addressed large companies headquartered in the metropolitan 
region of Belo Horizonte, in Minas Gerais . At this stage they were conducted 12 
interviews with executives from ARH and obtained 120 questionnaires answered by 
line managers (engineers and master builders) such company. The results revealed 
that, in most companies, the ARH's strategic role has been recognized. However, in 
some companies it has been found that ARH still plays an operational support 
function assignments. It was found that while the notion of competencies has been 
internalized and reference number of initiatives, the bump companies in operational 
difficulties that hinder the design of more structured management systems. In 
general, the following skills included: communication; teamwork and developing 
people; lifelong learning; results orientation; systemic view. However, it was noted 
that the range of skills varies according to the nature of occupation. With regard to 
the practical oriented skills development, it was observed that there is diversity 
initiatives and companies proffer courses and training in traditional ways. It could be 
seen some progress towards enhancing the ARH and develop skills, but in the face 
of contextual challenges, construction companies still have a long way to go. 
 
Keywords: Managerial Skills. Human Resources. Construction. Organizational 
performance. Competitiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As transformações no cenário produtivo e concorrencial estimulam a busca de 

alternativas capazes de favorecer a competitividade das organizações e colocam 

em evidência o papel decisivo dos gerentes na consecução dos objetivos 

propostos. A necessidade de gerir adequadamente os recursos disponíveis e 

aplicá-los de forma eficiente sugere o desenvolvimento de competências 

gerenciais e o alinhamento de esforços nos diversos níveis da organização. 

Conforme explicaram Bitencourt e Barbosa (2004), a competência gerencial 

revela-se fundamental para a integração entre estratégia e prática organizacional.  

 

No âmbito das organizações, compete, sobretudo à área de recursos humanos 

(ARH), o desafio de promover o desenvolvimento das competências requeridas 

dos gerentes que, invariavelmente, atuam num quadro dinâmico e complexo. 

Deve-se considerar que, nas últimas décadas do século XX, os eventos 

tecnológicos, econômicos, sociais e políticos afetaram o curso das organizações e 

sugeriram reflexões importantes acerca do papel da ARH (Albuquerque& Fischer, 

2000; Albuquerque& Oliveira, 2001). A ênfase no capital humano e na aplicação 

de novos conhecimentos ganhou destaque, conforme Drucker (1999) e Crawford 

(1994). Discutia-se, também, a necessidade de uma atuação mais estratégica e 

alinhada às diretrizes do negócio por parte da ARH (Becker, Huselid& Ulrich, 

2001;Lacombe, 2006;Marras, 2005;Ulrich, 1998). Conforme explicou Dutra (2001), 

entraram em pauta discussões sobre a estruturação de sistemas de gestão de 

pessoas a partir da ótica da competência que, segundo Barbosa (2005; 2007), 

caracterizou-se por desafios conceituais e metodológicos. 

 

A partir dos anos 1990, intensificou-se a tendência à descentralização das 

atividades de ARH e a consequente responsabilização dos gerentes de linha por 

atividades relacionadas à gestão de pessoas. Tornou-se, portanto, nítida a 

necessidade de promover as competências gerenciais no intuito de favorecer o 

atendimento das demandas organizacionais e a superação dos impasses 

produtivos. 
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No âmbito da construção civil, atividade tradicionalmente relevante para o país, o 

desenvolvimento de competências gerenciais representa desafio decisivo para a 

competitividade das empresas. A atuação gerencial na condução das equipes de 

trabalho tem sido afetada por aspectos como a escassez de mão de obra e a 

baixa qualificação dos trabalhadores, o que configura entrave à produtividade2,3. 

 

Deve-se levar em conta que, no Brasil, o quadro de recessão econômica que 

durou até 2008 motivou certa passividade por parte das empresas que, em sua 

maioria, não priorizaram investimentos no desenvolvimento de competências 

profissionais e na sistematização das atividades de gestão de pessoas. Contudo, 

nos últimos anos, a elevação da demanda e da concorrência intensificou a 

pressão por resultados e demandou das construtoras uma profunda reflexão 

sobre as práticas de gestão por elas adotadas (Regino, 2010).  

 

Deve-se considerar, também, a necessidade de atender às determinações 

normativas, tais comoInternational Organization for Standardization (ISO)9001 e 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), que 

alertam para o desenvolvimento de competência, ações de treinamento, 

educação e conscientização por parte das construtoras. Elas contribuíram para a 

construção de referenciais mais consistentes de gestão de pessoas, na medida 

em que exigem o estabelecimento de rotinas passíveis de auditoria. Mais 

atenção, portanto, foi dispensada à questão das competências gerenciais, tendo 

em vista a necessidade de promover a qualidade dos serviços e eliminar 

possíveis falhas de projeto.  

 

A partir dessas considerações, esta dissertação adotou como ponto de partida a 

seguinte questão central: como a ARH tem atuado no desenvolvimento das 

competências requeridas dos gerentes de linha na construção civil? 

 

                                                           
2 Conforme pesquisa realizada pela EY, no ano de 2001, a baixa qualificação da mão de obra foi 
citada por 78% dos pesquisados como fator que entrava a produtividade.  
3No primeiro fórum de presidentes e executivos de grandes construtoras de Minas Gerais, 
realizado em Belo Horizonte em 2010 e mediado pelo o autor desta dissertação, houve 
concordância em relação à relevância estratégica da ARH no âmbito corporativo. 
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A partir dessa indagação, foram estabelecidos os seguintes objetivos de 

pesquisa. 

 

1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar como a ARH tem atuado no desenvolvimento das competências 

requeridas dos gerentes de linha na construção civil, a partir de revisão teórica 

sobre o tema. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar a ARH nas empresas analisadas. 

b) Caracterizar a atividade dos gerentes de linha. 

c) Identificar as competências requeridas dos gerentes de linha. 

d) Identificar as práticas orientadas ao desenvolvimento das competências 

requeridas. 

 

1.2 Justificativa 

 

O estudo realizado justifica-se por diversas razões. Em primeiro lugar, por abordar 

o tema no âmbito da construção civil, que é uma atividade econômica 

fundamental para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, procura contribuir 

para a compreensão da dinâmica adotada pela ARH no atual contexto, na medida 

em que há carência de estudos e não são frequentes abordagens dessa natureza. 

Encerra, portanto, um esforço investigativo importante no momento em que os 

desafios competitivos despertam o interesse das empresas por estudos com foco 

no gerenciamento da mão de obra e no desenvolvimento de competências4.  

 

Uma segunda razão refere-se à abordagem das competências gerenciais com 

foco nos gerentes de linha. Esses profissionais desempenham papel decisivo na 

                                                           
4Fórum de presidentes e executivos de grandes construtoras de Minas Gerais, realizado em Belo 
Horizonte em 2010. 
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dinâmica funcional das empresas e, em relação à construção civil, não têm sido 

alvos de pesquisas que tratam sobre sua atuação no cenário organizacional.  

 

Uma terceira razão diz respeito à contribuição aplicada deste estudo. Nesse 

sentido, salienta-se que o autor desta dissertação, atualmente, preside o Grupo 

de Intercâmbio da Construção Civil com foco em Recursos Humanos (GICC-RH), 

vinculado ao Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas 

Gerais (SINDUSCON-MG). Portanto, a partir da pesquisa realizada, pretende-se 

estimular a necessária reflexão sobre o papel da ARH no desenvolvimento de 

competências gerenciais e sobre as práticas que vêm sendo adotadas pelas 

empresas no estado de Minas Gerais. Trata-se de um estímulo importante na 

medida em que as empresas devem atender às determinações normativas 

(ISO9001 e PBQP-H) que tratam do estabelecimento de procedimentos passíveis 

de auditoria no âmbito da gestão de pessoas. 

 

A pesquisa torna-se particularmente importante para a formação acadêmica do 

autor, que tem atuado, há mais de 30 anos, na construção civil. Em sua extensa 

trajetória como gestor, executivo e líder em entidades representativas, pôde 

vivenciar os desafios da ARH em relação ao desenvolvimento de competências 

gerenciais.   

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Esta seção discorre sobre a estrutura da dissertação que se constitui de cinco 

capítulos. No primeiro, que compreende esta introdução, faz-se a 

contextualização do tema, apresentam-se os objetivos propostos e as razões que 

justificam a realização da pesquisa.  

 

O segundo capítulo contempla o referencial teórico, elaborado a partir de revisão 

da literatura. O referido capítulo constitui-se de duas seções. A primeira trata do 

debate sobre competências. Inicialmente, recupera-se o contexto de emergência 

do tema, ressaltando-se o impacto das transformações ocorridas no âmbito das 

organizações. Na sequência, discute-se a questão da competência pela ótica do 

indivíduo, enfatizando-se as competências gerenciais. Apresentam-se, finalmente, 
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considerações relevantes para o entendimento da abordagem das competências 

no panorama coletivo. A segunda seção, por sua vez, contempla aspectos 

centrais relacionados à evolução da ARH e as competências demandadas dos 

profissionais que lidam com atividades relacionadas à gestão de pessoas.  

 

O terceiro capítulo descreve a metodologia adotada: caracterização geral do 

estudo, desenho de pesquisa, coleta e estratégias de análise de dados, além da 

caracterização da construção civil, possibilitando melhor compreensão do 

contexto de pesquisa. 

 

No quarto capítulo, com base nos objetivos propostos, são apresentados e 

discutidos os resultados obtidos.  

 

No quinto capítulo, formulam-se as considerações finais.  

 

As referências são listadas na sequência, seguidas de apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo compreende o referencial teórico, elaborado a partir da revisão da 

literatura e constitui-se de duas seções. A primeira delas aborda a questão das 

competências nos níveis individual e coletivo. A segunda trata de aspectos 

relacionados à ARH. 

 

2.1 Competências individuais e coletivas 

 

Esta seção trata do debate sobre competências. Para tanto, inicialmente, retoma 

a situação de emergência do tema, destacando o impacto das transformações no 

mundo do trabalho. Na sequência, discute a competência pela ótica do indivíduo, 

enfatizando-se as competências gerenciais. Por fim, aborda a competência na 

perspectiva coletiva.  

 

2.1.1 Contexto de emergência do tema 

 

Os desafios do cenário competitivo têm proporcionado reflexões importantes 

sobre a questão das competências no campo das organizações. A abordagem 

das competências, fundamentada na visão baseada em recursos (VBR), 

considera os recursos internos da organização como fontes de vantagem 

competitiva. Nessa perspectiva, a ARH passa a ser vista como agente decisivo 

para a geração de valor para o negócio. Diversos autores, como Ulrich (1998), 

consideraram a necessidade de a ARH se posicionar de forma mais estratégica 

no tocante à organização e favorecer a aplicação do potencial humano na busca 

dos objetivos estabelecidos. Nas últimas décadas, a ênfase em resultados 

estimulou a focalização das entregas realizadas pelo indivíduo e a relevância de 

sistemas de gestão de pessoas alinhados às diretrizes, conforme explicou Dutra 

(2011). 

 

De forma geral, os autores concordam que o tema é relevante, mas bastante 

complexo. De fato, do ponto de vista teórico, a vasta literatura especializada 

envolve correntes distintas que discutem o assunto a partir de enfoques 

específicos e revela certas inconsistências. No cotidiano das organizações, o 
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tema mantém-se atual em face dos desafios inerentes à construção de valor por 

meio das pessoas. Fundamentado na análise de diversos segmentos, Barbosa 

(2005; 2007) explica que o debate possibilitou discussões consistentes, contudo, 

em termos de operacionalização ainda reveste-se de desafios conceituais e 

metodológicos em decorrência da complexidade que envolve. A questão das 

competências tem sugerido questionamentos acerca de seus limites e 

possibilidades (Barbosa, 2005; 2007). 

 

A questão da competência ganhou força a partir das transformações no mundo do 

trabalho, sobretudo nas últimas décadas do século passado. Naquele cenário, as 

organizações foram estimuladas a repensar as possibilidades de integração entre 

estratégias e ações, em todos os níveis da estrutura e, conforme 

prelecionamFleury e Fleury (2001), ampliaram-se os estudos sobre o tema tanto 

na perspectiva individual quanto coletiva. Segundo Carbone, Brandão, Leite e 

Vilhena (2005), a noção de capital intelectual também estimulou discussões sobre 

o desenvolvimento de competências com foco na melhoria de processos e busca 

de inovações. 

 

O esgotamento do modelo taylorista-fordista e a inadequação do referencial do 

cargo têm sido geralmente identificados como aspectos que justificam a 

emergência da lógica da competência. Nesse sentido, Zarifian (2001) empregou 

os seguintes termos para caracterizar o mundo do trabalho nos anos 1980: 

 

a) Evento: refere-se aos incidentes, àquilo que acontece de forma imprevista, 

não programada e que perturba o desenrolar normal do sistema de 

produção, ultrapassando a capacidade rotineira de assegurar sua 

autorregulação. O evento não necessariamente é negativo. Nesse sentido, 

a ideia é de uma ocorrência inesperada que supera as predefinições da 

tarefa. Portanto, a pessoa precisa estar sempre mobilizando recursos para 

resolver as novas situações de trabalho.  

b)  Comunicação: envolve a interação na organização por meio de um efetivo 

processo de troca de informações. Nessa direção, há necessidade de o 

indivíduo compreender o outro e a si mesmo. Nessa perspectiva, 

comunicar significa entrar em acordo sobre objetivos organizacionais, 
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partilhar normas comuns para a sua gestão, tendo em vista a necessidade 

de mais envolvimento e respostas rápidas por parte dos trabalhadores. 

Essa forma de atuação colaborativa tornou-se essencial para a resolução 

dos impasses no trabalho. 

c) Serviço: a noção de serviço refere-se ao atendimento de clientes. A ideia 

de que os resultados organizacionais dependem da integração entre as 

diversas áreas estimulou o foco na figura dos clientes externos e internos. 

Em relação ao ambiente interno, cada setor passou a ser visto como 

fornecedor de serviço que deveria, portanto, suprir as demandas dos 

demais setores a ele relacionados. Essa lógica interdepartamental tornou-

se importante para favorecer as entregas exigidas.  

 

Para Le Boterf (2003) e Perrenoud (2002), as mudanças ocorridas e seus 

impactos geraram mais complexidade nas organizações e demandaram dos 

trabalhadores a capacidade de mobilizar diferentes recursos. Conforme 

explicaram Fleury e Fleury (2001, p. 186): 

 

O trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao 
cargo, mas se torna o prolongamento direto da competência que o indivíduo 
mobiliza em face de uma situação profissional cada vez mais mutável e 
complexa. Esta complexidade de situações torna o imprevisto cada vez 
mais cotidiano e rotineiro. 

 

Rocha-Pinto, Pereira, Coutinho e Johann (2006) reconhecem que uma nova 

lógica de gestão do processo produtivo foi imposta por força de um mercado 

altamente competitivo em que as empresas focavam a produtividade e promoviam 

a racionalização dos custos. O trabalho, segundo eles, passou a exigir 

profissionais multiqualificados, capazes de dirimir demandas complexas. Segundo 

Resende (2000, p. 33): 

 

O significado de competências que tem adquirido forças nos últimos tempos 
está relacionado com uma condição diferenciada de qualificação e 
capacitação das pessoas para executar seu trabalho, desempenhar suas 
atividades. Inicialmente mais aplicado a pessoas: num segundo momento 
passou a ser usado também como requisitos de bom desempenho de 
equipes, unidades e da empresa. 
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Nessa direção, a noção de competências estimulou reflexões acerca da 

capacitação dos indivíduos, sugerindo o vínculo com os resultados do negócio. 

Conforme Le Boterf (2003, p. 20-21): 

 

Confrontadas com a complexidade e com a incerteza, organizadas em 
estruturas heterogêneas e flexíveis, as empresas e as organizações 
devem dispor de homens e mulheres capazes de enfrentar o inédito e a 
mudança permanente. O desempenho de uma empresa, de uma de 
suas unidades ou de um projeto depende do conjunto das 
microdecisões de ação tomadas pela competência de seus 
profissionais. 

 

Diante do exposto, pode-se notar que o cenário competitivo do final do século XX 

favoreceu as discussões sobre o tema, na medida em que contemplava a criação 

de valor por meio do potencial humano.  A próxima seção trata da competência no 

nível do indivíduo e recupera da literatura os principais aspectos envolvidos nessa 

discussão.   

 

2.2 Competências individuais 

 

De acordo com Fleury e Fleury (2001), as discussões sobre competências 

individuais começaram na década de 70 e envolveram psicólogos e 

administradores. Os referidos autores explicaram que os primeiros estudos 

consideravam a competência uma característica subjacente a uma pessoa que é 

casualmente relacionada ao desempenho superior na realização de uma tarefa. 

Segundo eles, no âmbito das organizações, a competência poderia ser 

mensurada contra parâmetros bem aceitos e aperfeiçoada por meio de 

treinamento e desenvolvimento. Como esclareceu Dutra (2011), durante as 

décadas de 1980 e 1990 alguns autores de origem europeia contestaram essa 

concepção, por considerarem que a noção de qualificação associada ao cargo já 

não representava uma referência adequada para visualizar os desafios do 

trabalho. 

 

A literatura sobre o tema constitui-se de várias correntes que discutem o conceito 

de competências por óticas específicas, como ressaltaBarbosa (2007). 

Identificam-se as linhas americana, francesa e inglesa (Luz, 2001). A perspectiva 
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americana baseia-se nos trabalhos de McClelland (1973), Boyatzis (1982) e 

Spencer& Spencer (1993) e encerra uma visão comportamentalista. Nesse ponto 

de vista, a competência é considerada um conjunto de atributos que o trabalhador 

possui e utiliza para executar o trabalho de forma adequada e com alto 

desempenho. A abordagem francesa enfatiza as competências no trabalho e na 

educação e tem como referência as contribuições de autores como Le Boterf 

(2003) e Zarifian (2001). Essa linha adota uma ótica construtivista e valoriza a 

aprendizagem no contexto do trabalho. A linha inglesa, por sua vez, reveste-se de 

caráter funcionalista e discute aspectos que determinam o desempenho nos 

níveis exigidos pelas organizações. Nessa direção, o ponto central representa as 

efetivas entregas procedidas pelos trabalhadores.   

 

ParaBitencourt (2001), a literatura sugere a distinção entre os termos competency 

e competence.A Figura 1 mostra as diferenças inerentes a cada um desses 

termos.  

 

Origem Competency Competence 

Estados Unidos Inglaterra 

Noção 
 

Conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes 

Resultados, produtos 

Abordagem Soft Hard 

Propósito Identificar desempenhos superiores 
(processo educacional) 

Identificar padrões mínimos 
(desempenho no trabalho) 

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

Ênfase Características pessoais (input, 
learlinganddevelopmentof 
competency) 

Tarefas e resultados (output, 
workplace performance) 

Público-alvo Gerentes Nível operacional 

Figura 1 - Comparação entre “competency” e “competence” 
Fonte: Bitencourt (2001). 
 

Segundo a referida autora, a expressão competency, vinculada à linha americana, 

sugere a noção de conhecimentos, habilidades e atitudes como inputs da 

competência. E o termo competence enfatiza a noção de resultados que 

configuram outputs, na perspectiva inglesa.  

 

Em relação à distinção entre as abordagens de soft e hard competencies, Dutra 

(2011) defende que as soft competencies referem-se aos traços da personalidade 
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e influenciam o sucesso, mas não são passíveis de desenvolvimento por meio do 

treinamento. Já as hard competencies o relacionam-se diretamente ao 

desempenho e se limitam a indicar as habilidades exigidas para um trabalho 

específico. 

 

Le Boterf (2003) afirma que a competência é um conceito em construção. AFigura 

2, elaborada por Bitencourt (2001), apresenta diversos conceitos propostos por 

autores nacionais e estrangeiros. 

 

Autor Conceito 
Boyatizis 

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

Boog 
(1991, p. 16) 

“Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo 
assunto, fazer determinada coisa: significa capacidade, habilidade, aptidão e 
idoneidade”. 

Spencer& 
Spencer 

(1993, p. 9) 

“A competência refere-se à característica intrínseca ao indivíduo, que influencia 
e serve de referencial para seu desempenho no ambiente de trabalho”. 

Sparrow e 
Bognanno 
(1994, p. 3) 

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

Moscovici 
(1994, p. 26) 

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

Cravino 
(1994, p. 161) 

“As competências se definem mediante padrões de comportamentos e estes, 
por sua vez, são causa de resultados. É um fator fundamental para o 
desempenho”.  

Parry 
(1996, p. 48) 

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

Sandberg 
(1996, p. 411) 

“A noção de competência é construída a partir do significado do trabalho. 
Portanto, não implica exclusivamente a aquisição de atributos”. 

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

(1994, p. 267) 
“Competência é assumir responsabilidade frente a situações de trabalho 
complexas, buscando lidar com ventos inéditos, surpreendentes, de natureza 
singular”. 

Magalhães et al. 
(1997, p. 114) 

“Conjunto de conhecimento, habilidades e experiências que credenciam um 
profissional a exercer determinada função”. 

Perrenoud 
(1998, p. 1) 

“A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano que se mobilizam 
por meio do saber baseado no senso comum do saber a partir de 
experiências”. 

Durand 
(1998, p. 3) 

“Conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes interdependentes e 
necessárias à consecução de determinado propósito”. 

Hase et al. 
(1998, p. 3) 

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

Figura 2 - Conceitos de competências – continua 
 



 25

Autor Conceito 
Dutra et al. 
(1998, p. 3) 

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

Ruas 
(1999, p. 10) 

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

Fleury e Fleury 
(2001, p. 21) 

 

“Competência: um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 
integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor 
econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

Hipólito 
(2002, p. 7) 

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

Davis 
(2000, p.1,15) 

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

Zarifian 
(2001, p. 66) 

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

Becker et al. 
(2001, p. 156) 

“Competências referem-se a conhecimentos individuais, habilidades ou 
características de personalidade que influenciam diretamente o desempenho 
das pessoas”.  

Figura 2 - Conceitos de competências – conclui. 
Fonte: Bitencourt (2001, p. 27-29). 

 

Dutra (2011) ressaltou que a diversidade conceitual inerente ao tema apresenta 

perspectivas que se complementam. Segundo ele, as competências são vistas 

como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para a 

pessoa realizar seu trabalho e também como a entrega realizada pela pessoa.  

 

A Figura 3, elaborada por Fleury e Fleury (2001) com base em Le Boterf (2003), 

exibe os diversos tipos de conhecimento relacionados às competências. 
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Tipo Função Como Desenvolver

Conhecimento Teórico Entendimento,
interpretação

Educação formal e 
continuada

Conhecimento sobre os 
procedimentos

Saber como proceder Educação formal e 
experiência profissional

Conhecimento empírico Saber como fazer Experiência profissional 

Conhecimento social Saber como comportar-se Experiência social e 
profissional

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

Educação formal e 
continuada, experiência 
social e profissional

 
Figura 3 - Tipos de conhecimento. 
Fonte: Fleury e Fleury (2001, p. 192). 

 

Estes autores consideram que,  

A noção de competência aparece assim associada a verbos como: saber 
agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber 
aprender, saber engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. 
Do lado da organização, as competências devem agregar valor econômico 
para a organização e valor social para o indivíduo (Fleury& Fleury, 2001, p. 
187). 

 

Esse ponto de vista é demonstrado na Figura 4. 
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Figura 4 – Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização. 
Fonte: Fleury e Fleury (2001) 

 

Conforme exposto anteriormente, a competência não se fundamenta na mera 

aquisição de conhecimentos. Nesse sentido, deve ser considerada, também, a 

influência das habilidades e atitudes. Santiago (2008) faz uma importante 

observação sobre indivíduos que têm conhecimentos e habilidades, mas não 

possuem atitudes na mesma intensidade. Segundo ele, “as atitudes são o 

diferencial competitivo dos talentos, pois conhecimentos e habilidades são 

facilmente assimilados ou aprendidos” (Santiago, 2008, p.23). O referido autor 

entende que as atitudes tornam-se essenciais para que as habilidades sejam 

colocadas em prática.  

 

Para Fleury e Fleury (2001), a competência difere das aptidões que são vistas 

como talento natural da pessoa. Diferencia-se, ainda, de habilidades, que são a 

demonstração de um talento particular na prática. E, por fim, é diferente de 

conhecimentos, que são o que as pessoas precisam ter para desempenhar uma 

tarefa. Contudo, esses autores entendem que a competência é inseparável 

desses fatores: 

Saber pensar
Saber aprender
Ser criativo
Saber mobilizar
Saber transferir
Saber engajar-se
Ter visão estratégica
Assumir responsabilidade

Saber agir

Social

Econômico

Conhecimentos
Habilidades
Atitudes

Indivíduo Organização

Agregar Valor
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O conceito de competência é pensado como conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que 
justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores 
desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade das 
pessoas (Fleury& Fleury, 2001, p. 185). 

 

Nesse ponto de vista, a manifestação de competências em resultados concretos é 

compreendida como resultante da complexa conjugação de múltiplos fatores 

inerentes ao indivíduo e que são influenciados pelo contexto. Segundo Le Boterf 

(2003), as competências não se limitam a um estoque de conhecimentos teóricos 

e empíricos detidos pelo indivíduo, nem se reduz a determinado know how 

específico.  E a competência é dinâmica e se constitui a partir da convergência 

entre: a pessoa (sua biografia, socialização), sua formação educacional e sua 

experiência profissional. Não se deve perder de vista que os diversos autores 

entendem que é por meio de resultados e entregas efetivas que a competência se 

materializa. Nessa linha, Carboneet al. (2005) consideram que as competências 

individuais resultam de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

expresso no desempenho que agrega valor à organização e ao indivíduo.  

Brandão e Guimarães (2001; 2002), por seu turno, admitiram a 

complementaridade entre competência e desempenho. 

 

A discussão sobre competências individuais torna-se particularmente importante 

para as posições de liderança. O fomento de competências gerenciais é decisivo 

nas organizações, tendo em vista a necessidade de elevar a performance e 

otimizar os resultados exigidos. A próxima seção recupera da literatura alguns 

aspectos relevantes sobre competências gerenciais que são determinantes para a 

discussão aqui proposta.  

 

2.2.1 Competências gerenciais: considerações necessárias 

 

As competências gerenciais motivaram a produção de vasta literatura. Trata-se de 

uma abordagem importante que há tempos tem figurado na pauta de empresários 

e acadêmicos. No início do século passado, Henry Fayol já mencionava a 

relevância das habilidades do administrador que, segundo ele, deveria se ocupar 

do planejamento, organização, comando, coordenação e controle das atividades. 
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Ao longo do tempo, novos enfoques surgiram e sinalizaram a relevância das 

competências gerenciais, colocando em evidência o papel determinante dos 

gerentes na consecução dos objetivos organizacionais. 

 

O desenvolvimento de competências gerenciais é um desafio e uma necessidade 

das organizações. Torna-se particularmente importante em relação aos gerentes 

intermediários que atuam na linha de frente e na fronteira da base operacional. 

Esses profissionais são agentes decisivos na operacionalização das diretrizes 

organizacionais e no processo de comunicação entre os diversos níveis da 

estrutura. Devem atuar com agilidade na tomada de decisão e manifestar 

sensibilidade no trato para com as pessoas. Desempenham, ainda, papel central 

na manutenção da cultura organizacional e na promoção das mudanças 

necessárias (Giroletti, 2002; Lima 2013; Lima, Barbosa & Cintra, 2015). Moreira 

(2010) opina que “a organização aguarda que todo gestor intermediário (GI) 

esteja comprometido com as mudanças necessárias, isto é encare-as de forma 

positiva e atue como porta-voz do novo paradigma” (Moreira, 2010, p. 45). Sobre 

a atuação profissional e a demanda de conhecimentos, pondera: 

 

A gerência intermediária atuará prioritariamente na gestão de processos e 
equipes, além de ser o principal ouvinte das demandas levantadas pelos 
clientes. Independentemente da área onde atue, o gestor intermediário terá 
que aprofundar seus conhecimentos em RH, marketing, vendas, tecnologia 
da informação e logística, pois assumirá a função de responsável direto pela 
obtenção de resultados excepcionais da organização como um todo 
(Moreira, 2010, p.12). 

 

De acordo com Osbi (2007), o perfil gerencial passou por inúmeras mudanças em 

decorrência das transformações no panorama econômico e concorrencial. Em 

relação ao cenário dos anos 1980, Boog (1991) pontuou as tendências de 

substituir: o estilo de gestão centralizador e diretivo pelo descentralizado e 

participativo; a relação vertical, paternalista por uma relação horizontal; a 

comunicação do tipo top down por uma dinâmica de mais interação e diálogo 

entre todos os níveis.  

 

Moreira (2010), no início do século XX,salienta que o gestor encontrava-se em 

posição de destaque, detendo autoridade e controle sobre o trabalho dos 
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funcionários. Porém, a partir da década de 1980, a influência da reengenharia e o 

foco na redução de custos ofuscaram a figura do gestor. As mudanças na forma 

de realizar o trabalho geraram acúmulo de funções e exigiram a 

responsabilização dos gerentes de linha por atividades que lhes demandaram 

novas competências. Esses profissionais passaram a ser vistos como elo entre a 

organização e seus funcionários e deles se demandava a integração entre os 

níveis estratégico e operacional. 

 

Sobre as atribuições dos gerentes, Ambrosi (2005) comenta que o gerente 

precisa favorecer a compreensão dos princípios e dos fundamentos do trabalho 

por parte de seus subordinados. Moreira (2010) considera que a atividade 

gerencial envolve a construção de relações e de um clima favorável no qual as 

pessoas possam fazer as entregas demandadas. Nesse sentido, destacou a 

importância de o gestor gerenciar a comunicação interna e atuar no 

desenvolvimento de pessoas. Para ele, as constantes mudanças demandaram 

mais flexibilidade das organizações e provocaram a ruptura da visão pela qual se 

considerava que o executivo da ARH era o único responsável pelas atividades de 

gestão de pessoas. Tornou-se evidente que os gerentes intermediários deveriam 

assumir atribuições dessa natureza e buscar alternativas para desenvolver 

competências, gerir equipes e alavancar resultados.  

 

Para Duarte (2007), o gerente deve incentivar a participação das pessoas na 

tomada de decisões; estimular o aprendizado de novas funções; acompanhar o 

desenvolvimento de carreira na empresa; acompanhar o desempenho dos 

funcionários periodicamente; e incentivar seu autodesenvolvimento. Entretanto, 

deve-se considerar que nem sempre o gerente tem a necessária autonomia para 

alterar o curso das ações na organização. Segundo King (2008), o gerente 

precisa delegar atribuições aos subordinados e favorecer novas oportunidades de 

qualificação à equipe. JáBoog (1991) acredita que, independentemente da área 

de atuação profissional, o gerente precisa: gerar mudança; liderar pessoas; saber 

comunicar e conduzir o trabalho dos subordinados; planejar e organizar 

processos com foco nos objetivos organizacionais.  
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Na visão de Borges (2012), cada função gerencial exige determinados 

conhecimentos específicos. Contudo, esclarece que as competências gerenciais 

não se sustentam apenas em conhecimentos técnicos:  

 

O conhecimento especializado não é capaz de expressar a capacidade do 
gestor exercer sua função, porém a essas informações somam-se as 
experiências adquiridas durante sua atuação no ambiente 
intraorganizacional. Esses atributos indispensáveis às características de um 
líder são fundamentais para que os gerentes façam uso das funções 
administrativas de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos 
existentes na empresa para alcançar metas (Borges, 2012, p. 12). 

 

Le Boterf (2003), por seu turno, identificou que as competências gerenciais são 

caracterizadas pela presença de determinados recursos, a saber: 

conhecimentos (gerais e teóricos, operacionais e sobre o ambiente), 

habilidades (operacional, experiencial e relacional cognitivo), atitudes (atributos 

pessoais e relacionais) e fatores ambientais (sistemas de informação e banco de 

dados). O desempenho é gerado por meio da mobilização desses recursos. O 

repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes que sustentam as 

competências deve, portanto, ser permanentemente renovado. Para Osbi (2007), 

a relevância de se abordar os requisitos das competências gerenciais se deve: 

 
Ao fato de o gerente ser o principal responsável pela aprendizagem nas 
organizações de trabalho, uma vez que é promotor da mudança e articulador 
de processos entre os níveis estratégico e operacional. Outra característica a 
ser destacada é o papel do gerente como mediador de relações no contexto 
do trabalho e como participante na identificação de competências essenciais 
da organização para o cumprimento dos objetivos estratégicos (Osbi, 2007, 
p. 18). 

 

Faz-se necessário considerar que, de acordo com a posição do profissional na 

estrutura da organização e da abrangência das atividades por ele 

desempenhadas, a função gerencial envolve níveis distintos de complexidade. 

Nesse sentido, segundo Le Boterf (2003), um gestor em início de trajetória, deve 

gerenciar de forma adequada os recursos, enquanto um profissional experiente 

precisa estabelecer resultados e analisar cenários competitivos.  

 

Em decorrência da extensa gama de atribuições dos gerentes, a literatura sinaliza 

os esforços de diversos autores na tentativa de realçar certas “habilidades” e 
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competências gerenciais deles requeridas em determinadas situações (Bergamini, 

1997;Katz, 1955; Marras, 2005; McGregor, 1992; Milkovich& Boudreau, 2000; 

Vergara, 2006). Katz (1955), por exemplo, destacou a relevância das seguintes 

habilidades: 

 

a) Habilidade técnica que envolve a aplicação do conhecimento especializado, 

técnicas e equipamentos na execução do trabalho; 

b) habilidade humana que se refere ao trabalho com pessoas e ao 

estabelecimento de relações; 

c) habilidade conceitual que consiste na capacidade de empreender uma 

visão abrangente sobre os processos, a organização e o negócio. 

Henry Fayol, admitindo a proporcionalidade da chamada função administrativa, já 

considerava que o teor dessas habilidades varia de acordo com a posição do 

gerente na estrutura da organização. Assim, nos níveis mais elevados, a 

habilidade conceitual tende a ser mais requerida, em detrimento da habilidade 

técnica. Porém, a habilidade humana torna-se relevante em quaisquer níveis, pois 

em todos eles há necessidade de buscar resultados por meio das pessoas. 

 

Nos anos 1970, por exemplo, Henry Mintzberg categorizou 10 papéis, ou conjunto 

de expectativas, que se sobrepõem às funções mencionadas por Fayol. De 

acordo com Viotto (2008, p. 48), os 10 papéis do administrador citados por 

Mintzberg fazem parte de três categorias: informacional, interpessoal e decisória. 

 

A categoria informacional abrange papeisrelacionados à obtenção e à 

transmissão de informações, de dentro para fora da organização, e vice-versa.A 

categoria interpessoal envolve três papéis que se referem às relações 

interpessoais: no primeiro, o gerente age como representante da organização; no 

segundo, como líder; no terceiro, atua como promotor de teias relacionais, 

sobretudo com os pares. Finalmente, a categoria decisória abarca quatro papéis 

que dizem respeito à solução de problemas e à tomada de decisões, a saber: a) 

empreendedor - o gerente estimula e acompanha mudanças controladas na 

organização; b) controlador de distúrbios - nesse caso, atua na restauração do 

equilíbrio em situações inesperadas. c) administrador de recursos -refere-se à 

capacidade de alocar os recursos disponíveis de acordo com as estratégias 
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estabelecidas; d) negociador - atua em processos de negociações que envolvem 

diversos agentes (empregados, sindicatos, clientes, etc.). 

 

Por sua vez, Boyatzis (1982) propõe um conjunto de competências gerenciais que 

considerou essencial para o desempenho superior. Já Moreira (2010), ao tratar 

das capacidades requeridas dos gerentes no contexto contemporâneo, destacou: 

as habilidades gerenciais de apresentação em público; de comunicação verbal e 

escrita; de análise e planejamento estratégico; de percepção de tendências; de 

visão sistêmica; de avaliação de riscos; de coordenação de eventos e atividades; 

de levantamento e interpretação de informações; de dados ou situações e 

conhecimentos tecnológicos e financeiros. 

 

Reconhecendo diversos níveis de complexidade e o antagonismo entre diversos 

modelos de gestão (relações humanas x metas racionais; sistemas abertos x 

processos internos), Quinn, Thompson, Faerman e McGrath (2003) admitiram a 

possibilidade de se adotar distintas condutas de gestão e consideraram que: 

 

Uma competência implica a detenção tanto de um conhecimento quanto da 
capacidade comportamental de agir de maneira adequada. Para desenvolver 
determinadas competências é preciso não só ser apresentado ao 
conhecimento teórico como ter a oportunidade de praticá-las (Quinnet al., 
2003, p. 24). 

 

Os referidos autores sugeriram oito papéis que poderiam ser desempenhados 

pelos gerentes e, para cada um deles, indicaram três competências específicas, 

conforme mostra a Figura 5. 
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Papel de mentor 1. Compreensão de si mesmo e dos outros 
2. Comunicação eficaz 
3. Desenvolvimento dos empregados 

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

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

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

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

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

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

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

Figura 5 - Os oito papéis de liderança gerencial e suas respectivas competências-chave. 
Fonte: Quinn et al. (2003, p.25). 
 

Segundo asseveraMoreira (2010), são inúmeras as competências necessárias ao 

gestor, porém ele destaca as seguintes características como importantes: a 

proatividade, o senso de urgência e o comportamento ético, a abertura para 

novos aprendizados, tolerância para aprender com os erros e ser responsável 

pelos fracassos de suas decisões. Krames (2010), baseando-se em Peter 

Drucker, menciona a relevância das seguintes competências: 

 

“Disposição, capacidade e autodisciplina para ouvir” encabeçavam a lista de 
Drucker como as competências mais importantes para o líder “preparado 
para comandar em todas as circunstâncias” [...]. Outra competência é a 
“disposição para se comunicar, para se fazer compreender” (Krames, 2010, 
p.173). 

 

Por sua vez, Duarte (2007) reconhece como relevantes: a objetividade, a 

responsabilidade, a autoridade, a organização, a eficácia, a autodeterminação e a 

autoconfiança, entre outros.  

 

A Figura 6, adaptada de Silva (2013), apresenta uma gama de competências 

gerenciais e reforça a noção de diversidade presente na literatura. Ela 
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fundamentou a elaboração do questionário utilizado na coleta de dados da 

pesquisa. 

 

Autores Competências gerenciais 
Gramigna (2007) Autodesenvolvimento e gestão do conhecimento 

Capacidade de adaptação e flexibilidade 
Capacidade empreendedora 
Capacidade negocial 
Comunicação e interação 
Criatividade e inovação 
Cultura da qualidade 
Liderança 
Motivação e energia para o trabalho 
Orientação para resultados 
Planejamento e organização 
Relacionamento interpessoal 
Tomada de decisão 
Trabalho em equipe 
Visão sistêmica 

Levy-Leboyer (1997) Comunicação verbal e escrita 
Capacidade para a resolução de problemas 
Planejamento e organização 
Delegação 
Formação de equipes 
Sensibilidade 
Uso de autoridade com responsabilidade e bom senso 
Tenacidade, persistência 
Habilidade negocial 
Capacidade de análise e síntese 
Sensatez 
Criatividade 
Aceitação de riscos 
Decisão 
Conhecimento teórico 
Energia 
Amplitude de interesses 
Iniciativa 
Tolerância ao estresse 
Adaptabilidade 
Autonomia 
Ética 

Martha Alles (2002) Desenvolvimento de equipes 
Comunicação 
Domínio de tecnologias de informação 
Liderança 
Pensamento estratégico 
Empoderamento 
Dinamismo e energia 
Adaptabilidade 
Relações Públicas 
Orientação ao cliente 
Trabalho em equipe 
Orientação a resultados 
Integridade 
Iniciativa 
Empreendedorismo 

Figura 6 - Competências para a área gerencial - continua. 
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Autores Competências gerenciais 
Martha Alles (2002) Competência do naufrago 

Inovação e Criatividade 
Perseverança 
Temperança 
Planejamento e organização 
Impacto e influência 
Tolerância à pressão 
Desenvolvimento de pessoas 
Pensamento conceitual 
Pensamento crítico 
Tomada de decisão 
Qualidade no trabalho 

Quinn et al. (2003) 
 

Gerenciamento de projetos 
Planejamento do trabalho 
Gerenciamento multidisciplinar 
Monitoramento do desempenho individual 
Gerenciamento do desempenho e processos coletivos 
Análise de informações com pensamento crítico 
Constituição de equipes 
Uso de um processo decisório participativo 
Gerenciamento de conflitos 
Compreensão de si próprio e dos outros 
Comunicação eficaz 
Desenvolvimento dos empregados 
Convívio com a mudança 
Pensamento criativo 
Gerenciamento da mudança 
Constituição e manutenção de uma base de poder 
Negociação de acordos e compromissos 
Apresentação de ideias 
Produtividade do trabalho 
Fomento de um ambiente de trabalho produtivo 
Gerenciamento do tempo e do estresse 
Desenvolvimento e  comunicação de uma visão 
Estabelecimento de metas e objetivos 
Planejamento e organização 

Spencer & Spencer (como 
citado em Alles, 2002, p.28) 

Desenvolvimento de pessoas 
Direcionamento de pessoas 
Liderança 
Trabalho em equipe e cooperação 

Sant’anna (2002, 2008) Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e 
tecnologias 
Capacidade de trabalhar em equipes 
Criatividade 
Visão de mundo ampla e global 
Capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização 
Capacidade de comunicação 
Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades 
Domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao 
exercício do cargo ou função ocupada 
Capacidade de inovação 
Capacidade de relacionamento interpessoal 
Iniciativa de ação e decisão 
Autocontrole emocional 
Capacidade empreendedora 
Capacidade de gerar resultados efetivos 
Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas 

Figura 6 - Competências para a área gerencial - conclui. 
Fonte: adaptado de Silva (2013). 



 

Os apontamentos anteriores sinalizam a diversidade e a complexidade inerentes 

às competências gerenciais. Conforme explicou 

gerencial resulta de uma relação complexa entre diversos aspectos, a saber: 

mobilização de recursos, trans

desempenho no trabalho, conforme mostra a Figura 

 
Figura 7 - Ênfases conceituais identificadas na literatura sobre competências gerenciais.
Fonte: Osbi (2007, p. 17

 

Segundo Borges (2012) e Osbi (2007

contínuo e de prática deliberada e, portanto, devem ser encaradas como 

resultantes de um processo. Nessa direção, admite

ocorre não apenas com treinamento e capacitação técnica, mas também por

de interações informais, do relacionamento com colegas, do compartilhamento de 

experiências e vivências. Conforme esclareceu 

organização pode ser visualizada como via de desenvolvimento de competências. 

Nesse sentido, ao se considerar o sistema organizacional como um todo, deve

levar em conta os diversos níveis da cultura mencionados por 

saber: artefatos, valores e pressupostos básicos. 

 

Os apontamentos anteriores sinalizam a diversidade e a complexidade inerentes 

às competências gerenciais. Conforme explicou Osbi (2007), o desempenho 

gerencial resulta de uma relação complexa entre diversos aspectos, a saber: 

mobilização de recursos, transferência de conhecimentos, relações de troca e 

desempenho no trabalho, conforme mostra a Figura 7. 

 

Ênfases conceituais identificadas na literatura sobre competências gerenciais.
2007, p. 17). 

Borges (2012) e Osbi (2007), as competências resultam de aprendizado 

contínuo e de prática deliberada e, portanto, devem ser encaradas como 

resultantes de um processo. Nessa direção, admite-se que a aprendizagem 

ocorre não apenas com treinamento e capacitação técnica, mas também por

de interações informais, do relacionamento com colegas, do compartilhamento de 

experiências e vivências. Conforme esclareceu Lima (2013), a própria cultura da 

organização pode ser visualizada como via de desenvolvimento de competências. 

, ao se considerar o sistema organizacional como um todo, deve

levar em conta os diversos níveis da cultura mencionados por 

saber: artefatos, valores e pressupostos básicos.  
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Os apontamentos anteriores sinalizam a diversidade e a complexidade inerentes 

(2007), o desempenho 

gerencial resulta de uma relação complexa entre diversos aspectos, a saber: 

ferência de conhecimentos, relações de troca e 

 

Ênfases conceituais identificadas na literatura sobre competências gerenciais. 

as competências resultam de aprendizado 

contínuo e de prática deliberada e, portanto, devem ser encaradas como 

se que a aprendizagem 

ocorre não apenas com treinamento e capacitação técnica, mas também por meio 

de interações informais, do relacionamento com colegas, do compartilhamento de 

(2013), a própria cultura da 

organização pode ser visualizada como via de desenvolvimento de competências. 

, ao se considerar o sistema organizacional como um todo, deve-se 

levar em conta os diversos níveis da cultura mencionados por Schein (2009), a 
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Nesta seção, tornaram-se evidentes a complexidade da função gerencial e a 

diversidade de competências sugerida na literatura. A próxima seção amplia a 

discussão sobre competências, discutindo brevemente o tema pela perspectiva 

coletiva. Dessa forma, a questão das competências passa a ser tratada pela ótica 

estratégica que sugere o alinhamento entre os diversos níveis da organização e 

seu vínculo direto com os resultados da organização. 

 

2.3 Competências coletivas  

 

Para além do nível individual, as competências também são discutidas no âmbito 

coletivo. Trata-se de um enfoque ampliado pelo qual se discutem as 

competências da organização e dos grupos de trabalho (Rabechini & Carvalho, 

2003; Retour, Picq, Defélix & Ruas, 2011).  Le Boterf (2003, p. 231) apregoa: 

 

A noção de competência coletiva não se reduz, portanto, àquela das 
equipes com responsabilidade ampliada ou organizada por ilha ou 
unidade elementar. A própria empresa, em sua totalidade, pode ser 
considerada como um “sistema de competências”. A competência 
coletiva não pode ser obtida por simples adição de competências 
parciais ou adquirida por si mesmas, sem relação com uma visão de 
conjunto de suas relações mútuas. Os modos de cooperação que elas 
permitem obter são fonte de desempenho. 

 

A abordagem das competências organizacionais deriva da VBR, que enfatiza a 

aplicação dos recursos internos da firma como fontes de vantagem competitiva. 

Segundo Krogh e Roos (1995), o portfólio de recursos deve ser compreendido em 

profundidade pelos gestores, na medida em que pode representar um diferencial. 

Nessa ótica, os ativos, inclusive intangíveis, são tidos como possíveis fontes de 

valor, recebendo destaque do ponto de vista estratégico.  

 

Prahalad e Hamel (1990), no final dos anos 1980, discutiram as competências 

essenciais (core competence), que mantêm uma inter-relação dinâmica com a 

estratégia competitiva. Segundo eles, ao definir sua estratégia competitiva, a 

empresa identifica as competências essenciais do negócio e as competências 

necessárias a cada função. Consideraram, ainda, que as competências 



 39

essenciais devem oferecer reais benefícios aos consumidores, ser difíceis de 

imitar e possibilitar acesso a diferentes mercados.  

 

Dutra (2011) define as competências organizacionais como características do 

patrimônio de conhecimentos da organização. Para Rabechini e Carvalho (2003), 

a manutenção das competências organizacionais requer um ambiente que 

favoreça a atuação de indivíduos e equipes com foco na elevação da 

competitividade.  

 

Para Hamel e Prahalad (1995), todos os membros da organização devem possuir 

a consciência de que as competências organizacionais integram o processo 

administrativo. Contudo, Ruas (2005) considera que as organizações, de forma 

geral, têm dificuldades para definir com clareza suas competências 

organizacionais e reconhece que a manutenção dessas competências requer um 

processo sistemático de aprendizagem e alinhamento entre estratégias e ações. 

Nessa direção, Dutra (2011) considera que as organizações e pessoas se 

relacionam de forma contínua. A organização deveria favorecer a aquisição de 

saberes e preparar as pessoas para superar os desafios profissionais. Por seu 

turno, as pessoas deveriam aplicar sua capacidade de forma crítica para gerar 

valor para o negócio e resolver os impasses na organização.  

 

Na visão de Le Boterf (2003), a gestão do capital de competências de uma 

empresa envolve a capacidade de analisar a combinação ou articulação entre 

diversos  elementos. E afirma: 

 

O valor do capital de competências de uma organização não provém da 
simples adição das competências individuais, mas de suas combinações 
específicas. São essas combinações que os concorrentes têm dificuldade de 
copiar e que devem, portanto, ser desenvolvidas (Le Boterf, 2003, p. 234). 

 

Desse modo, a competência coletiva é vista como o resultado proveniente da 

cooperação e da sinergia existente entre as competências individuais. 

Considerando a relação cíclica entre competências e estratégia organizacional, 

Fleury e Fleury (2001) reconhecem que o processo de desenvolvimento das 

competências envolve a aprendizagem individual, grupal e a organizacional. 
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A questão das competências, seja no nível individual ou coletivo, sugere uma 

postura ativa por parte da ARH. Contudo, devem-se levar em consideração os 

desafios enfrentados pela ARH que, conforme destaca a literatura, passou por 

mudanças significativas nas últimas décadas. Resgatar a trajetória histórica torna-

se importante para clarificar os desafios enfrentados pela ARH no atual panorama 

e que, em algumas situações, se referem, inclusive, à sua legitimação no contexto 

organizacional. A próxima seção favorece a visualização dos diversos estágios de 

desenvolvimento da ARH e do perfil dos profissionais da área. Trata-se de uma 

abordagem necessária que faz refletir sobre os limites e possibilidades de uma 

atuação adequada por parte da ARH no que se refere ao desenvolvimento de 

competências gerenciais.  
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2.4Área de Recursos Humanos: Considerações Necessárias 

 

As mudanças no contexto competitivo associadas aos efeitos da globalização 

estimularam o reposicionamento da ARH nas organizações. Predominou, a partir 

dos anos 1990, uma lógica mais severa de controle e aplicação de recursos. Com 

base na nova dinâmica das relações sociais, comerciais, políticas e trabalhistas 

que se instalou naquela época, Guimarães (1997)opinou que a ARH deveria, 

basicamente, identificar, atrair e escolher os profissionais adequados à 

organização; promover o treinamento e desenvolvimento dos recursos humanos; 

a remuneração; a correta aplicação das normas legais e previdenciárias; e a 

manutenção dos colaboradores da empresa. Gil (2007) indica a necessidade de a 

ARH adotar uma perspectiva sistêmica, caracterizada pela análise de múltiplos 

fatores que interferem no desempenho de indivíduos e grupos de trabalho. Nesse 

quadro, a ARH se posicionaria de forma a se adaptar às mudanças e estimular 

mudanças na organização. 

 

Pesquisas recentes5 sobre as tendências e desafios da ARH revelam que as 

preocupações mais frequentes no campo da gestão de pessoas são: atrair, 

desenvolver e reter profissionais, criar um ambiente interno de alto desempenho, 

aprimorar as lideranças e buscar novas formas de trabalho. Ulrich (2012) propõe 

como os maiores desafios do profissional que atua na área o conhecimento da 

dinâmica do próprio negócio e a noção sobre o impacto das demais áreas nos 

resultados da organização. Nessa direção, afirma: 

 

Organizações que tratam bem as pessoas e constroem fortes habilidades 
conseguem atrair talentos, atender bem os consumidores, aumentar o valor 
das ações e construir responsabilidade social. O executivo de RH precisa 
entender que, se ele mantiver o foco nas necessidades do cliente, do 
investidor e da comunidade, vai ter mais sucesso do que aquele que mantém 
o foco apenas nas práticas de RH (Ulrich, 2012). 

 

Ulrich (1998) incentiva os profissionais de recursos humanos (RH) a assumirem o 

papel de líderes, atuando no desenvolvendo de capacidades dos funcionários, 

sem perder de vista a necessidade de gerar lucro a partir do crescimento, 

                                                           
5 Divulgadas pela Revista Assunto: RH (2011). 
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tecnologia, capital intelectual e mudança. E elaborou um modelo de estruturação 

de RH, indicado na Figura 8.   

 

 

Figura 8 - Modelo de estruturação de recursos humanos. 
Fonte: Ulrich (1998).         
 

Esse modelo baseia-se na intersecção de dois eixos: o eixo vertical representa o 

foco e vai do cotidiano, operacional de curto prazo, até o futuro, voltado para as 

estratégias de longo prazo; o eixo horizontal representa as atividades, que vão 

desde a administração de processos (ferramentas de gestão e sistemas) até a 

gestão das pessoas. As quatro áreas criadas pela intersecção dos dois eixos 

demarcam os quatro papéis preconizados pelo autor e referem-se a uma das 

seguintes metáforas: parceiro estratégico, especialista administrativo, agente de 

mudança e intérprete das necessidades dos funcionários. 

 

Os quatro papéis foram definidos por Ulrich (1998) desta forma:  

 

a) Parceiro estratégico: alinha a estratégia da ARH à estratégia da empresa. 

A contribuição é executar a estratégia.  

b) Agente de mudanças: garante que a empresa tenha capacidade para se 

transformar. A contribuição é criar uma organização renovada. 
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c) Especialista administrativo: redesenha processos de negócios, cortando 

custos e aumentando a eficiência. A contribuição é construir uma 

infraestrutura eficiente. 

d) Defensor de funcionários: entende e tenta satisfazer a necessidade dos 

funcionários. Também proporciona recursos para que esse funcionário 

atenda às necessidades da organização. A contribuição é aumentar o 

comprometimento e a capacitação da equipe. 

 

Esse modelo sugere que a ARH encontre um ponto de equilíbrio, de modo que 

haja foco na estratégia de longo prazo e foco operacional de curto prazo, 

favorecendo a visão e desenvolvimento de estratégias competitivas da empresa 

para o futuro, ao mesmo tempo em que se controla a rotina e o cotidiano 

operacional que mantém a empresa em funcionamento no momento presente. 

 

Conforme evidenciou Ulrich (2012), no cenário contemporâneo diversas 

tendências reafirmam a necessidade de alinhamento entre as ações da ARH e as 

diretrizes do negócio. Paz (2008), por sua vez, explica que os esforços de 

modernização da ARH são essenciais e envolvem a descentralização na tomada 

de decisões, a organização e o planejamento das ações, entre outros aspectos. 

 

A questão das competências não se restringe à ARH, na medida em que envolve 

uma perspectiva estratégica e diretamente vinculada aos resultados do negócio. 

Porém, a reflexão sobre os papéis da ARH contribui para um posicionamento 

sobre os limites e a possibilidades de atuação. Nesse sentido, deve-se considerar 

que, para além da complexidade inerente ao modelo da competência, em alguns 

casos a ARH não tem autonomia suficiente para interferir no curso das práticas 

adotadas pela organização, assumindo uma feição bastante rudimentar na 

execução de atividades de apoio e de racionalização da infraestrutura. 
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2.4.1 Evolução da ARH no Brasil 

 

Estudos importantes sobre a ARH no Brasil, como aqueles realizados por 

Albuquerque& Fisher (2000) e Fischer e Albuquerque (2010), assinalam que a 

área precisa avançar para auferir legitimidade e se posicionar de forma 

estratégica nas organizações. Deve-se considerar também o esforço de diversos 

autores que tentaram sistematizar a evolução da área conforme as características 

predominantes em determinados períodos históricos. De fato, o desenvolvimento 

da ARH, no país, esteve atrelado às características contextuais e foi assinalado 

por resquícios de uma cultura escravocrata e excludente. O processo evolutivo 

acompanhou as tendências administrativas mundiais, porém com certo atraso. Do 

final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a economia 

brasileira era predominantemente agrícola, enquanto que nos países do 

hemisfério norte os processos industriais já estavam relativamente avançados. No 

entanto, o Brasil reproduzia um sistema de trabalho ainda muito próximo do 

recém-abandonado escravismo e a desconsideração dos recursos humanos era 

fator comum aos demais países. Nessa direção, Dutra (2011) preconiza: 

 

Nesse período, verificamos a inexistência de qualquer estruturação da 
gestão de pessoas, uma vez que elas eram recursos abundantes, pouco 
organizados entre si para pressionar as organizações, nos lugares em que 
as manifestações de trabalhadores eram consideradas caso de polícia; não 
havia nenhuma legislação que disciplinasse as relações capital e trabalho e 
não havia preocupação com uma gestão estruturada (Dutra, 2011, p.32). 

 

Marras (2005) admite cinco fases na evolução das atividades relacionadas à 

gestão de RH (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Figura 9 - As cinco fases evolutivas da gestão de pessoal
Fonte: Marras (2005, 

 

a) Fase contábil

conhecida como fase “pré

existente com os custos da organização, ou seja, os trabalhadores eram 

considerados exclusivamente sob o enfoque contábil. Nesse período 

comprava-se a mão de obra e, por conseguinte, as entradas e saídas 

provenientes dessa conta deveriam ser re

b) Fase legal: correspondente ao período de 1930 a 1950; essa fase marca o 

aparecimento da função de chefe de pessoal, profissional que cuidava das 

exigências burocráticas e disciplinares e exercia domínio sobre as regras e 

normas jurídicas impostas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

As atividades da área de RH estavam centralizadas e relacionadas ao 

cumprimento da legislação trabalhista como, por exemplo, regulamentação 

da jornada de trabalho; registros na carteira de traba

do direito às férias remuneradas, entre outros.

As cinco fases evolutivas da gestão de pessoal. 
 p. 25-27). 

Fase contábil: correspondente ao período antes de 1930; também 

conhecida como fase “pré-histórica”, caracterizava-se pela 

existente com os custos da organização, ou seja, os trabalhadores eram 

considerados exclusivamente sob o enfoque contábil. Nesse período 

se a mão de obra e, por conseguinte, as entradas e saídas 

provenientes dessa conta deveriam ser registradas contabilmente.

correspondente ao período de 1930 a 1950; essa fase marca o 

aparecimento da função de chefe de pessoal, profissional que cuidava das 

exigências burocráticas e disciplinares e exercia domínio sobre as regras e 

ídicas impostas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

As atividades da área de RH estavam centralizadas e relacionadas ao 

cumprimento da legislação trabalhista como, por exemplo, regulamentação 

da jornada de trabalho; registros na carteira de trabalho

do direito às férias remuneradas, entre outros. 
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: correspondente ao período antes de 1930; também 

se pela preocupação 

existente com os custos da organização, ou seja, os trabalhadores eram 

considerados exclusivamente sob o enfoque contábil. Nesse período 

se a mão de obra e, por conseguinte, as entradas e saídas 

gistradas contabilmente. 

correspondente ao período de 1930 a 1950; essa fase marca o 

aparecimento da função de chefe de pessoal, profissional que cuidava das 

exigências burocráticas e disciplinares e exercia domínio sobre as regras e 

ídicas impostas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

As atividades da área de RH estavam centralizadas e relacionadas ao 

cumprimento da legislação trabalhista como, por exemplo, regulamentação 

lho; estabelecimento 
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c) Fase tecnicista: referente ao período de 1950 a 1965; fase em que o 

Brasil implantou o modelo americano de gestão de pessoal e elevou a 

função de RH ao status orgânico de gerência. Foi nessa oportunidade que 

o Presidente Juscelino Kubitschek implementou a indústria automobilística 

no nosso país, momento em que os empresários tiveram que aceitar em 

seus organogramas a figura do gerente de relações industriais (GRI). 

Nesse momento o RH passou a operacionalizar serviços como os de 

treinamento, recrutamento e seleção, cargos e salários, higiene e 

segurança no trabalho, benefícios, entre outros. 

d) Fase administrativa: entre os períodos de 1965 e 1985; representou um 

marco histórico nas relações entre capital e trabalho, na medida em que 

uma verdadeira revolução, movida pelas bases trabalhadoras, 

implementou o movimento sindical denominado “novo sindicalismo”. Nessa 

fase, houve significativa mudança na denominação e na responsabilidade 

do até aqui gerente de relações industriais, passando o cargo a se chamar 

gerente de recursos humanos. Os procedimentos essencialmente 

burocráticos e operacionais deram lugar às responsabilidades de ordem 

mais humanísticas, voltadas para os indivíduos e suas relações na 

organização. 

e) Fase estratégica: a partir de 1985 o profissional de RH começou a ter 

envolvimento no planejamento estratégico das empresas. Esse período foi 

marcado pela introdução dos primeiros instrumentos de planejamento 

estratégico de RH alinhados ao planejamento estratégico central das 

organizações. Dessa forma, o grande desafio dos profissionais passou a 

ser o de orientar, acompanhar e desenvolver líderes. 

 

No período de 1930 a 1945, um corpo de leis começou a ser formatado para 

disciplinar as relações de capital e trabalho, a partir da criação de uma estrutura 

sindical e jurídica, visado mediar conflitos entre as classes patronais e operárias. 

Pearson (2010) descreve que os departamentos de pessoal no Brasil tornaram-se 

mais inflexíveis e burocráticos, sendo constituídos, principalmente, por advogados 

e especialistas em leis, visando ao cumprimento da legislação trabalhista. E Dutra 

(2011) argumenta: 
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Quase a totalidade das empresas desenvolvia uma administração empírica, 
o que naturalmente abrange também a gestão de pessoas. Esse período 
ficou marcado pelo início da gestão burocrática e legalista de pessoas, que 
perdura até os dias atuais em uma grande parte das empresas brasileiras, 
em que a atividade de gestão de pessoas resume-se em atender às 
exigências legais (Dutra, 2011, p. 32). 

 

As mudanças começaram a se intensificar no final da Segunda Guerra Mundial, 

entre os anos 1950 e 1990. De acordo com Nascimento (2001), esse período foi 

marcado pelos conflitos da classe operária com as organizações e pelo 

surgimento dos sindicatos. Nele, o antigo conceito do Departamento de Relações 

Industriais foi sendo substituído pela noção de Administração de Pessoal.   

 

Pearson (2010) e Dutra (2011) relatam que o período que compreende o fim da 

Segunda Guerra Mundial até os anos de 1980 foi marcante para o Brasil, na 

medida em que várias multinacionais se instalaram pelo país e obras gigantescas 

foram construídas, como a cidade de Brasília, a Ponte Rio-Niterói e a rodovia 

Transamazônica. O paradigma taylorista-fordista começou a ser copiado nas 

indústrias do país, impulsionando o crescimento das empresas e uma acelerada 

urbanização. Esse momento marcou o início de uma gestão mais 

profissionalizada de pessoas, extremamente impregnada dos referenciais da 

administração científica. 

 

Após 1964, Dutra (2011) registra a criação de um interessante paradoxo: 

enquanto nos Estados Unidos da América (EUA) e nos países europeus o 

paradigma taylorista-fordista estava sendo extremamente criticado, no Brasil a 

metodologia científica de Taylor era cultuada pela grande maioria dos 

empresários brasileiros. Por esse motivo, a trajetória privilegiada para acesso ao 

topo das posições de RH, nesse período, é a de cargos e salários, em que esses 

princípios são aplicados de forma contundente como, por exemplo, nas ideias de 

racionalização do trabalho, descrição de cargos, definição da remuneração justa, 

entre outros pressupostos da teoria de Taylor. 

 

Na década de 1970, conforme Dutra (2011), o desenvolvimento econômico foi 

marcado pela preocupação das organizações em atrair e reter pessoas, que 

culminou na necessidade de profissionalização da gestão de pessoas para que 
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fosse possível a capacitação para as atividades complexas como remuneração, 

que requisitava competências técnicas e boa política. Surgiram os primeiros 

cursos de Administração de Empresas no Brasil, reforçando em seus conteúdos 

questões legais e técnicas. 

 

Nesse cenário, as empresas valorizavam o trabalho em equipe e começaram a 

fazer a administração voltada para seus funcionários e para o sindicato patronal, 

ainda de modo tímido e incipiente. 

 

Em virtude dessa nova relação de forças, as empresas passaram a 
preocupar-se mais com as condições de trabalho e a concessão de 
benefícios aos seus empregados. E também passaram a sentir 
necessidade de negociar com as entidades representativas dos 
trabalhadores (Gil, 2007, p.20). 

 

Pearson (2010) ressalta que, em 1980, devido ao choque do petróleo e ao fim do 

“milagre econômico”, o Brasil estava fragilizado. Somente em 1990, com a 

abertura da economia e o início da Era da Informação, os empresários brasileiros 

não tiveram outra saída senão inovar, reduzir custos e melhorar a qualidade dos 

produtos, a fim de concorrer frente a frente com as empresas mundiais. Foi um 

período em que as organizações sofreram os impactos da globalização e das 

inovações tecnológicas, resultando no aumento da competitividade. O 

conhecimento e a forma de usá-lo e aplicá-lo passaram a ser vistos como 

diferencial, o potencial cognitivo do trabalhador passou a ser enfatizado. 

 

Dutra (2011, p. 30) classificou o processo evolutivo da área desta forma: 

 

a) Operacional: até a década de 60. Período em que a gestão de pessoas 

ocupava-se com os procedimentos operacionais, como contabilização dos 

registros dos trabalhadores, controle de rotina, captação, treinamento, 

remuneração, entre outros; 

b) gerencial: dos anos 60 até início dos anos 80. Período em que a gestão 

de pessoas começou a ser requisitada como parceira nos processos de 

planejamento e desenvolvimento organizacional; 
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c) estratégica: a partir dos anos 80. Fase em que a gestão de pessoas 

assumiu papel estratégico nas organizações como instrumento de 

valorização do fator humano na geração de valor e conhecimento. 

 

Nos anos 1990, a ARH, embora não totalmente liberta dos conceitos antigos, 

passou a ser constituída por administradores e por psicólogos, pois era preciso 

administrar processos e relações com atores externos, como sindicatos, e tratar 

dos aspectos psicossociais vinculadas ao trabalho.  

 

Nota-se, pelo exposto, que a trajetória evolutiva da ARH caracterizou-se por 

intensos desafios, sobretudo por exigir mudança na concepção sobre a própria 

natureza da área e seu papel na organização. Nesse quadro, conforme 

mencionouBlanco (2011), exigia-se da ARH a equalização de interesses, muitas 

vezes divergentes, e a constante busca de alternativas para alavancar o 

desempenho por intermédio das pessoas. 

 

No cenário contemporâneo, Lins (2014) adverte que predominam outros aspectos 

que intensificam os desafios da ARH. Nesse sentido, ele destaca as mudanças 

nas expectativas da força de trabalho em relação às organizações, além do 

surgimento de novas necessidades por parte dos trabalhadores. E acrescenta que 

concorrem para isso os seguintes fatores: a combinação de perspectivas 

promissoras no mercado de trabalho; a chegada da geração Y, ao mesmo tempo 

em que gerações como a geração X e Baby Boomers prolongam sua 

permanência na carreira; a elevação do nível de formação e qualificação da força 

de trabalho; e a intensa explosão do conhecimento e da informação.  

 

Para Lins (2011), a discussão sobre a escassez de talentos voltou a ser uma 

preocupação global de primeira ordem na medida em que há carência de 

profissionais em diversos setores. Outros aspectos de natureza demográfica que 

podem influenciar a forma de atuação da ARH também devem ser levados em 

consideração, a saber: redução da natalidade, aumento da expectativa de vida e 

rápido envelhecimento da força do trabalho. 
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Essa gama de fatores amplia os desafios no âmbito da gestão de pessoas e 

dificulta a atuação dos profissionais que desempenham atividades relacionadas à 

ARH. Na sequência, retomam-se algumas considerações sobre características 

inerentes ao perfil desses profissionais e as competências deles requeridas.  

 

2.4.2 O profissional de recursos humanos: características e competências 

 

Conforme Nascimento (2001), as mudanças no perfil do profissional da ARH 

tiveram início ainda na época em que predominava uma visão de gestão 

fundamentada na abordagem clássica da administração pela qual o trabalhador 

era considerado como mero recurso produtivo. À época, segundo Marras (2005), 

a ARH tinha como atribuição mais importante verificar a integridade física do 

trabalhador, que deveria suportar extensas jornadas de trabalho. Naquele cenário, 

o chefe de pessoal era responsável por desempenhar tarefas burocráticas. 

Nascimento (2001) relata que suas funções eram de natureza basicamente 

operacional e envolviam o lançamento e a contabilização das horas trabalhadas, 

atrasos e faltas, para efeito de pagamentos ou descontos. Tratava-se de um 

cargo “de confiança”. O chefe de pessoal começou, posteriormente, a se envolver 

e assumir responsabilidades legais e sindicais e o cargo passou a ser ocupado, 

preferencialmente, por advogados. Porém, ainda predominava uma visão 

tecnicista, mecanicista e burocrática. 

 

Após a década de 1950, ao mesmo tempo em que a Escola das Relações 

Humanas ganhava força, o profissional da ARH começou a ser tratado como GRI 

e suas atividades passaram a trazer mais segurança aos trabalhadores, pois 

começava a ser exigida especialização desses profissionais e uma visão 

humanista para exercer a função (Nascimento, 2001). No final da década de 

1970, requeria-se do profissional da ARH conhecimentos técnicos dos aspectos 

legais para agir frente aos movimentos sindicais. Embora predominasse uma 

atuação de cunho operacional, exigia-se dele a responsabilização por outras 

subáreas e uma visão ampliada sobre a organização.  

 

A partir do início da década de 1970, o profissional da ARH começou a ser 

reconhecido por gerente de recursos humanos (Marras, 2005). À época, a ênfase 
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recaía na elevação do desempenho e nos fatores que o influenciavam. Deve-se 

considerar, como lembra Dutra (2011), que os profissionais da ARH foram 

formados tendo como referência as características da administração científica.  

 

Nas décadas de 1980 e 1990, as discussões sobre capital humano e gestão 

estratégica de pessoas ganharam vigor. Naquele período, a ARH passou a ser 

vista como parceira estratégica em algumas empresas brasileiras mais modernas 

(Marras, 2005).  

 

A Figura 10 mostra o avanço no escopo de atuação do profissional da ARH com 

base na atribuição de atividades e responsabilidades. 

 

 
Figura 10 - Áreas de responsabilidade da função de pessoal. 
Fonte: Marras (2005, p. 25). 
 

Ao longo do tempo, as características contextuais de cada época demandaram 

competências diversas dos profissionais da ARH. Referindo-se ao cenário 

contemporâneo, Ulrich (2012) acredita que eles deveriam priorizar as seguintes 
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ações: ajudar líderes a melhorar seu comportamento e seus resultados, preparar 

projetos para a mudança da organização, gerenciar o processo para que as 

coisas aconteçam e implementar práticas de RH que efetuem a estratégia.  

 

Rhinesmith (1993) salienta que o gestor precisa desenvolver determinadas 

competências para responder com eficácia e agilidade às mudanças em termos 

de: 

 

a) Gestão da competitividade: coletar informações em uma base global e 

utilizá-las; 

b) gestão da complexidade: capacidade em lidar com muitos interesses 

concorrentes, contradições e conflitos; 

c) gestão da adaptabilidade: flexibilidade e disposição para a mudança; 

d) gestão de equipes: capacidade em lidar com múltiplas habilidades 

funcionais, níveis variados de experiência e múltiplas origens culturais; 

e) gestão da incerteza: capacidade em lidar com mudanças contínuas; 

f) gestão do aprendizado: capacidade em aprender sobre si mesmo e facilitar 

o aprendizado dos outros. 

 

Para Gil (2007, p.61), o quadro marcado por elevada competitividade, ao exigir o 

reposicionamento da ARH, requereu postura de liderança e visão estratégica dos 

profissionais, que tiveram de assumir novas responsabilidades e adquirir novas 

habilidades conceituais, técnicas e humanas. No ponto de vista do referido autor, 

o gestor da ARH deveria ser capaz de: 

 

a) Atender os usuários internos e externos; 

b) manter-se aberto para novas tecnologias administrativas; 

c) proporcionar empregados capacitados e motivados à organização; 

d) preocupar-se com a qualidade de vida no trabalho; 

e) agregar valor aos empregados, à empresa e aos clientes; 

f) atuar como agente de mudança; 

g) reconhecer as pessoas como parceiras da organização; 

h) proporcionar competitividade à organização; 

i) manter comprometimento ético e socialmente responsável. 
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O mesmo autor lista, ainda, outras características importantes, a saber: visão 

generalista, preocupação com os resultados finais da empresa, disposição para 

atuar em parcerias, ação estratégica, atualização, atenção preferencial para a 

qualificação e motivação de pessoal, capacidade integradora e habilidade para 

negociar. 

 

Para Beckeret al.(2001), os gestores da ARH devem possuir profundos 

conhecimentos do negócio da empresa. Essa compreensão torna-os capazes de 

adaptar a área de RH e as demais atividades corporativas às mudanças 

ambientais; “Apenas conhecendo os recursos financeiros, estratégicos, 

tecnológicos e organizacionais da empresa os profissionais de RH serão capazes 

de desempenhar um papel importante em qualquer discussão estratégica” 

(Becker et al., 2001, p.183). 

 

Para esses autores, esses profissionais precisam ser no mínimo experts no que 

se refere às suas atividades específicas. O conhecimento e a capacidade de 

fornecer práticas inovadoras reforçam a credibilidade pessoal e garantem o 

respeito e a valorização profissional na organização. Os referidos autores 

explicam: 

 

O profissional de RH capaz de orquestrar os processos de mudança 
apresenta as seguintes capacidades: diagnosticar problemas, cultivar 
relacionamentos com os clientes, articular a visão da empresa, definir a 
agenda de liderança, resolver problemas, implementar metas. Essa 
competência envolve conhecimento (do processo da mudança), habilidades 
(como agente da mudança) e capacidades essenciais (de promover a 
mudança) para promover o lado humano da organização (Becker et al., 
2001, p.188). 

 

As capacidades envolvidas no processo de gestão da mudança, mencionadas 

pelos autores, revelam o lado essencial da liderança. Vergara (2006, p. 75) 

associa a liderança “a estímulos e incentivos que possam provocar a motivação 

nas pessoas para a realização da missão, visão e dos objetivos empresariais”. O 

papel do líder na empresa é influenciar pessoas a atingir objetivos. Para isso, o 

gestor deve averiguar minuciosamente o ambiente externo e estar sempre 

atualizado com o que acontece no mundo. Espera-se, ainda, que um gestor/líder 
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tenha a habilidade de buscar a elucidação de problemas, seja criativo e faça da 

informação sua ferramenta de trabalho. 

 

O gerente/líder pode obter informações, que são deliberadamente 
construídas pelas empresas para dar suporte a decisões e ações. Pode 
também obtê-las na informalidade manifesta da vida empresarial, mais 
conhecida na intimidade por rádio-peão, rádio-corredor, rádio-tricô (Vergara, 
2006, p.94). 

 

O gestor que atua como líder precisa ter iniciativa; ousadia consequente; 

compromisso; sinergia; que seja engajado com a cultura, a visão, a missão e os 

valores da empresa; que visualize o sucesso e que esteja sempre procurando 

aprender sobre si mesmo, seus pontos fortes e fracos e, sobretudo, saber ouvir e 

ser ouvido (Vergara, 2006). 

 

O gestor/líder deve ter alto astral, energia radiante, entusiasmo [...], bom 
humor, equilíbrio emocional, alegria de aprender, capacidade de lidar com 
diferenças, capacidade de fazer [...], tato, compaixão, diplomacia, coerência, 
confiabilidade, firmeza, integridade, fé, esperança (Vergara, 2006, p.97). 

 

Vergara (2006) apresenta extensa lista sobre o perfil comportamental exigido para 

que o gestor possa tornar-se um verdadeiro líder e possa gerir pessoas de 

maneira a favorecer a motivação, a satisfação e a alegria com o trabalho, visando 

atrair, estabelecer um vínculo e cultivar os talentos na organização.  

 

Vale ressaltar um ponto importante abordado por ela: o comportamento ético. É 

da ética que emana a legitimidade da autoridade do gestor. Essa afirmação 

remete a uma questão interessante avaliada por Beckeret al. (2001), como 

competência-base para o exercício das atividades de RH: a credibilidade pessoal. 

De acordo com esses autores, a credibilidade pessoal envolve três aspectos: 

 

a) Os profissionais de RH precisam “viver” os valores da empresa; 

b) os profissionais de RH ganham credibilidade quando seu relacionamento 

com os colegas baseia-se na confiança recíproca; 

c) os profissionais de RH ganham o respeito dos colegas quando agem com 

“firmeza”: 
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Quando o gestor desenvolve suas capacidades, ele se torna apto a realizar uma 

de suas funções primordiais: promover a eficiência e a eficácia dos colaboradores 

da organização, visando ao cumprimento das tarefas e ao alcance das metas. 

Para que isso aconteça, o gestor de pessoas planeja, dirige, corrige e acompanha 

inúmeras atividades, com o objetivo de proporcionar aos funcionários condições 

de trabalho e ambiente adequados, remuneração e benefícios, realização 

profissional, treinamento, suporte e satisfação pessoal, favorecendo, assim, uma 

atitude mais participativa, empenhada e motivada perante o trabalho. Resende 

(2000) acredita que a competência emocional é um fator importante a se 

considerar e muda fundamentalmente os critérios tradicionais de seleção e 

promoção de pessoas nas organizações. Tem-se dado muito mais valor a critérios 

puramente intelectuais e competências técnicas para decidir-se sobre admissão e 

movimentação de pessoas. Contudo, a dimensão emocional torna-se essencial 

em posições de liderança. 

 

Os dirigentes, gerentes, administradores de recursos humanos e, de modo 
especial, os selecionadores de pessoal e administradores de planos de 
carreira e talentos precisam, portanto, aprender muito sobre aspectos da 
personalidade humana e inteligência emocional e sua relação com as 
atividades profissionais (Resende, 2000, p. 77). 

 

Nota-se que, a complexidade e as múltiplas exigências caracterizam o trabalho do 

profissional envolvido na ARH. Também, pode-se perceber que as mudanças 

afetaram o perfil e o leque de competências demandadas. Capacitar esses 

profissionais representa, na atualidade, um desafio, tendo em vista a necessidade 

de fomentar o desempenho organizacional e superar os impasses que se 

estabelecem no cenário competitivo. 

 

O próximo capitulo aborda a metodologia utilizada na pesquisa. 
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3 METODOLOGIA  

 

O presente capítulo descreve a metodologia de pesquisa adotada. Constitui-se da 

caracterização da pesquisa e das técnicas de coleta e de análise de dados 

utilizadas.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa realizada configura-se como estudo de campo descritivo, conforme 

Mattar (1997). Na visão de Collis e Hussey (2005, p. 24), a pesquisa descritiva “é 

usada para identificar e obter informações sobre as características de um 

determinado problema ou questão”. Foram adotadas abordagens qualitativa e 

quantitativa de pesquisa que, segundo Collise Hussey (2005), podem ser 

consideradas complementares. 

 

O esquema de pesquisa indicado na Figura 11 orientou o processo investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11–Desenho de pesquisa. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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O modelo considera que as alterações no contexto produtivo e no mundo do 

trabalho afetaram as empresas da construção civil e motivaram a busca de 

alternativas capazes de favorecer a construção de valor para o negócio. Esse 

movimento provocou a reflexão sobre o reposicionamento da ARH e estimulou a 

responsabilização dos gerentes de linha por atividades inerentes à gestão de 

pessoas. As novas atribuições, demandas e desafios emergiram exigindo certas 

competências gerenciais desses profissionais. Torna-se relevante, portanto, 

identificar como as empresas têm atuado no desenvolvimento das competências 

gerenciais requeridas. Para tanto, torna-se essencial identificar as competências e 

as práticas adotadas no sentido de desenvolvê-las.  

 

3.2 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados de fontes primárias por meio de questionário 

semiestruturado e entrevistas. Foram também considerados dados secundários 

disponíveis em meios impresso e eletrônico.  

 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas distintas e complementares. Na 

primeira delas, efetuou-se a aplicação de questionário impresso, adaptado de 

Silva (2013), para os participantes do VII Fórum de Gestão de Pessoas da 

Construção Civil, realizado em novembro de 2014 pelo Sinduscon-MG  por meio 

do Grupo de Intercâmbio da Construção Civil, presidido pelo autor desta 

dissertação. O evento tratou do tema “gestão, cenários e tendências com foco em 

gestão de pessoas” e contou com a presença de proprietários de empresas, 

diretores, gerentes de diversas áreas (engenheiros, administradores) e 

profissionais da ARH. Foi realizado um pré-teste do questionário com 10 

profissionais da área de ARH para ajustar o instrumento e eliminar possíveis 

inconsistências. Nessa etapa foram distribuídos 265 questionários. Deste total, 

obteve-se retorno de 158 devidamente preenchidos.  

 

A Figura 12 mostra o porte das empresas às quais os respondentes estavam 

vinculados. Pode-se notar que 68% delas são, no mínimo, de médio porte. Essa 

característica indica a representatividade do conjunto analisado. 

 



 

Figura 12 - Porte das empresas. 
Fonte: dados da pesquisa.

 

A Figura 13 indica o tempo de mercado dessas empresas. 

delas têm, no mínimo, 11 anos de atuação. Dessas, 45% têm mais de 20 anos e 

34% têm 11 a 20 anos. Portanto, nota

certamente, possuem algum grau de maturidade em termos de práticas de 

gestão.  

Figura 13 - Tempo de atuação das empresas
Fonte: dados da pesquisa.
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34% têm 11 a 20 anos. Portanto, nota-se que são empresas consolidadas e que, 

certamente, possuem algum grau de maturidade em termos de práticas de 

 

Tempo de atuação das empresas. 
Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados obtidos nessa etapa revelaram que os profissionais que ocupam 

cargos de gerentes de linha e têm como atribuições atividades relacionadas à 

gestão de pessoas são engenheiros e mestres de obras. Para identificar as 

competências deles demandadas, realizou-se a segunda etapa do processo de 
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Verifica-se que 79% 

delas têm, no mínimo, 11 anos de atuação. Dessas, 45% têm mais de 20 anos e 

se que são empresas consolidadas e que, 

certamente, possuem algum grau de maturidade em termos de práticas de 

 

a etapa revelaram que os profissionais que ocupam 

cargos de gerentes de linha e têm como atribuições atividades relacionadas à 

e obras. Para identificar as 

se a segunda etapa do processo de 
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coleta de dados, na qual foram abordadas grandes empresas com sede na região 

metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.  

 

Foram, então, realizadas entrevistas semiestruturadas com 12 executivos da ARH 

de construtoras de destaque no cenário mineiro e sediadas em Belo Horizonte. 

Essas empresas foram escolhidas por conveniência, acessibilidade e 

representatividade. Procurou-se caracterizar a ARH, identificar as atividades 

desempenhadas pelos gerentes de linha e as práticas orientadas ao 

desenvolvimento de competências. As entrevistas tiveram duração média de 50 

minutos e foram realizadas de várias formas: presencial, por telefone e por skype. 

Elas foram registradas com prévia autorização dos entrevistados e foram 

transcritas para análise. Também, foram aplicados questionários para gerentes de 

linha (engenheiros e mestres de obras) dessas empresas. Foram obtidos 120 

questionários respondidos, tendo sido 50% deles preenchidos por engenheiros e 

o restante por mestres de obras.  

 

3.3 Tratamento dos dados e síntese da metodologia 

 

Para análise dos dados quantitativos, foram utilizadas técnicas de estatística 

descritiva (Collis & Hussey, 2005). Para análise dos dados qualitativos, utilizou-se 

a categorização das respostas, conforme Bardin (1977).  

 

Objetivos específicos 
 

Coleta de dados - 
etapa 

Instrumento de 
inquérito 

Caracterizar a ARH nas empresas pesquisadas. 
 

2ª etapa Entrevista  

Caracterizar as atividades dos gerentes de linha. 
 

2ª etapa Entrevista  
 

Identificar as competências gerenciais requeridas 
desses gestores. 
 

1ª etapa e 2ª etapa 
 

Questionário  
 

Identificar os esforços orientados ao 
desenvolvimento dessas competências. 
 

2ª etapa Entrevista 
 

Revisão da literatura Anterior às etapas da 
coleta de dados 

Literatura sobre o 
tema 

Figura 14 - Síntese da metodologia. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.4 Construção civil no Brasil: locus da pesquisa 

 

A discussão sobre competências gerenciais no âmbito das atividades de gestão 

de pessoas torna-se relevante na construção civil, sobretudo diante de clássicos 

problemas como elevada rotatividade e absenteísmo. Para compreensão mais 

abrangente, a próxima seção apresenta um panorama da construção civil no 

Brasil.  

 

A construção civil cumpre papel relevante na oferta de emprego, por sua 

capacidade em gerar vagas diretas e indiretas no mercado de trabalho. A 

indústria da construção pode contribuir de modo decisivo para a solução de 

diferentes problemas estruturais do país, em especial o déficit habitacional.  Nos 

últimos anos, a construção civil experimentou significativo crescimento, conforme 

demonstram estudos da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de 

Construção (ABRAMAT) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). De 

acordo com o referido estudo, em 2012 o valor adicionado pela cadeia produtiva 

da construção civil somou R$328,5 bilhões, o que representou 8,8% do Produto 

Interno Bruto (PIB) do país. São muitos os elos dessa cadeia, que juntos foram 

responsáveis pela geração de 13,4 milhões de ocupações, entre empregados 

com e sem carteira de trabalho, trabalhadores por conta própria e proprietários.  

 

Após a crise econômica mundial em 2008, gerada pela bolha imobiliária 

americana, observou-se concentração de investimentos no mercado de imóveis, 

favorecendo as demandas represadas. Eventos como a Copa do Mundo de 

Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 estimularam diversos 

investimentos que favoreceram essa atividade econômica. O aumento do crédito 

imobiliário pelas instituições bancárias, além dos investimentos em infraestrutura 

e melhoramentos urbanos, estimulou a demanda.   

 

A cadeia produtiva da construção civil é bastante complexa e um extenso 

conjunto de produtos e serviços. A Figura 15 ilustra a composição dessa cadeia 

produtiva e a Figura 11 detalha os elos que a constituem.  
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Figura 15 – Composição da cadeia produtiva da construção civil – 2012. 
Fonte: Banco de dados da CBI. 

 

O conceito de cadeia produtiva refere-se aos estágios percorridos pelas matérias-

primas, nos quais elas vão sendo transformadas e manipuladas com o emprego 

de trabalho e tecnologia. Nesse sentido, deve-se considerar que a construção de 

um edifício, por exemplo, envolve complexo processo de produção e distintos elos 

que formam a cadeia produtiva. Um empreendimento dessa natureza envolve 

agentes das indústrias de construção, de materiais, de equipamentos, do 

comércio e de serviços. 

 

A Figura 16 mostra a complexa rede de elos envolvidos na construção civil. 
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Figura 16 - Elos da cadeia da construção. 
Fonte: Abramat – FGV – banco de dados CBIC-2012. 
 

Nessa extensa rede, a performance dos profissionais representa um aspecto 

crítico. De acordo com Souza (2006), a capacitação profissional é um assunto que 

demanda grande atenção das empresas, visto que são os profissionais que atuam 

nessa atividade econômica que geram grande impacto na qualidade do produto 

imobiliário. Predomina a preocupação com a formação da mão de obra, não 

apenas no que ser refere às ocupações mais básicas, como oficiais e ajudantes, 

mas também em relação aos mestres de obras, encarregados e gerentes.  

 

Constata-se que, se comparada com outras atividades, a construção civil é 

extremamente dependente de recursos humanos, sobretudo no que se refere à 

execução de projetos de edificações. Nos canteiros de obra, os mestres de obras 

e encarregados, ambos com conteúdos gerenciais, desempenham papel decisivo 

na execução dos projetos. Portanto, o desenvolvimento de competências por 

parte desses profissionais que atuam na linha de frente torna-se fundamental. No 

caso de obras de alto luxo, a qualidade dos serviços e produtos ofertados torna-

se decisiva, já que atende a um exigente perfil de clientes. Portanto,as entregas 

pessoais assumem relevância e devem ser efetuadas com elevado rigor.  
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Diferentemente dos canteiros de obra, há demanda por novas tecnologias que 

requerem dos profissionais a constante busca de conhecimentos. Em 

empreendimentos dessa natureza, não são raros trabalhos sofisticados e 

personalizados que são executados de forma quase artesanal por profissionais de 

grande habilidade. 

 

No geral, as exigências de um mercado competitivo associado à elevação da 

demanda estimularam a captação de trabalhadores, quase sempre sem 

experiência. Esse aspecto tem gerado desafios no âmbito da gestão de pessoas. 

Para uma visão mais clara da qualidade do trabalho na construção civil, as 

estatísticas apresentadas por Cardoso, Barros, Castro, Ohnuma, Bonfim, Haito e 

Coelho (2007) são esclarecedoras: 

 

a) Baixa capacitação e escolaridade: 72% dos trabalhadores nunca 

realizaram cursos ou treinamentos; 80% possuem menos de quatro anos 

de estudo e 20% são analfabetos; 

b) elevada rotatividade: 56,5% estão há menos de um ano na empresa: 47% 

há menos de cinco anos nessa atividade; 

c) baixos salários: 50% ganham menos de dois salários mínimos; 

d) elevado índice de acidentes: representam 21,3% do total de trabalhadores 

acidentados no Brasil (Lima,López-Valcárcel& Dias, 2005 como citado 

emCardosoet al., 2007). 

 

Esses dados indicam a relevância do desenvolvimento de competências no 

âmbito da construção civil que, tradicionalmente, não tem destinado investimentos 

significativos para a formação de mão de obra. Regino (2010) alerta que essa 

postura gera falta de perspectiva para o trabalhador que, não raro, permanece no 

emprego até que surja uma oportunidade mais atrativa. A Figura 17 sinaliza a 

situação dos ocupados. 
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Figura 17 – Situação dos ocupados na construção civil. 
Fonte: Regino (2010, p.18), com base em dados do DIEESE (2010). 

 

Esses dados mostram significativo percentual (24,6%) de trabalhadores sem 

carteira assinada, o que sugere uma relação precária de trabalho. Outro dado que 

merece atenção refere-se às extensas jornadas de trabalho, como sugere o 

percentual equivalente a 48,8% de pesquisados. Deve-se destacar, também, que 

55,7% deles não contribuem para o Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS). 

 

De acordo com Regino (2010), na construção civil predominam elevadas taxas de 

rotatividade da mão de obra e a falta de comprometimento dos trabalhadores que 

se refletem no tempo de trabalho, conforme mostra aFigura 18. 

 

 
 



 

Figura 18 – Tempo de trabalho na empresa
Fonte: Regino (2010, p.19)
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se inferir que a atividade de gestão de pessoas na construção 

civil é uma atividade complexa. Os gerentes de linha cada vez mais têm recebido 

dessa natureza e, portanto, necessitam de múltiplas competências 

para lidar com os imprevistos e superar as frequentes situações de conflito. Na 

medida em que eles atuam numa posição intermediária

expectativas organizacionais e da força de trabalho e estimular o desempenho por 

meio da contribuição dos subordinados.  

se destacar, ainda, a contribuição da Norma ISO 9000 para o 

aprimoramento da gestão de pessoas na construção civil. Esse ponto merece 

No entendimento deDorneles (2000), a certificação da ISO série 9000 

trouxe uma série de vantagens para as empresas, entre elas melhoria do 

desempenho funcional, estimulando ações de treinamento, de qualificação, além 

da certificação do pessoal. Quanto à atividade de gestão de pessoas

construção civil, a ISO 9001:2000 sugeriu um rigoroso controle não apenas dos 

processos produtivos, mas também dos administrativos, em especial daqueles 

relacionados ao treinamento e à qualificação.  

Estimuladas pela norma, algumas empresas estão adot

certificação do PBQP-H, que é um programa relacionado a projetos com 

especificidades para a construção civil. Pelo fato desse programa ser semelhante 
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se inferir que a atividade de gestão de pessoas na construção 
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às Normas Brasileiras (NBR) ISO 9001:2008, as construtoras podem obter as 

duas certificações. Ambas exigem atenção por parte das construtoras no tocante 

ao desenvolvimento de competência, ações de treinamento, educação e 

conscientização. É inegável a contribuição dessas determinações (ISO9001 e 

PBQP-H) para a ARH. É necessário esclarecer que a ISO 9001:2008, no seu 

requisito 6.2.2, passou a exigir das construtoras os seguintes elementos e ações 

relacionadas às competências: 

 

a) Conhecimento para a execução das suas tarefas com qualidade; 

b) habilidade de executar na prática o que lhe foi estipulado; 

c) atitude para realizar seu trabalho com qualidade, eficiência e eficácia; 

d) que teste, quando apropriado, as competências dos seus colaboradores, a 

fim de identificar eventuais falhas e necessidades especiais de 

treinamento; 

e) aplicar treinamentos ou outra ação corretiva, onde e quando necessário, a 

fim de atingir a competência requerida para a função; 

f) que a organização assegure que as ações tomadas para sanar as 

deficiências de competência sejam eficazes; 

g) que assegure que o pessoal esteja consciente da importância das 

tarefas que executa para atender aos objetivos e, consequentemente, para 

o cumprimento da política da qualidade; 

h) que assegure que os colaboradores estejam conscientes quanto à 

pertinência do seu trabalho com o sistema de gestão da qualidade; 

i) por fim, que a organização guarde as evidências de: educação; 

treinamento; habilidade e experiência. 

 

Portanto, as normas possibilitaram um referencial para a atividade de gestão de 

pessoas e permitiram a estruturação de rotinas passíveis de auditoria. Contudo, 

as competências definidas para os colaboradores nem sempre traduzem a 

realidade das construtoras. Nessa direção, esta dissertação contribui para 

identificar as competências gerenciais efetivamente demandadas dos 

profissionais da construção civil.  

 

 



 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

 

Este capítulo destina-

resultados serão apresentados de acordo com os objetivos estabelecidos na 

pesquisa. 

 

4.1 Caracterização da área de recursos humanos

 

A caracterização da ARH baseou

profissionais vinculados a empresas de destaque, localizadas na capital do estado 

de Minas Gerais.AFigura 19

 

Figura 19 - Cargos dos 
Fonte: dados da pesquisa

 

Do total, 75% são gerentes ou de coordenadores da ARH. Deve

que a diferença entre esses cargos, geralmente, 

autonomia exercida. Nesse sentido, o gerente da ARH detém um nível 

autonomia mais alto 

reportam, geralmente, à presidência da empresa, os coordenadores, por sua vez, 

se reportam à diretoria.

 

Conforme a Figura 20

contingente de trabalhadores superior a 21.800 empregados em seus quadros 

SENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

-se à apresentação e análise dos dados da pesquisa.  Os 

resultados serão apresentados de acordo com os objetivos estabelecidos na 

.1 Caracterização da área de recursos humanos 

A caracterização da ARH baseou-se em entrevistas realizadas com 

profissionais vinculados a empresas de destaque, localizadas na capital do estado 

AFigura 19 apresenta os cargos por eles ocupados.  

Cargos dos entrevistados. 
Fonte: dados da pesquisa. 

Do total, 75% são gerentes ou de coordenadores da ARH. Deve

que a diferença entre esses cargos, geralmente, diz respeito

autonomia exercida. Nesse sentido, o gerente da ARH detém um nível 

 que o coordenador da ARH. Enquanto os gerentes se 

reportam, geralmente, à presidência da empresa, os coordenadores, por sua vez, 

se reportam à diretoria. 

a Figura 20, no conjunto, as empresas abordadas possuem um 

e de trabalhadores superior a 21.800 empregados em seus quadros 
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se à apresentação e análise dos dados da pesquisa.  Os 

resultados serão apresentados de acordo com os objetivos estabelecidos na 

se em entrevistas realizadas com 12 

profissionais vinculados a empresas de destaque, localizadas na capital do estado 

apresenta os cargos por eles ocupados.   

 

Do total, 75% são gerentes ou de coordenadores da ARH. Deve-se esclarecer 

diz respeito ao nível de 

autonomia exercida. Nesse sentido, o gerente da ARH detém um nível de 

que o coordenador da ARH. Enquanto os gerentes se 

reportam, geralmente, à presidência da empresa, os coordenadores, por sua vez, 

, no conjunto, as empresas abordadas possuem um 

e de trabalhadores superior a 21.800 empregados em seus quadros 
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efetivos. As empresas com maior número de empregados também são as 

mesmas com maior quantidade de obras.  

 

 
Figura 20 - Quantidade de empregados das empresas pesquisadas. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

AFigura 21informa a idade das empresas. Destaca-se que as três empresas mais 

velhas (D, E, F) são aquelas que apresentam a ARH mais estruturada e com 

atuação mais estratégica. Essa constatação revela que, em função do tempo de 

atuação, tendem a possuir mais maturidade no que se refere à estruturação da 

área e ao domínio de práticas de gestão. Parcela equivalente a 83% das 

empresas opera há mais de 20 no mercado. Logo, trata-se se organizações com 

vasta experiência, sendo que, destas, 40% têm mais de 40 anos de atuação. 

 

 
Figura 21 - Idade das empresas pesquisadas. 
Fonte: dados da pesquisa. 



 

Na sequência, aFigura 22

que 58% das empresas (n=6) atuam em âmbito nacional. As demais atuam 

apenas no estado de Minas Gerais. 

suas atividades para fora do estado e aguardam um cenário mais favorável. 

Figura 22 - Nível de atuação das empresas pesquisadas.
Fonte: dados da pesquisa

 

AFigura 23 sinaliza a percepção dos respondentes acerca da estruturação da 

ARH nas empresas em que atuam. 

subsistemas (recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

valorização) dotados de processos sistematizados. Do total de respondentes, 

(83%) entendem que a empresa possui ARH estruturada. 

as empresas pesquisadas possuem as certificações ISO 9001 e PBQP

conforme foi mencionado

relacionadas à gestão de pessoas. 

certamente, favoreceu a preocupaç

da ARH nessas empresas. 

 

Devem-se considerar, também, as novas exigências que se instituíram na esfera 

do trabalho, amplamente discutidas por d

Boog,1991; Duarte, 2007; 

das mudanças na configuração da ARH. 

aFigura 22 mostra o nível de atuação das empresas. 

que 58% das empresas (n=6) atuam em âmbito nacional. As demais atuam 

apenas no estado de Minas Gerais. Entre elas, duas têm projetos para expandir 

suas atividades para fora do estado e aguardam um cenário mais favorável. 

 

 

Nível de atuação das empresas pesquisadas. 
Fonte: dados da pesquisa. 

sinaliza a percepção dos respondentes acerca da estruturação da 

ARH nas empresas em que atuam. A ARH foi entendida como aquela que possui 

subsistemas (recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

valorização) dotados de processos sistematizados. Do total de respondentes, 

(83%) entendem que a empresa possui ARH estruturada. Enfatiza

as empresas pesquisadas possuem as certificações ISO 9001 e PBQP

mencionado anteriormente, sugere ações de estruturação 

relacionadas à gestão de pessoas. Dessa forma, a determinação normativa 

certamente, favoreceu a preocupação em relação à organização e configuração 

da ARH nessas empresas.  

se considerar, também, as novas exigências que se instituíram na esfera 

do trabalho, amplamente discutidas por diversos autores (

, 2007; King 2008; Osbi, 2007), que operam como motivadoras 

das mudanças na configuração da ARH. Paz (2008) esclarece que os esforços de 
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mostra o nível de atuação das empresas. Verifica-se 

que 58% das empresas (n=6) atuam em âmbito nacional. As demais atuam 

duas têm projetos para expandir 

suas atividades para fora do estado e aguardam um cenário mais favorável.  

 

sinaliza a percepção dos respondentes acerca da estruturação da 

ARH foi entendida como aquela que possui 

subsistemas (recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

valorização) dotados de processos sistematizados. Do total de respondentes, 10 

Enfatiza-se que todas 

as empresas pesquisadas possuem as certificações ISO 9001 e PBQP-H, o que, 

anteriormente, sugere ações de estruturação 

a determinação normativa 

ão em relação à organização e configuração 

se considerar, também, as novas exigências que se instituíram na esfera 

iversos autores (Ambrosi, 2005; 

, 2007), que operam como motivadoras 

(2008) esclarece que os esforços de 



 

modernização da ARH são essenciais e envolvem a descentralização na tomada 

de decisões, a organização e o planejamento das ações, entre ou

Figura 23 - Estruturação da ARH.
Fonte: dados da pesquisa

 

Na Figura 24 retrata-se

que 42% deles se reportam diretamente ao presidente da empresa, enquanto 

33% se dirigem a alguma das seguintes diretorias: administrativa, comercial,  de 

obras; e 75% deles se reportam ou à presidência ou à diretoria administrativa.

Figura 24 - Subordinação dos responsáveis pela ARH.
Fonte: dados da pesquisa

 

modernização da ARH são essenciais e envolvem a descentralização na tomada 

de decisões, a organização e o planejamento das ações, entre ou

 

Estruturação da ARH. 
Fonte: dados da pesquisa. 

se a subordinação dos responsáveis pela ARH. 

que 42% deles se reportam diretamente ao presidente da empresa, enquanto 

a alguma das seguintes diretorias: administrativa, comercial,  de 

75% deles se reportam ou à presidência ou à diretoria administrativa.

 

Subordinação dos responsáveis pela ARH. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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modernização da ARH são essenciais e envolvem a descentralização na tomada 

de decisões, a organização e o planejamento das ações, entre outros aspectos. 

 

a subordinação dos responsáveis pela ARH. Percebe-se 

que 42% deles se reportam diretamente ao presidente da empresa, enquanto 

a alguma das seguintes diretorias: administrativa, comercial,  de 

75% deles se reportam ou à presidência ou à diretoria administrativa. 
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AFigura 25 apresenta a percepção dos entrevistados acerca do papel 

desempenhado pela ARH nas empresas, em termos percentuais. O papel 

estratégico refere-se ao alinhamento das ações da ARH às diretrizes da empresa 

e envolve a busca de satisfação de diversos públicos (acionistas, clientes, 

empregados, sociedade). Já o papel operacional diz respeito a uma atuação 

restrita à execução de rotinas e procedimentos, geralmente sem conexão estreita 

com os resultados do negócio. 

 

 
Figura 25 -  Papel da ARH nas empresas. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apurou-se que 67% dos entrevistados entendem que em suas empresas a 

dimensão estratégica da ARH suplanta a dimensão operacional. Duas empresas 

(H e K) foram exceções, tendo sido destacadas pela atuação totalmente 

estratégica por parte das ARHs. Trata-se de uma característica importante, 

sobretudo ao se considerar que diversos autores, como Gil (2007), Ulrich (1998; 

2012) e Dutra (2011), sinalizaram a relevância de a ARH se posicionar de forma 

mais estratégica e alinhada às diretrizes da organização. Deve-se considerar, no 

entanto, que importantes estudos sobre a ARH no Brasil (Fischer& Albuquerque, 

2010; Albuquerque& Fisher, 2000) assinalam a necessidade de a área avançar no 

sentido de auferir legitimidade e se posicionar de forma estratégica. 
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Por seu turno, os entrevistados vinculados às empresas A, F e G visualizam que 

nessas empresas a ARH desempenha papel meramente operacional. Diversos 

autores(Beckeret al., 2001;Dutra, 2001;Lacombe, 2006;Marras, 2005;Ulrich, 

1998), ao discutirem a necessidade de um enfoque mais estratégico e alinhado às 

diretrizes do negócio, consideraram que esse posicionamento encerra desafios e 

que, na maioria das empresas, ainda não se podia notar atuação plena por parte 

da ARH nesse processo. Conforme Marras (2005), diversas organizações 

assumem características das fases iniciais inerentes ao desenvolvimento da ARH.  

 

O número de profissionais alocados especificamente na ARH das empresas 

abordadas encontra-se na Figura 13. Há desbalanceamento quanto ao número de 

empregados que atuam diretamente na estrutura da ARH. Enquanto algumas 

empresas possuem reduzido número (A, L, J) e terceirizam suas atividades, 

outras (B, C, E) possuem significativocontingente. A empresa “E” chama a 

atenção pela elevada quantidade de profissionais alocados na ARH (25) e, entre 

as pesquisadas, não é aquela que possui o maior número de empregados. Não 

se deve perder de vista que, conforme revela o desenvolvimento histórico da 

área, as empresas encontram-se, muitas vezes, em estágios distintos de 

evolução. Portanto, enquanto em algumas delas a ARH apresenta certo formato e 

aparelhamento, em outras pode-se verificar uma situação bastante distinta (Dutra, 

2011;Marras, 2005).  

 

 
Figura 26 - Quantidade de profissionais alocados na ARH. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Para a visualização do dimensionamento da ARH, a Figura 27 apresenta o total 

de empregados da empresa e a quantidade de profissionais alocados na ARH.  

 

 
Figura 27 - Quantidade de profissionais na ARH x quantidade de empregados na empresa.  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Elevada variação entre as empresas é acentuada na Figura 27. Pode-se inferir 

que esses quadros bastante distintos afetam o trabalho no âmbito da ARH. Para 

compreensão mais aprofundada, seria necessário explorar a dinâmica dessas 

empresas por meio de futuras pesquisas.  

 

Na sequência, aFigura 28exibe os dados para a caracterização dos processos de 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e valorização da mão de 

obra nas empresas objeto do estudo. 

 

A Os processos operacionais são terceirizados e acompanhados pela gestão estratégica de 
pessoas (área de desenvolvimento organizacional – DO). Hoje há vários projetos em 
andamento para valorização, mas nenhum concluído. 

B Todos os programas são desenvolvidos mediante demanda de diretoria (alinhada ao 
planejamento estratégico da empresa) e/ou demanda direta do gestor imediato. R&S e T&D 
possuem procedimento interno descrito e os programas de valorização de mão de obra são 
desenvolvidos mediante identificação de demanda pontual de cada obra. 

C O processo de recrutamento e seleção ocorre por solicitação da obra/setor para atender às 
demandas imediatas. Os processos de T&D ocorrem em sua maioria por iniciativa do RH, com 
base nas reuniões realizadas com mestre de obras, chefe de escritório, engenheiros e também 
nas entrevistas de desligamento. Algumas áreas também solicitam treinamentos, mas quando 
são mais técnicos. A empresa está passando por processo de estruturação e profissionalização, 
a parte de valorização de mão de obra será trabalhando ao longo deste ano com ações a 
implantação decargos e salários, avaliação de competência e participação nos lucros. 

Figura 28 - Processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e valorização .- 
continua 
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D São descritos e definidos pelo RH do EC e desdobrados para o RH das obras. Os programas 
contemplam tanto MOI quanto MOD, porém com modelos diferentes para cada um dos 
públicos. 

E Os processos de recrutamento e seleção ocorrem mediante demanda das áreas, seja por início 
de projeto, aumento de quadro de pessoal ou substituição, ambos com base em competências, 
ou seja, para cada cargo/função na organização foi definido um conjunto de competências, que 
é identificado na FCF, que é um documento de acesso a todos os colaboradores da empresa. O 
plano de treinamento anual é chamado de plano de competência, em que as pessoas são 
treinadas e desenvolvidas mediante deficiência de competências para a função ou potenciais de 
desenvolvimento. A valorização das pessoas se dá pela avaliação de competência, em que são 
avaliados os colaboradores com potencial de crescimento. 

F Possuímos um programa forte de trainee e estagiário que os interessados se inscrevem via site 
e participam da seleção. Nas obras também acontecem processos de seleção, mas são mais 
simples e geralmente não são de cargos estratégicos. Algumas vezes contratamos cargos 
estratégicos, como engenheiros pela obra por indicação e entrevista local. Há vários 
treinamentos corporativos voltados para a equipe estratégica e administrativa, com assuntos 
diferentes e realizados em todo o Brasil. Nas obras também fazemos treinamentos constantes e 
temos metas de treinamento/hora. Para integrantes estratégicos há processo de 
acompanhamento e avaliação anual, sendo pactuadas as ações mais importantes para o ano. 

G Realizamos os processos de cargos administrativos e cargos-chave da produção (nível 
superior). Temos políticas definidas e avaliação psicológica (on-line) Todo o processo é 
realizado baseado nas competências definidas 

H O recrutamento é feito a partir de anúncios em site, jornais, rádios, faculdades (estagiários) e 
até entidades sem fins lucrativos (SINE para funções operacionais, como servente, pedreiro, 
etc.), já a seleção é feita de acordo com os perfis já estabelecidos entre os líderes de setores e 
a diretoria da empresa, englobando quais competências serão exigidas para cada cargo a ser 
ocupado. Por fim, encaminha-se para uma empresa parceira, onde são aplicados testes 
profissionais para averiguação do controle emocional, comportamentais, habilidades e atitudes. 
Os treinamentos são determinados de acordo com a demanda de cada profissional. Há um 
quadro de competências onde são determinados os treinamentos para cada função, e o 
desenvolvimento é feito conforme a evolução profissional e crescimento de cada profissional. 

I O recrutamento e seleção para área administrativa são feitos pelo RH. Nas obras, é treinado o 
enc. suprimentos, que faz a triagem dos documentos, experiência e apresenta ao mestre de 
obra e engenheiro o candidato, que definem a contratação. O treinamento das equipes de obras 
é feito de acordo com a necessidade levantada por eles. Alguns são ministrados pelo RH, 
outros por profissionais de outras áreas. Outros colaboradores fazem fora da empresa. A 
valorização da mão de obra é o maior entrave que existe, porém aos pouquinhos tem-se 
avançado, com programas de motivacionais, aumento nos níveis de cargos, para ter mais 
opção de promoções.  

J Todos os pedidos de admissão são direcionados para o RH, que verifica a disponibilidade de 
remanejamento interno, portanto, a valorização profissional. Caso não haja, busca-se no 
mercado. Essa é uma das políticas. No Plano Anual de Capacitação, cada gestor envia 
sugestão de treinamento técnico e comportamental para sua equipe. Quando a diretoria aprova 
o custo,, mantém-se esse plano como base para o desenvolvimento profissional dos 
colaboradores. 

K Os processos de recrutamento e seleção ocorrem mediante demanda das áreas, seja por início 
de projeto, aumento de quadro de pessoal ou substituição. Para o setor operacional, os 
engenheiros, mestres e encarregados participam diretamente do processo, entrevistando os 
candidatos por meio de um questionário padrão. Para os cargos do escritório, engenheiros e 
mestres, a psicóloga dá o apoio por  meio da aplicação de um programa chamado P.I. 

L São tratados atualmente sobre demanda. Esse ano foi apresentado à diretoria o planejamento 
de RH para melhor gerenciamento desses quesitos. 

Figura 28 - Processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e valorização. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Nota-se, na Figura 28, que, em geral, o planejamento do processo de 

recrutamento é baseado nas solicitações dos departamentos ou das unidades de 



 

negócios da empresa. Essas solicitações

informações relativas ao cargo

ao profissional (habilidades necessárias, formação, etc

demanda surge a partir de pesquisas interna

direção relacionadas ao suprimento de mão de obra pa

A captação de trabalhadores pode derivar de um planejamento estratégico ou de 

interesses mais imediatos

programação para cumprir prazos ou participar de processos de concorrência.

 

Todas as empresas pesquisadas possuem as certificações ISO 9001 e PBQP

Portanto, devem se orientar 

e treinamento, cujo foco incide nos conjuntos de competências relacionadas às 

funções que impactam na qualidade do produto ou serviço ofertado. 

 

4.2Caracterização das atividades dos gerentes de linha

 

A Figura 29 revela que 94% dos respondentes consideraram que as ativ

relacionadas à gestão de pessoas na construção civil e, mais especificamente, no 

canteiro de obras são realizadas por engenheiros e mestres de obras que atuam 

na chamada gerência de linha. Esses profissionais são responsáveis pela gestão 

dos grupos de trabalho e pela aplicação dos recursos diversos na execução das 

obras. 

 

Figura 29 - Responsáveis por atividades de gestão de pessoas

negócios da empresa. Essas solicitações, de maneira geral

informações relativas ao cargo (funções, responsabilidades, outras exigências) e 

ao profissional (habilidades necessárias, formação, etc.). A identificação da 

demanda surge a partir de pesquisas internas ou externas 

direção relacionadas ao suprimento de mão de obra para a execução de projetos.  

A captação de trabalhadores pode derivar de um planejamento estratégico ou de 

interesses mais imediatos, como, por exemplo, a necessidade de acelerar a 

programação para cumprir prazos ou participar de processos de concorrência.

odas as empresas pesquisadas possuem as certificações ISO 9001 e PBQP

Portanto, devem se orientar pelo requisito da norma que se refere à competência 

cujo foco incide nos conjuntos de competências relacionadas às 

funções que impactam na qualidade do produto ou serviço ofertado. 

Caracterização das atividades dos gerentes de linha 

revela que 94% dos respondentes consideraram que as ativ

relacionadas à gestão de pessoas na construção civil e, mais especificamente, no 

canteiro de obras são realizadas por engenheiros e mestres de obras que atuam 

na chamada gerência de linha. Esses profissionais são responsáveis pela gestão 

de trabalho e pela aplicação dos recursos diversos na execução das 

Responsáveis por atividades de gestão de pessoas. 
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de maneira geral, explicitam 
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relacionadas à gestão de pessoas na construção civil e, mais especificamente, no 
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de trabalho e pela aplicação dos recursos diversos na execução das 
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Fonte: dados da pesquisa. 
 

Tendo sido identificadas as ocupações responsáveis por atividades de gestão de 

pessoas, procurou-se caracterizar o contexto de atuação com base nas 

respectivas atribuições. No caso de engenheiros, verificou-se que as empresas, 

geralmente, lhes atribuem funções relacionadas à administração de obras, tendo 

como referências o cumprimento de prazos e orçamentos previamente 

estabelecidos.  Para exemplificar, aFigura 30 apresenta as funções relativas às 

empresas A, E, J e K que também foram observadas nas demais.  

 

 

Figura 30 - Atividades executadas por engenheiros.   
Fonte: dados da pesquisa. 
 

No que se refere aos mestres de obras, as empresas lhes atribuem funções de 

coordenação, controle e acompanhamento das etapas construtivas, além de 

desenvolvimento das equipes de trabalho. Para exemplificar, aFigura 

31demonstra as funções relativas às empresas A, E, J e K, que também foram 

observadas nas demais.  
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Figura 31 - Atividades executadas por mestres de obras. 
Fonte: dados da pesquisa.    
 

Na sequência, a Figura 32lista as principais entregas requeridas dos gerentes de 

linha (engenheiros e mestres de obras). 
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Figura 32 - Entregas requeridas dos gerentes de linha na construção civil. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os dados apresentados anteriormente especificam as atribuições dos gerentes de 

linha (engenheiros e mestres de obra) e as entregas deles demandadas. Esses 

dados são relevantes para a compreensão do trabalho realizado nesse nível 

gerencial. Conforme afirmou Moreira (2010), “a organização aguarda que todo GI 

(gestor intermediário) esteja comprometido com as mudanças necessárias, isto é 

encare-as de forma positiva e atue como porta-voz do novo paradigma”. Vê-se 

que o comprometimento por parte dos gestores é uma expectativa da 

organização. Deve-se considerar, ainda, que o desempenho gerencial é assunto 

amplamente discutido na literatura (Bergamini, 1997; Katz, 1955; Marras, 2005; 

McGregor, 1992; Milkovich& Boudreau, 2000; Vergara, 2006) e que, além da 

análise do contexto de atuação, envolve a identificação das competências 

requeridas. A próxima seção trata desse assunto. 
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4.3 Competências gerenciais requeridas dos gerentes de linha 

 

A caracterização das competências gerenciais requeridas dos gestores de linha 

responsáveis por atividades de gestão de pessoas fundamentou-se em inquérito 

que envolveu 158 profissionais durante a realização do VII Fórum de Gestão de 

Pessoas da Construção Civil, promovido pelo Sinduscon-MG, em 2014. 

Participaram da pesquisa: 101 profissionais que atuam na ARH das empresas 

(gerentes de RH, coordenadores e analistas), 23 gerentes de outras áreas, 20 

proprietários/diretores de construtoras, 14 profissionais alocados em outras 

posições com formação emEngenharia e Administração.  

 

Na Figura 33 acompanha-se mostra a distribuição percentual dos respondentes.  

O elevado número de profissionais da ARH atribuiu-se à natureza do próprio 

evento, que abordou, sobretudo, temas de interesse desse público. 

 

 
Figura 33 - Ditribuição percentual da posição dos respondentes. 
Fonte: dados da pesquisa.  

 

A visão global dos respondentes (n=158)  sobre as competências requeridas dos 

gestores de linha responsáveis por atividades de gestão de pessoas pode ser 

conhecida na Figura 34. Os resultados foram expressos em termos percentuais.  
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Figura 34 - Percepção global dos respondentes sobre as competênis requeridas. 
Fonte: dados da pesquisa.   
 
Inicialmente, deve-se observar a sintonia do conjunto de competências propostas. 

Essa característica é sinalizada pelos elevados scores obtidos em todas elas em 

relação às categorias: “importância média alta” e “importância alta”.  

 

No geral, as seguintes competências se destacaram: comunicação; trabalho em 

equipe e desenvolvimento de pessoas; aprendizagem contínua; orientação a 

resultados; visão sistêmica. Porém, no nível “mais importância” as três 

competências que se sobressaíram foram: 

 

a) Liderança, entendida como a capacidade do gerente em influenciar a ação 

de outras pessoas e grupos, estimulando o envolvimento e a inovação; 

b) trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas, referem-se à 

atuação do gerente de forma colaborativa junto às equipes de trabalho e 

ao estímulo ao desenvolvimento de pessoas; 

c) Planejamento e organização, envolvem a determinação de metas e 

prioridades, especificação de etapas, ações, prazos e recursos para 

alcançar os objetivos. 
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Pontua-se que as competências “comunicação” e “aprendizagem contínua” se 

realçaram na sequência. Elas são particularmente importantes no atual panorama 

de trabalho e foram enfatizadas por autores como Zarifian (2003) e Le Boterf 

(2003). Mais especificamente, o destaque dado à competência “liderança” 

corrobora a visão de Moreira (2010), que enfatizou sua importância associada à 

gestão de equipes e desenvolvimento de pessoas. As competências que mais se 

ressaltaram refletem a dinâmica de uma atividade econômica que, atualmente, 

tem requerido mais sistematização do trabalho em termos de planejamento e 

organização. De acordo com Regino (2010), a construção civil enfrenta diversos 

desafios e exige do trabalhador um posicionamento dinâmico e sintonizado com a 

realidade do trabalho. Neste sentido, as competências em relevo (liderança, 

trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas, planejamento e organização) 

tornam-se fundamentais, sobretudo para mestres de obras e engenheiros que 

atuam diretamente na linha de frente das empresas. 

 

De acordo com a Tabela 1, as competências negociação, construção de relações 

de negócio e adaptabilidade e flexibilidade foram indicadas como as de 

importância média alta mais valorizada. Na sequência, as competências 

pensamento conceitual, construção de relações de negócio, criatividade e 

inovação destacaram-se entre aquelas classificadas como média importância. 

Entre as competências com importância baixa, figuraram as competências 

domínio de tecnologia de informação, negociação e delegação e pensamento 

conceitual. Por fim, as competências domínio pessoal, energia e negociação não 

foram reconhecidas como importantes. 
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Tabela 1 

Competências requeridas: visão global 

CATEGORIA COMPETÊNCIA 1 COMPETÊNCIA 2 COMPETÊNCIA 3 
Alta importância 

Setorial Liderança 69% Trabalho em 
equipe e 

desenvolvimento 
de pessoas 

67% Planejamento 
e organização 

66% 

Importância média alta 
Setorial Negociação 45% Construção de 

relações de 
negócios 

44% Adaptabilidade 
e flexibilidade 

43% 

Importância média 
Setorial Pensamento 

conceitual 
23% Construção de 

relações de 
negócios 

15% Criatividade e 
inovação 

15% 

Importância baixa 
Setorial Domínio de 

tecnologia e 
informação 

4% Negociação 3% Delegação/ 
pensamento 
conceitual 

3% 

Sem importância 
Setorial Domínio 

pessoal 
2% Energia 2% Negociação 2% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A partir dos resultados globais nomeados como “setorial”, na Tabela 2 foram 

propostos alguns recortes analíticos importantes para a compreensão do ponto de 

vista de cada categoria de respondentes. Nesse sentido, as Figuras35, 36, 37 e 

38 referem-se, respectivamente, à percepção dos seguintes públicos: proprietário 

e diretores de empresas, gerentes, profissionais da ARH e outros profissionais 

(engenheiros, administradores, etc.). A próxima seçãorevela a percepção de 

proprietários e diretores de empresas. 

 

4.3.1 Competências gerenciais na visão dos proprietários e diretores de 

empresas de construção civil 

 

A seguir, a Figura 35 relaciona-se à percepção de proprietários e diretores de 

empresas (n=20) sobre as competências gerenciais demandadas.  
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Figura 35 - Competências gerenciais demandadas na percepção de proprietários e diretores de  
empresas. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

De forma geral, destacaram-se as seguintes competências: liderança; 

planejamento e organização; trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas; 

tolerância à pressão; qualidade no trabalho. 

 

Em relação ao nível “alta importância”, a competência “liderança” foi aquela que 

se destacou, tendo sido indicada pela totalidade dos respondentes. Em segundo 

lugar, as competências “domínio pessoal” e “planejamento e organização” 

receberam destaque, tendo sido citadas por 75% deles como sendo de 

importância alta. Na opinião dos proprietários e diretores, a única divergência em 

relação ao resultado global, apresentado anteriormente, refere-se à competência 

“domínio pessoal”, que diz respeito à resiliência ou à capacidade de manter 

autocontrole, domínio das próprias emoções em situações de estresse. Essa 
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competência se justifica na medida em que a construção civil apresenta 

características peculiares como, por exemplos, a dependência de uma força de 

trabalho transitória, as constantes alterações inerentes à execução dos diversos 

projetos e a pressão para o cumprimento de prazos. As condições de trabalho, 

dessa forma, demandam a referida competência dos profissionais que atuam 

diretamente na linha de frente e frequentemente realizam suas atividades em 

situações estressoras. 

 

4.3.2 Competências gerenciais na visão dos gerentes de empresas de 

construção civil 

 

A seguir, a Figura 36traduz percepção de gerentes de empresas (n=23) sobre as 

competências gerenciais demandadas.  

 

 

 
Figura 36 - Competências gerenciais demandadas: percepção de gerentes de empresas. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Analisando a Figura 36, na percepção dos gerentes a maior parte das 

competências está posicionada entre média e alta importância.  

 

De forma geral, realçaram-se as seguintes competências: comunicação; trabalho 

em equipe e desenvolvimento de pessoas; orientação a resultados; aprendizagem 

contínua; e adaptabilidade e flexibilidade. 

 

Entre as competências mencionadas no nível “alta importância”, salientaram-se: 

tolerância à pressão (78%), comunicação (74%), visão sistêmica (65%) e domínio 

pessoal (65%). Considerando que o público a que se referem essas competências 

é constituído por gerentes, nota-se que elas dizem respeito ao contexto em que 

atuam. Nesse sentido, os gerentes trabalham em ambientes marcados por 

diversos tipos de pressão, sobretudo por resultados, e onde impera a 

necessidade de uma comunicação eficiente com os níveis hierárquicos 

superiores, com os subordinados e, não raro, com agentes externos (clientes, 

fornecedores, etc.). Para os gestores também é relevante a visão sistêmica que 

encerra a capacidade de enxergar o todo sem perder de vista as partes que o 

compõem e o domínio pessoal. Essas competências há tempos têm sido 

identificadas como necessárias aos profissionais que atuam em nível de 

liderança, como acentuaSenge (2002). 

 

4.3.3 Competências gerenciais na visão dos profissionais da ARH 

 

Na sequência, aFigura 37 demonstra a percepção de profissionais que atuam 

diretamente na ARH das empresas (n=101) sobre as competências gerenciais 

demandadas.  
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Figura 37 - Competências gerenciais: percepção dos profissionais da ARH. 
Fonte: dados da pesquisa.  
 
Esse público revela-se especialmente relevante no âmbito desta dissertação. 

Essa importância se deve ao fato de esses profissionais serem responsáveis pela 

identificação e promoção das competências em suas empresas. Ainda que os 

profissionais da ARH não tenham, não raro, a devida autonomia para fazê-lo ou 

atuem de forma colaborativa com outras áreas, são eles que têm atribuições 

diretamente vinculadas à construção das competências individuais requeridas dos 

trabalhadores. No exercício de suas funções, precisam acompanhar a aquisição 

de conhecimentos e habilidades, bem como a manifestação de certas atitudes 

necessárias às entregas desejadas pela empresa.  

 

De forma geral, destacaram-se as seguintes competências: aprendizagem 

contínua; comunicação; conhecimento do setor e mercado; orientação a 

resultados; trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas.  
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Na visão desses profissionais, foram mais citadas no nível “alta importância” as  

seguintes competências:  aprendizagem contínua (71%), trabalho em equipe e 

desenvolvimento de pessoas (68%), tomada de decisão(68%), 

comunicação(68%) e conhecimento do setor e mercado (68%). Sobre essas, 

fazem-se necessárias algumas considerações.  

 

Em relação à aprendizagem contínua e ao trabalho em equipe, de fato a ARH nas 

empresas orienta-se à capacitação da força de trabalho por meio do estímulo à 

aprendizagem e engajamento nas equipes de trabalho. A visão dos respondentes 

confirma essa tendência na construção civil em questão. A capacitação de 

mestres de obras e engenheiros foi um dos aspectos críticos mais discutidos 

durante a realização do VII Fórum de Gestão de Pessoas promovido Sinduscon-

MG e a necessidade de estimular a aprendizagem contínua foi abordada como 

ação estratégica e essencial para a competitividade das empresas da construção 

civil. No tocante à tomada de decisão, deve-se considerar que a resolução dos 

impasses que surgem num contexto dinâmico de trabalho requer uma postura 

positiva e ágil por parte dos trabalhadores, conforme aludeZarifian (2001; 2003). 

Novamente, a comunicação foi lembrada como competência relevante. Nesse 

sentido, não se deve desconsiderar que o quadro competitivo passou a demandar 

dos trabalhadores uma clara compreensão das metas e objetivos determinados, 

além da superação de diversos impasses por meio de processos ágeis e 

eficientes de comunicação (Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001; 2003). 

 

4.3.4 Competências gerenciais requeridas na visão de outros profissionais 

da construção civil 

 

Na Figura 38 acompanha-se a percepção de outros profissionais (n=14) como 

engenheiros, administradores, contadores e responsáveis por sistemas de gestão 

da qualidade. Esses profissionais não foram inseridos nas categorias 

anteriormente mencionadas, constituindo um grupo específico. 
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Figura 38 - Competências gerenciais demandadas na percepção de outros profissionais da 
construção civil.  
Fonte: dados das pesquisa. 
 

De forma geral, destacaram-se as seguintes competências: tomada de decisão; 

liderança; tolerância à pressão; qualidade no trabalho; planejamento e 

organização; energia. As competências mais citadas por eles no nível “alta 

importância” foram: criatividade e inovação (86%), liderança (79%), aprendizagem 

contínua (79%) e visão sistêmica (79%) e tomada de decisão (79%). A 

competência “criatividade e inovação” caracterizou-se pelo mais alto percentual 

em relação às demais. Certamente, esses respondentes lidam com atividades 

mais dinâmicas em seus cenários de atuação e que acabam por influenciar a 

visão que eles têm acerca da importância da criatividade nos processos de 

inovação e geração de valor para o negócio. Contudo, a maioria delas também foi 

valorizada por respondentes vinculados às outras categorias, tendo se 

classificado como competências de alta importância. 
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A seguir, a Tabela 2 mostra as competências mais mencionadas em cada uma 

das categorias de respondentes. Nesse sentido, favorece uma visão abrangente 

dos resultados obtidos a partir da percepção dos profissionais que participaram do 

VII Fórum de Gestão de Pessoas da Construção Civil. 

 

Tabela 2 

Síntese de resultados 

 
CATEGORIA 

 

 
COMPETÊNCIAS 

 
Proprietários 
e Diretores 

 

 
1. Liderança 
2. Planejamento e Organização 
3. Trabalho em equipe e desenvolvimento de Pessoas 
4. Tolerância a pressão 
5. Qualidade no trabalho 

 
 

Gerentes 
 

 
1. Comunicação 
2. Trabalho em equipe e desenvolvimento de Pessoas 
3. Orientação à resultados 
4. Aprendizagem contínua 
5. Adaptabilidade e flexibilidade 

 
 

Profissionais 
de RH 

 

 
1. Aprendizagem contínua 
2. Comunicação 
3. Conhecimento do Setor e do Mercado 
4. Orientação à resultados 
5. Trabalho em equipe e desenvolvimento de Pessoas 

 
 

Outros 
Profissionais 

 

 
1. Tomada de Decisão 
2. Liderança 
3. Tolerância à pressão 
4. Qualidade no trabalho 
5. Planejamento e Organização 

 
 

Setorial 
 

 
1. Comunicação 
2. Trabalho em equipe e desenvolvimento de Pessoas 
3. Aprendizagem Contínua 
4. Orientação á Resultados 
5. Visão sistêmica 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

Os resultados obtidos por meio do inquérito específico com engenheiros e 

mestres de obras sobre as competências deles demandadas estão representados 

a seguir. Como foi descrito na metodologia, esses profissionais atuam 



 

diretamente na linha de frente das empresas e são responsáveis por atividades 

relacionadas à gestão de pessoas nos grupos de trabalho. 

 

Cabem algumas ponderações quando 

significativa e crescente presença de mulheres nos canteiros de obras.  Trata

de uma mudança importante no perfil de mão de obra na medida em que a 

construção Civil empregava predominantemente homens. Os resultados 

revelaram que 47% do total de responde

torna-se expressiva a presença delas como gestoras de linha na construção civil. 

Outro aspecto que merece atenção 

chegado mais jovens ao mercado de trabalho. 

de respondentes têm idade entre 25 

anos. Segundo alguns executivos da ARH, a presença desses jovens tornou

mais evidente a partir do ano de 2009, em função da escassez de engenheiros 

seniores. Outro aspecto diz respeito à redução de custos de mão de obra. Nesse 

sentido, profissionais com idade entre 25 e 30 anos percebem remuneração 

inferior na comparação com 

 

Figura 39 -Faixa etária dos engenheiros
Fonte: dados da pesquisa

 

AFigura40 apresenta a percepção dos engenheiros (gerentes de linha) em 

relação à valorização das competências gerenciais requeridas.

 

diretamente na linha de frente das empresas e são responsáveis por atividades 

à gestão de pessoas nos grupos de trabalho.  

Cabem algumas ponderações quando aos engenheiros (n=60). 

significativa e crescente presença de mulheres nos canteiros de obras.  Trata

de uma mudança importante no perfil de mão de obra na medida em que a 

construção Civil empregava predominantemente homens. Os resultados 

revelaram que 47% do total de respondentes são do sexo feminino. Portanto, 

se expressiva a presença delas como gestoras de linha na construção civil. 

Outro aspecto que merece atenção é a faixa etária dos engenheiros

chegado mais jovens ao mercado de trabalho. AFigura 39 indica 

de respondentes têm idade entre 25 e 40 anos e 50% têm idade entre 25 e 30 

anos. Segundo alguns executivos da ARH, a presença desses jovens tornou

mais evidente a partir do ano de 2009, em função da escassez de engenheiros 

ro aspecto diz respeito à redução de custos de mão de obra. Nesse 

sentido, profissionais com idade entre 25 e 30 anos percebem remuneração 

na comparação com os veteranos. 

Faixa etária dos engenheiros. 
Fonte: dados da pesquisa. 

apresenta a percepção dos engenheiros (gerentes de linha) em 

relação à valorização das competências gerenciais requeridas.

90

diretamente na linha de frente das empresas e são responsáveis por atividades 

aos engenheiros (n=60). Assiste-se à 

significativa e crescente presença de mulheres nos canteiros de obras.  Trata-se 

de uma mudança importante no perfil de mão de obra na medida em que a 

construção Civil empregava predominantemente homens. Os resultados 

ntes são do sexo feminino. Portanto, 

se expressiva a presença delas como gestoras de linha na construção civil.  

faixa etária dos engenheiros, que têm 

AFigura 39 indica que 87% do total 

40 anos e 50% têm idade entre 25 e 30 

anos. Segundo alguns executivos da ARH, a presença desses jovens tornou-se 

mais evidente a partir do ano de 2009, em função da escassez de engenheiros 

ro aspecto diz respeito à redução de custos de mão de obra. Nesse 

sentido, profissionais com idade entre 25 e 30 anos percebem remuneração 

 

apresenta a percepção dos engenheiros (gerentes de linha) em 

relação à valorização das competências gerenciais requeridas. 
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Figura 40 - Competências gerenciais requeridas na percepção dos engenheiros (gerentes de 
linha). 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Inicialmente, deve-se observar que para os engenheiros o conjunto de 

competências proposto está em sintonia com a realidade do trabalho que 

vivenciam. Essa característica é sinalizada pelos elevados scores obtidos em 

todas elas em relação às categorias: “importância média alta” e “importância alta”. 

Nenhuma das competências foi identificada como “sem importância”. 
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De forma geral, destacaram-se as seguintes competências: comunicação; 

aprendizagem contínua; adaptabilidade e flexibilidade; domínio pessoal; 

planejamento e organização. 

 

Para os engenheiros, as competências mais importantes no nível “alta 

importância” são: comunicação (82%), qualidade no trabalho (82%) e 

planejamento e organização (78%).  

 

A Tabela 3 demonstra a relação de competências que se destacaram em cada 

um dos níveis de importância. 

 

Tabela 3 

Importâncias gerenciais: percepção dos engenheiros 

Alta importância 
CATEGORIA COMPETÊNCIA 1 COMPETÊNCIA 2 COMPETÊNCIA 3 
Engenheiros Comunicação 82% Qualidade no 

trabalho 
82% Planejamento 

e organização 
77% 

Importância média alta 
Engenheiros Pensamento 

conceitual 
58% Tolerância a 

pressão 
50% Tomada de 

decisão 
50% 

Importância média 
Engenheiros Dominio de 

tecnologias 
da 

informação 

32% Energia 32% Construção de 
relações do 

negócio 

23% 

Importância baixa 
Engenheiros Orientação 

ao cliente 
8%     

Sem importância 
Engenheiros       
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação aos mestres de obras (n= 60), apurou-se que a totalidade de 

profissionais é do sexo masculino e que, diferentemente dos engenheiros, a 

maioria deles se situa numa faixa etária superior. AFigura 41traz a distribuição por 

faixa etária. Parcela de respondentes correspondente a 83% do total tem idade 

superior a 41 anos; e 55% têm idade entre 51 e 70 anos. Parcela equivalente a 

12% do total tem idade entre 61 e 70 anos e, possivelmente, encontra-se 

aposentada por tempo de trabalho e poderá optar por encerrar suas atividades 

num prazo não muito distante. Essa característica sugere atenção por parte da 
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ARH no que ser refere aos investimentos orientados ao desenvolvimento de 

novos profissionais. 

 

 
Figura 41 - Faixa etária de mestres de obras. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apróxima Figura, 42, contém a percepção dos mestres de obras sobre as 

competências deles requeridas. De forma geral, destacaram-se as seguintes 

competências: planejamento e organização; tomada de decisão; liderança. 

 

As competências por eles destacadas foram no nível “alta importância”: liderança 

(88%),trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas (80%), planejamento e 

organização (70%). No caso desses profissionais, a liderança torna-se essencial 

para conduzir grandes contingentes de trabalhadores num âmbito de elevada 

rotatividade. O trabalho em equipe e o desenvolvimento de pessoas associados 

ao planejamento e organização são vistos como competências que podem 

contribuir para a redução de desperdício de materiais e elevação do desempenho 

das equipes nos canteiros de obras.  
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Figura 42 - Competências gerenciais requeridas na percepção dos mestres de obras. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Diferentemente dos engenheiros, alguns mestres de obras consideraram que 

certas competências não são relevantes onde atuam, a saber: a construção de 

relações de negócio (15%), o domínio de tecnologia da informação (10%) e o 

pensamento conceitual (3%). Embora atuem como gerentes de linha, os mestres 

de obras desempenham, no geral, funções distintas dos engenheiros e têm grau 

de autonomia mais restrito. Nesse sentido, estão mais vinculados às atividades de 

natureza operacional e não necessitam de competências mais amplas, 

relacionadas ao negócio, como essas que foram aqui mencionadas. 

 

NaTabela 4 sublinha-se a relação de competências que se destacaram em cada 

um dos níveis de importância. 
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Tabela 4             

Importâncias gerenciais: percepção dos mestres de obras 

Alta importância 
CATEGORIA COMPETÊNCIA 1 COMPETÊNCIA 2 COMPETÊNCIA 3 

Mestre de 
Obras 

Liderança 88% Trabalho em 
equipe e 

desenvolvimento 
de pessoas 

80% Planejamento 
e organização 

70% 

Importância média alta 
Mestre de 

Obras 
Tomada de 

decisão 
57% Adaptabilidade e 

Flexibilidade 
48% Tolerância a 

pressão 
47% 

Importância média 
Mestre de 

Obras 
Pensamento 
conceitual 

50% Construção de 
relações do 

negócio 

32% Conhecimento 
do setor e do 

mercado 

30% 

Importância baixa 
Mestre de 

Obras 
Orientação 
ao cliente 

20% Domínio de 
Tecnologia de 

Informação 

13% Visão 
sistêmica 

13% 

Sem importância 
Mestre de 

Obras 
Construtção 

de relação do 
negócio 

15% Domínio de 
Tecnologia de 

Informação 

10% Pensamento 
conceitual 

3% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

4.4 Caracterização das práticas e esforços orientadas ao desenvolvimento 

de competênciasgerenciais 

 

Esta seção trata da caracterização das práticas orientadas ao desenvolvimento 

das competências gerenciais requeridas. Inicialmente procurou-se identificar se 

as empresas adotam algum programa ou prática baseada em competências. A 

Figura 43informa os resultados obtidos. 

 

A O Programa de Desenvolvimento Individual foi elaborado utilizando a ferramenta de 
assessment.Foi realizada análise de todos os gestores da empresa e selecionados 35 para 
participar do PDI. Realizou-se bateria de testes de potencial e avaliação de desempenho com 
foco em competências. A partir dessas ferramentas, traçou-se o PDI de cada gestor e 
acompanhou-se a evolução sistematicamente. 

B O processo de R&S é desenvolvido a partir de avaliação de competências (cada cargo possui 
suas competências obrigatórias e desejáveis). Em T&D a empresa trabalha com Programas de 
Desenvolvimento de Competências, que são treinamentos focados nas competências básicas 
exigidas pela empresa.  

C Não. 

D Avaliação por competências é feita anualmente no momento da avaliação de desempenho. 

E Sim. É programa estratégico, pois com ele se consegue garantir a qualidade dos produtos, 
processos da empresa, bem como ações de inovações e melhorias. É a base do trabalho de RH, 
que consiste em atrair, reter, capacitar, desenvolver e remunerar.  
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F Existe o PA, que é o programa de ação pactuado entre líder e liderado e nele se abordam 
algumas competências que o parceiro deve ter. Essas competências estão escritas na filosofia 
de trabalho criada pelo fundador da empresa. Chama-se, Tecnologia Empresarial Odebrecht 
(TEO). São elas: mobilidade, adaptabilidade, espirito de servir, ambição de propósitos, 
objetividade, flexibilidade e espírito positivo. 

G Avaliação de desempenho: sistema próprio; avaliação anual; promoção por meritocracia. 

H Neste momento não existe, mas uma das metas para o ano de 2015 será a implantação desse 
programa. 

I Em 2010 implantou-se um programa que durou apenas 3 meses. O superintende de obras 
alegou que as avaliações não estavam sendo fidedignas, pois os gestores estavam protegendo 
alguns colaboradores, manipulando os resultados. 

J Como o RH na empresa tem apenas 2 anos e meio, ainda não se conseguiu estruturar um 
programa baseado em competências. Atualmente, cada cargo possui as competências pré 
definidas, que são requeridas pela empresa. Essas competências são lançadas em uma matriz, 
que irá nos direcionar sobre os gapsexistentes, podendo tomar decisões mais estratégicas. 
O Plano de Cargos e Salários e a Avaliação de competência atrelada a ele estão em fase de 
implantação. Isso ajudará a remunerar melhor e promover mais valorização. 

K Não. 

L Não. 

Figura 43 - Práticas baseadas em competências. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Do total de empresas pesquisadas, 75% delas afirmaram possuir programas 

baseados no conceito de competências. Contudo, em todas foram sinalizadas 

dificuldades relacionadas à estruturação desses programas. Essa característica 

corrobora as afirmativas de Barbosa (2005; 2007) sobre os desafios inerentes à 

operacionalização de modelos baseados em competências. Algumas empresas 

declararam que seus modelos enfatizam práticas de avaliação de competências 

com base no desempenho. Nesse sentido, Brandão e Guimarães (2001; 2002) 

reconhecem que, não raro, as empresas associam a noção de competência ao 

desempenho. Os treinamentos são vistos como indispensáveis no provimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes com foco no aumento da produtividade. De 

forma geral, as empresas ainda ofertam treinamentos nos moldes tradicionais. 

Os esforços realizados pelas empresas pesquisadas no sentido de desenvolver 

competências gerenciais são encontrados na Figura 44. 

 

A Os engenheiros estão sendo desenvolvidos por meio de PDI. Não há programa de 
desenvolvimento para os mestres implementado, mas já estãosendo esboçadas algumas 
estratégias para executar um programa voltado para esse público em breve. 

B A partir de treinamentos técnicos e comportamentais do programa Capacitar (bolsa 
estudos) e reuniões periódicas. 

C A empresa iniciou no último ano um processo de formação desses profissionais em 
assuntos relacionados à gestão. Foi um ano inteiro de treinamentos e práticas voltadas 
para o desenvolvimento de competências inerentes a um gestor. Para o ano de 2015, 
estão sendo preparadas ações que sejam mais práticas dentro do canteiro de obras e nas 
quais se consegue mensurar para verificar os resultados. 

D Por meio de avaliação de desempenho, treinamentos técnicos e comportamentais. 
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E Por meio de programa de lideranças, programas de tutores, cursos dentro e fora da 
empresa, palestras e apoio do RH. 

F Treinamentos, seminários e filosofia disseminada. 

G Por meio do Programa de Capacitação nas Obras (PCO), baseado em necessidades 
identificadas pelos supervisores. 

H Procurou-se desenvolver as competências desses profissionais mantendo a formação 
acadêmica atualizada e também por meio da gestão do conhecimento e, acima de tudo, na 
troca de informações e feedback. 

I Cursos internos e externos, com o intuito de trabalhar suas deficiências e aprimorar os 
conhecimentos. 

J Procurou-se desenvolver a competência desses profissionais com treinamentos 
comportamentais e técnicos. Existe um programa para desenvolvimento de liderança e 
anualmente os engenheiros, mestres e líderes da administração participam dos encontros. 
Cada ano é decidido qual competência trabalhar.  

K A partir de cursos dentro e fora da empresa, de ações propostas pela psicóloga, após a 
conclusão da pesquisa sobre ambiente interno. 

L Atualmente são feitos treinamentos internos e a empresa está envolvida em treinamentos 
de capacitação feitos por profissionais renomados e capacitados para esse 
desenvolvimento. 

Figura 44 - Esforços orientados ao desenvolvimento das competências gerenciais. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A partir da Figura 44, nota-se que, nas empresas abordadas, a ARH tem efetuado 

algum tipo de investimento no desenvolvimento gerencial. Os treinamentos e os 

cursos (internos e externos) podem ser percebidos como as iniciativas mais 

frequentes entre as empresas. Algumas delas têm programas bastante 

estruturados, com foco no desenvolvimento de competências gerenciais. Todavia, 

há diversidade de práticas e enfoques. Enquanto algumas buscam alternativas 

mais elaboradas, como Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) e Programa de 

Capacitação nas Obras (PCO), outras ainda estão em estágios mais 

rudimentares.  

Com base em extensa literatura, admite-se que, num contexto de trabalho cada 

vez mais competitivo e marcado por mudanças, os gerentes que atuam na linha 

de frente necessitam de competências que lhes permitam mobilizar e aplicar de 

forma efetiva os recursos de que dispõem. Nessa direção, o reconhecimento da 

importância do desenvolvimento das habilidades interpessoais por parte das 

empresas revela atenção por elas dispensada à promoção de uma ambiência 

produtiva com alto nível de desempenho. A intenção é estimular a capacitação 

dos gerentes e lhes possibilitar adequada atuação. Conforme preconizouSouza 

(2006), a capacitação profissional é um assunto que demanda atenção das 

empresas, sendo o desenvolvimento de competências uma questão fundamental. 

Portanto, os investimentos na formação de mão de obra, segundo Regino (2010), 
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encerram uma iniciativa essencial em termos de capacitação e retenção da mão 

de obra. 

 

A partir dos resultados da pesquisa tornou-se evidente a ausência de programas 

contínuos com foco no desenvolvimento de competências gerenciais. Também 

não foram identificadas práticas mais específicas relacionadas à liderança e 

melhoria da comunicação, necessidade essa sinalizada por alguns participantes 

do estudo. Estes reconhecem que o processo de aprendizagem ainda vem 

acontecendo de forma lenta, na maioria das vezes pelos ensaios e erros no dia a 

dia. Porém, esse procedimento termina sendo bastante oneroso e ineficiente para 

as empresas da construção civil, que envolve expressivos contingentes de 

trabalhadores e dezenas de processos que se inter-relacionam.  

 

Embora tenham sido identificados esforços por parte das empresas no que se 

refere à capacitação, a pesquisa sinaliza a necessidade de investimentos mais 

vigorosos com foco nos gerentes de linha e da estruturação de programas de 

formação com foco em competências gerenciais. Trata-se de iniciativas 

relevantes que, certamente, poderiam contribuir para o aprimoramento de 

competências gerenciais e subsidiar o desenvolvimento de equipes a tomadas de 

decisões e desempenho.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo tecem-se as considerações sobre os resultados obtidos na 

pesquisa e algumas recomendações para futuras pesquisas. 

 

Inicialmente, deve-se considerar que o enfoque adotado neste estudo revela-se 

particularmente importante para as empresas da construção civil. Sua pertinência 

advém, sobretudo, das exigências impostas pelo cenário competitivo que, de 

forma geral, tem demandado das empresas a busca de alternativas capazes de 

favorecer a melhoria do desempenho organizacional por meio da efetiva 

contribuição das pessoas (Fleury& Fleury, 2001; Lê Boterf, 2003; Ruas, 2005; 

Zarifian, 2001). Assim, nos últimos anos, intensas mudanças afetaram o âmbito 

de atuação dos gerentes (Ambrosi, 2005; Boog, 1991; Duarte, 2007; King, 2008; 

Osbi, 2007). 

 

Especificamente no campo da construção civil, a abordagem das competências 

gerenciais revela-se necessária e oportuniza reflexões acerca da postura adotada 

pela ARH que, conforme ressaltou Regino (2010), tradicionalmente não tem 

envidado esforços consistentes em termos de estruturação da área e capacitação 

da mão de obra. Deve-se reconhecer a predominância de certos problemas 

clássicos, tais como: elevada rotatividade e escassez de mão de obra.  

 

O processo investigativo e os dados obtidos possibilitaram pistas de reflexão 

acerca da questão central da pesquisa: como a ARH tem atuado no 

desenvolvimento das competências requeridas dos gerentes de linha na 

construção civil?  

 

Na sequência, são apresentadas algumas considerações a partir dos objetivos da 

pesquisa. 

 

O objetivo geral foi atingido, Fez-se ampla revisão teórica sobre o tema, uma vez 

que a base teórica que norteou o processo de investigação revelou-se 

suficientemente robusta para sustentar as discussões propostas. Com base em 
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autores vinculados às diversas correntes, foram incorporadas contribuições 

relevantes para o estudo.  

 

Em relação ao primeiro objetivo específico, que é caracterizar a ARH nas 

empresas analisadas, apurou-se que as empresas têm configurações bastante 

distintas. Enquanto em algumas a ARH assume predominantemente uma feição 

estratégica, em outras ainda está próxima do enfoque operacional. Prevalece a 

ênfase no aspecto produtivo e questões de natureza mais técnica. É preciso 

considerar também, como sugerem Marras (2005) e Souza (2006), que o 

desenvolvimento histórico da ARH caracterizou-se por diversas etapas e que, 

atualmente, as empresas exigem formatos diferenciados.  

 

No âmbito da construção civil, a questão merece atenção, pela própria natureza 

da atividade, intensiva em mão de obra, e do perfil de trabalhadores envolvidos.  

Tradicionalmente, certos processos, como recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, foram, quase sempre, executados por empresas externas, 

contratadas pelas construtoras para realizarem atividades especializadas. No 

entanto, em função das mudanças contextuais e da emergência de 

determinações normativas, como ISO 9001 e PBQP-H, houve necessidade de 

adotar uma abordagem diferenciada em relação à ARH.  

 

Esse movimento também foi motivado pela necessidade de alavancar resultados 

e fomentar uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis, numa perspectiva 

que privilegiou o posicionamento estratégico da área. Ainda que essa tendência 

não tenha se consolidado de forma inequívoca ou se manifestado claramente, 

esse movimento fundamenta-se numa lógica de valorização dos trabalhadores 

como coautores de resultados e como agentes determinantes da dinâmica 

organizacional. A função gerencial, dessa forma, sobretudo nos postos de linha, 

recebeu destaque. Deve-se levar em conta a crescente necessidade de 

capacitação. E a entrada de profissionais jovens tem fomentado reflexões 

importantes acerca das mudanças no perfil de mão de obra. 
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Ressalta-se a relevância do papel do GICC-RH, vinculado ao Sinduscon-MG, na 

promoção de reflexões importantes sobre ARH. O Sinduscon congrega grandes 

empresas representativas da construção civil e promove intenso diálogo com a 

comunidade empresarial. Torna-se, dessa maneira, um agente disseminador de 

inovações e tendências, fomentando a necessária abordagem de temas de 

interesse das empresas.  O VII Fórum de Gestão de Pessoas da Construção Civil, 

realizado no ano de 2014, evidencia a amplitude e o alcance do GICC-

RH/SINDUSCON no estado de Minas Gerais, na medida em que congregou 

expressiva gama de empresas representadas por seus proprietários, diretores e 

gerentes, entre outros profissionais. 

 

Quanto ao quadro de empregados alocados diretamente na ARH, detectou-se 

certo desequilíbrio entre as empresas. Esse desbalanceamento no número de 

profissionais revela que as empresas pesquisadas ainda não têm clareza acerca 

do formato adequado para a área, tanto em termos quantitativos como 

qualitativos. Não se deve perder de vista que o estudo envolveu empresas 

representativas da construção civil cujo contingente de trabalhadores ultrapassa 

21.800 empregados. Portanto, trata-se de empresas que servem de referências 

para outras, sobretudo para aquelas de menor porte.  

 

Em relação ao segundo objetivo específico da pesquisa, caracterizar as 

atividades dos gerentes de linha, constatou que engenheiros e mestres de obras 

foram identificados como profissionais que ocupam posições gerenciais na linha 

de frente das empresas. Enquanto os engenheiros têm atribuições de mais 

amplitude e impacto, os mestres de obras assumem atribuições de caráter mais 

restrito e operacional. De ambos lhes são requeridas entregas relacionadas ao 

cumprimento de prazos, controle de custos, manutenção dos parâmetros de 

qualidade e segurança. Outro aspecto comum refere-se à responsabilização por 

atividades de gestão de pessoas, principalmente relacionadas à liderança dos 

grupos de trabalho e à coordenação das atividades desses coletivos. As 

afirmações de Moreira (2010) são esclarecedoras quando explica que as 

empresas, de forma geral, esperam que os gerentes intermediários se 

comprometam com as diretrizes estabelecidas e se esforcem para envolver os 

coletivos de trabalhadores com os resultados esperados. 
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O terceiro objetivo específico - identificar as competências requeridas dos 

gerentes de linha -, apurou que, no geral, o conjunto de competências proposto 

no questionário foi bem avaliado. Apesar disso, evidenciaram-se variações em 

função das categorias de respondentes. As competências que mais se 

destacaram foram: comunicação; trabalho em equipe e desenvolvimento de 

pessoas; aprendizagem contínua; orientação a resultados; visão sistêmica. Essas 

competências há tempos têm sido sugeridas por autores como Zarifian (2001) e 

Le Boterf (2003), em decorrência das mutações no mundo do trabalho. A 

pesquisa mostrou que elas também têm sido valorizadas no atual cenário da 

construção civil.  

 

O quarto objetivo específico, que é identificar as práticas orientadas ao 

desenvolvimento das competências requeridas, permitiu observar que a maioria 

das empresas pesquisadas adota práticas baseadas no conceito de 

competências. Contudo, alegam dificuldades relacionadas à operacionalização de 

seus modelos e programas de gestão. Deve-se admitir que, convergindo com 

Barbosa (2005; 2007), problemas dessa natureza são frequentes em empresas 

brasileiras. Um aspecto importante refere-se à postura adotada pela ARH nesse 

sentido.  

 

Apesar dos desafios, nota-se interesse por parte das empresas pela busca de 

alternativas com foco no aprimoramento das atividades de gestão de pessoas. 

Essa conduta denota certa evolução na adoção de um posicionamento mais 

alinhado às diretrizes do negócio por parte da ARH. Foram identificadas diversas 

iniciativas nas empresas pesquisadas. Observou-se que cursos e treinamentos 

são os meios formativos mais frequentemente utilizados por elas.   

 

Finalmente, ao se retomar a questão central da pesquisa, pode-se admitir que a 

ARH tem atuado de forma convencional no desenvolvimento das competências 

requeridas dos gerentes de linha na construção civil. Isso se deve a certos 

aspectos como o próprio desconhecimento do rol de competências requeridas. 

Em diversas empresas não se promovem reflexões consistentes sobre a temática, 

sobretudo na medida em que as pressões do cotidiano geralmente estimulam a 

adoção do cargo como único referencial para a determinação das atribuições. 
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Tornou-se evidente certo movimento relacionado ao reposicionamento estratégico 

da ARH, apesar de várias empresas ainda atribuírem à área um papel meramente 

operacional. 

 

Outros aspectos revelados pela pesquisa merecem destaque. A mudança no 

perfil dos profissionais que desempenham funções de liderança é um deles. A 

presença de mulheres e de jovens engenheiros sugere o exame das práticas até 

então adotadas pelas empresas e, em especial, pela ARH. Nesse sentido, deve-

se considerar que se trata de um público com expectativas e hábitos distintos das 

gerações anteriores e que exibe amplo domínio amplo sobre as novas tecnologias 

de informação e comunicação. 

 

A constatação da elevada faixa etária dos mestres de obras é outro aspecto 

importante que estimula a reflexão acerca de possíveis programas de capacitação 

e sucessão. A atuação da ARH, nessa direção, revela-se determinante, na 

medida em que o mercado de trabalho não dispõe de alternativas suficientes para 

suprir a necessidade de formação dos profissionais em termos de quantidade e 

qualidade demandadas pelas empresas. 

 

Outro ponto que chama à atenção diz respeito às atribuições dos gerentes de 

linha. Novamente, a ARH revela-se fundamental para o desenvolvimento das 

competências requeridas na medida em que os cursos de Engenharia, 

geralmente, não oportunizam de forma plena a aquisição de conhecimentos e 

habilidades no âmbito da gestão de pessoas. 

 

Em suma, os resultados revelaram que, na maioria das empresas, o papel 

estratégico da ARH tem sido reconhecido. Em algumas delas, porém, a ARH 

ainda desempenha função de apoio com atribuições operacionais. Verificou-se 

que, embora a noção de competências tenha sido internalizada e referencie 

diversas iniciativas, as empresas esbarram em dificuldades de operacionalização 

que dificultam a concepção de sistemas de gestão mais estruturados.  

 

O leque de competências varia de acordo com a natureza da ocupação. No que 

se refere às práticas orientadas ao desenvolvimento das competências, 
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constatou-se que há diversidade de iniciativas e que as empresas ofertam cursos 

e treinamentos nos moldes tradicionais. Pôde-se perceber certo avanço no 

sentido de potencializar a ARH no que se refere no desenvolvimento de 

competências, embora, em face dos desafios contextuais, as empresas da 

construção civil ainda tenham um longo caminho a percorrer. 

 

5.1 Contribuições aplicadas do estudo 

 

O estudo realizado reveste-se de importância ao atender a uma demanda do 

Sinduscon-MG. O estudo assume uma perspectiva setorial e contribui de forma 

significativa para a reflexão sobre o tema com base em dados empíricos. 

Ressalva-se que abordagens sobre o tema com o enfoque adotado neste estudo 

não são frequentes no âmbito da construção civil. 

 

O estudo tem aplicabilidade direta no âmbito do GICC-RH, vinculado ao 

Sinduscon-MG, e presidido pelo autor desta dissertação. Representa, nesse 

sentido, uma referência valiosa para as discussões relacionadas à temática e, em 

especial, sobre as práticas da ARH orientadas ao desenvolvimento das 

competências gerenciais. Contribui, portanto, para o desenho de programas de 

desenvolvimento em sintonia com a realidade das empresas. 

 

A necessidade das empresas de fomentarem as competências requeridas de 

engenheiros e mestres de obras, segundo Regino (2010), representa uma 

condição necessária para sustentar o crescimento da atividade. Esta dissertação, 

portanto, contribui ao esclarecer quais são essas competências na percepção de 

significativo número de profissionais, incluindo proprietários de construtoras e 

executivos da ARH.   

 

5.2 Limitações da pesquisa 

 

Pode ser reconhecida como uma limitação da pesquisa o enfoque restrito às 

competências gerenciais de natureza mais genérica. Sabe-se, entretanto, que 

outras competências mais específicas certamente são demandadas dos gerentes 

de linha no cotidiano do trabalho (Borges, 2012) e que uma dada competência 
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varia em termos de conteúdo em função do nível de complexidade (Le Boterf, 

2003).  

 

Outra limitação refere-se à caracterização das atividades dos gerentes de linha a 

partir dos dados fornecidos pela ARH das empresas. Nesse sentido, não foram 

realizadas entrevistas diretas com os gerentes de linha, o que poderia ter sido 

importante para compreender sua visão acerca dos desafios relacionados às 

atividades de gestão de pessoas. 

 

Por fim, menciona-se a limitação ligada à abrangência do estudo, que envolveu 

apenas empresas do estado de Minas Gerais.  

 

5.3 Sugestões para novas pesquisas 

 

O estudo instiga à realização de novas pesquisas sobre o tema. Sugerem-se 

futuras investigações que ampliem o campo explicativo, tais como: a) a relação 

entre o desenvolvimento de competências e seu impacto na dinâmica do trabalho; 

b) as possíveis metodologias para o desenvolvimento das competências 

gerenciais que foram destacadas; c) abordagem específica da mudança no perfil 

de mão de obra e seu reflexo no desenvolvimento de competências; d) aplicação 

da pesquisa em outros estados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106

REFERÊNCIAS  

 

Albuquerque, L. G. & Fischer, A. L. (2000). Pesquisa RH 2010: uma análise das 
tendências em gestão de pessoas para os próximos 10 anos. São Paulo: 
FIA/FEA-USP.  
 
Albuquerque, L. G. & Oliveira, P. M.. (2001 out-dez.) Competências Ou cargos: 
uma análise das tendências das bases para o instrumental de recursos humanos. 
São Paulo: Caderno de Pesquisas em Administração, 08(4).  
 
Ambrosi, S. F. (2005). O aspecto motivacional como fundamento básico para a 
aprendizagem e gestão do conhecimento organizacional. ISBN: 972-8924-03-8 © 
2005 IADIS. Recuperado de: <http://www.iadis.net/dl/final_uploads/200508C036. 
pdf.>. 
 
Becker, B. E., Huselid, M. A. & Ulrich, D. (2001). Gestão estratégica de pessoas 
com “scorecard”: interligando pessoas, estratégias e performance. 9. ed., Rio de 
Janeiro: Elsevier. 
 
Barbosa, A. C. Q. (org). (2015). Recursos humanos: contemporaneidade, limites e 
possibilidades teóricas e aplicadas. Curitiba: CRV. 
 
Barbosa, A. C. Q. (2005). Competências no Brasil: um olhar sobre os modelos de 
grandes organizações de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São 
Paulo. Belo Horizonte: UFMG/CNPq (relatório de pesquisa). 
 
Barbosa, A. C. Q. (2007 out-dez). Utopia com os pés no chão? A gestão de 
competências pela perspectiva social: experiências setoriais no Brasil. Salvador, 
Revista Organização & Sociedade. Salvador, 14(43), 57-70. 
 
Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo. Tradução de André O. M. Du. Chenoy 
Castro. Lisboa: Edições 70. 223 p. 
 
Bergamini, C. W. (1997). Psicodinâmica da vida organizacional:motivação e 
liderança. São Paulo: Atlas. 
 
Bitencourt, C. (2001). A gestão de competências gerenciais:a contribuição da 
aprendizagem organizacional. Tese de doutorado. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre. 
 
Bitencourt, C. & Barbosa, A. C. Q. (2004 jan-mar.). A gestão decompetências 
gerenciais e a contribuição da aprendizagem organizacional. RevistaRAE – 
Revista de Administração de Empresa –Pesquisa e Conhecimento, 44(1). 
 
Blanco, T. (2011 ago). Liderança em tempos de diversidade.Revista Assunto: RH 
– Órgão Informativo da ABRH-MG. Recuperado de: www.abrh-mg.com.br. 
 
Boog, G. G. (1991). O desafio da competência: como enfrentar as dificuldades do 
presente e preparar sua empresa para o futuro. São Paulo: Best Seller. 



 107

Borges, A. C. (2012). Competências gerenciais:um estudo com os gestores do 
Campus VII da Universidade Estadual da Paraíba. PATOS/PB. Universidade 
Estadual da Paraíba. 
 
Boyatzis, R. (1982). The competent manager: a model for effective performance. 
Wiley, Nova York. 
 
Brandão, H. P.& Guimarães, T. A. (2002). Gestão de competências e gestão de 
desempenho. In: T. Wood, Jr.(coord.) Gestão empresarial: o fator humano. São 
Paulo: Atlas (p. 55-70). 
 
Brandão, H. P. & Guimarães, T.A. (2001 jan-mar.). Gestão de competências e 
gestão de desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo 
constructo? São Paulo, Revista de Administração de Empresas (FGV),41(1), 8-15. 
 
Carbone, P. P., Brandão, H. P., Leite, J, B, D. & Vilhena, R. M. (2005). Gestão por 
competências e gestão do conhecimento. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas – FGV, Série Gestão de Pessoas. 
 
Cardoso, F. F., Barros, M. M. S. B., Castro, C. C., Ohnuma, D. K., Bonfim, V, 
Haito, R. J. J. O. & Coelho, L. O.(2007). Capacitação e certificação profissional na 
construção civil e mecanismos de mobilização da demanda. Associação Brasileira 
da Indústria de Materiais de Construção – ABRAMAT. Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Construção Civil. 
São Paulo: Recuperado de: www. http://www.pcc.usp.br/ 
files/text/personal_files/francisco_cardoso/poli_abramat.pdf. 
 
Collis, J.&Hussey, R. (2005). Pesquisa em Administração. 2 ed., Porto Alegre: 
Bookman. 
 
Crawford, R. (1994). Na era do capital humano: o talento, a inteligência e o 
conhecimento como forças econômicas, seu impacto nas empresas e nas 
decisões de investimento. Tradução de Luciana Bontempi Gouveia. São Paulo: 
Atlas. 186 p. 
 
Dornelles, M. (2000). ISO 9000 Certificando a empresa. 2. ed., ISO 9001:2000, 
São Paulo: Lidador. 
 
Duarte, M. A. (2007).O gestor como líder de um grupo. 2007. Recuperado de: 
<http://www.lasallerj.org/revistas/index.php/administracao/article/.../30>.  
 
Dutra, J. S. (2011). Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e 
perspectivas. 1. ed., São Paulo: Atlas. 
 
Dutra, J. S.(2001). Gestão por competências.3.ed., São Paulo: Gente. 
 
Drucker, P. (1999). Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Thomson. 
 
 



 108

Fayol, H.(1990). Administracao Industrial e Geral. 10ª. Ed, São Paulo: Atlas. 
 
Fischer, A. L.& Albuquerque, L. G. (2010). Relatório Delphi-RH 2010: tendências 
em gestão de pessoas nas empresas brasileiras. São Paulo: PROGEP-FIA. 
 
Fleury, M. T. L. & Fleury, A. (2001). Construindo o conceito de competência. RAC, 
Edição Especial. 
 
Gil, A. C. (2007). Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. 1. ed., 
São Paulo: Atlas. 
 
Giroletti, D. (2002). Fábrica: convento e disciplina. 2. ed., Brasília: Universidade 
de Brasília. 368 p. 
 
Gramigna, M. R. (2007). Modelo de competências e gestão dos talentos. 2. ed., 
São Paulo: Pearson. 
 
GUIMARÃES, T. A., NADER, R. M., RAMAGEM, S. P. Avaliação de desempenho 
de pessoal: uma metodologia integrada ao planejamento e avaliação 
organizacionais. Revista de Administração Pública, 1997. 
 
Hamel, G.& Prahalad, C. K. (1995). Competindo pelo futuro: estratégias 
inovadoras para obter o controle do seu setor e criar mercados amanhã. Rio de 
Janeiro: Campus.  
 
Katz, R. L. (1955 Jan-Feb.). Skills of an effective administrador. Harvard Business 
Review, (pp. 33-42). 
 
King, W.J. (2008). As regras de ouro da conduta profissional: princípios básicos 
que todas as pessoas devem seguir para se destacar no trabalho.  Rio de Janeiro: 
Sextante. 
 
Krames, J. A.(2010).A cabeça de Peter Drucker.Rio de Janeiro: Sextante. 
 
Krogh, G. & Roos, J. (1995). A perspective on knowledge, competence and 
strategy. Personnel Review, 24(3), 56-76. 
 
Lacombe, F. (2006). Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: 
Saraiva. 
 
Le Boterf, Guy. (2003). Desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto 
Alegre: Artmed. 
 
Leboyer, C. L. (1997). Gestión de las competências. Barcelona: Adiciones Gestión 
2000. 
 
Lima, R. J. C. (2013). A possível articulação entre competências e cultura 
organizacional no setor cimenteiro: um estudo em empresas de serviços de 
concretagem. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação da UFMG, Belo 
Horizonte. 



 109

 
Lima, R. J. C., Barbosa, A. C. Q. &Cintra, L. P. (2015). Competências e cultura 
organizacional.Recursos humanos: contemporaneidade, limites e possibilidades 
teóricas e aplicadas. Curitiba: CRV. 
 
Lins, J. (2011, fev.). O desafio do capital humano. Revista Assunto: RH, Órgão 
Informativo da ABRH-MG. Recuperado em: www.abrh-mg.com.br.  
 
Lins, J. (2014). Palestra. In: 18º Congresso Mineiro de Recursos Humanos. Belo 
Horizonte-MG. 
 
Luz, T. R. (2001). Telemar-Minas: competências que marcam a diferença. 230 f. 
Tese (Doutorado em Administração) – Faculdade de Administração e Ciências 
Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.  
 
Marras, J. P. (2005). Administração de recursos humanos:do operacional ao 
estratégico.11. ed., São Paulo: Futura. 
 
Mattar, F. N. (1997). Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. São 
Paulo: Atlas. 
 
McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than intelligence. 
Washington-DC, American Psychologist, 28, 1-4. 
 
McGregor, D. (1992). O lado humano da empresa. São Paulo: Martins Fontes.  
 
Milkovich, G. T. & Boudreau, J. W. (2000). Administração de RH. São Paulo: 
Atlas.  
 
Mintzberg, H.(2003). Criando Organizações Eficazes. 2ª Ed, São Paulo: Atlas 
 
Moreira, W. (2010). O gerente intermediário: manual de sobrevivência dos 
gerentes, supervisores, coordenadores e encarregados que atuam nas 
organizações brasileiras. Rio de Janeiro: Qualitymark. 
 
Nascimento, C. C. (2001). Do DP à gestão de pessoas: teoria e prática nas 
empresas. Rio de Janeiro: Universidade Cândido Mendes. 
 
OSBI, L. C. M. (2007). Estratégias de aprendizagem no desenvolvimento de 
competências gerenciais: um estudo qualitativo. UFBA. 
 
Paz, S. (2008 nov.). A modernização e os desafios dos recursos humanos. 
Recuperado de:http://www.rh.com.br/Portal/Mudanca/Artigo/5230/a-
modernizacao-e-os-desafios-dos-recursos-humanos.html. 
 
Pearson Education do Brasil. (2010). Administração de RH. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil. 
 
Perrenoud, P. (2002). As competências para ensinar no século XXI: a formação 
dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artmed. 



 110

 
Prahalad, C.K.&Hamel, G. (1990 May-Jun.). The core competence of the 
corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79-91. 
 
Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R. & McGrath, M. (2003). Competências 
gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier. 
 
Rabechini Jr., R. &Carvalho, M. M. (2003). Perfil das competências em equipes de 
projetos.RAE-eletrônica, 2(1). Recuperado de: http://www.rae.com.br/ 
eletronica/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=1333&Secao=OPERA/LOGI&Volume
=2&Numero= 1&Ano=2003. 
 
Regino, G. (2010).Como qualificar a mão de obra na construção civil. São Paulo: 
PINI. 
 
Resende, E. (2000). O livro das competências: desenvolvimento das 
competências - a melhor autoajuda para pessoas, organizações e sociedade. 
Qualitymark. Rio de Jeneiro.  
 
Retour, D., Picq, T.,  Defélix, C., & Ruas, R. A. (2011). Competências coletivas: no 
limiar da estratégia. Porto Alegre: Bookman. 
 
Rhinesmith, S. (1993). Guia gerencial para a globalização. Rio de Janeiro: 
Berkeley, 1993. 
 
Rocha-Pinto, S. R., Pereira, C.S., Coutinho, M. T. C. & Johann, S. L. (2006). 
Dimensões funcionais da gestão de pessoas.8. ed., Rio de Janeiro: FGV.  
 
Ruas, R.L. (2005). Gestão por competências: uma contribuição à estratégia das 
organizações. In: R. L. Ruas, S. Antonello & L. H. Boff. (org.). Os novos horizontes 
da gestão: aprendizagem organizacional e competências. Porto Alegre: Bookman 
(p .32-54). 
 
Santiago, A. C. Q. (2008). As competências das pessoas: potencializando seus 
talentos. São Paulo: DVS. 
 
Schein, E. H. (2009). Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas. 
 
Senge, P. M. (2002). A quinta disciplina: arte e prática da organização que 
aprende. 13. ed., Tradução de OP Traduções. São Paulo: Best Seller. 
 
Silva, R. R. (2013). Competências gerenciais em micro e pequenas empresas: 
estudo no Vale Do Rio Doce - Minas Gerais. 2013. 97 fl. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Administração) – Faculdades Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo. 
 
Souza, U. E. L. (2006). Como reduzir perdas nos canteiros. São Paulo: Pini. 
 
Spencer, L.M. & Spencer, S.M. (1993). Competence at work: models for superior 
performance. New York: John Wiley & Sons. 
 



 111

Ulrich, D. (2012). Entrevista - sai da área, RH! Revista VOCE RH. Recuperado de 
<http://revistavocerh.abril.com.br/materia/saia-da-area-rh.> 
 
Ulrich, D.(1998). Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os 
melhores resultados. Tradução de Cid Knipel – São Paulo: Futura.  
 
Vergara, S. C. (2006). Gestão de pessoas. 5. ed., São Paulo: Atlas. 
Viotto, P. J. (2008). Teoria geral da administração. São Paulo: Salesiano. 
 
Zarifian, P. (2001). Competência:definição, implicações e dificuldades. In: P. 
Zarifian. Objetivo competência: por lima nova lógica. São Paulo: Atlas. 
 
Zarifian, P. (2003). O modelo da competência: trajetória histórica, desafios atuais 
e propostas. Tradução de E. R. R. Heneault. São Paulo: Senac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112

APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Prezado (a) Sr. (a), 

 

Sou aluno do curso de Mestrado Profissional em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo e estou realizando pesquisa sobre o tema 

“competências gerenciais no setor da construção civil”, sob orientação do Prof. Dr. 

Reginaldo de Jesus Carvalho Lima.  

Para a conclusão do trabalho, faz-se necessária a coleta de dados em 

empresas do setor e, para tanto, gostaria de contar com sua colaboração, 

autorizando a realização de entrevista sobre o tema. 

Agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 

(silvano.aragão@hotmail.com). 

 

Atenciosamente, 

 

Silvano Aragão 

Mestrando – MPA - Fundação Pedro Leopoldo 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Caracterização da ARH  

� Que cargo o(a) Sr(a) ocupa nesta empresa? 

� Quantos empregados fazem parte do quadro da empresa? 

� Qual é o tempo de atuação da empresa? 

� Qual é o âmbito de atuação da empresa (local, estadual, nacional)?  

� Esta empresa possui uma ARH estruturada? Entenda-se como estruturada  

a ARH que possui subsistemas (recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, valorização) dotados de processos sistematizados.  

� A quem se reportam os profissionais que atuam na ARH? 

� Na sua percepção, a ARH desta empresa desempenha que tipo(s) de 

papel(éis): estratégico e/ou operacional?  

� Quantas pessoas atuam diretamente na ARH? 

� Como ocorrem os processos de recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento e valorização dos empregados? 

 

Caracterização da atividade dos gerentes de linha 

� Na estrutura da empresa, quem são os gerentes de linha responsáveis por 

atividades relacionadas à ARH?  

� Quais são as atribuições dos engenheiros de obras nesta empresa? 

� Quais são as atribuições dos mestres de obras nesta empresa? 

� Quais são as entregas requeridas desses gerentes? 

 

Caracterização das práticas orientadas ao desenvolvimento de 

competências 

� Esta empresa adota algum programa baseado em competências? Em caso 

afirmativo, descreva o referido programa. 

� Como esta empresa procura desenvolver as competências demandadas 

pelos gerentes de linha? 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO - EVENTO 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Sou aluno do curso de Mestrado Profissional em Administração das 

Faculdades Pedro Leopoldo e, no momento, estou coletando dados para a 

conclusão de minha dissertação sobre o tema competências. Solicito sua 

colaboração no sentido de preencher este questionário. 

Muito obrigado! 

Silvano Aragão 

IDENTIFICAÇÃO: 

Porte da empresa: 
( ) Pequeno porte 

( ) Médio porte 

( ) Grande porte 

Idade da empresa 
( ) Menos de 5 anos 

( ) 5 a 10 anos 

( ) 11 a 15 anos 

( ) 16 a 20 anos 

( ) Mais de 20 anos 

Gestor que lidera as pessoas nos canteiros de obras 

( ) Engenheiro 

( ) Mestre de Obras 

( ) Encarregado Geral 

( ) Encarregado Administrativo 

( ) Outro (Especificar: ________________________________________________) 

Participante da pesquisa: (Quem esta respondendo a pesquisa) 
( ) Gerente da Empresa 

( ) Diretor da Empresa 

( ) Sócio/Proprietario 

( ) Outro: (Especificar: ________________________________________________) 

Porte da empresa: 
( ) Pequeno porte 

( ) Médio porte 

( ) Grande porte 

Idade da empresa 

( ) Menos de 5 anos 

( ) 5 a 10 anos 

( ) 11 a 15 anos 

( ) 16 a 20 anos 

( ) Mais de 20 anos 
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 Considerando a atividade dos gerentes de linha, marque um X 
para indicar o grau de importância de cada uma delas 
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 1 2 3 4 5 
Adaptabilidade e flexibilidade           

Adaptar-se rapidamente a diversas situações e contextos. 

Aprendizagem contínua           

Buscar e compartilhar informações úteis para a solução de problemas. 

Capacidade empreendedora           

Provocar mudanças, aproveitar oportunidades e buscar padrões mais 
elevados de competitividade. 
Comunicação           

Estabelecer comunicação clara, escutando os outros e estimulando o 
compartilhamento de informações. 
Conhecimento do setor e do mercado           

Compreender as necessidades dos clientes, dos consumidores finais e 
prever tendências. 
Construção de relações de negócio           

Estabelecer parcerias e envolver-se com os clientes para oferecer 
soluções. 
Criatividade e inovação           

Pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas e agregar 
valor à empresa. 
Delegação           
Atribuir autonomia e responsabilidade às pessoas, orientando o trabalho 
com base em certos objetivos. 
Domínio de tecnologias de informação           

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz. 

 
 
Domínio pessoal 

          

Manter autocontrole, domínio das próprias emoções em contextos de 
estresse. 
Energia           

Demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em jornadas 
prolongadas  e prazos reduzidos, sem se deixar abater. 
Liderança           

Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, 
estimulando o envolvimento e a inovação. 
Negociação           

Negociar os melhores acordos e criar um ambiente propício à 
colaboração, fortalecendo as relações. 
Orientação a resultados           

Agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de decisões. 

Orientação ao cliente           

Manter o foco na satisfação das expectativas e das necessidades dos 
clientes. 
Pensamento conceitual           
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Compreender situações complexas, problemas e relações que não 
estão claras, construir modelos e conceitos. 
Pensamento crítico           

Analisar e avaliar ideias, questionar e propor novas alternativas. 

Planejamento e organização           

Determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, prazos e 
recursos para alcançar os objetivos. 
Qualidade no trabalho           

Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma postura de 
aprendizagem constante. 
Tolerância à pressão           

Trabalhar com determinação e perseverança em situações de estresse. 

Tomada de decisão           

Avaliar diversas opções e selecionar a alternativa adequada com base 
nas circunstâncias e recursos disponíveis. 
Trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas           

Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e estimular o 
desenvolvimento das pessoas. 
Visão sistêmica           

Compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e 
ameaças e entender a dinâmica da empresa. 
 

Indique seu cargo na empresa: 
(   ) Diretor ou proprietário      (   ) Dirigente da ARH       (   ) Gerente              (   )  
Outros:________________________ 
Indique os cargos responsáveis por gestão de pessoas:  
(   ) Engenheiros                     (   ) Mestres de Obras      (   )  Encarregados    (   ) 
Outros:________________________ 

 
MUITO OBRIGADO! 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO – ENGENHEIROS E MESTRE DE OBRAS 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Sou aluno do curso de Mestrado Profissional em Administração das 

Faculdades Pedro Leopoldo e, no momento, estou coletando dados para a 

conclusão de minha dissertação sobre o tema competências. Solicito sua 

colaboração no sentido de preencher este questionário. 

 

Muito obrigado! 

Silvano Aragão 

 Marque um X para indicar o grau de importância de cada uma das 
competências na realização de seu trabalho 
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 1 2 3 4 5 

Adaptabilidade e flexibilidade           

Adaptar-se rapidamente a diversas situações e contextos. 

Aprendizagem contínua           

Buscar e compartilhar informações úteis para a solução de problemas. 

Capacidade empreendedora           

Provocar mudanças, aproveitar oportunidades e buscar padrões mais 
elevados de competitividade. 
Comunicação           

Estabelecer comunicação clara, escutando os outros e estimulando o 
compartilhamento de informações. 
Conhecimento do setor e do mercado           

Compreender as necessidades dos clientes, dos consumidores finais e 
prever tendências. 
Construção de relações de negócio           

Estabelecer parcerias e envolver-se com os clientes para oferecer 
soluções. 
Criatividade e inovação           

Pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas e agregar 
valor à empresa. 
Delegação           

Atribuir autonomia e responsabilidade às pessoas, orientando o trabalho 
com base em certos objetivos. 
Domínio de tecnologias de informação           

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz. 
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Domínio pessoal 

Manter autocontrole, domínio das próprias emoções em contextos de 
estresse. 
Energia           

Demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em jornadas 
prolongadas e prazos reduzidos, sem se deixar abater. 
Liderança           

Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, estimulando 
o envolvimento e a inovação. 
Negociação           

Negociar os melhores acordos e criar um ambiente propício à 
colaboração, fortalecendo as relações. 
Orientação a resultados           

Agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de decisões. 

Orientação ao cliente           

Manter o foco na satisfação das expectativas e das necessidades dos 
clientes. 
Pensamento conceitual           

Compreender situações complexas, problemas e relações que não estão 
claras, construir modelos e conceitos. 
Pensamento crítico           

Analisar e avaliar ideias, questionar e propor novas alternativas. 

Planejamento e Organização           

Determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, prazos e 
recursos para alcançar os objetivos. 
Qualidade no trabalho           

Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma postura de 
aprendizagem constante. 
Tolerância à pressão           

Trabalhar com determinação e perseverança em situações de estresse. 

Tomada de decisão           

Avaliar diversas opções e selecionar a alternativa adequada com base 
nas circunstâncias e recursos disponíveis. 
Trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas           

Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e estimular o 
desenvolvimento das pessoas. 
Visão sistêmica           

Compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e 
ameaças e entender a dinâmica da empresa. 
 

Indique seu cargo na empresa: 
(   ) Engenheiro     (   ) Mestre de Obra        
Indique o sexo:  
(   ) Feminino        (   ) Masculino 
Quantos anos você tem?  ______________________ 

 
MUITO OBRIGADO! 

 


