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Resumo 
 
Esta dissertação tem como objetivo analisar o processo de construção de 
competências organizacionais e profissionais no Instituto Ester Assumpção. Trata-
se de organização do terceiro setor que atua no campo da inclusão social. O 
referencial teórico contempla aspectos inerentes à abordagem das competências 
em níveis distintos de análise, ao terceiro setor e à inclusão social. Realizou-se 
pesquisa qualitativa pelo método de estudo de caso descritivo. A coleta de dados 
envolveu profissionais alocados nos diversos níveis da estrutura: estratégico, 
tático e operacional. Fundamentou-se na realização de entrevista, aplicação de 
questionário e análise de documentos disponíveis em meio eletrônico. O 
tratamento de dados envolveu análise de conteúdo e contagem de frequência. Os 
resultados revelaram que o Instituto caracteriza-se como organização de 
vanguarda que prima pelo profissionalismo de sua equipe e a qualidade dos 
serviços prestados. O Instituto faz uso de modernas metodologias de gestão. 
Destacaram-se como competências organizacionais a reputação, o 
profissionalismo, a capacidade de interagir com organizações de diversas 
naturezas e a capacidade de prover estruturas de recursos tecnológicos. As 
competências profissionais básicas da equipe permanente são: trabalho em 
equipe e desenvolvimento de pessoas; pensamento crítico; adaptabilidade e 
flexibilidade; planejamento e organização; e qualidade no trabalho. Verificou-se 
que a adoção de metodologias de gestão e o planejamento estratégico favorecem 
a manutenção das competências organizacionais. As práticas utilizadas para a 
construção de competências profissionais envolvem a participação em evento, 
cursos, palestras e observação dos pares. Tornou-se evidente a relevância da 
gestão na articulação e provisão de recursos necessários à construção de 
competências organizacionais e profissionais no âmbito do Instituto Ester 
Assumpção. 
 
Palavras-chave: Competências. Terceiro Setor. Inclusão Social. Gestão. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
This dissertation aimed to analyze the process of building organizational and 
professional competencies at the Ester Assumpção Institute. It is a third sector 
organization that works in the field of social inclusion. The theoretical framework 
contemplates the approach of the competences in different levels of analysis, the 
third sector and the social inclusion. A qualitative research was carried out by the 
descriptive case study method. Data collection involved professionals assigned to 
the various levels of the structure: strategic, tactical and operational. It was based 
on the accomplishment of interview, application of questionnaire and analysis of 
documents available in electronic medium. Data processing involved Content 
Analysis and Frequency Counting. The results revealed that the Institute is 
characterized as an avant-garde organization that excels by the professionalism of 
its staff and a quality of services provided. The Institute makes use of modern 
management methodologies. Organizational skills, reputation, professionalism, the 
ability to interact with diverse organizations, and an ability to provide structures of 
technological resources were highlighted. As basic professional skills of the 
permanent team: Teamwork and people development. Critical thinking. 
Adaptability and flexibility. Planning and organization and Quality at work. It was 
verified that an adoption of management methodologies and strategic planning 
favor a maintenance of the organizational competences. The practices used to 
build professional competences involve participation in events, courses, lectures 
and peer observation. The relevance of management in the articulation and 
provision of resources necessary for the construction of organizational and 
professional competences within the scope of the Ester Assumpção Institute 
became evident. 
 
Keywords: Competencies. Third sector. Social inclusion. Management. 
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1 Introdução 

 

Nos mais variados segmentos, as organizações envidam esforços para elevar o 

desempenho, tendo em vista a necessidade de alcançar os objetivos institucionais 

estabelecidos. Nessa direção, dispensam atenção ao alinhamento estratégico das 

ações (Fleury & Fleury, 2000) e à promoção das competências profissionais 

requeridas de seus membros (Sant'Anna, 2002).   

 

A abordagem de competências ganhou ênfase no final do século XX, a partir das 

mudanças técnicas e organizacionais que afetaram o mundo do trabalho (Zarifian, 

2001; 2003). Em um contexto de mudanças, a discussão sobre competências 

recebeu destaque no âmbito acadêmico e na comunidade empresarial, revelando-

se uma via para a geração de valor econômico para as organizações e valor 

social para os indivíduos (Fleury & Fleury, 2000). Os diversos enfoques 

concorreram para a produção de vasta literatura sobre o tema, que carrega em 

sua essência desafios conceituais e metodológicos (Barbosa, 2005; 2007; 2015). 

 

Os estudos sobre competências no mundo do trabalho frequentemente levam em 

consideração organizações públicas e privadas. Todavia, na sociedade 

contemporânea, pode-se constatar a emergência do chamado terceiro setor. O 

governo representa o primeiro setor e tem a responsabilidade de tratar questões 

sociais. O segundo setor é o privado, cuja ênfase incide em questões individuais. 

O terceiro setor engloba organizações sem fins lucrativos e não governamentais 

com foco na prestação de serviços de caráter público. 

 

O terceiro setor congrega as Organizações não Governamentais (ONGs), que 

englobam instituições orientadas à resolução de problemas sociais e sem 

finalidade lucrativa. Entre elas, citam-se Organizações da Sociedade Civil (OSCs), 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e as Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (FASFILs). Essas organizações têm 

sido estudadas há tempos. Conforme dados do CENSO 2010, elas cumprem 

importante papel na geração de emprego no país. A Revista Exame, em matéria 
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publicada em 26/1/2015, informa que o Brasil possui quatro ONGs que se 

destacam pela relevância no cenário mundial2.  

 

Assim como ocorre nos demais setores, variações no cenário econômico, político 

e social afetam a gestão e a consecução de resultados em organizações do 

terceiro setor. Em relação à influência da globalização econômica e das 

inovações tecnológicas, Fischer (1998 como citado em Bose & Schoenmaker, 

2006, p. 2) explica: 

 

Esses fatores têm alterado desde os padrões de produção até a esfera do 
comportamento individual nestas organizações, fazendo com que elas se 
deparem com questões muito semelhantes àquelas enfrentadas por 
organizações de natureza distinta: gerar resultados que demonstrem 
eficiência e eficácia de desempenho, captar recursos suficientes para a 
continuidade de suas atividades, desenvolver a capacidade de 
acompanhar as constantes mudanças que interferem em seu desempenho. 

 

Essas organizações fundamentam suas atividades na captação, articulação e 

aplicação de diversos recursos. Nelas, as pessoas cumprem papel decisivo para 

o alcance dos resultados esperados. Fischer (2004) explica que determinadas 

organizações sem fins lucrativos adotaram práticas de gestão de pessoas, tais 

como recrutamento, seleção, remuneração e encarreiramento, a fim de prover 

quadros funcionais adequados para atingir seus objetivos. Contudo, Pedrosa, 

Cabral, Pessoa, Parente, Penha e Alves (2009), ao se referirem especificamente 

às ONGs, afirmam que conseguir captar, desenvolver e manter profissionais 

competentes e alinhados com as estratégias da organização ainda representa um 

grande desafio. Nesse sentido, admite-se que a abordagem das competências 

pode estimular reflexões sobre o alinhamento entre estratégias e ações nessas 

organizações. 

 

A partir dos apontamentos anteriores, esta dissertação aborda a questão das 

competências em uma OSC localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, 

em Minas Gerais. Trata-se do Instituto Ester Assumpção, que há três décadas 

                                            
2 Saúde Criança (posição 21ª); Viva Rio (posição 57ª); Instituto da Criança (posição 84ª); e Centro 

de Inclusão Digital (posição 94ª). 
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desenvolve trabalhos no campo da educação inclusiva com foco em instituições 

educacionais e em empresas, por meio de ações que proporcionam a construção 

de um ambiente favorável à contratação e retenção de trabalhadores com 

deficiência ou reabilitados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O 

Instituto Ester Assumpção (IEA) constitui um objeto concreto de estudo, pela 

experiência acumulada desde sua criação, por sua reputação e qualidade dos 

serviços prestados.  

 

O Instituto Ester Assumpção é uma organização da sociedade civil sem fins 

lucrativos, fundada em 1987, que atua no campo da inclusão da pessoa com 

deficiência. Nosso trabalho é contribuir com a construção de uma sociedade mais 

inclusiva, onde a diversidade seja aceita e respeitada na sua integralidade. Com 

seriedade e inovação, o Instituto Ester Assumpção colabora para que as pessoas 

com deficiência possam alcançar a autossuficiência e a participação plena como 

cidadão, compreendida como o acesso a todos os bens e serviços da sociedade. 

 

O IEA, foi reinaugurado em 2003, graças ao empenho de duas sobrinhas da 

fundadora do Instituto, dona Ester Assumpção. Estas sobrinhas são a Presidente 

e Vice Presidente do Instituto. 

 

Dona Ester Assumpção, reconhecida nacionalmente, é a pessoa que dá nome ao 

Instituto. Nascida na cidade de Luz (MG), teve participação importante no campo 

da educação da pessoa com deficiência. Em 1931, ela foi convidada por Helena 

Antipoff para alfabetizar pessoa com deficiência auditiva e criança com alta 

habilidade. 

 

A fundadora do Instituto contribuiu na fundação de várias organizações, entre 

eles, Instituto Pestalozzi, Instituto Santa Helena, Sociedade de Proteção à 

Criança Excepcional e Escola Nossa Senha D´Assumpção. Sua experiência 

contribuiu para a criação em 1987, da SEAPE – Sociedade Ester Assumpção de 

Pesquisa e Assistência ao Excepcional. Em 1992, em virtude do Plano Econômico 

conhecido por “Plano Collor”, as famílias que financiavam a SEAPE, ficaram sem 

recursos e o projeto foi paralisado. 



 

 
 

18 

Em 2003, por intermédio das sobrinhas de dona Ester, Vera Lucia Assumpção e 

Marira Eugência Assumpção, a SEAPE foi reinaugurada, com novo nome - 

Instituto Ester Assumpção. 

 

Em função de sua trajetória e relevância, o Instituto Ester Asusmpção foi 

selecionado como unidade de pesquisa desta dissertação que trata da  

construção das competências. 

  

Diversos autores nacionais e estrangeiros já sinalizam a necessidade da 

realização de estudos sobre a construção de competências em diversos contextos 

organizacionais, como Barbosa (2005; 2007; 2015), Bitencourt (2001), Le Boterf 

(2003), Fleury e Fleury (2001), Ruas (2005) e Zarifian (2001), entre outros. A 

partir da provocação teórica e do interesse em compreender, mais 

especificamente, como esse processo ocorre no Instituto Ester Assumpção, 

sugere-se a seguinte questão de pesquisa: Como se dá a construção de 

competências organizacionais e profissionais no Instituto Ester Assumpção?  

 

Na busca de possíveis respostas para a questão geradora, foram estabelecidos 

os seguintes objetivos de pesquisa:  

 

1.1 Objetivo geral 

Analisar o processo de construção de competências organizacionais e 

profissionais no Instituto Ester Assumpção. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

a) Apresentar breve histórico do Instituto Ester Assumpção. 

b) Identificar as competências organizacionais do Instituto. 

c) Identificar as competências profissionais básicas requeridas da equipe 

permanente do Instituto.  

d) Descrever as práticas utilizadas para o desenvolvimento de competências 

organizacionais e profissionais. 
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Para atingir os objetivos propostos, realizou-se estudo de caso descritivo. A coleta 

de dados envolveu a análise de documentos institucionais, entrevistas e aplicação 

de questionário. A unidade de análise foi o Instituto Ester Assumpção, que se 

destaca pela vasta experiência (30 anos) no campo da inclusão social. 

Constituíram sujeitos de pesquisas o Superintentende do Instituto, a 

Coordenadora do “Trabalho Inclusivo” e profissionais vinculados às diversas 

áreas do Instituto. O tratamento dos dados foi realizado por análise de conteúdo 

(Bardin, 2011).   

 

A pesquisa realizada justifica-se por diversas razões. Em primeiro lugar, contribui 

para a academia ao discutir o processo de construção de competências em uma 

organização não governamental. Dessa forma, contribui para clarificar aspectos 

inerentes ao tema no contexto do terceiro setor, que ainda é um campo pouco 

explorado. Trata-se de uma abordagem relevante na medida em que, conforme 

destacou Hudson (1999 como citado em Pedrosa et al., 2009), a gestão de 

organizações do terceiro setor revela-se complexa e desafiadora.  

 

Em segundo lugar, a pesquisa reveste-se de aplicabilidade na medida em que 

poderá estimular, além de reflexões, possíveis intervenções no Instituto Ester 

Assumpção. 

 

Deve-se destacar, em terceiro lugar, a contribuição da pesquisa para a formação 

deste pesquisador, que há tempos milita no campo da inclusão e que demonstra 

sensibilidade em relação às questões relacionadas à pessoa portadora de 

deficiência.  

 

Esta dissertação está vinculada à área de concentração denominada gestão em 

organizações e à linha de pesquisa intitulada inovação e organizações do curso 

de Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo (FPL). 

A referida pesquisa representa um produto derivado do projeto de pesquisa 

intitulado competências e comportamento organizacional, liderado pelo Professor 

Orientador Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do 
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Programa de Pós-graduação em Administração da FPL, conforme apresentado no 

Apêndice A. 

 

Este estudo está estruturado em cinco capítulos. Esta introdução constitui o 

primeiro deles e apresenta o tema, a questão norteadora, os objetivos de 

pesquisa e as justificativas para o estudo. O segundo capítulo relata o referencial 

teórico da pesquisa, que enfatiza diversos aspectos sobre competências em 

organizações, terceiro setor e inclusão social. O terceiro capítulo descreve a 

metodologia adotada, explicitando a natureza da pesquisa, os procedimentos de 

coleta e análise dos dados. O quarto capítulo apresenta a análise dos resultados 

da pesquisa. No quinto capítulo, têm se as considerações finais. Na sequência, 

seguem-se as referências e os apêndices. 
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2 Competências, Terceiro Setor e Inclusão Social 

 
Objetivando estudar como se dá a construção de competências organizacionais e 

profissionais no Instituto Ester Assumpção, este capítulo apresenta a 

fundamentação teórica da pesquisa, estabelecendo um eixo teórico-conceitual 

que referencia a análise do processo de construção de competências 

organizacionais e profissionais no Instituto Ester Assumpção.  

 

O capítulo está dividido em quatro seções. A primeira delas contempla aspectos 

inerentes ao debate sobre competências nas organizações e envolve enfoques 

que tratam o tema pelas perspectivas coletiva e individual. A segunda seção 

recupera apontamentos relevantes sobre o terceiro setor. Na sequência, a terceira 

seção aborda a questão da inclusão social. Por fim, a quarta seção trata da 

construção de competências no âmbito das ONGs. 

 

2.1 Abordagem da Competência 

 

A transição para o século XXI ocorreu em profundas mudanças. Variações no 

panorama econômico, político e social afetaram o curso das organizações e a 

natureza do trabalho nelas realizado. A emergência de novas tecnologias de 

comunicação e informação representou um aspecto determinante para a 

consolidação da chamada sociedade do conhecimento, na qual a aplicação do 

potencial humano tornou-se fundamental para a obtenção dos resultados 

organizacionais. Nesse contexto, a criação e a gestão do conhecimento 

ganharam destaque como vias para obtenção de diferenciais competitivos 

(Davenport & Prusak, 2003).  

 

Sinalizando a relevância da conexão entre estratégias e ações, a abordagem da 

competência ganhou espaço nos círculos acadêmicos e empresariais, 

estimulando reflexões acerca das possibilidades de geração de valor. O tema 

estimulou a produção de vasta literatura, que contempla enfoques diferenciados. 

Em relação às empresas, as discussões mais recentes referem-se ao 

desempenho e às entregas requeridas dos trabalhadores. Já no que se refere à 

formação de mão de obra para o mercado de trabalho, o debate jogou luz sobre 
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as políticas e programas orientados à profissionalização. A primeira vertente 

representou uma via de discussão sobre a reconfiguração da dinâmica do 

trabalho, diante do esgotamento do modelo de produção taylorista/fordista. A 

segunda assume caráter social, enfatizando a formação e a ampliação da 

mobilidade do trabalhador num quadro caracterizado pela redução dos postos de 

trabalho. 

 

No plano teórico, verificam-se distintas correntes analíticas e discussões nos 

níveis coletivo e individual. De um ponto de vista mais abrangente, a questão da 

competência sugere reflexões sobre o próprio negócio, a construção de 

estratégias e seu alinhamento com as ações nos diversos níveis da estrutura 

organizacional. Também, contempla as áreas e grupos de trabalho que 

constituem a empresa.  Em relação ao nível individual, a lente analítica amplia o 

papel das pessoas no âmbito organizacional, tendo como referência a 

consecução dos resultados estabelecidos. 

 

Para uma visão mais abrangente, a próxima seção trata de enfoques relacionados 

ao tema pelas perspectivas coletiva e individual. A compreensão desses níveis 

torna-se relevante ao se considerar que a pesquisa tem como objetivo geral 

analisar o processo de construção de competências organizacionais e 

profissionais no Instituto Ester Assumpção. 

 

2.1.1 Competências Coletivas  

 

O estudo das competências no nível coletivo fundamenta-se na Visão Baseada 

em Recursos (VBR), que considera os recursos internos da empresa como 

potenciais fontes de vantagem competitiva. A discussão comporta aspectos 

inerentes ao campo da estratégia e à criação de diferenciais mercadológicos. 

 

Nesse prisma, Hamel & Prahalad (1990) referem-se ao core competences, que 

representa o conjunto de habilidades e tecnologias que sustenta a atuação da 

empresa e permite o atendimento das demandas de mercado. 
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Ao revisar a literatura, Ruas (2005) classifica as competências da seguinte forma: 

competências básica, seletivas e essenciais. As competências organizacionais 

básicas são aquelas que contribuem para a sobrevivência da organização no 

médio prazo; as competências organizacionais seletivas diferenciam a 

organização no espaço de competição, contribuindo para uma posição de 

liderança; as competências organizacionais essenciais diferenciam a organização 

no espaço de competição internacional, contribuindo para uma posição de 

pioneirismo. 

 

A literatura apresenta diversos esforços de categorização de competências no 

nível coletivo. Conforme Pontes (2014), por exemplo, as competências 

corporativas e específicas são resultantes de um processo de aprendizagem. As 

competências corporativas relacionam-se intimamente ao planejamento 

estratégico da organização, enquanto as competências específicas derivam do 

amadurecimento e do acúmulo de experiências. 

 

Fleury e Fleury (2001) admitem que a manutenção de competências essenciais 

demanda um complexo processo de interação entre estratégias e ações. Esses 

autores sinalizam a relevância do alinhamento de esforços entre as diversas 

áreas de uma empresa. Outro aspecto destacado é a necessária formação de 

mão de obra, conforme o escopo estratégico da organização. Pode-se considerar 

que o processo de manutenção das competências essenciais envolve 

movimentos em duas direções. A organização favorece a aquisição de 

conhecimentos, habilidades e atitudes por parte dos trabalhadores, capacitando-

os para o trabalho e elevando a empregabilidade. Em contrapartida, os 

trabalhadores mais capacitados podem contribuir de forma mais efetiva para a 

consecução dos objetivos propostos pela organização. O movimento nessas 

direções pode produzir ganho econômico para a organização na medida em que 

há investimentos direcionados para o aprimoramento do perfil de mão de obra e 

alinhamento de processos. Por outro lado, há geração de valor social para os 

trabalhadores que, ao se tornarem mais capacitados, aumentam o nível de 

empregabilidade e a mobilidade no mercado de trabalho.   
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No nível coletivo, ainda se discutem as competências inerentes às áreas e 

equipes de trabalho. Trata-se de uma abordagem mais restrita no âmbito do 

ambiente interno da organização. O foco incide sobre os processos de construção 

de competências em termos de grupo. Nessa ótica, a unidade de referência pode 

ser um setor, departamento ou área da organização ou, ainda, uma equipe 

alocada em quaisquer níveis da estrutura. Brandão e Guimarães (2001) explicam 

que a capacidade de uma organização acompanhar as mudanças e superar os 

impasses fundamenta-se nas competências coletivas de suas áreas ou grupos de 

trabalho.  

 

A abordagem de competências pelo nível coletivo possibilita uma análise mais 

abrangente sobre a dinâmica adotada pelo Instituto Ester Assumpção. Por esse 

prisma, pode-se refletir sobre a articulação entre estratégias e ações e operações 

no âmbito do referido Instituto. 

 

Outra perspectiva considerada no tratamento do tema refere-se ao nível 

individual. Há vasta produção intelectual sobre o assunto. A próxima seção trata 

da competência no nível do indivíduo, resgatando alguns aspectos centrais da 

literatura. 

 

2.1.2 Competências Individuais 

 

A discussão sobre competências individuais antecede o enfoque das 

competências em nível coletivo. Há tempos a preocupação com o desempenho 

profissional tem estimulado o surgimento de diferentes abordagens que 

constituem o chamado pensamento administrativo. Desde o início do século 

passado, no âmbito da Administração Científica, Frederick Winslow Taylor e seus 

seguidores já envidavam esforços para elevar o desempenho dos trabalhadores 

com base na racionalização do trabalho e treinamento da mão de obra. 

 

O cargo e suas respectivas funções constituíram referenciais importantes para a 

análise do trabalho no setor industrial. Os primeiros esforços nesse sentido 

priorizaram o processo de seleção de trabalhadores, na tentativa de colocar o 
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homem certo no lugar certo, levando-se em consideração os traços do indivíduo e 

as características requeridas para a realização das tarefas (Brandão & 

Guimarães, 2001; Fleury & Fleury, 2001).  

 

Por volta dos anos 1970, emergiu a perspectiva comportamentalista, a partir dos 

trabalhos desenvolvidos por David McClelland. Pela ótica da psicologia industrial 

consideravam-se os traços e comportamentos demonstrados no trabalho. Na 

década seguinte, o enfoque privilegia o conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que sustentam o desempenho superior (Boyatzis, 1982; Spencer & 

Spencer, 1993). Nessa linha, esses elementos passam a ser vistos como 

recursos necessários para a manifestação de competências. 

 

O aspecto funcionalista da competência desenvolveu-se na Inglaterra, 

enfatizando a análise do processo de trabalho, numa leitura pragmática com foco 

em resultados. 

 

A perspectiva construtivista, materializada na abordagem francesa, destaca o 

esgotamento do modelo taylorista-fordista de produção e a emergência de uma 

lógica de trabalho pautada na interação e na postura crítica por parte do 

trabalhador. Nesse cenário, a competência passa a ser vista como entrega 

efetivamente realizada pelo indivíduo e alinhada aos objetivos da organização. 

Zarifian (2001) explica que a competência não nega a noção de qualificação, mas 

reforça seu valor. Na produção flexível, o indivíduo deve ir além da qualificação 

para o trabalho e buscar alternativas de aprimoramento capazes de fomentar as 

competências necessárias.  

 

A partir dessa visão dinâmica, Le Boterf (2003) admite que a competência é uma 

ação concreta em dada situação de trabalho. Para ele, a competência resulta da 

interseção dos seguintes eixos: pessoa (sua biografia, socialização), formação 

educacional e experiência profissional. Admite-se que a construção de 

competências profissionais não ocorre, pontualmente, numa determinada 

empresa. Trata-se de um processo longo de maturação que congrega 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/protrasau.html
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conhecimentos, habilidades e atitudes colecionados durante a trajetória do 

indivíduo. 

 

As transformações do cenário produtivo no final do século XX estimularam a 

reestruturação de processos e a reconfiguração do espaço de trabalho. A 

necessidade de imprimir competitividade e formar mão de obra capacidade para 

lidar com as novas nuanças do mundo do trabalho motivaram discussões em 

diversos países. Na França, autores como Le Boterf (2003) e Zarifian (2001; 

2003) trataram da profissionalização do trabalhador e da dinâmica do trabalho, 

marcadas pela automação e pelo redesenho de processos. A competência 

passou a ser visualizada como via de construção de valor econômico para as 

organizações e valor social para os indivíduos, como foi mencionado 

anteriormente. Do ponto de vista social, a discussão ganhou força ao fazer 

referência à empregabilidade e à mobilidade dos trabalhadores (Le Boterf, 2003). 

Dessa forma, consolidou-se a vertente construtivista que, em sua essência, 

discute as competências, levando em consideração a inter-relação entre os 

campos da educação e do trabalho 

 

Na tentativa de ilustrar as profundas transformações ocorridas no mundo do 

trabalho, evidenciadas nas duas últimas décadas do século XX, Zarifian (2001) 

destaca três aspectos marcantes, a saber: 

 

a) Evento: trata-se de ocorrências imprevistas que afetam a realização do 

trabalho e exigem uma postura crítica do indivíduo frente às novas 

situações com as quais se depara; 

b) comunicação: refere-se à compreensão dos objetivos organizacionais e da 

influência das ações nesses objetivos. A comunicação requer 

envolvimento e atenção por parte do trabalhador, que deve atuar de forma 

engajada na organização. 

c) Serviço: a lógica de serviços demanda um olhar ampliado sobre os 

diversos setores de uma organização, que são tratados com clientes 

internos. A qualidade das ações e a resolução de problemas devem ser 



 

 
 

27 

priorizadas na empresa para que se estabeleça, num segundo momento, 

uma relação satisfatória com os clientes externos.  

 

Esses aspectos (evento, comunicação e serviços) assinalam a dinâmica do 

trabalho nos mais variados segmentos e setores produtivos. Trata-se de um 

reflexo das exigências do quadro competitivo que demanda das organizações um 

reposicionamento orientado a resultados. No que se refere às organizações do 

terceiro setor, ainda que não imperem a lógica da concorrência e a finalidade 

lucrativa, a dinâmica funcional é influenciada por fatores macroambientais. Os 

referenciais propostos por Zarifian (2001) contribuem para a análise do cotidiano 

do trabalho nessas organizações.  

 

Em relação à produção acadêmica sobre o tema, no prisma individual, verifica-se 

vasta literatura que abarca premissas teóricas e metodológicas distintas. Embora 

haja considerável quantidade de artigos, dissertações e teses sobre o tema, a 

síntese proposta por Bitencourt (2001) e expressa na Tabela 1 ainda se revela 

consistente. 
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Tabela 1  

Enfoques teóricos relacionados ao conceito de competências 

Fonte: Bitencourt, C. C. (2001). A gestão de competências gerenciais: a contribuição da 
aprendizagem organizacional. (320 f.). Tese (Doutorado em Administração) - Escola de 
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

 

Os diversos enfoques sinalizam fragmentação teórica. Contudo, essas 

abordagens podem ser vistas como complementares uma vez que a construção 

de competências envolve múltiplos aspectos inerentes ao indivíduo, ao ambiente 

de trabalho e ao contexto organizacional.  

 

Durand (1998 como citado em Brandão & Guimarães, 2001), referenciado na 

Tabela 1, propõe um modelo tridimensional que considera como elementos da 

competência: conhecimentos, habilidade e atitudes, conforme a Figura 1. 

  

 Aspecto Autores 

1 Desenvolvimento de conceitos, 
habilidades e atitudes (formação) 

Boyatzis (1982), Parry (1996), Boog (1991), Becker 
(2001), Spencer e Spencer (1993), Magalhães et al. 
(1997), Hipólito (2000), Dutra et al. (1998), Sandberg 
(1996). 

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

3 Práticas de trabalho, capacidade de 
mobilizar recursos, fato esse que difere 
do conceito de potencial (ação) 

Sparrow e Bognano (1994), Durand (1998), Hase et 
al. (1998), Cravino (2000), Ruas (1999), Moscovicci 
(1994), Le Boterf (1997), Perrenoud (1998), Fleury e 
Fleury (2000), Davis (2000), Zarifian (2001) 

4 Articulação de recursos (mobilização) Le Boterf (1997) 

5 Busca de melhores desempenhos 
(resultados) 

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

6 Questionamento constante (perspectiva 
dinâmica) 

Hipólito (2000) 

7 Processo de aprendizagem individual no 
qual a responsabilidade maior desse 
processo deve ser atribuída ao próprio 
indivíduo (autodesenvolvimento) 

Bruce (1996) 

8 Relacionamento com outras pessoas 
(interação) 

Sandberg (1996) 
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Figura 1. As três dimensões da competência. 
Fonte: Brandão, H. P., & Guimarães, T. A. (2001). Gestão de competências e gestão de 
desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto? RAE, São Paulo, 
41(1), 8-15. 

 

Esse modelo tridimensional sugere que a manifestação de competências 

demanda uma postura autônoma e crítica por parte do indivíduo, que deve 

adquirir conhecimentos e habilidades e ter determinadas atitudes no trabalho. Em 

relação ao conhecimento, Durand (1998 como citado em Brandão & Guimarães, 

2001) assinala a relevância de informações e de saberes sobre o que fazer e por 

que fazer. No que se refere às habilidades, entram em cena o domínio técnico, a 

capacidade para a realização da atividade e o saber como proceder com perícia e 

em conformidade com os parâmetros estabelecidos. Dessa forma, o trabalhador 

não agiria de forma automática por meio da mera execução de tarefas. 

Finalmente, as atitudes demandam o querer fazer, a identificação com o trabalho 

realizado e a determinação para alcançar os resultados esperados. 

 

A partir desse modelo, Fleury e Fleury (2001) consideram que a abordagem da 

competência pode gerar valor econômico para a organização e valor social para o 

indivíduo, como exibe a Figura 2.  
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Figura 2. Competências como fonte de valor.  
Fonte: Fleury, M. T. L., & Fleury, A. (2001). Construindo o conceito de competência. Revista de 
Administração Contemporânea, 5(edição especial), 183-196. 

 

A Figura 2 mostra que, por meio do conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, o indivíduo manifesta competências traduzidas em ações (saber agir, 

saber mobilizar, saber transferir, saber aprender, saber se engajar, ter visão 

estratégica, assumir responsabilidades) que agregam valor para a organização e 

para o próprio indivíduo. 

 

Pode-se notar que, nesse ponto de vista, a competência é vista como a resultante 

da conjugação de conhecimentos, habilidades e atitudes que precisam ser 

mobilizados no contexto do trabalho (Fleury & Fleury, 2001).  

 

Breve análise da literatura revela extensa quantidade de estudos com foco na 

identificação de competências profissionais. Deve-se admitir que a definição de 

competências demandadas num determinado panorama requer a leitura do 

âmbito organizacional. Nesse sentido, as peculiaridades e os fatores que 

influenciam a situação de trabalho devem ser levados em consideração.  

 

As abordagens comportamentalista, funcionalista e construtivista sugerem lentes 

distintas para a análise do tema. Pode-se admitir que, respeitadas as devidas 

proporções, elas oferecem aspectos que se complementam e favorecem uma 

análise mais ampla sobre a construção de competências, uma vez que no 

cotidiano o processo reveste-se de complexidade. Conforme Barbosa (2005; 

2007), devido às inconsistências de natureza teórica e metodológica, o 



 

 
 

31 

enfrentamento do tema implica uma visão abrangente e sistêmica que leve em 

consideração os diversos fatores que interferem na esfera do trabalho. 

 

Tendo em vista que a questão geradora da pesquisa envolve o processo de 

construção de competências em uma organização do terceiro setor, a próxima 

seção discute esses aspectos. 

 

2.2 Terceiro Setor 

 

Para Gohn (2005 como citado em Pedrosa et al., 2009), nos anos 1990 surgiram 

as entidades autodenominadas terceiro setor, articuladas às empresas e 

fundações, ao lado das ONGs cidadãs com perfil ideológico e projeto político 

definidos.   

 

Fernandes (1997, p. 26) esclarece que “a expressão foi traduzida do inglês – third 

sector – e faz parte do vocabulário sociológico corrente nos Estados Unidos”, 

sendo usada em relação às organizações sem fins lucrativos e voluntárias. Para o 

mesmo autor, a terminologia é tratada na Inglaterra como “caridade” (charities) e 

remete a uma compreensão de doação (de si para o outro). Para o referido autor 

o terceiro setor é: 

 

Composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela 
ênfase na participação voluntária, num âmbito não governamental, dando 
continuidade às práticas tradicionais da caridade, da filantropia e do 
mecenato e expandindo o seu sentido para outros domínios, graças, 
sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas 
manifestações na sociedade civil (Fernandes, 1997, p. 27). 

 

O terceiro setor é composto de organizações privadas, autogovernadas, que não 

distribuem lucros, são voluntárias e voltadas para o benefício público (Salamon, 

1998). Thompson (1997, p. 41 como citado em Carrion, 2000) propõe pensar o 

terceiro setor como aquele que “trata de todas aquelas instituições sem fins 

lucrativos que, a partir do âmbito privado, perseguem propósitos de interesse 

público”. 
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Melo e Froes (2001) consideram que quem melhor identificou o surgimento desse 

“novo terceiro setor” foi Peter Drucker, que o caracterizou como “economia 

social”. Tavares Coelho (2000 como citado em Melo & Froes, 2001, p. 23) relata 

que organizações não governamentais, associações voluntárias ou organizações 

sem fins lucrativos “expressam uma alternativa para as desvantagens tanto do 

mercado, associadas à maximização do lucro, quanto do governo, com sua 

burocracia inoperante”. 

 

Baseando-se em Ashoka e McKinsey (2001), Sequeira (2005) explica que o 

terceiro setor: 

 

Passou a ser utilizado a partir dos anos 90 para designar organizações da 
sociedade civil, sem fins lucrativos, desatreladas econômica e 
administrativamente do Estado, que atuam na área social, visando à 
solução de problemas sociais. Ressaltam que a filantropia, que está na 
origem da atuação do Terceiro Setor no Brasil, é um fenômeno mais antigo, 
datando do século XVI, o início das ações filantrópicas no Brasil, com o 
surgimento das Santas Casas de Misericórdia, atuantes no país até hoje. 
Institucionalizou-se a partir daí o atendimento a pessoas carentes (Ashoka 
& McKinsey, 2001 como citado em Sequeira, 2005, p. 93). 

 

O terceiro setor abrange diversos tipos de entidades que têm racionalidade 

econômica própria e regras de atuação específicas (Melo & Froes, 2001). As 

fundações ficam submetidas à fiscalização do Ministério Público, pois possuem 

“patrimônio afetado a um fim”, de acordo com Barbosa e Oliveira (2003, p. 13). As 

ONGs, OSCs, OSCIPs e FASFILs, todas são “entidades de natureza privada (não 

públicas) sem fins lucrativos, que juridicamente são associações ou fundações”. 

 

A legislação brasileira, por meio do Código Civil, Lei nº 10.406, de 2002 (Brasil, 

2002), prevê em seu art. 53 que se constituem as associações pela união de 

pessoas que as organizam para fins não econômicos. Barbosa e Oliveira (2003) 

entendem que a expressão “fins não econômicos” pode ser equivalente à 

expressão “fins não lucrativos”. E mais, esclarecem que não há “vedação a que a 

entidade desempenhe determinadas atividades econômicas, desde que as 

mesmas se caracterizem como meios para o atendimento de seus fins 

(assistenciais, educacionais, culturais, etc.). 
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Salamon (1998) chega a reconhecer que o crescimento de instituições do terceiro 

setor de alcance mundial é incontestável, mencionando seu surgimento em 

diversos países como Reino Unido, Itália, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas, 

Chile, Argentina, Polônia, Hungria, Bulgária, União Soviética, entre outros. 

 

O referido autor considera que diversos fatores contribuíram para o surgimento 

dessas organizações, mencionando a “crise do moderno welfare state3”. 

Acompanhando então a “crise do desenvolvimento”, a “crise do ambiente global” e 

a “crise do socialismo”, além de mudanças estruturais que explicam “o recente 

crescimento das organizações do terceiro setor: o primeiro é a dramática 

revolução nas comunicações [...]; o último fator para o crescimento do terceiro 

setor foi o crescimento econômico” (Salamon, 1998, p. 9). 

 

As organizações do terceiro setor enfrentam diversos desafios relacionados à 

sustentabilidade. Nesse sentido, há dificuldades relacionadas à captação e gestão 

de recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos. As adversidades 

estimularam reflexões acerca dos modelos e práticas de gestão adotados.  

Tenório (2002, p. 197) cita a relevância da gestão na medida em que ela implica 

“a substituição da gestão tecnoburocrática, monológica, por um gerenciamento 

participativo, dialógico, no qual o processo decisório em uma dada sociedade é 

exercido por meio de diferentes sujeitos sociais”. Genericamente, como ressalta 

Souza (2008, p. 77 como citado em Pedrosa et al., 2009), as organizações do 

terceiro setor “têm liderança democrática, processos de gestão centrados na 

experiência dos membros, estrutura flexível e informal e processos gerenciais 

voltados para o alcance de resultados sociais”. 

 

Tendo em vista a necessidade de promover a autonomia dos profissionais que 

atuam no terceiro setor, Andrade (2007) considera que a abordagem participativa 

é um imperativo. A reflexão sobre alternativas capazes de potencializar resultados 

e favorecer a gestão das organizações do terceiro setor envolve versar sobre 

competências. Esse repertório teórico, fundamentado em vasta literatura, joga luz 

sobre a relevância das pessoas para a consecução dos objetivos organizacionais 

                                            
3 Welfare state ou Estado de Bem-estar designa o Estado assistencial que garante padrões 
mínimos de educação, saúde, habitação, renda e seguridade social a todos os cidadãos. 
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e faz pensar acerca do necessário alinhamento entre estratégias e ações 

operacionais. 

   

A mão de obra das organizações do terceiro setor constitui-se de pessoal 

remunerado e de voluntários, podendo a composição desse quadro variar em 

função dos projetos e atividades em foco. Pedrosa et al. (2009), ao se referirem 

às ONGs, explicam que os vínculos dos profissionais:  

 

Não diferem tanto daquelas apresentadas nos outros setores da economia, 
de forma que existem tanto funcionários contratados com carteira 
assinada, como prestadores de serviços, terceirizados e estagiários. No 
caso brasileiro, todavia, a maioria dessas organizações ainda não 
conseguiu estruturar práticas capazes de manter um quadro sustentável de 
pessoal, assim, esta relação entre qualificação e crescimento profissional 
fica em cheque (Pedrosa et al., 2009, p. 5). 

 

De acordo com Fischer (2004), para promover o desenvolvimento que lhes 

permita manter-se no ambiente competitivo, as organizações sem fins lucrativos 

precisam de pessoas competentes e comprometidas.   

   

Os apontamentos anteriores reforçam a relevância da pesquisa realizada, cujo 

objetivo geral é analisar o processo de construção de competências 

organizacionais e profissionais no Instituto Ester Assumpção. Trata-se de uma 

busca relevante na medida em que a gestão de organizações do terceiro setor 

envolve complexidade e a superação de inúmeros desafios. O referido Instituto 

atua no campo da inclusão social e desenvolveu serviços específicos ao longo de 

seus 30 anos de existência. 

 

Com o intuito de favorecer a compreensão acerca da atuação do Instituto Ester 

Assumpção, a próxima seção discute aspectos importantes sobre inclusão social. 

 

2.3 Inclusão social 

 

A temática da inclusão social envolve vasta literatura que congrega linhas 

interpretativas diferenciadas. Longe de pretender recompor o debate em sua 
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totalidade, esta seção objetiva resgatar aspectos centrais para a construção de 

uma visão geral sobre o assunto.  

 

A inclusão social tem sido discutida, há tempos, destacando-se na literatura 

nacional autores como Werneck (2000), Sassaki (1997) e Marques e Marques 

(2009). Sassaki (1997) ressalta que inclusão social consiste em: 

 

Processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se prepararem para assumir seus papéis na 
sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual 
as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, 
equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos (Sassaki, 1997, p. 41). 

 

Lopes (2005, p. 105) adverte que, “pela estimativa da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o Brasil tem 16 milhões de pessoas portadoras de deficiência, 9 

milhões em idade de trabalhar e apenas 2% estão inseridos no mercado formal de 

trabalho”. Infelizmente, essa realidade do Brasil difere muito da dos países 

desenvolvidos, onde já se encontram entre 30 e 45% das pessoas com 

deficiência (PcDs) empregadas. Para Galete (2006, p. 3), mercado formal de 

trabalho pode ser entendido como “aquele composto por trabalhadores 

assalariados com carteira de trabalho assinada”. 

 

No Brasil, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) foram instituídas 

pelo Decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932, e posteriormente regulamentada 

pelo Decreto nº 22.035, de 29 de outubro de 1932 (Brasil, 1932). Em 1934, 

o governo do Presidente Getúlio Vargas tornou a carteira de trabalho obrigatória 

para fins de consolidação dos direitos trabalhistas (Brasil, 1934). O documento 

garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-

desemprego, benefícios previdenciários, Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) e o Programa de Integração Social (PIS). 

 

No artigo publicado no site Portal Brasil (Brasil, 2015) em comemoração aos 24 

anos da Lei das Cotas - Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991 (Brasil, 1991), relata-

se crescimento de 20% de pessoa com deficiência com emprego formal. O Censo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1932
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1934
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguro-desemprego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguro-desemprego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_de_Garantia_do_Tempo_de_Servi%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_de_Garantia_do_Tempo_de_Servi%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_Integra%C3%A7%C3%A3o_Social
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Demográfico de 2011, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2013, notifica que foram criadas 27,5 mil vagas para PcDs. 

Pode-se perceber que o número de pessoas com deficiência no mercado formal 

de trabalho está longe de seguir as metas estabelecidas na Lei nº 8.213 de 1991, 

que prevê que 2 a 5% do quadro de funcionários sejam reservados para pessoa 

com deficiência, dependendo do contingente da empresa (Brasil, 1991). Conforme 

dados do portal R7, em 2012 o número de trabalhadores formais no Brasil havia 

atingido total equivalente a 92,5 milhões. 

 

A pessoa com deficiência é possuidora de limitações. O Instituto Ethos (2002, p. 

7) destaca: 

  

O conceito de pessoa com deficiência abrange um conjunto amplo de 
características. As deficiências podem ser físicas, sensoriais (da visão ou 
da audição) ou intelectuais. Podem ser de nascença ou ter surgido em 
outra época da vida, em função de doença ou acidente. Podem ter um 
impacto brando na capacidade de trabalho e de interação com o meio físico 
e social ou consequências maiores, que requerem apoio e assistência 
proporcionais. 

 

Sassaki (1997, p. 15) aplica a seguinte definição: 

 

Pessoas, que em caráter temporário intermitente ou permanente, possuem 
necessidades especiais decorrentes de sua condição atípica e que, por 
essa razão, estão enfrentando barreiras para tomar parte ativa na 
sociedade com oportunidades iguais às da maioria da população.  

 

No artigo 5º do Decreto no 5.296 de 2 de dezembro de 2004, tem-se a definição: 

 

Art. 5o  Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, 
as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras 
deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1o Considera-se, para os efeitos deste decreto: 
I - pessoa portadora de deficiência além daquelas previstas na Lei 
no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade 
para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: 
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
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hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções; 
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 
2.000Hz e 3.000Hz; 
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. Comunicação; 
2. cuidado pessoal; 
3. habilidades sociais; 
4. utilização dos recursos da comunidade; 
5. saúde e segurança; 
6. habilidades acadêmicas; 
7. lazer; e 
8. trabalho; 
e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e 
II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no 
conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 
percepção. 

 

A Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, que entrou em vigor no final do ano de 

2015 (180 dias após a publicação ocorrida em 7/7/2015), instituiu a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Brasil, 2015). No artigo 2º da referida lei, tem-se a definição da pessoa com 

deficiência, indicando que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial” 

(Brasil, 2015). Transcreve-se a definição legal para melhor compreensão: 

 

Art. 2o  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas. 
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§ 1o  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e 
considerará: (vigência) 
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 
IV - a restrição de participação. 
§ 2o  O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. 

 

A terminologia mais adequada, de acordo com Sassaki (1997), Werneck (2000), 

Carvalho (2004), bem como disciplinado na Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, é 

pessoa com deficiência. O estatuto da pessoa com deficiência ganhou a titulação 

de “Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência)” (Brasil, 2015). Expressões tais como pessoas portadoras de 

necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais e portadores de 

necessidades especiais, às vezes utilizadas em substituição às expressões 

pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência e portadores de 

deficiência, evita, assim, de forma pejorativa, a utilização da palavra deficiência 

como sinônimo de incapaz.  

 

Todavia, Sassaki (1997) entende que necessidades especiais não devem ser 

tomadas como sinônimo de deficiências (mentais, auditivas, visuais, físicas ou 

múltiplas). Quanto ao vocábulo, o referido autor esclarece que só não se aceita a 

expressão “deficiente” como substantivo. Ou seja, a deficiência que a pessoa 

possui não é sua qualidade, é, sim, uma característica.  

 

O trabalhador possuidor de alguma limitação (deficiência) enfrenta desafios 

diversos. A Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991 (Brasil, 1991), chamada “Lei das 

Cotas”, estabeleceu no artigo 93 os percentuais de pessoas com deficiência que 

as empresas deveriam possuir (Tabela 2): 
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Tabela 2 

Número de funcionários e percentual de PcD nas empresas 

Até 200 funcionários 2% do total de funcionários com  PcD 

De 201 a 500 funcionários 3% do total de funcionários com  PcD 

De 501 a 1000 funcionários 4% do total de funcionários com  PcD 

De 1.001 funcionários em diante 5% do total de funcionários com  PcD 

Fonte: Brasil (1991). Ministério da Previdência Social. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe 
sobre os planos de benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Brasília, DF. (art. 
93). Recuperado de: http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/leis/L8213cons.htm. 

 

Conforme previsto em lei, empresas com 200 funcionários, no mínimo, deveriam 

possuir em seu quadro de funcionários quatro PcDs; numa empresa com até 500 

funcionários, 3% do total de funcionários deveriam ser PcD. 

 

Dessa forma, exige-se das empresas uma atitude mais ativa. Na medida em que 

a inclusão das pessoas com deficiência faz parte da responsabilidade social 

empresarial, a questão deixa de ser vista apenas como problema da pessoa e de 

sua família (Ethos, 2002). 

 

Nota-se que o discurso político da inclusão, iniciado nos anos 1990, ainda não se 

materializou por meio de ações concretas e melhorias significativas para as PcDs. 

Cavallari (2014, p. 13) considera que a “formação discursiva acerca da inclusão, 

como um macrodiscurso que se apresenta como verdadeiro e já legitimado, incide 

direta e indiretamente nos diversos âmbitos sociais e, sobretudo, no contexto 

educacional”. A referida autora comenta acerca da forma como a inclusão tem 

sido promovida: “a ‘inclusão do diferente’ é metaforizada como uma visita 

inesperada ou como um hóspede desconhecido que ‘bate à porta’ em momento 

inoportuno, adentrando e ameaçando a estabilidade de um mundo já normalizado 

com fronteiras bem demarcadas” (Cavallari, 2014, p. 34).  

 

Werneck (2000, p. 21) explica: “torço pela sociedade inclusiva porque nela não há 

lugar para atitudes como ‘abrir espaço para o deficiente’ ou ‘aceita-lo’”, num gesto 

de solidariedade, e depois bater no peito ou mesmo ir dormir com a sensação de 

ter sido bonzinho. Werneck (2000) faz referência à Resolução 45/91 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, que defendia uma sociedade para todos 

na qual “crianças, jovens e adultos com deficiência seriam naturalmente 
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incorporados à sociedade inclusiva pelo princípio: ‘todas as pessoas têm o 

mesmo valor’” (Werneck, 2000, p. 21).  

 

Cavallari (2014, p. 29) considera que “a inclusão é abrangente [...]”. Assim, 

diferentemente do que se imagina, o conceito de inclusão supõe ponderações 

muito mais complexas. Entretanto, não há características explícitas sobre essa 

temática. Incluir tem vários olhares e se materializa de várias formas, sendo 

“significativo ressaltar que a natureza humana é mais seletiva do que inclusiva” 

(Cavallari, 2014, p. 29). Skliar (2006 como citado em Cavallari 2014, p. 29) 

entende que “a diferença tende a ser negativa, pois aponta para o intolerável ou 

para fora da normalidade”. Em outras palavras, é mais fácil e “natural” excluir do 

que “tentar incluir”. 

 

Ao adotar uma perspectiva filosófica, Farias (2015, p. 1) não definiu “inclusão”, 

porém admitiu que o conceito deve ser flexível “para que, ao mudar a realidade, 

ele possa descrevê-la, anunciá-la”. Segundo ele, estamos vivendo “em tempos de 

inclusão”, concluindo que não há como não concordar com isso. E amplia a 

discussão trazendo os deficientes e os homossexuais que “assumem a cada dia 

posições sociais que antes lhe eram restritas” (Farias, 2015, p. 1). 

 

A diferença é uma característica essencial de todo ser humano e está presente no 

código genético de cada pessoa. Carvalho (2004, p. 11) chega a afirmar: “somos 

diferentes. Essa é a nossa condição humana”. 

 

Como se mencionou no início desta seção, a intenção, aqui, foi resgatar 

determinados aspectos sobre inclusão social para favorecer uma visão geral 

sobre a temática. Na sequência, tem-se a última seção deste capítulo, que 

pretende articular aspectos do debate sobre competências no âmbito do terceiro 

setor. Trata-se de esforço necessário para favorecer a análise do processo de 

construção de competências organizacionais e profissionais no Instituto Ester 

Assumpção, que encerra o objetivo geral desta pesquisa. 
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2.4 Competências e Terceiro Setor: apontamentos necessários 

 

As organizações do terceiro setor, segundo Salamon (1998), são privadas, 

autogovernadas, não distribuem lucros, são voluntárias e voltadas para o 

benefício público. Por essa afirmativa, infere-se que as organizações do terceiro 

setor diferem em relações às organizações do setor privado em diversos 

aspectos. Nelas não impera a lógica da concorrência ou o interesse meramente 

econômico. São organizações de outra natureza, em que o foco em determinada 

causa social determina o curso das ações. O estudo da construção de 

competências no terceiro setor torna-se instigante na medida em que envolve 

entidades que têm racionalidade econômica própria e regras de atuação 

específicas (Melo & Froes, 2001).  

 

Como já mencionado, verificou-se que a abordagem das competências no mundo 

do trabalho comporta discussões em dois níveis distintos e complementares: 

coletivo e individual. 

 

A dimensão coletiva envolve a construção de competências organizacionais que 

requer um sistemático processo de aprendizagem e gerenciamento dos recursos 

humanos, com base em ações de recrutamento, seleção, treinamento e 

remuneração (Brandão & Guimarães, 2001). A organização define sua estratégia 

e determina as competências e recursos necessários. Fleury e Fleury (2001) 

consideram que há um círculo virtuoso entre estratégias e ações. 

 

Em relação ao nível coletivo, Dutra (2004, p. 41) explica: “um modelo de gestão 

que ofereça suporte não somente para a compreensão da realidade, mas também 

para a construção de diretrizes e instrumentos que assegurem uma gestão 

coerente e consistente no tempo, é fundamental [...]”. Portanto, o estabelecimento 

de uma sistemática de gestão capaz de estimular a aprendizagem e conectar os 

objetivos estratégicos às ações dos indivíduos revela-se essencial. Nessa 

direção, discutia-se o alinhamento entre as políticas de gestão de recursos 

humanos e as estratégias empresariais. Tornou-se foco a geração de valor para o 

negócio a partir do comprometimento do trabalhador (Fleury & Fischer, 1996). 
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Deve-se considerar, também, a influência de aspectos sutis no processo de 

desenvolvimento de competências profissionais, como a cultura organizacional 

(Lima, Barbosa, Baeta & Giroletti, 2012). 

 

Como ocorre em organizações de outra natureza, no terceiro setor a construção 

de competências em nível coletivo requer sistematização das ações. Nesse 

sentido, o planejamento estratégico revela-se importante para a avaliação e 

aplicação dos recursos disponíveis. Nas organizações do terceiro setor, o 

estabelecimento de um círculo virtuoso entre estratégias e ações, mencionado por 

Fleury e Fleury (2001), revela-se necessário. A análise do ambiente interno e das 

variáveis contextuais, bem como a identificação de forças e fraquezas, constitui 

um exercício fundamental para o direcionamento das ações. Assim, a construção 

e manutenção de competências organizacionais envolvem articulação entre as 

diversas áreas e implica reflexão acerca do modelo de gestão adotado (Fleury & 

Fleury, 2001; Hamel & Prahalad, 1990; Ruas, 2005). Com base nessa premissa, a 

metodologia adotada na pesquisa sugere a caracterização do Instituto Ester 

Assumpção com base em aspectos determinados. 

 

Ao se discutir a questão da competência no nível individual, a ênfase incide no 

processo de aquisição de recursos capazes de apoiar a competência do 

trabalhador. Conhecimentos, habilidades e atitudes têm sido considerados 

recursos essenciais para a manifestação de competências (Durand, 1998 como 

citado em Brandão & Guimarães, 2001), envolvendo um complexo processo que 

leva em consideração aspectos inerentes à pessoa, sua formação educacional e 

experiência profissional (Le Boterf, 2003). 

 

As organizações do terceiro setor desempenham suas atividades por meio de 

uma força de trabalho com características peculiares. No corpo funcional, há 

trabalhadores de natureza distinta. O quadro permanente constitui-se de 

trabalhadores cujas atribuições se relacionam às atividades de cunho mais 

administrativo. Todavia, muitas dessas organizações contam com trabalhadores 

voluntários que não têm vínculo permanente com a organização, atuando de 

forma voluntária em caráter esporádico de acordo com as demandas. 
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A construção de competências profissionais é fundamental em qualquer tipo de 

organização (Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001). No terceiro setor trata-se de 

assunto crítico, uma vez que, frequentemente, as organizações são de pequeno 

porte e têm diversas restrições. Nesse sentido, a discussão sobre a construção de 

competências no nível do indivíduo requer a análise de diversos aspectos 

relacionados aos processos de recrutamento e seleção, ao perfil do trabalhador e 

ao próprio contexto de trabalho. 

 

Diversos autores, como Bitencourt (2001) e Ruas (2005), ao se referirem à 

construção de competências, destacaram a relevância dos processos de 

aprendizagem nas organizações. Nesta pesquisa, admite-se que a compreensão 

da dinâmica que rege a construção de competências em organizações do terceiro 

setor requer a análise dos processos de captação, manutenção e valorização da 

mão de obra, sobretudo daqueles profissionais que constituem o quadro 

permanente, responsável pela operacionalização das diretrizes nas ações 

cotidianas. 

 

Com base nessas considerações, optou-se por uma metodologia capaz de 

atender aos objetivos de pesquisa estabelecidos. O próximo capítulo trata das 

alternativas metodológicas que orientaram o processo investigativo no Instituto 

Ester Assumpção. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Objetivando estudar como se dá a construção de competências organizacionais e 

profissionais no Instituto Ester Assumpção, este capítulo descreve os 

procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa realizada, cujo objetivo foi 

analisar o processo de construção de competências organizacionais e 

profissionais no Instituto Ester Assumpção. 

 

A seguir, faz-se a caracterização da pesquisa, descrevem-se a unidade de análise 

e os sujeitos envolvidos, procedimentos de coleta e análise de dados. Finalmente, 

apresenta-se uma síntese do processo investigativo por meio do relacionamento 

entre objetivos de pesquisa, autores de referência, instrumentos de coleta e 

análise de dados utilizados na pesquisa.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para atingir os objetivos propostos, realizou-se estudo de caso descritivo pela 

vertente qualitativa de pesquisa (Collins & Hussey, 2005). A vertente qualitativa 

envolve aspectos do campo subjetivo e interpretativo, demandado íntima relação 

com o objeto de estudo. 

 

O estudo de caso requer extensivo exame do fenômeno analisado (Collins & 

Hussey, 2005). Estudos de caso possibilitam uma visão holística e significativa 

dos eventos da vida real e por se referirem a um ou poucos objetos, possibilitam 

maior profundidade aos dados (Yin, 2010).  

 

Ainda segundo Collis e Hussey (2005), o estudo de caso vincula-se à vertente 

qualitativa de pesquisa, porém não exclui a possibilidade de análise de dados 

quantitativos.   
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3.2  Unidade de Análise e Sujeitos de Pesquisa 

 

O Instituto Ester Assumpção constitui a unidade de análise da pesquisa. Essa 

organização foi escolhida por sua relevância no contexto regional. O Instituto, ao 

longo de seus 30 anos de existência, construiu uma reputação positiva pela 

qualidade dos serviços prestados no campo da inclusão social de pessoas 

portadoras de deficiência. 

 

Localiza-se no município de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e 

desenvolve trabalhos no campo da educação inclusiva com foco em instituições 

educacionais e empresas. Realiza ações que proporcionam a construção de um 

ambiente favorável à contratação e retenção de trabalhadores com deficiência ou 

reabilitados pelo INSS. 

 

No processo investigativo foram inquiridos oito sujeitos de pesquisa, todos eles 

vinculados ao Instituto Ester Assumpção. Participaram do estudo superintendente 

do Instituto, a coordenadora da área de trabalho inclusivo e seis profissionais 

alocados nos diversos setores. Dessa forma, foram abordados indivíduos que 

atuam em distintos níveis da estrutura organizacional: estratégico, tático e 

operacional. Essa opção possibilitou uma visão abrangente do Instituto, a partir da 

contribuição dos diversos sujeitos inquiridos na pesquisa. 

 

3.3 Técnica de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados envolveu diversos instrumentos de pesquisa. Dados primários 

foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas 

presencialmente, no próprio Instituto. O pesquisador, após realizar os contatos 

iniciais e obter a necessária autorização, efetuou o agendamento das entrevistas. 

No primeiro momento, visando à obtenção de uma visão mais ampla sobre o 

histórico do Instituto e sua estrutura organizacional, foram abordados dois 

profissionais que atuam na direção do Instituto, a saber: superintende do Instituto, 

coordenadora da área de trabalho inclusivo. As entrevistas tiveram duração média 
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de 60 minutos e basearam-se em roteiro elaborado previamente com base na 

literatura. 

 

Posteriormente, foram acessados seis profissionais do nível operacional e que 

atuam em diversos setores. Eles foram indicados pelos dirigentes, que levaram 

em conta o tempo de atuação e o domínio das atividades. Essas entrevistas 

também foram realizadas no próprio local de trabalho, com duração média de 30 

minutos, todas de forma presencial, tendo sido gravadas com o devido 

consentimento dos entrevistados e em seguida transcritas para análise.  

 

Adotou-se a modalidade de entrevista semiestruturada, que se fundamenta na 

utilização de um roteiro para condução do processo de inquérito. Os respectivos 

roteiros constituem os Apêndices D (entrevista com dirigentes) e E (entrevista 

com profissionais do quadro operacional). 

 

Para complementação de dados, aplicou-se questionário para os profissionais da 

equipe permanente por meio do Google docs. O referido instrumento foi 

constituído de três blocos de questões: o primeiro deles orientou-se à 

caracterização do contexto interno do Instituto; o segundo, à identificação das 

competências básicas requeridas da equipe permanente; e, finalmente, o terceiro 

tratou das alternativas utilizadas para o desenvolvimento de competências. O 

questionário foi disponibilizado no seguinte endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/1XF8aPlGX6QOK9JKPHzjgxrf6FNTXWK7mSlHc

hPBirw4/edit?usp=sharing. 

 

No total, sete questionários foram respondidos. Deve-se levar em consideração 

que se trata de uma organização de pequeno porte, atualmente constituída de 16 

funcionários.  

 

Dados secundários foram obtidos em documentos impressos e eletrônicos. O 

conjunto de documentos analisados envolveu folders e encartes e o conteúdo 

disponível no próprio site do Instituto (www.ester.org.br). 
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3.4 Técnica de Análise dos Dados 

 

Os dados qualitativos foram analisados por meio da técnica denominada análise 

de conteúdo, conforme Bardin (2011). Para tanto, eles foram agrupados em 

função do tema de referência. Para o tratamento dos dados quantitativos, utilizou-

se contagem de frequência. 

 

A partir do referencial teórico da pesquisa, adotou-se como referência o esquema 

teórico apresentado na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Figura 3. Esquema teórico. 
Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de Fleury, M.T.L. & Fleury, A. (2001). Construindo o 
conceito de competência. Revista de Administração Contemporânea, ed. especial, 183-196. 
 

Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa - analisar o processo de construção 

de competências organizacionais e profissionais no Instituto Ester Assumpção -, 

propôs-se o referido esquema teórico que norteou a realização do processo 

investigativo. 

 

Esse esquema sugere a articulação entre níveis analíticos diferenciados. Admite-

se que a estratégia estabelecida pela organização se relaciona de forma direta 

com a construção de competências organizacionais e profissionais, envolvendo 

um processo de aprendizagem. A manutenção dessas competências 

Competências 
Organizacionais 

Competências 
profissionais 

APRENDIZAGEM 
Conhecimento, Habilidade e Atitude 

Estratégias 
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(organizacionais e profissionais) requer constante reflexão acerca das diretrizes 

estratégicas que orientam a dinâmica da organização. Trata-se de uma via de 

mão dupla que envolve circularidade. As competências organizacionais são 

suportadas por competências profissionais, ou seja, é necessário que os 

profissionais tenham condições de contribuir de forma concreta para a 

manutenção das competências organizacionais. Isso se torna possível por meio 

de processos de aprendizagem capazes de potencializar os conhecimentos, 

habilidade e atitudes.  

 

A Tabela 3 apresenta uma síntese da metodologia da pesquisa, a partir dos 

objetivos específicos de pesquisa. 

 

Tabela 3  

Síntese da metodologia 

Objetivos Específicos Autores Instrumento de 
coleta de dados 

Técnica de análise 
dos dados 

Caracterizar a Instituto Ester 
Assumpção 

Fernandes (1997),  
Melo e Froes (2001) 
Pedrosa et al. (2009) 
Salamon (1998) 
Tenório (2002) 

Entrevista 
Questionário 

Análise documental 
 

Análise de conteúdo 
Contagem de frequência 

Identificar as competências 
organizacionais do Instituto 

 

Fleury e Fleury (2001; 
2004) 
Hamel e Prahalad (1995) 
Ruas (2005) 

Entrevista 
Questionário 

Análise documental 
 

Análise de conteúdo 

Identificar as competências 
profissionais requeridas à 

equipe permanente 
 

Barbosa (2005; 2007), 
Bitencourt (2001) 
Le Boterf (2003), 
Sant'anna (2002) 
Zarifian (2001; 2003) 

Entrevista 
Questionário 

 

Análise de conteúdo 
Contagem de frequência 

Descrever as práticas 
utilizadas para o 

desenvolvimento de 
competências 

organizacionais e 
profissionais 

 

Barbosa (2005; 2007;2015) 
Bitencourt (2001) 
Dutra (2004)  
Le Boterf (2003) 
Ruas (2005) 
Sant'anna (2002) 
Zarifian (2001; 2003) 

Entrevista 
Questionário 

 

Análise de conteúdo 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4 Instituto Ester Assumpção e Inclusão Social 

 

Este capítulo apresenta e discute os resultados da pesquisa, a partir do objetivo 

geral, que é analisar o processo de construção de competências organizacionais 

e profissionais no Instituto Ester Assumpção. Na primeira seção, faz-se a 

caracterização do Instituto com base nos seguintes aspectos: evolução histórica e 

estrutura organizacional, atividades desenvolvidas no campo da educação, 

atividades desenvolvidas no campo do trabalho inclusivo e resultados alcançados 

ao longo do tempo. A segunda seção trata das competências organizacionais do 

Instituto, fazendo menção ao modelo de gestão adotado pelos dirigentes. Na 

sequência, a terceira seção trata das competências profissionais básicas 

requeridas aos membros da equipe permanente do Instituto Ester Assumpção. 

Finalmente, na quarta seção, são descritas as práticas utilizadas para o 

desenvolvimento das competências organizacionais e profissionais. 

. 

4.1 Breve Histórico do Instituto Ester Assumpção  

 

O primeiro objetivo específico da pesquisa refere-se à caracterização do Instituto 

Ester Assumpção. Com o intuito de alcançar esse objetivo, optou-se pela coleta 

de dados por meio de entrevistas, questionários. Também foram analisados 

documentos eletrônicos e vídeo institucional. A caracterização do Instituto será 

realizada da seguinte forma: inicialmente, informam-se a evolução histórica do 

Instituto e sua estrutura organizacional. Na sequência, são descritas as diversas 

atividades desenvolvidas nos campos da educação e do trabalho. Finalmente, 

apresentam-se os resultados obtidos pelo Instituto ao longo de sua atuação. 

 

O Instituto Ester Assumpção é uma organização da sociedade civil sem fins 

lucrativos que pretende contribuir com a construção de uma sociedade mais 

inclusiva. Trata-se de um instituto fundado no ano de 1987 por iniciativa de uma 

educadora do campo social, nascida no interior de Minas Gerais e que se 

empenhou no trabalho com pessoas com retardo mental e crianças e jovens com 

altas habilidades. Reconhecida nacionalmente pelo trabalho desenvolvido, Ester 

Assumpção colaborou, ainda, na fundação de várias organizações, tais como: 
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Instituto Pestalozzi, Instituto Santa Helena, Sociedade de Proteção à Criança 

Excepcional, Escola Nossa Senhora D’Assumpção. 

 

Em 1992, em consequência ao cenário econômico e político, houve escassez de 

recursos e o projeto inicial foi paralisado. Em 2000, ocorreu o falecimento da 

fundadora, porém seu desejo de dar continuidade às atividades foi realizado por 

duas sobrinhas que, no ano de 2003, promoveram a refundação do Instituto com 

a aplicação de recursos deixados pela própria Ester Assumpção. 

 

Conforme registrado no relatório do estudo denominado Mapa – Perfil empresas 

2007, a diretora presidente explica 

 

O nosso foco de atuação organizacional é desenvolver ações na área de 
educação e trabalho, pois, conforme dados de uma de nossas pesquisas 
realizadas no ano de 2005, as pessoas com deficiência estão excluídas do 
mercado de trabalho e das escolas no município de Betim-MG. Desde a 
sua reinauguração, o Instituto vem desenvolvendo pesquisas sobre as 
pessoas com deficiência com o objetivo de obter uma base de dados que 
permita a construção de políticas e projetos sociais que tenham melhores 
resultados e que a implementação seja realizada de forma mais 
compartilhada entre o governo local, as empresas e as associações e 
fundações sem fins lucrativos (Dias, 2007, p. 8). 
 

No período de 2003 a 2011, o Instituto Ester Assumpção realizou diversas ações, 

tais como: concursos de projetos, pesquisas sobre o perfil de pessoas com 

deficiências, palestras, assessorias e cursos em empresas, creches e escolas. 

Atuou em conselhos municipais e estaduais na formulação de políticas públicas. 

No ano de 2012, foi criado um projeto específico com foco na inclusão de pessoas 

com deficiência no mercado formal de trabalho. Por meio dele, pessoas são 

mobilizadas, qualificadas e encaminhadas para oportunidades ofertadas por 

empresas que recebem suporte no processo de inclusão, contratação e inclusão 

de pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS. 

 

O trecho seguinte, extraído do Relatório Técnico intitulado “Empregabilidade das 

pessoas como deficiência: Betim, Contagem e Belo Horizonte – Estudos 

preliminares.”, elaborado por Barbosa e Martins (2012), corrobora o 
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direcionamento adotado pelo Instituto no âmbito da empregabilidade da pessoa 

com deficiência, a partir de 2012. 

 

Consciente de que o trabalho é um dos aspectos fundamentais para a 
promoção da inclusão social, o Instituto Ester Assumpção, organização 
privada sem fins lucrativos que tem como missão “mobilizar pessoas e 
organizações fomentando ações que contribuam para o exercício da 
cidadania das pessoas com deficiência”, terá em 2012 o desenvolvimento 
de ações em prol da empregabilidade das pessoas com deficiência como 
sua principal diretriz (Barbosa & Martins, 2012, p. 5). 
 

O gráfico da Figura 4 apresenta a população estimada de pessoas com 

deficiência, no ano de 2012, conforme estudo realizado pelo Instituto Ester 

Assumpção.  

 

Trata-se de significativa parcela que justifica a atuação do Instituto Ester 

Assumpção na região. As ações do Instituto não se restringem ao município de 

Betim, estendendo-se para outras localidades do entorno.  

 

O gráfico da Figura 5 mostra a distribuição da população com deficiência nos 

municípios de Contagem, Betim e Belo Horizonte, de acordo com o tipo de 

deficiência. 

Figura 4. População total com deficiência: Belo Horizonte, Betim e Contagem.  
Fonte: Instituto Ester Assumpção, 2012. 
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A manifestação das deficiências obedece à seguinte ordem: física, intelectual, 

múltipla, visual e auditiva. Pode-se verificar que a maioria das ocorrências se 

refere às deficiências física e intelectual, que correspondem a 66% do total. 

  

A Tabela 4 apresenta dados importantes apurados pelo Instituto Ester 

Assumpção, no ano de 2012.  

Figura 5. Distribuição da população com deficiência nos municípios de acordo com o tipo de 
deficiência. 
 
Fonte: Instituto Ester Assumpção: Belo Horizonte, Betim e Contagem, 2012. 
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Tabela 4  

Empregabilidade da pessoa com deficiência, segundo Instituto Ester Assumpção 

 

 

Pode-se observar que o município de Betim se destaca pelo número de pessoas 

com deficiência desempregadas após o cumprimento da cota. Novamente, 

contata-se a relevância do Instituto Ester Assumpção naquele panorama. 

 

Apesar da consistente trajetória do Instituto e dos diversos esforços empenhados 

na busca de aprimoramento das práticas e procedimentos, sobretudo a partir do 

ano de 2012, o entrevistado 2 considera que “[atualmente] há carência na 

estruturação e registro de dados. Segundo ele, no que se refere à educação 

infantil inclusiva, essa fragilidade se evidencia de forma mais expressiva”. 

Subtende-se que a disponibilização de dados estruturados poderia favorecer a 

visualização de possíveis tendências e o planejamento das ações do Instituto. 

 

No período de 2011 a 2015, o Instituto Ester Assumpção intensificou o 

relacionamento com as empresas e celebrou diversos contratos. No ano de 2016, 

em decorrência da realização do planejamento estratégico e dos esforços 

orientados à expansão da rede de contatos institucional, verificou-se significativo 

crescimento das ações realizadas pelo Instituto.  
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Conforme registros disponibilizados no site (www.ester.org.br), o Instituto Ester 

Assumpção orienta-se pela seguinte visão: ser uma organização com excelência 

em inclusão social de pessoas com deficiências. Para tanto, definiu como missão 

institucional “mobilizar pessoas e organizações para o exercício da cidadania das 

pessoas com deficiência”. 

 

O Instituto orienta-se pelos seguintes valores: 

 

a) Autonomia institucional; 

b) mobilização em rede; 

c) protagonismo da pessoa com deficiência; 

d) ética; 

e) transparência; 

f) competência; 

g) responsabilidade social; 

h) esperança; 

i) entusiasmo e proatividade. 

 

Ao longo de sua existência, o Instituto Ester Assumpção tem enfrentado diversos 

desafios. A gestão financeira é um deles, sobretudo no atual cenário, marcado 

pela escassez de recursos. A receita tem sido auferida por meio de doações e 

dos serviços ofertados.  

 

Segundo um dos entrevistados: 

 

O Instituto não é autossustentável. Cobra-se pela assessoria às empresas. 
O valor cobrado ajuda a reembolsar alguns custos. Conforme determina a 
lei, também são reembolsados os serviços de gestão educacional do 
aprendiz. Ocorre, ainda, a realização de campanhas com doações 
financeiras e materiais (Entrevistado 1). 

 

Outro desafio mencionado foi de natureza cultural e envolve a conscientização da 

sociedade, conforme o seguinte fragmento de fala: “vencer o preconceito de que a 

pessoa com deficiência não quer trabalhar, só quer ficar à custa do INSS. Vencer 

o paradigma histórico é um desafio” (Entrevistado 1). 
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No âmbito interno, a manutenção de uma equipe de profissionais comprometida 

com os valores da Instituição demanda esforços constantes de sensibilização e 

engajamento. O Instituto congrega uma equipe de profissionais que já manifestam 

predisposição em relação à questão da inclusão social. Contudo, no dia a dia, é 

necessário reforçar a relevância da causa e dos valores do Instituto. Esse 

também é considerado um desafio. 

 

Um dos entrevistados ainda complementou: 

 

A localização do Instituto, em Betim, é um desafio, pois não há tanta 
acessibilidade e visibilidade. Além disso, as políticas públicas estão 
engatinhando. Sobretudo, no ano de 2016, foram pouco aplicadas em 
virtude de mudanças na prefeitura (Entrevistado 1). 

 

Ao longo de sua trajetória, o Instituto Ester Assumpção chegou a consolidar 

parcerias com diversos agentes do poder público. Contudo, por opção de seus 

dirigentes, em 2011, optou-se pela descontinuidade dessas parcerias. 

Atualmente, tendo como foco o crescimento responsável e sustentável do Instituto 

Ester Assumpção, a diretoria entende que há possibilidades de participar de 

editais públicos, desde que sejam suficientemente transparentes.  

 

A visão sobre o crescimento da organização aparece associada ao aumento da 

conscientização acerca da questão da inclusão social, como se pode notar no 

seguinte fragmento de fala: “um maior crescimento [do Instituto] poderá ocorrer 

quando houver ampliação do número de patrocinadores e de empresas, no 

modelo da educação inclusiva” (Entrevistado 2). 

 

Atualmente, conforme a Figura 6, o Instituto congrega um conjunto de parceiros 

de expressão em variados segmentos. 
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Figura 6.  Parceiros do Instituto Ester Assumpção. 
Fonte: site institucional- www.ester.org.br. 

 

Em relação à estrutura organizacional do Instituto, afirmou um dos entrevistados: 

 

O Instituto Ester Assumpção é uma organização profissionalizada e 
qualificada. A equipe é remunerada pelas atividades. A estrutura é 
departamentalizada em diretorias, conselhos, área administrativa, área de 
comunicação, áreas de projetos em inclusão escolar e inclusão no 
mercado de trabalho (Entrevistado 1). 

 

No total, a equipe permanente é constituída de 16 empregados. Os membros da 

diretoria e dos conselhos são voluntários que se identificam com a causa do 

Instituto. Além deles, são convocados de forma eventual outros profissionais que 

atendem a demandas específicas, tais como: como professores, médicos e 

advogados. 
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Para uma visão mais clara da estrutura formal, a Figura 7 disponibiliza o 

organograma do Instituto Ester Assumpção. 

 

 

Figura 7.  Organograma do Instituto Ester Assumpção. 
Fonte: documentos internos. 

 

Conforme relatou o entrevistado 2, “o Instituto sempre buscou eficiência e 

eficácia. Considera-se que a estrutura não tem nível tático, ou seja, do nível 

estratégico passa-se ao operacional”. Nesse sentido, considera-se relevante a 

contratação de um analista para fortalecer a questão estratégica com os diversos 

coordenadores. 

 

No que se refere à influência de fatores do macrocontexto nas práticas do Instituto 

Ester Assumpção, verificou-se que a parceria estabelecida com a escola de 

negócios da Fundação Dom Cabral foi relevante para aprimorar a capacidade de 
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definição e avaliação de resultados e acompanhar as mudanças de natureza 

política, econômica e social. 

 

Como já mencionado, o Instituto Ester Assumpção atua no campo da inclusão 

social. Nessa direção, realiza esforços em duas frentes: inclusão escolar e 

inclusão no mercado de trabalho. Nas escolas, desenvolve ações orientadas para 

a inclusão de crianças com deficiência. Em relação ao mercado de trabalho, 

oferece diversos serviços com foco na criação de uma ambiência favorável à 

inclusão de profissionais nas empresas. Segundo o entrevistado 2, “o Instituto tem 

como foco os processos inclusivos [...]. Para tanto, procura entender como está a 

pessoa, identificar quais são seus objetivos. Posteriormente, o Instituto procura 

organizar o caminho que ela deseja percorrer”. 

 

Para além da descrição da estrutura formal do Instituto, procurou-se caracterizar a 

dinâmica funcional com base nos dados fornecidos por sete empregados. Foram 

propostas diversas sentenças afirmativas e solicitou-se que o respondente 

indicasse sua opinião com base na seguinte escala: discordo totalmente, discordo 

parcialmente, não discordo nem concordo, concordo parcialmente, concordo 

totalmente. 

 

Em relação à seguinte assertiva: “a direção tem total confiança nos colaboradores 

e suas ideias são sempre aproveitadas”, quatro entrevistados concordaram, um 

deles não se manifestou e dois discordaram. Percebe-se que a maioria deles 

admite que os dirigentes confiam nos subordinados e concedem algum grau de 

escuta.  

 

Acerca da seguinte sentença: “os funcionários estão em busca de autorrealização 

profissional, apresentando alto nível de satisfação e comprometimento”. Verificou-

se que a maioria (cinco) dos respondentes concordou. 

 

Sobre a afirmativa: “as decisões são tomadas em todos os níveis hierárquicos, 

compartilhada, com total participação dos colaboradores do Instituto”, apenas três 

respondentes concordaram. Verificou-se que em relação ao nível de participação 
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os respondentes sinalizam certa restrição. Isso se justifica na medida em que os 

respondentes atuam no nível operacional, responsabilizando-se por atividade de 

cunho administrativo. Portanto, não participam diretamente do estabelecimento de 

estratégias, nem atuam no processo decisório do Instituto. 

 

No tocante a: “as decisões são tomadas na forma horizontal e autogerenciado, 

exercido em todos os níveis da hierarquia do Instituto”, detectou-se que apenas 

três respondentes concordaram. Essa constatação ratifica as considerações feitas 

em relação à sentença anterior, que se refere ao grau de participação dos 

empregados no processo de gestão. 

 

Foram quatro os respondentes que concordaram com a assertiva “as decisões 

são restritas e centralizadas”. Novamente, nota-se coerência em relação às duas 

afirmativas anteriores.  

 

A respeito da proposição “existe cooperação substancial entre as equipes com 

alto nível de influência e interação entre os departamentos do Instituto”, quatro 

entrevistados concordaram. Esse resultado denota que a dinâmica de trabalho 

adotada no Instituto Ester Assumpção fundamenta-se no trabalho em equipe e na 

relação entre as diversas áreas. Deve-se levar em conta que, por se tratar de 

organização de pequeno porte, a interação acaba por ser favorecida. 

 

A natureza burocrática do trabalho operacional justifica certa rigidez em termos de 

rotinas e estabelecimento de procedimentos administrativos. Com isso, quatro 

respondentes concordaram com a afirmativa “estrutura do Instituto de forma 

piramidal e estável, com vários níveis de supervisores; departamentos separados 

por especialidade funcional”.  

 

A proposição “há recursos (material, pessoal, financeiro) disponíveis que 

permitem mudanças estruturais e organizacionais no Instituto” obteve 

concordância de quatro dos sete entrevistados. Essa percepção sinaliza que, em 

suas áreas de atuação, os respondentes admitem que o Instituto se encontra 

aparelhado, caso haja necessidade de realizar mudanças. 
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No que se refere à assertiva: “existe um esforço consciente para usar e fomentar 

de todas as formas possíveis a capacitação dos recursos humanos dos 

colaboradores do Instituto em todos os níveis”, a maioria dos respondentes 

(cinco) concordou. Trata-se de importante constatação que revela 

reconhecimento acerca dos esforços direcionados pelo Instituto para a 

capacitação do quadro efetivo. 

 

Com a finalidade de favorecer uma visão mais abrangente sobre a atuação do 

Instituto Ester Assumpção, a próxima seção apresenta as diversas atividades por 

ele realizadas.  

 

4.2 Ações Desenvolvidas no Campo da Educação 

 

O Instituto Ester Assumpção congrega uma equipe diversificada de profissionais 

na área da educação, tais como professores, pedagogos, gestores, alunos, 

familiares e outros profissionais. Foi criado um programa com o objetivo de 

fomentar o desenvolvimento da educação inclusiva. Nele, priorizam-se a 

singularidade humana e as relações do contexto escolar por meio da construção 

de processos e práticas pedagógicas de caráter inclusivo. Dessa perspectiva, 

considera-se que: 

 

É fundamental pensar que a escola é, por excelência, um espaço favorável 
ao desenvolvimento de potencialidades por meio de múltiplas 
aprendizagens. Contudo, ensinar vai além da transmissão de 
conhecimentos. É necessário possibilitarmos o diálogo, a construção 
coletiva, fomentando práticas que cultivem a valorização das diferentes 
expressões da diversidade humana (www.ester.org.br), 
 

O conjunto de ações no campo da educação envolve a oferta das atividades 

descritas a seguir:  

 

A) Minicursos 

 

Os minicursos, com carga horária de quatro horas, são direcionados para um 

público constituído de professores, gestores e outros profissionais interessados 

http://www.ester.org.br/educacao-cursos
http://www.ester.org.br/educacao-cursos
http://www.ester.org.br/educacao-cursos
http://www.ester.org.br/educacao-cursos
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na temática. Neles, privilegiam-se a interação e debates entre os participantes. 

Pautados em uma abordagem participativa contempla conteúdos teóricos e 

práticos. Por meio de uma organização pedagógica robusta e estratégias 

metodológicas adequadas, os minicursos são operacionalizados com a utilização 

de diversos recursos, tais como: aulas dialogadas, análise de vídeos e textos e 

discussões do cotidiano escolar. Os minicursos ofertados são: 

➢ O brincar da criança com deficiência na educação infantil; 

➢ Educação especial na perspectiva da educação inclusiva: construindo uma 

“nova escola”; 

➢ A Infância no contexto contemporâneo: desafios da escola e da família. 

  

B) Palestras 

 

As palestras têm duração de duas horas e são destinadas a professores, gestores 

e demais profissionais interessados na temática. Discutem-se, por meio delas, 

assuntos inerentes à educação especial pela ótica da inclusão e diversidade. As 

temáticas apresentadas, foram: 

➢ Educação especial inclusiva – vamos conversar sobre isto?; 

➢ Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e a medicalização na 

educação: novos desafios para os educadores; 

➢ A inclusão de crianças com transtorno do espectro autista na escola: 

estratégias práticas. 

 

C) Pais na escola 

 

O programa proporciona o fortalecimento dos vínculos afetivos entre país e filhos 

e a aproximação com a escola. Os membros familiares, como pais, mães ou 

responsáveis, são convidados a participar de reuniões com duração de duas 

horas. Por meio delas, os pais podem contribuir de forma mais ativa no processo 

de formação dos filhos e debater assuntos que favoreçam o desempenho 

educacional dos alunos. Em virtude da limitação da pesquisa, retratando o estudo 

das competências sob a perspectiva dos colaboradores internos, não realizou 

pesquisas nem entrevistas com os personagens externos à organização. 

http://www.ester.org.br/educacao-palestras
http://www.ester.org.br/educacao-palestras
http://www.ester.org.br/educacao-pais-na-escola
http://www.ester.org.br/educacao-pais-na-escola
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D) Cine educação 

 

O programa Cine educação fundamenta-se em seções de quatro horas de 

duração. Trata-se de uma atividade de cinema comentado sobre filme relacionado 

à educação inclusiva. Discutem-se aspectos e conceitos essenciais à prática 

pedagógica. O público é constituído de professores, pedagogos, gestores, pais e 

alunos e outros profissionais interessados. Os filmes apresentados na 

programação são: 

➢ Práticas de exclusão e práticas de inclusão na escola: o papel do professor 

Filme: Como estrela na terra toda criança é especial. 

➢ Violência e drogas na escola: construindo um novo lugar para os alunos 

Filme: escritores da liberdade 

➢ Inclusão escolar das crianças autistas 

Filme: Missão Especial 

 

E) Estudo de casos de alunos com necessidades educacionais especiais 

 

Nessa atividade, a ênfase incide em estudos de casos protagonizados por alunos 

com necessidades educacionais especiais. A carga horária é de 10 horas e 

proporciona a discussão e a proposição de intervenções nos processos de ensino 

e aprendizagem. Participam dos estudos de casos: professores, pedagogos, 

gestores e famílias. 

 

F) O teatro vai até você! 

 

Essa atividade envolve conteúdo teatral e as seguintes dinâmicas: a) monólogo 

teatral: encontre o sujeito; b) oráculo de Delfos: conheça-te a ti mesmo. Trata-se 

de apresentações interativas-reflexivas sobre o processo pedagógico nas escolas. 

São duas peças teatrais: 

➢ Monólogo teatral Encontre o sujeito (2hs) 

➢ Oráculo de Delfos: Conheça-te a ti mesmo (1hs) 

 

http://www.ester.org.br/educacao-cine-edcacao
http://www.ester.org.br/educacao-cine-edcacao
http://www.ester.org.br/educacao-estudo-de-casos
http://www.ester.org.br/educacao-estudo-de-casos
http://www.ester.org.br/educacao-monologo
http://www.ester.org.br/educacao-monologo
http://www.ester.org.br/educacao-consultoria
http://www.ester.org.br/educacao-consultoria
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G) Consultoria em educação especial 

 

Na consultoria, o Instituto Ester Assumpção elabora projetos em sintonia com as 

demandas específicas da escola e, dessa forma, procura contribuir para a 

estruturação de uma proposta de trabalho adequada para os alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

4.3 Atividades Implementadas no Campo do Trabalho Inclusivo 

 

No ano de 2012, reitera-se, o Instituto priorizou as atividades orientadas à 

empregabilidade da pessoa com deficiência. Como explicam Barbosa e Martins 

(2012, p. 5): 

 

A decisão por este foco de atuação foi embasada por um estudo inicial 
realizado acerca do contexto do desemprego das pessoas com deficiência, 
bem como sobre o potencial de cumprimento da Lei de Cotas pelas 
empresas sediadas em Belo Horizonte, Betim e Contagem. Este estudo 
deu origem ao relatório Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo 
Horizonte, Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 

 

Para além do trabalho desenvolvido no ambiente educacional, o Instituto Ester 

Assumpção atua nas organizações empresariais. Nessa direção, estimula o 

compromisso social das organizações, a partir de ações que proporcionam a 

construção de um ambiente favorável à contratação e retenção de trabalhadores 

com deficiência ou reabilitados pelo INSS. Conforme destacou o entrevistado 2, 

nas empresas as atividades desenvolvidas pelo Instituto envolvem as dimensões 

arquitetônica, mobiliária, pessoal e procedimental.  

 

A atuação do Instituto entre as empresas é extremamente relevante. Alves (2014, 

p. 1) preleciona: 

 

Pelo fato de as empresas, tradicionalmente, não receberem a mão de obra 
de trabalhadores com deficiência, é de se esperar que não apresentem 
infraestrutura favorável à inclusão dos mesmos. Então, podemos concluir 
que as empresas também possuem limitações e precisam se posicionar 
em relação a elas. Ao mesmo tempo em que há medidas criativas, éticas e 
responsáveis por parte de algumas empresas para superarem o que limita 

http://www.ester.org.br/educacao-consultoria
http://www.ester.org.br/educacao-consultoria
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suas práticas inclusivas, outras se fixam no lugar da queixa, se sentindo 
vítimas do governo que as obriga a contratarem trabalhadores 
historicamente indesejados. 

 

Merece destaque o caso mencionado pelo entrevistado 2. Segundo ele, 

determinada empresa contratou uma pessoa com surdez total para trabalhar em 

um galpão com empilhadeiras. Foi feito todo um trabalho para que pudesse ser 

incluído. Em reunião envolvendo pessoas do Instituto Ester Assumpção, da 

direção da empresa e do galpão, decidiu-se reforçar a sinalização visual. A gola 

da camisa do surdo recebeu uma coloração diferente para sinalizar sua presença 

e reforçá-la visualmente para o pessoal da empilhadeira. 

 

No campo do trabalho inclusivo, são diversas as iniciativas do Instituto, como se 

pode constatar, a seguir: 

 

A) Aprendiz pessoa com deficiência 

 

O programa - Aprendiz Pessoa com Deficiência - compreende um curso de 

aprendizagem que favorece a formação de mão de obra qualificada. Revela-se, 

portanto, importante para as empresas. No que se refere à figura do aprendiz, 

representa uma alternativa de capacitação profissional que, ao final, pode resultar 

em possível contratação.  

 

B) Índice de maturidade em gestão inclusiva (IMGI) 

 

Preocupado com a necessidade de constante aperfeiçoamento e inovação, o 

Instituto Ester Assumpção faz uso de uma importante ferramenta gerencial. Trata-

se do Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva (IMGI), que envolve uma 

sistemática inovadora aplicada nas empresas e que se tornou objeto de estudos 

mais consistentes em configuração acadêmica. O IMGI procura medir e avaliar o 

nível de atitudes e ações inclusivas em determinada empresa.  

 

http://www.ester.org.br/trabalho-aprendiz
http://www.ester.org.br/trabalho-aprendiz
http://www.ester.org.br/trabalho-imgi
http://www.ester.org.br/trabalho-imgi
http://www.ester.org.br/trabalho-assessoria
http://www.ester.org.br/trabalho-assessoria
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C) Assessoria 

 

A empresa interessada em incluir trabalhadores com deficiência em seu quadro 

pode contar com o serviço de assessoria do Instituto. Uma equipe qualificada 

auxilia na gestão da diversidade e desenvolvimento de práticas inclusivas de 

acordo com os princípios e a cultura de cada uma das organizações atendidas. 

 

D) Monólogo risos e verdades 

 

Como ocorre na educação, o Instituto Ester Assumpção oferece às empresas 

interessadas atividades de cunho teatral que proporcionam interatividade entre os 

participantes e estimulam reflexões acerca dos principais mitos e verdades sobre 

inclusão e pessoas com deficiência. 

 

E) Cursos e palestras 

 

O Instituto oferece, ainda, diversos cursos e as seguintes palestras: "Os caminhos 

para a inclusão sem preconceitos" e "Inclusão e diversidade nas organizações – o 

desafio da gestão inclusiva". 

 

F) Emprego apoiado 

 

O emprego apoiado consiste em metodologia que visa equalizar as características 

da vaga disponível e o perfil do candidato. Dessa forma, procura-se minimizar os 

desafios de adaptação entre a pessoa com deficiência e a organização.  

 

O entrevistado 2 explicou que esteve na Espanha e estudou o emprego apoiado. 

Sua origem remonta aos anos 1970, nos Estados Unidos. Dessa forma, procurou 

identificar alternativas para aprimorar as ações do Instituto. 

 

http://www.ester.org.br/trabalho-assessoria
http://www.ester.org.br/trabalho-assessoria
http://www.ester.org.br/trabalho-monologo
http://www.ester.org.br/trabalho-monologo
http://www.ester.org.br/trabalho-cursos
http://www.ester.org.br/trabalho-cursos
http://www.ester.org.br/trabalho-emprego-apoiado
http://www.ester.org.br/trabalho-emprego-apoiado
http://www.ester.org.br/trabalho-analise-de-acessibilidade
http://www.ester.org.br/trabalho-analise-de-acessibilidade
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G) Análise de acessibilidade 

 

O Instituto Ester Assumpção oferece serviços de análise das condições de 

acessibilidade das diversas unidades e funções de uma empresa, tendo como 

objetivo favorecer a ambiência adequada. 

 

H) Vivência, oficina e roda de conversa 

 

Por meio da Vivência, o Instituto procura sensibilizar e despertar empatia entre os 

colaboradores da empresa em relação à inclusão de trabalhadores com 

deficiência. O projeto - Oficina Universo das Sensações - envolve atividades em 

ambiente escuro no qual os participantes devem realizar atividades sem auxílio da 

visão. Por fim, a roda de conversa com colaboradores com deficiência permite 

aos participantes externalizarem percepções e contribuírem com sugestões de 

melhoria, identificando aspectos positivos e negativos do ambiente. 

 

Desde sua criação, o Instituto Ester Assumpção tem gerado resultados 

importantes. Neste trabalho, na descrição dos resultados, privilegiou-se um corte 

temporal a partir do ano de 2011. Esse critério levou em consideração o 

crescimento significativo das atividades do Instituto a partir daquele ano e a 

estrutura de suas atividades. 

 

No período de 2011 a 2014, a Instituto Ester Assumpção estabeleceu 

relacionamento com 50 empresas. No final de 2015, esse número chegou a 300, 

tendo sido firmados 10 contratos com empresas, no âmbito da responsabilidade 

social. No ano de 2016, houve significativo crescimento das ações e, no total, 

foram alcançadas 3.635 pessoas, de acordo com a Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ester.org.br/trabalho-analise-de-acessibilidade
http://www.ester.org.br/trabalho-analise-de-acessibilidade
http://www.ester.org.br/trabalho-vivencia
http://www.ester.org.br/trabalho-vivencia
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Trabalho Inclusivo 

• Impacto sobre 794 pessoas no total. 

• O Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva (IMGI) foi aplicado 18 vezes no 

ambiente corporativo. 

• Expansão da rede de contatos que passou a incorporar 700 empresas. 

• Constituição de 15 parcerias com empresas. 

• Foram alcançadas 3.536 pessoas. 

• Realização de 31 palestras. 

• Cadastramento de 241 pessoas com deficiência no banco de dados de procura 

de emprego. 

• Encaminhamento de 91 pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, 

das quais 15 foram contratadas. 

• Inclusão de seis aprendizes na equipe do Instituto como assistente administrativo. 

Educação Inclusiva 

• O programa alcançou 2.841 pessoas. 

• Os sete encontros mensais envolveram, no total, 359 participantes e trataram dos 

seguintes assuntos: deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, surdez, 

deficiência visual, sequelas de paralisia cerebral, transtorno do déficit de atenção 

e hiperatividade, além de tratar sobre a saúde mental e o trabalho do educador. 

• Doação de 447 livros para as escolas contempladas no projeto Educação 

Inclusiva - Partilhar, Envolver e Incluir (Centro Infantil Municipal Wilma da Costa 

Pinto Afonso e Escola Municipal João Batista Machado de Brito) – ambas em 

Betim.  

• Foram realizados 10 encontros com famílias, sendo oito no ambiente escolar e 

dois durante excursões a museus. 

Figura 8.  Resultados obtidos pelo Instituto Ester Assumpção - ano 2016. 
Fonte: documentos internos. 

 

O crescimento registrado em 2016 resultou de um trabalho orientado ao 

fortalecimento de relações com atores regionais. Desde 2011, foram atendidas 

pelo Instituto 350 pessoas portadoras de deficiência. Esses resultados foram 

potencializados por meio do planejamento estratégico institucional, anteriormente 

mencionado e que contempla ações de longo prazo. 

 

 

http://www.ester.org.br/campanha-educacao-inclusiva
http://www.ester.org.br/campanha-educacao-inclusiva
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4.4 Competências Organizacionais do Instituto Ester Assumpção 

 

O segundo objetivo específico da pesquisa refere-se à identificação das 

competências organizacionais do Instituto Ester Assumpção. Nesse sentido, 

foram determinantes as entrevistas realizadas com os dirigentes. 

 

A caracterização das competências organizacionais, conforme propõem diversos 

autores (Fleury & Fleury, 2001; Hamel & Prahalad, 1990; Ruas, 2005), demanda a 

compreensão acerca do modelo de gestão adotado pela organização. Essas 

competências são de natureza mais geral e envolvem aspectos relacionados ao 

próprio negócio. Na sequência, faz-se breve descrição da configuração do modelo 

de gestão adotado pelo Instituto Ester Assumpção.  

 

O referido modelo valoriza a profissionalização dos membros do Instituto, 

conforme se mencionou anteriormente. O conjunto de objetivos e metas que 

orienta o curso das atividades fundamenta-se no planejamento estratégico 

institucional. Por meio dessa abordagem consideram-se as tendências do cenário 

e projeções, inclusive no longo prazo, que já contempla ações para os anos 2020 

e 2025. 

 

O Instituto Ester Assumpção tem procurado aprimorar as práticas de gestão 

adotadas. Nesse sentido, tem buscado o apoio de diversas instituições. A parceria 

com a Fundação Dom Cabral é considerada essencial para potencializar o 

desempenho do Instituto. No plano internacional, merecem destaque experiências 

que envolvem a Universidade de Salamanca, na Espanha, e mais 

especificamente o Instituto Universitário de Integração da Comunidade (INICO) 

que, há 20 anos, estuda o emprego apoiado. A noção de emprego apoiado refere-

se à construção de um ambiente normalizado e adequado para a atuação do 

profissional que recebe acompanhamento constante por parte da organização. 

 

Verificou-se que o vínculo com a academia é outra iniciativa importante. Dois 

membros da equipe permanente do Instituto têm ingressado em cursos de pós-

graduação stricto-sensu, em nível de doutoramento. Essa interface com 
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instituições de ensino e pesquisa favorece a ampliação do nível de conhecimento 

e a atualização dos profissionais que buscam níveis mais elevados de formação.  

 

Entende-se que o conhecimento obtido poderá ser partilhado e aplicado no 

contexto do Instituto Ester Assumpção. Nota-se, portanto, a preocupação com a 

profissionalização do quadro permanente e dos esforços orientados à aquisição 

de expertise. São também considerados profícuos os trabalhos realizados com a 

participação da Associação Nacional de Emprego Apoiado e consultores que 

atuam no estado de São Paulo e desenvolvem atividades no campo da inclusão.  

 

A convergência de esforços entre esses diversos atores tem gerado resultados 

positivos. Entre eles, destaca-se uma experiência denominada “oficina protegida” 

ou “escola especial” que, segundo o entrevistado 2, envolve a construção de 

ambientes diferenciados e adequados para pessoas com deficiência. 

     

O posicionamento do Instituo Ester Assumpção, em um contexto dinâmico e 

marcado por múltiplas demandas, requer a atenta observação das tendências do 

cenário. Torna-se fundamental a busca de sintonia com os ambientes interno e 

externo, como afirmou um dos entrevistados: 

 

Em relação ao ambiente externo, o Instituto acompanha as tendências e 

monitora os diversos editais e demandas das empresas parceiras. No que 

se refere ao contexto interno, são realizadas reuniões mensais de AGM 

envolvendo diretores e membros da equipe de apoio (Entrevistado 1). 

 

Isso posto, Ruas (2005) considera as seguintes competências organizacionais: 

competências organizacionais básicas que contribuem para a sobrevivência da 

organização no médio prazo; competências organizacionais seletivas que 

garantem uma posição de liderança; competências organizacionais essenciais 

que diferenciam a organização no espaço de competição internacional, 

contribuindo para uma posição de pioneirismo. 

 

Na pesquisa realizada, privilegiou-se a identificação das competências 

organizacionais básicas do Instituto Ester Assumpção. Essa escolha fundamenta-
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se na dificuldade que os gestores encontram ao tentar definir com clareza as 

competências seletivas e essenciais de suas organizações. Essas competências 

mais amplas têm sido amplamente criticadas por seu caráter efêmero, já que 

pressupõem o domínio de certos recursos dotados de características difíceis de 

serem encontradas. As competências essenciais “são entendidas (Barney; 

Muhanna, 2004; Peng, 2008) como um conjunto de capacidades VRIO (Valiosas, 

Raras, difíceis de Imitar e que a Organização consegue implementar)” (Ribeiro, 

Gonçalves, Souza, Borges, Barakat & Veiga, 2009, p. 1). 

 

Por seu turno, as competências organizacionais básicas podem ser identificadas 

de forma mais precisa, já que se relacionam de forma imediata à dinâmica 

funcional e operacional da organização e lhe garantem a manutenção das 

atividades no médio prazo. 

 

No caso do Instituto Ester Assumpção, a partir da visão de seus dirigentes, foram 

citadas as competências organizacionais básicas mostradas na Tabela 5.   

 

Tabela 5 

Competências organizacionais do Instituto Ester Assumpção 

Competências Organizacionais Básicas Descrição 

Reputação institucional Imagem idônea e comprometida com a inclusão 
social. 

Profissionalismo Aplicação de metodologias consistentes por equipe 
capacitada 

Capacidade de interagir com organizações 
empresariais e educacionais 

Construção de relações sérias e éticas com os 
diversos tipos de públicos 

Estrutura de recursos tecnológicos Aparato tecnológico adequado, constituído por 
tecnologias de gestão e recursos de informação e 
comunicação, tais como internet, aparelhos de 
telefonia, recursos de mídia, etc. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Essas competências organizacionais básicas foram desenvolvidas ao longo do 

tempo e resultaram de um processo de maturação e acúmulo de experiências. 

Nesse sentido, autores como Hamel & Prahalad (como citado em Fleury & Fleury, 

2001) consideram que as competências podem ser o resultado da excelência em 

qualquer função do negócio e são resultantes do aprendizado coletivo na 

organização. 
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Elas foram potencializadas por meio da aplicação de diversas metodologias de 

gestão que são próprias das organizações privadas, tais como: Plan, Do, Check, 

Action (PDCA), análise forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (SWOT) e 

técnicas de gestão de projetos.  

 

Um dos entrevistados explicou que, para além da utilização dessas metodologias, 

os valores que orientam a atuação do Instituto são relevantes: 

 

São utilizadas metodologias do setor privado que favorecem o 
enfrentamento dos desafios e contribuem para fazer “as coisas 
acontecerem”. Os valores que orientam a atuação do Instituto são 
consolidados no dia a dia com base em uma causa bem definida, toda a 
equipe se identifica com a questão da inclusão (Entrevistado 1). 

 

A utilização de metodologias, a consolidação dos valores institucionais e a busca 

de comprometimento com a causa defendida pelo Instituto são essenciais, como 

revela o fragmento de fala a seguir: 

 

Esses princípios são importantes, sobretudo porque se espera que, no 
futuro, o Instituto seja uma referência no campo da inclusão e um 
multiplicador de conceitos, sobretudo da ferramenta denominada IGMI. 
Espera-se que as pessoas possam colaborar de maneira participação e 
efetiva na inclusão da PcD, na escola e na empresa, sem caráter 
assistencialista (Entrevistado 2). 

 

 

Ao longo de sua trajetória, o Instituto tem buscado diversas práticas para melhorar 

a qualidade de suas ações. No ano de 2002, a abordagem de gerenciamento de 

projetos sociais foi adotada pelo Instituto com o apoio de profissionais vinculados 

à Universidade Federal de Minas Gerais. A metodologia do marco lógico 

favoreceu uma visão mais objetiva por parte dos dirigentes, na medida em que 

estimulou o estabelecimento de critérios e a definição de objetivos, indicadores, 

fontes de verificação e referenciais para a análise dos riscos inerentes aos 

diversos projetos. Deve-se destacar que, naquele ano, o Instituto adotou o Project 

Management for Development (PMDPRO), uma abordagem orientada ao 

gerenciamento de projetos no terceiro setor. 
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Os dirigentes têm procurado favorecer a construção e a manutenção de 

competências organizacionais do Instituto. O desempenho geral, portanto, tem 

sido mensurado com base em diversos indicadores de gestão e por meio do 

constante monitoramento das atividades. O Instituto recebe apoio da Fundação 

Dom Cabral e realiza reuniões periódicas para acompanhamento do trabalho.   

 

Um dos entrevistados opinou: 

 

O Instituto sempre buscou a eficiência e eficácia. Concretamente; fazem-se 
reuniões de Avaliação Geral Mensal (AGM) com a participação da 
Fundação Dom Cabral que, desde 2011, tem parceria com o Instituto. 
Essas reuniões visam fortalecer os processos de gestão e mensurar os 
resultados obtidos. Elas envolvem a diretoria, a superintendência e os 
coordenadores de áreas. Faz-se a utilização de um painel de indicadores, 
nos moldes do Balanced Score Card (BSC), com foco nas seguintes 
dimensões: trabalho, educação, comunicação e gestão. Essas ferramentas 
ajudam apurar os resultados com eficiência e utilizar bem os recursos 
planejados, além de favorecerem a eficácia (Entrevistado 2). 

 

Além desses apontamentos, o planejamento estratégico institucional, mencionado 

anteriormente, também representa uma alternativa que potencializa e direciona o 

Instituto Ester Assumpção e favorece a manutenção de suas competências 

organizacionais. 

 

4.5 Competências Profissionais da Equipe Permanente  

 

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi assim definido: “identificar as 

competências profissionais requeridas da equipe permanente”.  Para tanto, fez-se 

necessária a descrição da atividade de gestão de pessoas no âmbito do Instituto 

Ester Assumpção. A literatura especializada sinaliza a relevância dessas 

atividades no processo de construção de competências profissionais. Priorizaram-

se, nesta pesquisa, as competências dos profissionais que atuam na estrutura 

administrativa e, no dia a dia, estabelecem contatos e relações com os diversos 

públicos atendidos. Eles são membros do quadro permanente, sendo 

responsáveis por manter o Instituto em curso. 
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Contudo, deve-se destacar que diversos outros profissionais também atuam no 

Instituto e prestam serviços especializados de acordo com as demandas. Esses 

são convocados de forma esporádica e contribuem pontualmente em situações 

específicas. Embora se reconheça a importância deles para o Instituto, não foram 

alvo desta pesquisa, que, conforme o escopo determinado, tratou apenas do 

quadro permanente de empregados. 

 

A atividade de gestão de pessoas, no Instituto, é uma atribuição do próprio 

superintendente. A estrutura não comporta um departamento de pessoal. Mesmo 

não havendo um processo de planejamento específico para a gestão de recursos 

humanos, há um profissional que executa rotinas de gestão de pessoas. Para a 

avaliação do perfil profissional, adotam-se um software denominado RH Profiler e 

uma metodologia de base, o DISC, que classifica as pessoas nas seguintes 

categorias: municiadoras, executoras, planejadoras e analíticas. Esse software 

possibilitou avanços em termos de adequação do perfil de mão de obra e 

comunicação, ao permitir um feedback mais efetivo. 

 

Segundo o entrevistado 2, “no médio prazo, o Instituto espera ter um 

direcionamento sobre a gestão de RH”, que permitirá um plano de cargos e 

salários para os funcionários, levando em conta a sua participação efetiva nos 

resultados alcançados.  

 

O Instituto também faz uso de um mapa de competências da pessoa, que difere 

dos tradicionais testes psicológicos. Semestralmente, realiza-se a avaliação da 

equipe e compara-se o conhecimento adquirido pelos funcionários com as 

informações disponíveis no software RH Profiler. 

 

Em relação à captação de candidatos, segundo o entrevistado 2, a adequação do 

perfil é o aspecto determinante para a contratação. Nesse sentido, a classificação 

segundo a metodologia DISC tem sido fundamental. A formação geral não é um 

requisito crítico. Somente em casos especiais, quando há exigência de algum tipo 

de formação específica, esse quesito torna-se indispensável.  
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No que se refere aos esforços de formação profissional, o Instituto não adota 

práticas sistemáticas. As iniciativas decorrem das demandas. Os cursos são a 

alternativa mais frequente e o Instituto estimula a formação de seus membros. 

Nesse sentido, há flexibilização de horários para facilitar a participação nas aulas. 

Isso tem sido frequente com os dois alunos que fazem curso de doutoramento. 

Em decorrência de restrições orçamentárias não há estímulos financeiros para 

todos os membros, mas eles ocorrem ainda que de forma tímida. Em alguns 

casos, o Instituto custeia parte da mensalidade do curso escolhido pelo 

funcionário; outras vezes, a estadia e o transporte utilizado. 

 

Conforme o Entrevistado 5 afirmou: “o Instituto permite a flexibilização de 

horários, pois espera um funcionário capacitado e, portanto, favorece essa 

capacitação”.  

 

Apesar das restrições, a preocupação com a capacitação e desenvolvimento dos 

membros do Instituto é evidente. O Entrevistado 2 chegou a afirmar: “o Instituto 

gostaria de ter toda a equipe qualificada no PMDPRO, mas ainda não obteve 

recursos para isso”. 

 

Sobre as oportunidades de progressão, em 2011 foi realizado estudo de cargos e 

salários com assessoria da Fundação Dom Cabral. Contudo, embora tenha sido 

elaborada uma tabela com a classificação de cargos, ela ainda não tem sido 

utilizada. Porém, a evolução na carreira acontece. O Entrevistado 2 mencionou os 

seguintes exemplos: “uma estagiária foi contratada como assistente e, agora, foi 

promovida para analista” (Entrevistado 2). Todavia, ele reconheceu: “falta alguém 

para cuidar melhor do plano de carreiras dos funcionários do Instituto”. 

 

A avaliação de desempenho individual é baseada em formulários de Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI). Segundo o Entrevistado 2, houve tentativas de 

implantação de meritocracia e remuneração variável, mas devido à falta de um 

plano mais consistente de cargos e salários não ocorreram avanços. Deve-se 

considerar que, como ocorre em micro e pequenas empresas, o Instituto carece 

de práticas mais robustas de recursos humanos. 
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A retenção de talentos no Instituto foi favorecida pelo software RH Profiler, 

segundo o Entrevistado 2. Deve-se considerar que o quadro funcional duplicou 

em seis anos, hoje totalizando 16 pessoas. Na visão do Entrevistado 2, percebe-

se o comprometimento ético do Instituto para com os funcionários. “O Instituto 

nunca atrasou salário e tem conseguido honrar seus compromissos, com respeito 

aos trabalhadores. Causa social sim, mas com profissionalismo” (Entrevistado 2). 

 

Quando arguidos acerca dos motivadores que estimularam o ingresso no Instituto, 

os respondentes apresentaram diversas respostas. De forma geral, pode-se 

perceber nos fragmentos a seguir a relevância da identificação de cada um deles 

com a questão da inclusão social: “possibilidade de assumir um novo desafio 

profissional, pois era de TV” (Entrevistado 3); “o que motivou foi a causa do 

Instituto [inclusão social]” (Entrevistado 4); “oportunidade de atuar na área social”  

(Entrevistado 5); “fui motivado pela causa do Instituto” (Entrevistado 6); “em 

primeiro lugar, a identificação com causa do Instituto, por acreditar no projeto. 

Outro motivador foi a possibilidade de atuar na estruturação de atividades com 

foco na questão da inclusão” (Entrevistado 7); “o desafio de contribuir para a 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho; isso foi instigante” 

(Entrevistado 8). 

 

A equipe permanente do Instituto congrega profissionais com competências 

diferenciadas e inclui, em seu quadro profissional, pessoas com deficiências. 

Essa diversidade decorre das características específicas de cada uma das áreas 

da estrutura organizacional, tais como marketing, finanças, etc. Contudo, entende-

se que, para atuar no Instituto, há um conjunto de competências básicas e de 

caráter mais genérico requerido dos membros. Deve-se considerar que a 

metodologia de base, DISC, permite a classificação do perfil profissional numa 

das seguintes categorias: municiadoras, executoras, planejadoras e analíticas. 

 

Em relação à identificação das competências profissionais básicas requeridas dos 

empregados da equipe permanente, foram apurados os resultados a seguir. As 

competências individuais básicas citadas estão descritas na Tabela 6. 
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Tabela 6 

Competências profissionais básicas 

Competências Descrição 

Identificação com a causa do 
Instituto 

Sentir-se sensibilizado pela questão da inclusão e desejar 
contribuir de forma efetiva. 

Simpatia no trato com as pessoas Demonstrar amabilidade e educação ao lidar com os 
diversos públicos. 

Capacidade de relacionamento Facilidade de estabelecer contatos e promover 
relacionamentos. 

Capacidade de planejamento Estabelecer metas e critérios de forma sistemática para a 
resolução de determinado problema, com clareza e 
objetividade. 

Formação continuada Atualizar-se e buscar de forma permanente novos 
conhecimentos para superar os desafios. 

Comunicação Expressar as ideias com clareza por meio dos diversos 
tipos de linguagem, priorizando a escuta e colocando-se no 
lugar do outro. 

Proatividade Agir com independência e responsabilidade, antevendo 
possíveis impasses e buscando novas soluções. 

Resiliência Capacidade de manter-se motivado e confiante para 
superar os desafios. 

Energia Capacidade de manter níveis satisfatórios de desempenho 
em situações que geram desgaste e pressão. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Um dos entrevistados explicou que a proatividade é uma competência importante, 

porque “não há ninguém mandando fazer isto ou aquilo. O profissional deve 

entender o que precisa fazer e o que se espera dele; buscar conhecimento 

externo dos processos do Instituto” (Entrevistado 5). 

 

Foram destacados como desafios relacionados ao desenvolvimento de 

competências profissionais: “estar aberto para se aprimorar em diversas áreas” 

(Entrevistado 3); “o desafio é se conhecer; ter interesse em se desenvolver” 

(Entrevistado 5)  

 

Em relação à classificação das competências pelo grau de importância, a Tabela 

7 é esclarecedora. 
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Tabela 7 

Competências básicas segundo colaboradores internos do Instituto. 

Competências profissionais básicas segundo colaboradores do Instituto Mp 

Trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas  (atuar de forma colaborativa em 
equipes de trabalho e estimular o desenvolvimento das pessoas)  

4,428571 

Pensamento crítico (analisar e avaliar ideias, questionar e propor novas alternativas) 4,428571 

Adaptabilidade e flexibilidade (adaptar-se rapidamente a diversas situações e 
contextos) 

4,428571 

Planejamento e organização  (determinar metas e prioridades, especificar etapas, 
ações, prazos e recursos para alcançar os objetivos) 

4,000000 

Qualidade no trabalho (buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma 
postura de aprendizagem constante) 

3,714286 

Visão sistêmica (compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e 
ameaças e entender a dinâmica da empresa) 

3,285714 

Pensamento conceitual (compreender situações complexas, problemas e relações que 
não estão claras, construir modelos e conceitos) 

2,714286 

Negociação  (negociar os melhores acordos e criar um ambiente propício à 
colaboração, fortalecendo as relações) 

2,714286 

Orientação a resultados (agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de 
decisões) 

2,714286 

Domínio de tecnologias de informação (utilizar as tecnologias de informação e 
comunicação de forma eficaz) 

2,714286 

Tomada de decisão (avaliar diversas opções e selecionar a alternativa adequada com 
base nas circunstâncias e recursos disponíveis) 

2,714286 

Comunicação (estabelecer uma comunicação clara, escutando os outros e estimulando 
o compartilhamento de informações) 

2,714286 

Domínio pessoal (manter autocontrole, domínio das próprias emoções em contextos de 
estresse) 

2,571429 

Aprendizagem contínua (buscar e compartilhar informações úteis para a solução de 
problemas) 

2,285714 

Capacidade empreendedora (provocar mudanças, aproveitar oportunidades e buscar 
padrões mais elevados de competitividade) 

2,285714 

Energia (demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em jornadas prolongadas 
e prazos reduzidos, sem se deixar abater) 

2,142857 

Orientação ao cliente (manter o foco na satisfação das expectativas e das 
necessidades dos clientes) 

2,142857 

Tolerância à pressão (trabalhar com determinação e perseverança em situações de 
estresse) 

2,000000 

Construção de relações com cliente (estabelecer parcerias e envolver-se com os 
clientes para oferecer soluções) 

2,000000 

Criatividade e inovação (pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas e 
agregar valor ao Instituto) 

1,857143 

Liderança (exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, estimulando o 
envolvimento e a inovação) 

1,857143 

Conhecimento do contexto de atuação (compreender as necessidades dos clientes e 
prever tendências) 

1,714286 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Observa-se que se destacaram as seguintes competências: trabalho em equipe e 

desenvolvimento de pessoas; pensamento crítico; adaptabilidade e flexibilidade; 

planejamento e organização; e qualidade no trabalho.  

 

Deve-se notar que o trabalho em equipe novamente recebeu destaque. Por se 

tratar de um locus marcado por rotinas administrativas, a competência, 

planejamento e organização também se destacaram pela importância. O foco na 

qualidade do trabalho reflete a preocupação com excelências nos serviços 

prestados pelo Instituto, que tem sustentado sua atuação ao longo de sua 

trajetória. 

 

Pode-se observar que as competências “criatividade e inovação”, “liderança” e 

“conhecimento do contexto de atuação da Instituição” não foram destacadas. 

Contata-se que essas competências, de fato, não são relevantes para os 

empregados que atuam em cargos operacionais e executam procedimentos 

predeterminados.  

 

Deve-se destacar que as competências elencadas são consideradas básicas ou 

fundamentais para qualquer membro que deseja ingressar no Instituto. 

Evidentemente, outras competências de natureza específica são requeridas em 

cada uma das áreas, conforme a ocupação desempenhada. Como já dito, essas 

competências específicas não foram alvo da pesquisa, dada a diversidade de 

alternativas e o nível de restrição de cada uma delas. O interesse de pesquisa 

incidiu sobre aquelas competências mais gerais e que de certa maneira sinalizam 

nuanças do contexto de trabalho do Instituto. 

 

4.6  Práticas Orientadas ao Desenvolvimento de Competências Individuais 

 

O quarto objetivo específico da pesquisa refere-se às práticas adotadas pelo 

Instituto para o desenvolvimento de competências organizacionais e profissionais. 

Em relação às competências organizacionais, explicou um dos entrevistados: 
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As competências organizacionais são desenvolvidas por meio da 
profissionalização das equipes, do estabelecimento de objetivos bem 
definidos, da relevância da causa [inclusão social] e do empenho do 
Instituto no processo de negociação e na relação com as organizações 
(Entrevistado 1). 

 

No caso das competências individuais, segundo o entrevistado 2, a construção 

ocorre por meio de um “estudo sistemático do perfil do colaborador e realização 

de treinamentos de acordo com a demanda”. O Instituto também adota outras 

iniciativas, tal como: estímulo aos estudos por meio da flexibilização de horários, 

palestras e oficinas.  

 

O entrevistado 2 afirmou que há necessidade de aprimorar o processo: 

 

O desenvolvimento de competências ocorre de acordo com as demandas. 
Por se tratar de uma estrutura profissionalizada, há necessidade de se 
buscar avanços por meio do prévio mapeamento de necessidades e o 
posterior desenvolvimento de competências profissionais (Entrevistado 2). 

 

Quando arguidos acerca do assunto, os funcionários responderam: “participação 

em diversos cursos” (Entrevistado 4); “cursos presenciais e on-line, palestras, 

participação em eventos” (Entrevistado 5); “cursos, palestras, workshops, 

realização de pesquisas por conta própria” (Entrevistado 6). 

 

Outros entrevistados reconheceram os esforços realizados pelo Instituto. “O 

Instituto permite a flexibilização de horários e oferece patrocínio” (Entrevistado 3); 

“os funcionários são instigados a estudarem de forma permanente, se 

aprimorando; às vezes por meio de cursos internos promovidos pelo próprio 

Instituto” (Entrevistado 8). 

 

Os respondentes citaram, ainda, as seguintes alternativas que a seguir foram 

elencadas com base na frequência das respostas: participação de eventos 

(congressos e seminários temáticos); participação em cursos; observação dos 

colegas; palestras. 
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Observa-se que, apesar das restrições, o Instituto Ester Assumpção tem envidado 

esforços para capacitar seus membros. Além dos incentivos oferecidos pela 

direção, a iniciativa e o interesse dos profissionais também representam aspectos 

relevantes. Considerando-se o porte do Instituto, nota-se que a visão é de 

vanguarda, imperando a crença de que, por meio da educação e aquisição de 

conhecimentos, poderão ser obtidos resultados mais consistentes e mais 

contribuição para o Instituto. 

 

O próximo capítulo apresenta as considerações finais desta pesquisa. 
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5 Considerações Finais 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral “analisar o processo de construção de 

competências organizacionais e profissionais no Instituto Ester Assumpção”. A 

partir do processo investigativo realizado pode-se considerar que este objetivo foi 

alcançado.  

 

O Instituto Ester Assumpção caracterizou-se por se tratar de organização de 

pequeno porte, orientada por uma perspectiva empreendedora. O revigoramento 

das atividades, a partir da refundação do Instituto, demonstra o respeito pelo 

legado deixado pela Sra. Ester Assumpção, fundadora da organização. Apesar do 

porte, os dirigentes enfatizam a profissionalização dos membros com o intuito de 

prover resultados de elevada qualidade. Esse posicionamento tem contribuído 

para a construção de uma imagem positiva e excelente reputação perante o 

mercado. O estabelecimento de novas linhas de atuação, em 2011, foi importante 

para consolidar as atividades nos campos da educação e do trabalho inclusivo. A 

contribuição do Instituto Ester Assumpção foi significativa no contexto regional. 

Para além dos serviços oferecidos, deve-se destacar também a produção de 

materiais que são referências para o estudo da inclusão social na região 

metropolitana de Belo Horizonte. Diversos documentos puderam ser 

disponibilizados no site institucional. 

 

A gestão profissionalizada do Instituto Ester Assumpção estimula a utilização de 

sofisticadas abordagens de Administração. Nesse sentido, o planejamento 

estratégico institucional favorece uma visão sistêmica do Instituto e a análise de 

limites e possibilidades inerentes ao cenário econômico, político e social. 

Favorece, ainda, a definição da visão, missão e valores institucionais.  

 

Observou-se que o Instituto possui ampla rede de parceiros que congregam 

organizações dos mais variados segmentos, demonstrando sua competência para 

estabelecer conexões e relacionamentos com diversos agentes.   
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O trabalho em equipe, no ambiente interno, é um aspecto relevante que 

caracteriza a dinâmica funcional do Instituto Ester Assumpção. Nessa direção, a 

interação entre as diversas áreas e entre os ocupantes dos diversos cargos tem 

sido estimulada. O Instituto tem intensificado suas atividades nos últimos anos e 

envidado esforços para a capacitação da equipe gestora. 

 

Entre as competências organizacionais, destacaram-se a reputação do Instituto 

perante o mercado, o grau de profissionalismo da equipe, a capacidade de 

interagir com organizações de diversas naturezas (educacionais e empresariais) e 

a capacidade de prover uma robusta estrutura de recursos tecnológicos. Essas 

competências têm sido potencializadas por meio da elaboração do planejamento 

estratégico e utilização de metodologias de ponta, tais como: PDCA, análise 

SWOT, técnicas de gerenciamento de projetos e PMDPRO. Deve-se destacar o 

desenvolvimento de uma abordagem inovadora denominada IGMI, que é uma 

ferramenta para medir e avaliar o nível de atitudes e ações inclusivas que uma 

empresa realiza na busca da construção de um ambiente organizacional que seja 

favorável à inclusão de trabalhadores com deficiência. 

 

As competências profissionais básicas requeridas dos membros da equipe 

permanente do Instituto foram, nesta ordem: trabalho em equipe e 

desenvolvimento de pessoas; pensamento crítico; adaptabilidade e flexibilidade; 

planejamento e organização; e qualidade no trabalho. Essas competências 

reforçam aspectos marcantes da dinâmica funcional do Instituto, tais como a 

interação dos funcionários por meio do trabalho em equipe e a qualidade do 

trabalho, que têm sido responsáveis pela manutenção da excelente reputação 

perante a sociedade. 

 

No âmbito organizacional, em relação à descrição das práticas utilizadas para o 

desenvolvimento de competências organizacionais e profissionais, revelaram-se 

fundamentais alguns aspectos, a saber: a visão de vanguarda da equipe gestora, 

os esforços de aquisição de novas tecnologias de gestão e a adoção do 

planejamento estratégico. Nas competências profissionais evidenciaram-se como 

vias: a participação em cursos, eventos e observação de pares.   
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Finalmente, pode-se considerar que o Instituto Ester Assumpção se situa em um 

patamar diferenciado, tendo em vista o grau de profissionalismo da equipe e o 

aparato tecnológico de gestão. Tornou-se evidente a relevância da gestão na 

articulação e provisão de recursos necessários à construção de competências 

organizacionais e profissionais no âmbito do Instituto Ester Assumpção. 

 

A título de recomendação gerencial, sugere-se ao Instituto o estabelecimento de 

um processo de acompanhamento da pessoa com deficiência incluída no 

mercado formal de trabalho, tendo em vista que o objetivo institucional é contribuir 

para que a pessoa com deficiência alcance sua interdependência profissional, 

pessoal e financeira. 

 

O número de participantes do processo investigativo pode ser considerada um 

limitação da pesquisa. 

 

Sugerem-se futuras pesquisas sobre o tema a partir dos seguintes enfoques: 

 

a) Pesquisa envolvendo colaboradores externos, parceiros e clientes do 

Instituto Ester Assumpção; 

b) Estudo comparativo envolvendo outras ONGs que atuam com inclusão 

social; 

c) Estudo sobre a influências das tecnologias de gestão na dinâmica funcional 

do Instituto. 
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Apêndices 
 
Apêndice A - Aderência do projeto à linha de pesquisa 

 

Área de Concentração: Gestão em Organizações  

Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 

Projeto: Competências e Comportamento Organizacional 

Coordenação: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima 

Este projeto investiga a construção de competências em organizações, 

considerando variáveis do comportamento organizacional e suas interfaces em 

diversos contextos. Aborda as práticas adotadas por organizações empresariais e 

não empresariais e discute as possibilidades e limites inerentes ao tema. 

Contempla diversas perspectivas teóricas e combina metodologias qualitativas e 

quantitativas de pesquisa. Recuperado de: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4718400T4. 

 

Situação: em andamento.  

Natureza: pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado profissional: 09 

 

Integrantes: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - Coordenador / Domingos 

Antonio Giroletti - Integrante / Vera L. Cançado - Integrante / Silvano Aragão - 

Integrante / André Luiz de Menezes Duarte - Integrante / Flávia Rodrigues de 

Freitas - Integrante / Paulo Dias de Almeida - Integrante / Fabrício Veiga Costa - 

Integrante - Marcelo Agenor Espindola - Integrante. Rhaymer Campelo – 

Integrante. Rômulo Alvarez - Integrante. Daniele Patury - Integrante. Gleison 

Ataliba – Integrante. 

 

Número de produções C, T & A: 19 / Número de orientações: 05 
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Apêndice B - Carta de apresentação 

 

Belo Horizonte, novembro de 2016. 

 

 

Prezado (a) Senhor (a); 

 

 

Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 

Leopoldo e estou realizando uma pesquisa acadêmica intitulada “Construção de 

Competências em Organização do Terceiro Setor: estudo no Instituto Ester 

Assumpção”, sob a orientação do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

 

Para enriquecer o estudo, faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para 

tanto, gostaria de contar com a sua colaboração, concedendo-me uma breve 

entrevista.  

 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos pelo 

e-mail: ggiovani1971@gmail.com. 

 

A identificação dos respondentes não é obrigatória. 

 

 

Atenciosamente; 

 

 

Gleison Giovani Ataliba Pereira  

Mestrando em Administração Profissional 

Fundação Pedro Leopoldo 
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Pesquisa sobre construção de competências  

 

 

Eu, __________________________________________________, aceito 

livremente participar como entrevistado na pesquisa sobre construção de 

competências no Instituto Ester Assumpção. Esta pesquisa visa à elaboração do 

trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional de Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo do mestrando Gleison Giovani Ataliba Pereira, 

orientado pelo Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. O objetivo é analisar 

como o Instituto Ester Assumpção atua na construção de competências 

organizacionais e profissionais. Estou ciente de que as entrevistas serão 

gravadas sem a identificação do entrevistado, sendo analisadas de forma 

agregada, garantindo, assim, sua confidencialidade, privacidade e anonimato, não 

correndo riscos de que minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra 

mim. Estou ciente, também, de que posso recusar a participar ou retirar-me sem 

necessidade de qualquer consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que 

isso me traga alguma punição. Estou ainda ciente de que se tiver qualquer 

reclamação posso procurar a Fundação Pedro Leopoldo. Após convenientemente 

esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em 

participar desta pesquisa. 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de ________ 

 

 

Assinatura do Entrevistado                    Assinatura do Pesquisador 

 

Mestrando: Gleison Giovani Ataliba Pereira - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(ggiovani1971@gmail.com) 

 

Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(reginaldo.lima@fpl.edu.br) 
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Apêndice D - Roteiro para a entrevista com dirigentes 

 

Roteiro de entrevista – dirigentes 

 

Os fatores contextuais (transformações sociais, políticas e econômicas no macro 

contexto) produziram impactos nas práticas adotadas? Comente. 

 

Qual é sua opinião acerca da incorporação de princípios de gestão profissional no 

INSTITUTO? 

 

O INSTITUTO implantou alguma(s) prática(s) para melhorar a eficiência e eficácia 

nos últimos anos? Em caso afirmativo, quai(s)? 

 

A gestão do INSTITUTO é influenciada por outros atores? Em caso afirmativo, 

quais? 

 

Que fatores influenciam para que o INSTITUTO aprimore suas práticas de 

gestão? 

 

Quem é o responsável pela atividade de gestão de pessoas no INSTITUTO? 

 

Como ocorre a captação (recrutamento e seleção) dos profissionais? 

 

Quais sãos os aspectos determinantes para a contratação deles? 

 

O INSTITUTO adota alguma prática relacionada ao desenvolvimento dos 

profissionais (treinamentos, ações formativas)? 

 

Existem oportunidades de progressão, em termos de carreira? 

 

Como ocorre a valorização dos profissionais? 
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Quais são as principais práticas da gestão de pessoas adotadas para reter os 

profissionais? 

 

Quais são as competências organizacionais do Instituto Ester Assumpção que o 

distinguem em seu contexto de atuação?  

 

Como essas competências organizacionais foram desenvolvidas? 

 

Quais são as competências básicas para um indivíduo atuar no Instituto Ester 

Assumpção? 

 

Como o Instituto Ester Assumpção promove a construção de suas competências 

organizacionais (aquelas que a distinguem em seu contexto de atuação)? 

 

Como o Instituto Ester Assumpção promove a construção de suas competências 

profissionais? 

 

Descreva os resultados obtidos pelo Instituto Ester Assumpção ao longo de sua 

atuação. 

 

Quais são os desafios enfrentados pelo Instituto Ester Assumpção em seu 

contexto de atuação? 

 

Fique à vontade para comentar algum aspecto que julga importante e que não 

tenha sido abordado durante a entrevista. 

 

 

Muito obrigado! 
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Apêndice E - Roteiro de entrevista – profissionais 

 

 

Cargo do entrevistado: 

Tempo de atuação no Instituto Ester Assumpção: 

Sexo: 

Idade: 

 

Qual foi a motivação para você ingressar no Instituto Ester Assumpção? 

 

Quais são as competências básicas para um indivíduo atuar no Instituto Ester 

Assumpção? 

 

Como no Instituto Ester Assumpção promove a construção de suas competências 

profissionais? 

 

Como você procura desenvolver as competências requeridas em seu contexto de 

atuação? 

 

Quais são os desafios relacionados ao desenvolvimento de competências 

profissionais? Comente. 

 

Fique à vontade para comentar algum aspecto que julga importante e que não 

tenha sido abordado durante a entrevista. 

 

 

Muito obrigado! 
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Apêndice F – Caracterização dos entrevistados 

 

Entrevistado 1 

Cargo: coordenadora da área do trabalho inclusivo 

Sexo: feminino 

Tempo de atuação no IEA: 3 anos 

 

Entrevistado 2 

Cargo: superintendente do Instituto 

Sexo: masculino 

Tempo de atuação no IEA: 12 anos 

 

Entrevistado 3 

Cargo: jornalista 

Sexo: feminino 

Tempo de atuação no IEA: 3 anos 

 

Entrevistado 4 

Cargo do entrevistado: analista administrativo-financeira 

Sexo: feminino 

Tempo de atuação no IEA: 7 anos 

 

Entrevistado 5 

Cargo: analista 

Sexo: feminino 

Tempo de atuação no IEA: 6 meses 

 

 

Entrevistado 6 

Cargo: analista de projetos inclusivos 

Sexo: masculino 

Tempo de atuação no IEA: 11 meses 
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Entrevistado 7 

Cargo do entrevistado: assessor de projetos inclusivos 

Sexo: masculino 

Tempo de atuação no IEA: 01 ano 

 

Entrevistado 8 

Cargo do entrevistado: assistente de projetos 

Sexo: feminino 

Tempo de atuação no IEA: 1 ano e 5 meses 
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Apêndice G– Questionário 

 

Em relação ao INSTITUTO, indique seu nível de concordância ou discordância 

em relação a cada par de afirmativas. 

 

Total confiança nos 
subordinados; as ideias 
dos subordinados são 
sempre aproveitadas 

 

O 
discordo 

totalmente 

O  
discordo 

parcialmente 

O  
não concordo 
nem concordo 

O  
concordo  

parcialmente 

O  
concordo  

plenamente 

Funcionários em busca 
da autoerealização; alto 
nível de satisfação; Alto 

nível de 
comprometimento 

O 
discordo 

totalmente 

O  
discordo 

parcialmente 

O  
não concordo 
nem concordo 

O  
concordo  

parcialmente 

O  
concordo  

plenamente 

Em todos os níveis da 
hierarquia; 

compartilhada; total 
participação dos 

subordinados 
 

O 
discordo 

totalmente 

O  
discordo 

parcialmente 

O  
não concordo 
nem concordo 

O  
concordo  

parcialmente 

O  
concordo  

plenamente 

Horizontal e 
autogerenciado; 

Exercido em todos os 
níveis da hierarquia 

 

O 
discordo 

totalmente 

O  
discordo 

parcialmente 

O  
não concordo 
nem concordo 

O  
concordo  

parcialmente 

O  
concordo  

plenamente 

Cooperação 
substancial entre 

equipes; alto nível de 
influência e interação 

entre os departamentos 
da organização 

O 
discordo 

totalmente 

O  
discordo 

parcialmente 

O  
não concordo 
nem concordo 

O  
concordo  

parcialmente 

O  
concordo  

plenamente 

Há recursos 
disponíveis, de modo a 

gerar mudanças. 

O 
discordo 

totalmente 
 

O  
discordo 

parcialmente 

O  
não concordo 
nem concordo 

O  
concordo  

parcialmente 

O  
concordo  

plenamente 

Esforço consciente 
para usar e fomentar de 

todas as formas 
possíveis a capacitação 
dos recursos humanos 

O 
discordo 

totalmente 

O  
discordo 

parcialmente 

O  
não concordo 
nem concordo 

O  
concordo  

parcialmente 

O  
concordo  

plenamente 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Indique o grau de importância de cada uma das competências para a realização 

de seu trabalho no INSTITUTO. 

 

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NOTAS 

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 uma comunicação clara, escutando os outros e 
estimulando o compartilhamento de informações.  

     

Conhecimento do contexto de atuação: compreender as necessidades 
dos clientes e prever tendências. 

     

Construção de Relações com cliente:  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 ao Instituto. 

     

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: 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. 

     

 

Caso queira, cite outras competências importantes que não tenham sido mencionadas: 
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Marque as opções que indicam como você tem procurado desenvolver suas competências 

gerenciais: 

 

 participação em cursos 

 participação em eventos (congressos, seminários, etc.) 

 participação em palestras 

 observando os colegas de trabalho 

 outros:_____________________________ 

 

Muito obrigado! 

 

 

 


