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Resumo

Esta dissertação teve como objetivo geral analisar o processo de desenvolvimento de
competências do gestor de produção em uma multinacional que fabrica dispositivos
de alta tecnologia médica, no estado de Minas Gerais, Brasil. Este objetivo foi
alcançado por meio de pesquisa descritiva e qualitativa, realizada pelo método estudo
de caso, na Valvmed. A coleta de dados envolveu a realização de entrevistas
semiestruturadas com os gestores de produção da empresa e análise de documentos
disponíveis em formato impresso e eletrônico. Os dados obtidos foram submetidos à
análise de conteúdo. Adotou-se como referencial analítico o modelo proposto por
Paiva (2007), que deriva da abordagem de Cheethan & Chivers (1996; 1998; 2000).
O estudo de caso revelou que, na Valvmed, o desenvolvimento de competências do
gestor de produção envolve um processo complexo que congrega diversas iniciativas.
A empresa tem atuado de forma ativa na promoção de ações de capacitação. Os
treinamentos internos e externos e os cursos específicos são ações pontuais e
frequentes realizadas pela empresa. A rotação proporcionada pela job rotation tem
contribuído para a formação dos gestores que, por meio dessa prática, vivenciam
situações e desafios que contribuem para o desenvolvimento de competências. A
empresa também investe na formação dos gestores de produção por meio de bolsas
que incentivam sua participação em cursos de especialização e de idioma. Os
resultados da pesquisa evidenciaram que os gestores têm ciência da relevância das
dimensões técnica e social do trabalho e do papel das pessoas na consecução dos
objetivos organizacionais. O desenvolvimento de competências requer constantes
esforços de capacitação e atualização, em função das variações do contexto e das
exigências do negócio. A Valvmed tem se empenhado no aperfeiçoamento das
competências dos gestores de produção. Os resultados da pesquisa mostram que a
empresa busca inovação e elevados patamares de qualidade, a partir das
competências de seus colaboradores, e tem realizado investimentos nesse sentido.
Os gestores de produção são agentes determinantes nesse processo, que têm
recebido diversos incentivos por parte da Valvmed cujo foco é o desenvolvimento
profissional sustentado em competências.
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Abstract
The aim of this dissertation was "to analyze the process of development of
competences of the manager of production in a multinational that manufactures
devices of high medical technology, in the state of Minas Gerais / Brazil". This objective
was reached through descriptive and qualitative research, performed by the Case
Study method, at Valvmed. Data collection involved semi-structured interviews with
the company's production managers and analysis of documents available in print and
electronic format. The data obtained were submitted to Content Analysis. The model
proposed by Paiva (2007), derived from the approach of Cheethan & Chivers (1996,
1998, 2000), was adopted as an analytical reference. The case study revealed that, in
Valvmed, the development of competencies of the production manager involves a
complex process that brings together several initiatives. The company has been active
in promoting training actions. Internal and external training and specific courses are
timely and frequent actions carried out by the company. The rotation provided by job
rotation has contributed to the training of managers who, through this practice,
experience situations and challenges that contribute to the development of
competencies. The company also invests in the training of production managers
through scholarships that encourage their participation in specialization and language
courses. The results of the research showed that managers are aware of the relevance
of the technical and social dimensions of work and the role of people in achieving
organizational objectives. The development of competencies requires constant training
and updating efforts, depending on the context and the demands of the business.
Valvmed has been committed to improving the competencies of production managers.
The research results show that the company seeks innovation and high levels of
quality, based on the competencies of its employees and has made investments in this
direction. The production managers are determining agents in this process, they have
received several incentives from Valvmed whose focus is professional development
based on competencies.
Keywords: Competencies.
Biomaterials.
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Management.

Innovation.
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1 Introdução

No atual contexto, a busca de competitividade na abordagem da competência tem
estimulado reflexões importantes sobre da geração de valor nas organizações. O
assunto estimulou a produção de uma vasta literatura que congrega perspectivas
teóricas e metodológicas distintas e, às vezes, controversas. Trata-se de um assunto
cuja relevância tem se renovado diante das mudanças verificadas no mundo do
trabalho (Barbosa, 2007, Fleury & Fleury, 2001, Sant’anna, 2002; Lima, Barbosa &
Cintra, 2015).

O modelo da competência considera a relevância da convergência de esforços para
a consecução dos objetivos organizacionais, destacando a necessidade de
alinhamento entre estratégias e ações. O debate sobre competências coloca o
elemento humano como agente central desse processo e, no que se refere ao
desempenho no trabalho, direciona a atenção para a rede de fatores capazes de afetar
a performance do indivíduo. Dutra (2004) considera que a abordagem da competência
permitiu o surgimento de uma lógica de gestão de pessoas mais alinhada com os
objetivos e as expectativas das organizações e dos indivíduos. As transformações na
esfera produtiva e a necessidade de reposicionamento por parte das organizações
representam aspectos essenciais dessa abordagem.

Nas últimas décadas, profundas transformações afetaram o mundo corporativo e
alteraram a dinâmica concorrencial em diversos setores. A intensificação da
globalização e a aplicação de novas tecnologias influenciaram, significativamente, a
dinâmica do trabalho.

Na área da saúde humana, em face das intensas mudanças verificadas ao longo das
últimas décadas, diversas organizações orientaram-se para novos modelos de gestão.

A área conta com uma base produtiva dinâmica e inovativa de bens e serviços,
predominando a ênfase em elevados padrões de qualidade e desempenho. Segundo
Pereira (2018, p. 97), trata-se de um contexto caracterizado por “sistemas complexos,
que

demandam

crescentes

investimentos

em

capacitação,

pesquisa,

desenvolvimento e inovação, a fim de se obter casos de inovações exitosas”. A
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referida autora considera que “a inovação na área da saúde contempla estudo de
excelência, o que demanda investimentos na infraestrutura da Ciência, Tecnologia e
Inovação em Saúde (CT&I/S) articulada com a base industrial, promovendo e
qualificando sua consolidação”. Tal articulação se revela essencial no âmbito do
Complexo Econômico Industrial da Saúde constituído por setores industriais de base
química e biotecnológica (fármacos, medicamentos, imunobiológicos, vacinas,
hemoderivados e reagentes) e de base mecânica, eletrônica e de materiais
(equipamentos mecânicos, eletrônicos, próteses, órteses e materiais).

Embora a Organização Mundial de Saúde (OMS) tenha sinalizado o aumento de
doenças cardíacas no início do século XXI, segundo Oliveira et al. (2010 como citado
em Pires, Bierhalz & Moraes, 2015), nas últimas décadas constatou-se queda na
proporção de mortes ocorridas por essas doenças. Isso se atribui ao crescente avanço
tecnológico e rápido desenvolvimento na área da saúde, principalmente em virtude
das inovações introduzidas nos tratamentos cirúrgicos e medicamentosos. Deve-se
destacar o relevante papel desempenhado pelo setor de biomateriais na
contemporaneidade. De acordo com Pires et al. (2015), os biomateriais compreendem
representativa fração dos produtos utilizados na área de saúde e cuja aplicação na
correção dos mais diversos tipos de problemas remonta à Antiguidade. Do ponto de
vista dessas autoras, biomateriais são definidos como dispositivos que entram em
contato com sistemas biológicos, podendo ser constituídos de compostos de origem
sintética ou natural, assim como de materiais naturais quimicamente modificados.
Alguns deles, como válvulas cardíacas de porcos e retalhos de pele humana, tratados
para uso como implantes, não envolvem necessariamente a fabricação da matériaprima utilizada.

Nesse contexto de instabilidades e marcado por consecutivas inovações, as
competências gerenciais tornaram-se decisivas para a consecução dos objetivos
organizacionais e para a superação de desafios. A discussão sobre competências
gerenciais tem ocupado lugar de destaque nas organizações, na medida em que os
gestores desempenham papel central na operacionalização das estratégias
organizacionais e atuam como interlocutores entre os distintos níveis hierárquicos da
empresa. O exame da literatura especializada permite inferir que há tempos o assunto
tem sido objeto de estudos.
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Esta dissertação aborda o desenvolvimento de competências gerenciais em uma
empresa do setor de biomateriais que fabrica dispositivos inovadores com alta
tecnologia médica. O estabelecimento de diretrizes estratégicas e operacionais, a
captação e aplicação dos diversos recursos e a observância dos rígidos parâmetros
de qualidade são atividades que caracterizam o ambiente da empresa. O cenário
mercadológico é marcado por complexidade, a empresa deve atender aos requisitos
e normas estabelecidas pela legislação e às especificações de organismos de
certificação internacional. A área de produção da empresa desempenha função
essencial, destacando-se o papel do gestor de produção. Trata-se de profissional
especialmente importante para a consecução dos objetivos estabelecidos pela
empresa. São líderes de equipes que atuam na supervisão e coordenação de
processo, na captação, articulação e aplicação dos diversos recursos.

Nas empresas que atuam com biomateriais, o gestor de produção assume papel
relevante na condução das atividades inerentes ao processo produtivo. Slack,
Chambers e Johnston (2009), ao se referirem ao campo industrial, explicam que o
gestor de produção exerce responsabilidade particular para administrar algum ou
todos os recursos envolvidos na função produção. Trata-se de profissional
fundamental, na medida em que a gestão das operações consiste em um desafio
constante, uma vez que mudanças relacionadas ao mercado ou às condições
ambientais, novas tecnologias, novas ideias, no próprio paradigma da empresa,
ocorrem frequentemente e a função de produção terá que entender suas
consequências para responder a elas (Pereira, Carvalho & Santos, 2015, p.5).
Godoy e D’Amélio (2012, p. 622) consideram que o desenvolvimento de competências
gerenciais deveria estimular a responsabilidade social corporativa, a proatividade e a
inovação no âmbito organizacional. Trata-se de um processo complexo que, segundo
elas,

envolvem

duas

perspectivas

integradas:

atribuição

organizacional

e

responsabilidade individual.

Em sintonia com o ponto de vista de autores como Le Boterf (2003) e Zarifian (2001),
Godoy e D’Amélio (2012) reconhecem que o processo de aprendizagem das
competências gerenciais vai além dos meios formais, envolvendo iniciativas informais
relacionadas a vivências, experiências e necessidades próprias. Autores como
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Antonello (2011a; 2011b), Bitencourt (2005), Leite (2011) e Reis (2011) compartilham
essa ideia. Cheetham & Chivers (1998) também sinalizam a natureza complexa e
multifacetada da construção de competências gerenciais, admitindo que o gestor
lança mão de competências gerais e específicas de acordo com o contexto de
atuação, o nível de desenvolvimento pessoal e de maturidade profissional.
Fundamentadas em ampla literatura sobre o assunto, Godoy e D’Amélio (2012, p. 622)
opinam que “não existem argumentos suficientes para se acreditar que seja possível
identificar um conjunto de competências gerenciais consideradas universais”. Nesse
sentido, deve-se considerar que as múltiplas demandas do trabalho variam em função
da natureza das atividades e do setor em questão. Barbosa (2007) reforça a
impossibilidade de as organizações aplicarem uma fórmula geral para desenvolver as
competências profissionais dos empregados e considera a diversidade de práticas e
iniciativas empregadas pelas organizações.

As provocações teóricas mencionadas motivaram a realização desta dissertação, que
parte da seguinte questão de pesquisa: como se dá o desenvolvimento de
competências do gestor de produção em uma multinacional que fabrica
dispositivos de alta tecnologia médica?

A partir da referida questão geradora, foram estabelecidos os seguintes objetivos de
pesquisa.
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1.1 Objetivos geral

1.1.1 Objetivo geral

Analisar o processo de desenvolvimento de competências do gestor de produção em
uma multinacional que fabrica dispositivos de alta tecnologia médica, no estado de
Minas Gerais/Brasil.

1.1.2 Objetivos específicos

a) Descrever o processo de produção da empresa.
b) Caracterizar a figura do gestor de produção.
c) Mapear as competências requeridas do gestor de produção.
d) Identificar as práticas empregadas no desenvolvimento de competências.

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa descritiva e foi realizada pelo método
denominado estudo de caso (Yin, 2004). A unidade de análise foi constituída por uma
empresa multinacional que, no Brasil, dedica-se à fabricação de válvulas cardíacas
que são produzidas manualmente, utilizando-se material biológico fresco de porcinos
e bovinos, obtidos de frigoríficos qualificados e registrados conforme as normas
preconizadas. Para resguardar a identidade institucional, a empresa foi denominada
Valvmed. A empresa tem se destacado no cenário mundial, atuando com foco em
inovação e qualidade. A pesquisa foi realizada na planta produtiva localizada no
estado de Minas Gerais, no Brasil.

A empresa Valvmed, fundada em 1976 em Saint Paul, Minnesota foi a primeira
fabricante de válvula cardíaca mecânica implantável de duplo folheto. Seu projeto
inovador tornou-se o “padrão-ouro” para válvulas cardíacas mecânicas. Continuou
crescendo em direção à liderança global em tecnologia de dispositivos cardíacos e
neurológicos, a partir de desenvolvimento interno e aquisições estratégicas.

O processo produtivo da Valvmed revela especificidades, sendo caracterizado por
manufatura com aspecto quase artesanal. A organização do trabalho baseia-se em
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células de produção e em rigorosos procedimentos. As células são coordenadas por
gestores de produção, responsáveis pela configuração de recursos técnicos e
cognitivos que possibilitam ao trabalhador efetuar as entregas requeridas pela
empresa. O trabalho operacional é realizado em local isolado e controlado. As equipes
de trabalho são constituídas, predominantemente, de profissionais do sexo feminino.

Foram abordados como sujeitos de pesquisa os gestores de produção da referida
planta produtiva. Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas e
análise de documentos internos da empresa. Dados secundários foram obtidos no site
da Valvmed. Os dados foram tratados por análise de conteúdo, segundo Bardin
(2011), envolvendo cálculo de percentuais e médias.

Esta dissertação justifica-se por diversas razões. Em primeiro lugar, fundamenta-se
em provocações teóricas e, nesse sentido, procura esclarecer aspectos relacionados
ao tema, contribuindo para o debate acadêmico. Soma-se a literatura nacional,
especializada no tema, que, ao longo dos últimos anos, tem jogado luzes sobre as
possibilidades e limites do debate e sua efetiva aplicação nas organizações.

Busca realizada na biblioteca eletrônica Scientific Periodicals Electronic Library
(SPELL) (http://www.spell.org.br/), utilizando como palavra-chave “competências
gerenciais”, retornou 54 trabalhos; com “gestão da produção”, apenas oito; com
“gestor de produção”, não foram identificados trabalhos. Essa constatação reforça a
importância de se estudar as competências gerenciais do gestor de produção,
proposta por este estudo, preenchendo uma lacuna nos estudos acadêmicos.

Em segundo lugar, deve-se ressaltar o caráter aplicado da pesquisa cujos resultados
poderão suscitar reflexões e possíveis intervenções na Valvmed. Por se tratar de uma
empresa de alta tecnologia médica e regida por rigorosos padrões de qualidade, os
esforços orientados para a compreensão do processo de desenvolvimento de
competências dos gestores de produção tornam-se relevantes e necessários para
subsidiar possíveis melhorias na dinâmica organizacional. Por ser um grupo
multinacional com unidades de negócio em outros países, os resultados da pesquisa
poderão motivar reflexões em nível corporativo, contribuindo para a avaliação crítica

21

das estratégias e práticas adotadas pela empresa no que se refere às competências
gerenciais.

Finalmente, uma terceira razão diz respeito à contribuição da pesquisa para a
formação da autora desta dissertação, que atua na Valvmed como gestora de
produção há cinco anos. A realização da pesquisa proporcionou o aprofundamento
dos conhecimentos sobre o tema, ampliando a visão profissional sobre as práticas
relacionadas ao desenvolvimento de competências gerenciais na referida empresa. O
planejamento do processo investigativo e sua operacionalização favoreceram o
desenvolvimento como pesquisadora.

Esta dissertação está vinculada à área de concentração denominada gestão em
organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada Inovação e Organizações do
curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo
(FPL). Ela integra o projeto de pesquisa intitulado Competências e Comportamento
Organizacional, coordenado pelo Professor Orientador Dr. Reginaldo de Jesus
Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de Pós-graduação em
Administração da FPL.

Em cumprimento à normatização, este estudo está estruturado em cinco capítulos. O
primeiro é a introdução, que contextualiza o problema de pesquisa, apresenta a
questão geradora, os objetivos estabelecidos e as justificativas para o estudo. O
segundo capítulo contempla o referencial teórico, com discussões sobre as
competências e gestão da produção. O terceiro capítulo descreve os procedimentos
metodológicos adotados na pesquisa. O quarto capítulo registra os resultados da
pesquisa. O quinto capítulo tece as considerações finais. Seguem-se as referências e
os apêndices.
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2 Abordagem da Competência e Gestão da Produção

Este capítulo contempla o referencial teórico da pesquisa cujo objetivo é analisar o
processo de desenvolvimento de competências do gestor de produção em uma
multinacional que fabrica dispositivos de alta tecnologia médica, no estado de Minas
Gerais/Brasil.

A partir da questão geradora, formulou-se a base teórica do estudo com base na
literatura especializada. Inicialmente, foram abordados aspectos relacionados ao
debate sobre competências, enfatizando-se o nível individual. O referencial teórico
contempla, ainda, elementos sobre gestão de produção e competências gerenciais no
tocante à produção.

2.1 Abordagem da competência

A abordagem da competência fundamenta-se em vasta literatura que, conforme
explica Barbosa (2007), envolve múltiplos pontos de vista. Diante das constantes
mudanças, a discussão estimula a colocação de novas indagações sobre os desafios
que surgem no mundo do trabalho. Apesar dos diferentes enfoques conceituais, o
tema tem contribuído para importantes reflexões acerca da geração de valor para as
organizações a partir do potencial dos indivíduos. Dessa forma, os resultados
estratégicos são tidos como resultantes dos esforços individuais e de uma lógica de
gestão centrada na aprendizagem e engajamento.

A produção acadêmica sobre o tema envolve discussões em níveis analíticos
diferenciados. Alguns autores aplicam o conceito de competência, referindo-se à
organização como um todo ou às equipes de trabalho (Ruas, Antonello & Boff, 2005).

No nível coletivo, interessam as competências organizacionais que, segundo Prahalad
& Hamel (1990), devem constituir o processo administrativo. Na visão desses autores,
as competências essenciais (core competences) devem ser valiosas, raras, difíceis
de serem imitadas e devem favorecer a competitividade do negócio.
As competências organizacionais expressam os diferenciais da empresa no mercado
e sustentam-se numa complexa rede de esforços que envolve os diversos níveis da
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estrutura. A partir de uma visão macro, procura-se estabelecer conexões entre as
diversas áreas da empresa. Em relação à Valvmed, investigada nesta pesquisa, podese considerar que as competências organizacionais são fundamentais para a atuação
da empresa no cenário internacional e possibilitam um posicionamento privilegiado no
setor em que atua.

O processo inerente ao desenvolvimento das competências organizacionais é
complexo e envolve, na visão de Prahalad & Hamel (1990), um conjunto de recursos
e habilidades capazes de favorecer a agregação de valor ao cliente. Fleury e Fleury
(2001) destacam a íntima relação das competências organizacionais com a estratégia
estabelecida pela direção em função da natureza do negócio e das variáveis que
influenciam a dinâmica competitiva. Sugerem, ainda, que essas competências devem
agregar valor econômico para negócio e valor social para o indivíduo. Os referidos
autores admitem uma relação circular entre o estabelecimento de diretrizes
estratégicas e as ações que serão operacionalizadas.

Diversos autores, como Bitencourt (2004), Fleury e Fleury (2001) e Ruas et al. (2005),
acreditam que o desenvolvimento de competências organizacionais envolve a
construção de sistemas de aprendizagem capazes de estimular a convergência de
esforços nas diversas áreas da empresa.

Em decorrência da abordagem estratégica, o tema motivou a busca de alternativas
capazes de alavancar a competitividade do negócio e prover o alinhamento entre as
políticas de gestão de recursos humanos e as diretrizes empresariais (Ulrich, Allen,
Brockbank, Younger & Nyman, 2011). Enfatizando o papel da área responsável pela
gestão de pessoas, Dutra (2004) defende a relevância da articulação dos subsistemas
de Recursos Humanos e o alinhamento de ações inerentes ás atividades de
recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação e valorização dos
empregados.

A abordagem da competência sugere modelos de gestão pautados na sistematização
das ações por meio de uma visão sistêmica e integrada. Nessa direção, destacando
o processo de aprendizagem em grupo, Zarifian (1999) sustenta que não se deve
desconsiderar a dimensão da equipe no processo produtivo. Segundo ele, as
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competências coletivas derivadas dos grupos de trabalho são fundamentais. Durand
(1997) chama a atenção para esse aspecto, ao afirmar que crenças e valores
compartilhados pela equipe de trabalho influenciam sobremaneira na conduta e no
desempenho de seus componentes.

É importante entender que os esforços de planejamento, desenvolvimento, captação
e avaliação de competência devem dar-se não apenas em nível individual, mas em
todos os níveis da organização. Mesmo porque são as competências das pessoas
que compõem a organização que, aliadas a outros recursos, dão origem e
sustentação à competência organizacional. Esse processo contribui para a
competitividade

da

empresa

no

mercado,

favorecendo

a

continuidade

e

sustentabilidade do negócio (Prahalad & Hamel, 1990).

Outra vertente de discussão relacionada ao tema envolve a dimensão individual.
Verifica-se extensa produção acadêmica sobre o assunto. De fato, a abordagem
individual tem sido estudada de forma mais frequente e abrange correntes teóricas
distintas, como se pode observar na próxima seção.

2.1.1 Competências individuais

A palavra competência origina-se do latim, competere. O termo pode ser analisado,
inicialmente, pela decomposição da palavra em latim: com, cujo significado é conjunto,
e petere, que indica esforço (Carvalho & Rabechini 2011). Apoiando-se no dicionário
Aurélio da Língua Portuguesa, Ferreira (2010) define competência como “a
capacidade decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um assunto:
recorrer à competência de um especialista”. Desse prisma, a competência refere-se à
qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver qualquer assunto, fazer
determinada coisa, habilidade, capacidade, idoneidade, aptidão e capacidade para
julgar pleito.

O termo apresenta diferentes significados em distintos campos do saber. Assim, no
Direito, na Educação, na Psicologia e na Sociologia podem-se identificar aplicações
específicas do termo que guarda peculiaridades. No campo da gestão, a competência
individual recebeu definições distintas de acordo com as características do cenário
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produtivo e social. Se no início do século passado predominava a ótica taylorista e
fordista de produção, no final do século XX, em face das transformações ocorridas no
mundo do trabalho e no campo empresarial, outras abordagens ganharam espaço. As
óticas sistêmica e contingencial sinalizaram o relativismo presente na Administração
e a impossibilidade de soluções universais para os problemas organizacionais.

A questão da competência ganha relevância a partir dos trabalhos empreendidos pelo
psicólogo norte-americano David McClelland. Sua obra, publicada no ano de 1973,
intitulada “Testing for Competence Rather Than Intelligence”, tem sido reconhecida
como marco no estudo do tema. Dutra (2004) assegura que esse artigo constituiu um
ponto de partida para a realização de uma série de estudos que foram realizados nos
Estados Unidos no século passado. Entre os autores que avançaram a partir dos
trabalhos de David McClelland, citam-se Boyatziz (1982) e Spencer & Spencer (1993),
que são representantes da corrente norte-americana do estudo de competências.

Do ponto de vista adotado por McClelland (1973), o desempenho superior no trabalho
não resulta de talento ou inclinações com que o indivíduo nasce. Segundo ele, há
possibilidade de estimular o desenvolvimento do indivíduo para que obtenha
patamares mais elevados de desempenho. Nesse prisma, ele criticou o uso de testes
de personalidade e de Quociente de Inteligência (QI) como instrumentos capazes de
predizer o potencial de sucesso dos trabalhadores, em razão de que não havia relação
entre o resultado alcançado nesses testes e o desempenho obtido no trabalho.

O referido autor propôs que se partisse da identificação dos hábitos e das atitudes que
caracterizariam um funcionário capaz de apresentar excelente desempenho e, com
base na organização dessas características em um modelo de competências, fosse
definido um processo de seleção consistente com as necessidades das organizações.
Para o autor, ser competente é ter qualificações que levam a executar um trabalho
com nível superior de desempenho.
Boyatzis (1982), por seu turno, enfatizou as competências como características
ligadas à natureza humana. Trata-se de um posicionamento alinhado com a ótica
adotada por David McClelland. Para Boyatzis, a competência envolve um conjunto de
habilidades (qualidades) e comportamentos que possibilitam efetiva atuação
profissional. Com base nesse pressuposto, ele enfatizou os “comportamentos
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observáveis” e reavaliou os estudos sobre o tema e identificou um conjunto de
qualidades que, na perspectiva dele, definem um desempenho superior.

Em sintonia com a mesma linha de pensamento, Spencer & Spencer (1993)
conceituaram a competência como características intrínsecas ao indivíduo que
influenciam e servem de referencial para o desempenho no ambiente de trabalho.
Essas características da personalidade do indivíduo poderão ser traduzidas em
competências quando relacionadas com o desempenho superior na execução de uma
tarefa ou atividade. Um aspecto marcante dessa ótica é que o desempenho superior
associado à competência pode ser auferido com base em critérios previamente
definidos.

Na concepção desses autores, considerados expoentes da escola americana,
percebe-se que o conceito de competência está associado às características
intrínsecas próprias do indivíduo que sustentam a realização de determinado trabalho
com desempenho ótimo. Tem-se, portanto, uma visão comportamentalista sobre a
competência, derivada da perspectiva adotada na Psicologia.

De outro prisma, a noção construtivista típica da escola francesa salienta que diversos
fatores influenciam a competência do indivíduo. Le Boterf (2003) e Zarifian (2001)
criticam a vertente comportamentalista, pelo fato de os conceitos centrarem-se de
forma excessiva no indivíduo e nas tarefas prescritas para determinado cargo.

Em relação à noção de competência profissional, Le Boterf (2003) ampliou a visão
sobre o assunto, admitindo que o contexto de trabalho deve ser levado em conta, por
influenciar o desempenho do indivíduo. Portanto, a competência não resulta apenas
de aspectos inerentes ao trabalhador. O contexto organizacional e o próprio ambiente
de trabalho devem ser considerados. Trata-se de uma perspectiva mais crítica, que
realça o sistema social das organizações. As competências individuais relacionam-se
à forma de interagir do indivíduo. Fazem parte de sua postura e de seu comportamento
diante da organização. Compreendem também as características pessoais e as
habilidades individuais como complemento ao exercício da função e envolvem fatores
comportamentais (Ruano, 2003).
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Outro aspecto central da abordagem francesa refere-se à relação entre competência
e ação. Nessa ótica, a competência só existe quando o indivíduo se vale de suas
capacidades para resolver determinada situação. Em outras palavras, pode-se ter
muita habilidade, conhecimentos e não ser competente (Le Boterf, 2003). Na medida
em que o indivíduo supera os impasses do âmbito de trabalho, legitima sua
competência profissional.

Zarifian (2001), ao considerar as transformações do mundo do trabalho, caracteriza o
cenário produtivo com base nos seguintes aspectos:

a) Evento: refere-se aos incidentes, aquilo que ocorre de forma imprevista, não
programada e que perturba o desenrolar normal do sistema de produção,
ultrapassando a capacidade rotineira de assegurar sua autorregulação;
b) comunicação: envolve a disposição para atuar em sintonia com os objetivos
organizacionais, partilhar normas comuns para a sua gestão, tendo em vista a
necessidade de mais envolvimento e respostas rápidas por parte dos
trabalhadores. Essa forma de atuação colaborativa tornou-se essencial para a
resolução dos impasses no trabalho;
c) serviço: a lógica de serviços privilegia a visão segundo a qual os resultados
organizacionais dependem da integração entre as diversas áreas. Nesse
sentido, entra em cena o pleno atendimento das demandas de clientes externos
e internos.

Segundo Zarifian (2001), o conceito de competência não é a negação da qualificação,
mas vai além dela. Para ele, a competência profissional relaciona-se à capacidade do
indivíduo em assumir iniciativas e dominar e compreender situações em constante
mutação, ser responsável e reconhecido pelos outros.

A integração de elementos relacionados às correntes americana e francesa pode ser
notada na literatura brasileira relacionada ao tema. Ruas (2010), como exemplo,
define competência como a capacidade de combinar e mobilizar adequadamente os
recursos já desenvolvidos. Munck, Souza, Castro e Zagui (2011), de forma sintetizada,
distinguem claramente dois aspectos que envolvem a competência individual: algo
que o indivíduo necessita ter para um desempenho competente (julgamento,
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suficiente conhecimento, habilidade ou força, os chamados inputs) e a efetiva
aplicação dessas capacidades para lidar com qualquer assunto em sua área de
atuação, os chamados outputs.

Nesse ponto de vista, a competência não é apenas um estoque de recursos que o
indivíduo possui, mas a mobilização dessas capacidades em determinado panrorama.
Assim, o referido autor tem um conceito mais completo de competência, como uma
ação que acontece em determinado aspecto (com recursos e condições específicos,
embasados por capacidades existentes, conhecimentos, atitudes e habilidades). E
baseado nesses conceitos apresentados pelas duas grandes correntes (francesa e
americana), Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2009), têm a competência como uma
perspectiva mais integradora, isto é, não apenas como um conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para exercer determinadas
atividades, mas também o desempenho expresso pela pessoa em determinada
situação, em termos de comportamento e realizações decorrentes da aplicação de
conhecimento, atitude e habilidade no trabalho.

Dutra (2004) critica o enfoque da competência relacionado ao conjunto de habilidades,
conhecimentos e atitudes, sem que haja agregação de valor para a organização. Para
ele, o fato de uma pessoa possuir determinadas qualificações não garante agregação
de valor à organização. Sob essa ótica, as pessoas atuam como agentes de
transformação de conhecimentos, habilidades e atitudes dentro da organização.

Em sintonia com Dutra (2004), Silveira (2006) acolhe a competência individual como
capacidade de entrega de uma pessoa. Dessa forma, invariavelmente, quando a
trajetória de uma empresa é descrita, são citados os principais personagens que se
destacaram ao longo de sua trajetória por contribuírem para as mudanças mais
significativas, as principais conquistas e os sucessos obtidos pela organização. De
acordo com Hanashiro, Teixeira e Zebinato (2001), não é possível dissociar o assunto
“competência organizacional” do assunto “pessoas” e, portanto, de “competências
individuais”.

Fleury e Fleury (2001) alargaram o conceito e o significado de competência,
evidenciando não apenas a presença de um conjunto de qualificações, como também
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a necessidade da manifestação prática delas em determinada configuração,
englobando a geração de resultados afinados aos objetivos organizacionais. Tem-se,
assim, competência que é ação (mobilização) e que agrega valor, quando cumpre o
objetivo estabelecido pela organização. Os referidos autores definem competência
como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica integrar, mobilizar,
transferir conhecimentos, habilidades, recursos, que agreguem valor econômico à
organização e valor social ao indivíduo” (Fleury & Fleury, 2001, p. 21).

Fleury e Fleury (2001) propõem a categorização de competências apresentada na
Tabela 1.

Tabela 1
Tipos de competências
Competências
Competências gerenciais do negócio

Competências técnico-profissionais

Competências sociais

Descrição
Competências relacionadas à compreensão do negócio,
seus objetivos na relação com o mercado, clientes e
competidores, assim como com o ambiente político e social;
exemplo: conhecimento do negócio, orientação para o
cliente.
Competências específicas para certa operação, ocupação
ou atividade, como, por exemplo, desenho técnico,
conhecimento do produto, finanças.
Competências necessárias para interagir com as pessoas,
como, por exemplo, comunicação, negociação, mobilização
para mudança, sensibilidade cultural, trabalho em times.

Fonte: Fleury, A., & Fleury, M T.L. (2001). Estratégias empresariais e formação de competências: um
quebra cabeça caleidoscópio da Indústria brasileira. (2. ed., p. 24). São Paulo: Atlas.

As competências individuais, para Bitencourt (2004), são compreendidas em um
aspecto mais amplo, ligando o ambiente social do indivíduo ao seu próprio
desenvolvimento e à organização. A respeito do processo de formação das
competências individuais, a autora sintetiza:
Um processo contínuo e articulado de formação e desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades e atitudes, em que o indivíduo é responsável pela
construção e consolidação de suas competências (autodesenvolvimento) a
partir da interação com outras pessoas no ambiente de trabalho, familiar e/ou
em outros grupos sociais (escopo ampliado), tendo em vista o aprimoramento
de sua capacitação, podendo, dessa forma, adicionar valor às atividades da
organização, da sociedade e a si próprio (autorrealização) (Bitencourt, 2004, p.
68).
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Bitencourt (2001), ao estudar o tema, destaca a relevância dos aspectos sociais e
relacionais, bem como da performance e comprometimento com os resultados
organizacionais.

A partir de revisão da literatura, Bitencourt (2001) agrupou diversos conceitos
relacionando-os às diferentes ênfases atribuídas pelos autores, conforme descrito na
Tabela 2.

Tabela 2
Autores e os principais aspectos tratados
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 este que difere do
conceito de potencial (ação)

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

4 Articulação de recursos (mobilização)
5 Busca de melhores desempenhos
(resultados)

Boterf (1997)

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

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).

Relacionamento com outras pessoas Sandberg (1996)
(interação)
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.

As diferentes abordagens e conceitos sobre competências resultaram da revisão de
literatura realizada por Bitencourt no início do século XXI. Trata-se de um apanhado
que congrega perspectivas que vão desde a noção de aptidão até a de formação ou
desenvolvimento. A autora contempla pressupostos relacionados à construção
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individual das competências e avança em relação às perspectivas que levam em conta
a interação entre o indivíduo e o contexto.

O conteúdo da Tabela 2 sinaliza a dispersão temática relacionada ao tema. Nesta
dissertação, admite-se a contribuição dos diversos autores que, por perspectivas
distintas, abordaram aspectos relevantes sobre o assunto.

Paiva (2007), baseando-se nos trabalhos elaborados por Cheethan & Chivers (1996;
1998; 2000), indica restrições inerentes às abordagens tradicionais de competências.
E explica que elas desconsideram as dimensões políticas e ideológicas que marcam
as fronteiras intraorganizacionais e intraprofissionais. Nesse sentido, propõe um
modelo analítico que contempla as abordagens: prático-reflexiva; técnico-racional; da
competência funcional; da competência pessoal; e da metacompetência.

O referencial analítico sugerido por Paiva (2007) inclui um conjunto de competências
classificadas de acordo com a seguinte categorização: competência cognitiva;
competência funcional e administrativa; competência comportamental e pessoal;
competência ética. As chamadas “metacompetências” são aquelas de cunho mais
geral, tais como: comunicação, criatividade, solução de problemas, aprendizagem e
autodesenvolvimento, agilidade mental, análise e reflexão (Paiva, 2007, Paiva & Melo,
2008). Variáveis relacionadas à personalidade e à motivação também são
mencionadas, sendo a competência profissional associada aos resultados percebidos
pelo sujeito e pelos outros. O conjunto de fatores presentes no entorno e no ambiente
de trabalho afetam a percepção sobre a competência do indivíduo.

Paiva (2007), baseando-se no modelo de competências profissionais de Cheethan &
Chivers (1998), acentuam o contexto e o ambiente de trabalho como determinantes
para o acionamento das competências. A competência política é uma dimensão
adicionada ao modelo de Cheethan & Chivers (1998). Paiva (2007) incorpora essa
dimensão em função das relações de poder no interior das organizações e no entorno
que as envolve, influenciando os comportamentos e habilidades a serem manifestos
com a utilização das outras competências técnicas e intelectuais.
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A Figura 1 ilustra a relação das competências contempladas no referido modelo
analítico.

Figura 1
Competências do profissional.
Fonte: adaptado de Paiva, K. C. M (2007). Gestão de competências e a profissão docente: um estudo
em universidades de Minas Gerais. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

A autora define competência como:

Mobilização de forma particular pelo profissional na sua ação produtiva de um
conjunto de saberes de natureza diferenciada (que formam as competências
intelectual, técnico-funcionais, comportamentais, éticas e políticas), de maneira
a gerar resultados reconhecidos individual (pessoal), coletiva (profissional) e
socialmente (comunitário). Concebe-se, então, a competência profissional
como a metarreunião de maneira singular e produtiva de competências
compostas de saberes variados (Paiva, 2007, p. 46).

33

Para além das especificidades relacionadas ao ambiente pesquisado por Paiva
(2007), admite-se que o modelo proposto, ao contemplar dimensões essenciais
vinculadas à competência, tem potencial para ser aplicado, independentemente do
setor em questão. Nesta pesquisa, o referido modelo foi tomado como referencial
analítico para a identificação das competências profissionais requeridas dos gestores
de produção da Valvmed.

A próxima seção tece considerações sobre o desenvolvimento de competências nas
organizações. Para tanto, recupera apontamentos que sinalizam a relevância da Área
de Recursos Humanos e dos processos de aprendizagem.

2.1.2 Desenvolvimento de competências: ARH e aprendizagem

A Área de Recursos Humanos (ARH) tem sido tradicionalmente reconhecida como
responsável pelo desenvolvimento das competências profissionais demandadas pelas
empresas, embora não seja a única área envolvida nesse processo. Fleury e Fleury
(2001), Dutra (2004) e Ruas et al. (2005) destacam a relevância da ARH no
desenvolvimento de competências.

A literatura especializada mostra que a ARH assume configurações distintas em
função das especificidades de cada organização. As organizações estão em estágios
diferenciados e, consequentemente, adotam distintas estruturas de ARH. Ao longo do
tempo, a área passou por certa evolução em termos morfológicos e funcionais.
Diversos autores, como Barbosa (2007), explicam que as organizações têm adotado
iniciativas e práticas diferenciadas para desenvolver as competências de seus
membros. As práticas variam em função do setor de atuação, do modelo de negócio
e da própria cultura organizacional (Barbosa, 2007; Lima, 2013; Lima, Barbosa, Baeta
& Giroletti, 2012).

Para o desenvolvimento de competências, as organizações e seus profissionais
empregam meios formais e informais. Nessa direção, Le Boterf (2003) esclarece que
a biografia, a formação e a experiências profissionais influenciam o processo de
construção de competências profissionais. Outra vertente, fundamentada numa visão
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construtivista, enfatiza os processos de aprendizagem nas organizações (Bitencourt,
2001; 2004; Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001).

No Brasil, o desenvolvimento da ARH foi influenciado por fatores contextuais que
marcaram o espaço social e organizacional. As mudanças ocorridas chegaram com
certo atraso em relação às tendências mundiais.

Do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial predominava, nos países do
hemisfério norte, a ênfase em processos industriais. Enquanto isso, no Brasil
observava-se uma economia fortemente dependente das atividades agrícolas.
Referindo-se àquele período, Dutra (2002) esclarece que não havia legislação que
disciplinasse as relações entre capital e trabalho. No período de 1930 a 1945, as
empresas desenvolviam uma administração empírica e procurava-se desenvolver
estrutura sindical e jurídica para intervir e mediar conflitos entre as classes patronais
e operárias. Naquele cenário, os advogados desempenhavam papel relevante no
cumprimento da legislação trabalhista e atuavam com foco em funções relacionadas
ao departamento de pessoal.

Na década de 1970, intensificou-se a preocupação das organizações em atrair e reter
pessoas e emergiu-se a necessidade de profissionalização das atividades de gestão
de pessoas. O período que compreende o fim da Segunda Guerra Mundial até os anos
de 1980 foi marcado pela instalação de multinacionais no país e pela disseminação
do modelo taylorista-fordista.

Nos anos 1990, com as transformações produtivas e a globalização, ganhou força a
perspectiva estratégica da ARH com foco na geração de valor por meio do potencial
humano e da aplicação do conhecimento no contexto organizacional. Assim, as
organizações passaram a priorizar a criação de ambientes organizacionais que as
colocassem em patamares mais elevados de competitividade. Sendo assim,
passaram a compreender que é fundamental estimular o desenvolvimento de
competências nas pessoas que integram suas equipes para manter a organização
numa dinâmica competitiva, construindo novos valores e culturas mais flexíveis e,
portanto, com mais poder de adaptação ao aspecto competitivo (Locha & Ashley,
2008).
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Diversos autores têm categorizado de formas distintas as várias fases que marcaram
a linha evolutiva da ARH. Entre as várias possibilidades, a seguir, recupera-se a
proposta apresentada por Dutra (2002), que estabelece três períodos, a saber: a)
operacional - período em que a gestão de pessoas ocupava-se com os
procedimentos operacionais e assumia contornos meramente burocráticos; b)
gerencial - período em que a gestão de pessoas começou a ser requisitada como
parceira nos processos de planejamento e desenvolvimento organizacional; c)
estratégica - período em que a gestão de pessoas assume papel estratégico nas
organizações.

Os apontamentos anteriores denotam as transformações da ARH em direção ao papel
estratégico. Conforme explica Ulrich (1998), nas últimas décadas do século XX as
organizações foram estimuladas a analisar mais sistematicamente o impacto das
diversas áreas nos resultados do negócio. Nesse sentido, a ARH passou por
mudanças estruturais e direcionou atenção para as seguintes ações: atrair,
desenvolver e reter profissionais, criar um ambiente interno de alto desempenho,
aprimorar as lideranças e buscar novas formas de trabalho. Ulrich (1998) alerta que a
ARH pode desempenhar papeis diferenciados que correspondem às seguintes
metáforas: parceiro estratégico, especialista administrativo, defensor dos funcionários
e agente de mudanças.

Gil (2007), Lucena (2007) e Milkovich e Boudreau (2000) preconizam que a ARH teve
necessidade de exibir flexibilidade e estimular novas posturas frente aos desafios
organizacionais. Contudo, Albuquerque e Fisher (2000), ao empreenderem estudo
sobre as tendências da ARH no início do século XXI, detectaram em diversas
organizações a necessidade de reposicionamento estratégico a área que ainda estava
atrelada a funções meramente burocráticas. Contudo, para além da execução dos
procedimentos, as organizações passaram a demandar atitudes de envolvimento
pessoal e entregas efetivas com foco na geração de valor para o negócio.

Diversos autores (Barbosa, 2003; Dutra, 2004) revelam que, na contemporaneidade,
a ARH assume formatos distintos em função das especificidades organizacionais. Em
alguns casos, predominam modelos de gestão pautados na perspectiva estratégica
da ARH, enquanto em outras organizações a atuação está fortemente vinculada ao
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formato de departamento de pessoal, com foco em atividades burocrática e de apoio.
A compreensão da lógica adotada no desenvolvimento de competências profissionais
em dada organização requer a compreensão do formato e do papel desempenhado
pela ARH, já que as condições podem favorecer ou restringir tal processo.

A compreensão acerca das características da ARH torna-se relevante quando o foco
é o desenvolvimento de competências nas organizações. Nesse sentido, Fleury e
Fleury (2001) e Dutra (2004) reportam que a ARH assume função decisiva no
alinhamento de esforços entre as diversas áreas da organização, estabelecendo uma
inter-relação entre as competências pessoais e organizacionais. Eles asseveram que,
por meio de iniciativas orientadas para a construção de competências, a ARH propicia
o crescimento e a consolidação da carreira profissional, favorecendo o alcance de
metas e objetivos da organização.

Nesse ponto de vista, a ARH pode ser vista como um dos elementos do sistema
organizacional que atuam na construção de competências coletivas, influenciando a
qualidade do desempenho e a capacitação da força de trabalho nas diversas áreas e
setores. Brandão e Guimarães (2001; 2002), reconhecem que os esforços
empreendidos pela ARH na construção de competências envolvem um processo
contínuo que toma como referência a estratégia da organização e direciona suas
ações de recrutamento e seleção, treinamento, gestão de carreira, avaliação de
desempenho e formalização de alianças estratégicas. Esse processo, além de
promover o envolvimento de acionistas, empregados, executivos, clientes e
fornecedores, gera impacto positivo cumulativo dessas ações sobre o desempenho
organizacional.

Para além dos esforços deliberados da ARH, o desenvolvimento de competências
envolve iniciativas de aprendizagem que podem contrastar com as tradicionais
práticas de formação baseadas exclusivamente em treinamentos.

A relevância da aprendizagem no trabalho ganha destaque na medida em que o
processo está orientado para o desenvolvimento de competências humanas e
organizacionais. Questões relacionadas a formação, ação, resultados, perspectiva
dinâmica, autodesenvolvimento e interação também são fundamentais ao se tratar da
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aprendizagem (seja individual ou organizacional). É possível considerar que os
processos de aprendizagem organizacional e individual abrangem uma relação de
complementaridade e estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de
competências.

Apesar da vasta literatura sobre a aprendizagem nas organizações, ainda predomina
certa discordância em relação ao que é e como, de fato, ocorrem os processos de
aprendizagem (Dodgson, 1993). Há diversidade de enfoques. Assim, para os
administradores, contudo, a aprendizagem é vista como uma “vantagem competitiva
sustentável”, e a literatura aborda o tema como uma estratégia inovadora eficiente.
Os psicólogos, por sua vez, encaram a aprendizagem examinando o processo, ou
seja, a maneira como as organizações constroem e organizam seus conhecimentos e
suas rotinas, observando suas atividades e cultura organizacional e adaptando e
desenvolvendo a eficiência organizacional a partir da melhoria de habilidades em
relação à força de trabalho. Para os pedagogos, enfim, a ênfase refere-se ao indivíduo
e como este constrói a sua aprendizagem a partir de sua própria realidade e
necessidade (ênfase na aprendizagem individual).

Argyris (1992) ressalta a necessidade de tratar a competência como práticas
observadas no ambiente de trabalho, o que a diferencia do desenvolvimento de
potencial. E reforça a importância de se pensar no processo de desenvolvimento de
competência a partir de uma análise crítica sobre os próprios erros.

O domínio pessoal, no entendimento de Senge (1990), pode ser interpretado como
uma necessidade de desenvolver as pessoas a partir do autoconhecimento, ou seja,
autodesenvolvimento. Os modelos mentais referem-se à reflexão em ação, em que se
questiona as práticas usuais observadas nas rotinas de trabalho, procurando agregar
valor às atividades da empresa a partir de uma postura mais crítica e criativa. O
trabalho com equipes retoma a importância da interação como um processo de
desenvolvimento de competências coletivas e

individuais,

assim como o

desenvolvimento de objetivo comum ou compartilhado. Este último relata, ainda, a
necessidade de se construir uma realidade a partir das especificidades de cada
organização, o que remete à visão limitada acerca da competência como uma lista de
atributos. O raciocínio sistêmico, por sua vez, destaca a importância da visão
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processual, em contraste à visão de evento baseada em treinamentos formais para o
desenvolvimento e formação de gestores.

Já Nonaka e Takeuchi (1997) tratam o conhecimento baseado em aspectos tácitos e
explícitos, ou seja, expõem a necessidade de equilibrarem-se práticas formais e
informais para o desenvolvimento da organização e de competências. Conforme
Sandberg (2000), as organizações mais eficientes citadas na literatura são aquelas
que integram práticas formais e informais.

Com base no referencial teórico apresentado, pôde-se notar que o processo de
desenvolvimento de competências é complexo e envolve aspectos objetivos e sutis
que influenciam a dinâmica do trabalho e a aquisição de conhecimentos, habilidades
e atitudes (Lima, 2013). Os esforços deliberados da ARH são necessários, mas não
suficientes para fomentar o desenvolvimento das competências, na medida em que o
processo se reveste de complexidade e envolve a dinâmica de aprendizagem que
pode ocorrer por meios formais e informais.

Em sintonia com o objetivo desta pesquisa, a próxima seção trata de aspectos
relacionados à gestão da produção nas organizações, destacando a relevância das
competências gerenciais nesse contexto.

2.2 Gestão da produção

Este estudo tem por objetivo geral analisar o processo de desenvolvimento de
competências do gestor de produção em uma multinacional que fabrica dispositivos
de alta tecnologia médica, no estado de Minas Gerais, Brasil. Esta seção recupera
aspectos centrais sobre a gestão da produção, sem a pretensão de esgotar o assunto.
Procurou-se elaborar um recorte teórico necessário e suficiente à caracterização da
gestão da produção nas organizações, em sintonia com o objeto de estudo.

A área de produção desempenha papel central nas organizações. A competição
acirrada e a necessidade de atender às diversas demandas têm motivado a busca
por melhorias relacionadas à produção (Corrêa, Gianesi & Caon, 1997; Yu & Wright,
1997). Diversas iniciativas com foco no aumento dos níveis de eficiência e de
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rendimento operacional têm sido tomadas, tais como: redução de lead time, que é o
tempo de ressuprimento de um item comprado ou fabricado, redução de estoques e
dimensionamento de lotes de produção. Admite-se que, ao se utilizar ao máximo os
recursos disponíveis, os ganhos econômicos são maiores (Souza & Pires, 1999).
Em relação ao ambiente externo, deve-se levar em conta a pressão exercida pelos
clientes que demandam produtos personalizados e de baixo custo (Lindau, Kanflo &
Lumsden, 1994; Porter, Jarvis, Little, Laakmann, Hannen & Schotten 1996). Na ótica
adotada por Vollmann, Berry & Whybark (1993), as empresas deveriam envidar
esforços para a melhoria dos processos, à medida que o posicionamento competitivo
está relacionado à utilização de um processo estruturado de gestão de produção. Para
Souza e Pires (1999), há defasagem entre as reais necessidades competitivas das
empresas de manufatura e as práticas adotadas que, geralmente, são substanciadas
por indicadores de desempenho.

A gestão da produção envolve o domínio e a aplicação de um extenso conjunto de
recursos organizacionais e requer a convergência de esforços em diversos níveis da
organização (Porter, 1999). Ela contempla os processos de planejamento,
programação e controle de produção; os sistemas de administração da produção, os
indicadores de performance e o monitoramento e supervisão de produção. Na
sequência, serão descritos aspectos relacionados a cada um deles.

O primeiro processo envolve as funções de planejamento, programação e controle de
produção. Essas funções são essenciais no âmbito da gestão da produção, como
destacaram Corrêa et al. (1997). A integração favorece a proposição de melhorias
significativas para a eficiência das condições de produção, a partir da redução de
conflitos de programação, dos materiais em processo e redução do tempo de fluxo,
aumento da utilização dos recursos da produção e a adaptação a eventos irregulares
do chão de fábrica (Kim, Song & Wang, 1997). Essa integração determina, em certa
medida, o quanto a empresa irá atender os seus clientes e ganhar uma posição
competitiva no mercado (Vollmann et al., 1993). Contudo, conforme esclarece Porter
(1999), para que uma empresa encontre adequada solução para o planejamento,
programação e controle da produção, é necessário que seus principais processos de
negócio sejam compreendidos. Assim, Porter indica a relevância da adoção de uma
visão holística e sistêmica sobre o negócio por parte dos gestores.
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Segundo Herbon (1998) e Corrêa et al. (1997), o ambiente de manufatura é
caracterizado por frequentes alterações relacionadas ao mix de produção, aos prazos
de entregas e funcionamento de equipamentos. É essencial, que nesse ambiente, o
controle da produção seja realizado em tempo hábil, que em alguns casos pode ser
em tempo real (Mahalik & Moore, 1997), para reagir automaticamente aos vários
eventos que podem ocorrer no chão de fábrica. Com o intuito de minimizar possíveis
dissonâncias nos processos, certas empresas utilizam aparatos tecnológicos para
monitorar os resultados e acompanhar o fluxo produtivo.

Por sua vez, Nonaka e Takeuchi (1997), propõem um planejamento da produção e
controle do chão de fábrica integrados por computador, a partir da criação de uma
arquitetura específica que integra diversos níveis. Nesse sentido, ganham relevância
os sistemas de suporte à decisão que operam em tempo quase real, fornecendo
informações para as funções de programação e liberação de ordens, no caso de
eventos imprevistos e distúrbios no processo de produção controlado. Para Herbon
(1998), a possibilidade de reação quase automática a eventos imprevistos representa
uma vantagem desses sistemas que se revelam essenciais para manter o processo
produtivo dentro dos limites de tolerância. Embora a estratégia para alcançar metas e
objetivos de produção seja baseada em melhorias contínuas de longo prazo, no curto
prazo gerentes têm que tomar decisões sobre como reagir aos problemas diários.

O segundo processo a ser considerado refere-se aos Sistemas de Administração da
Produção (SAP). Segundo Corrêa et al. (1997), esses sistemas têm o objetivo
principal de planejar e controlar o processo de manufatura, em todos os níveis, com
os seguintes focos:

a) Planejar os materiais comprados;
b) planejar as necessidades futuras de capacidade produtiva;
c) planejar níveis adequados de estoque;
d) saber e informar corretamente a situação corrente dos recursos e das ordens;
e) programar atividades de produção;
f) fornecer prazos aos clientes;
g) reagir eficazmente.
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De acordo com Corrêa et al. (1997), os SAPs, para cumprirem seu papel de suporte
na consecução dos objetivos estratégicos da empresa, devem ser capazes de apoiar
e favorecer a tomada de decisões. Esses sistemas podem determinar o que, quando,
quanto e como produzir, independentemente da lógica utilizada pela empresa. Entre
as funções da manufatura, Soon & Souza (1997) afirmam que a programação
permanece entre as mais importantes e desafiadoras que devem ser executadas na
rotina. Ela é a alocação dos recursos de produção disponíveis no tempo para atender
a alguns critérios de performance e ao plano mestre (Vollmann et al., 1993).

Porter et al. (1996) argumental que há considerável aumento na pressão competitiva
entre empresas de manufatura, expresso por lead times reduzidos, estoques baixos,
menores tamanhos de lotes e clientes mais exigentes, como foi mencionado
anteriormente. O foco na racionalização tem empurrado os tradicionais sistemas de
cálculo das necessidades de materiais (Material Requirements Planning – MRP) para
seus limites e também gerado demanda por sistemas de controle de curto prazo, entre
outros. Isso pode ser obtido com o uso de sistemas de programação com capacidade
finita, muitos dos quais não necessitam trabalhar com as saídas de um sistema MRP.
É provável que posteriormente sejam implantadas funções especiais de controle,
particularmente no chão de fábrica, onde o nível de controle local, integrado com o
setor de Planejamento de Controle de Produção (PCP), será comum.

No que se refere ao lead time, de acordo com Kanet & Sridharan (1998), na definição
desses tempos, ajustes são feitos para cobrir várias fontes de incertezas. A
movimentação entre operações pode ser incerta, o tempo de processamento pode ser
incerto e o tempo de fila pode ser incerto. O maior contribuinte para que os lead times
sejam inflados são os tempos de espera. Estes devem ser robustos o suficiente para
antecipar todos os possíveis atrasos que um componente pode sofrer no chão de
fábrica (Corrêa et al., 1997). O tempo de execução de uma mesma operação pode
variar aleatoriamente ou de acordo com alguma recorrência estatística e, dessa forma,
os lead times das tarefas representam valores médios ou esperados dos tempos de
processamento (Souza & Pires, 1999).

O terceiro processo consiste em indicadores de performance. Na visão de Friedman.
Tatch & Walker (1996), uma proposta mais abrangente de medição de desempenho,
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aplicada ao âmbito do negócio, é o Balanced Scorecard (BSC), que consiste em
metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida em 1992 pelos
professores da Harvard Business School (HBS) Robert Kaplan e David Norton. O
BSC decompõe a estratégia de maneira lógica por meio de objetivos, indicadores,
metas e iniciativas, nas quatro dimensões de negócio: financeira, clientes, processos
internos e aprendizado e crescimento.

Especificamente no campo da gestão da produção, a aferição do desempenho
baseado em métricas torna-se indispensável para o controle de processos. Neely,
Gregory & Platts (1995) esclarecem que a medição da performance pode ser definida

como um processo de quantificar a efetividade e a eficiência da ação. Uma medida de
performance pode ser definida como métrica utilizada para quantificar a eficiência e/ou
efetividade de uma ação. Souza e Pires (1999) explicam que a aferição do
desempenho tradicional tem como principal preocupação a medição em termos do
uso eficiente dos recursos. E Martins e Costa Neto (1998) avaliaram diversos
indicadores de desempenho, destacando pela frequência a produtividade, o retorno
sobre o investimento e o custo padrão.

Finalmente, o quarto processo é o monitoramento e supervisão da produção. Segundo
Caetano, Meireles, Oliveira e Leão e Souza (1999), em indústrias de manufaturas,
sistemas de monitoramento não são amplamente utilizados, e suas aplicações são
dedicadas e específicas para resolução de alguns problemas. Apesar do crescente
desenvolvimento tecnológico, Soares (2000) considera que o monitoramento da
produção ainda representa um aspecto frágil em diversas organizações. De acordo
com o referido autor, os dados de produção, na maior parte dos casos, são coletados
de forma manual e, posteriormente, são inseridos em sistemas de gestão, como o
Enterprise Resource Planning (ERP), que geram respostas irreais para análises em
um processo de tomada de decisão. No ambiente de produção, a falta de informações
confiáveis é um aspecto crítico. Caetano et al. (1999) admitem que mecanismos de
monitoramento capazes de fornecer informações de forma rápida e confiável podem
ser um grande diferencial para manter a competitividade das empresas de
manufatura.
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Os sistemas de monitoramento da produção, responsáveis pelo registro de
informações oriundas do chão de fábrica, estão se tornando inevitáveis, devido à
demanda por qualidade e rapidez das informações. Sensores colocados nos
equipamentos de produção podem ser integrados a sistemas que criam gráficos em
tempo real para monitoramento do processo. Mahalik & Moore (1997) fizeram
comparação entre um controle distribuído, no qual para cada equipamento
sensoreado existe um processador, e um controle centralizado, em que as
informações de todos os sensores são processadas em um único local. Apuraram
tendência ao controle descentralizado, mais apropriado para situações em que os
equipamentos estão dispersos, permitindo que sejam tomadas decisões locais.

Os apontamentos anteriores referem-se aos diversos processos contemplados na
gestão da produção. Eles denotam a complexidade envolvida na produção. Na
sequência, serão tratados aspectos relacionados às competências gerenciais. Tratase de abordagem indispensável ao se considerar o objeto de estudo da presente
dissertação.

2.2.1 Competências gerenciais no contexto da gestão da produção

Para compreensão mais abrangente acerca das competências gerenciais no contexto
da produção, torna-se relevante a reflexão acerca do conceito de gestão. A seguir,
resgatam-se definições de diversos autores. Para Sousa (1990, p.32), “gerir é o
processo de trabalhar com e através dos outros a fim de atingir eficazmente os
objetivos organizacionais usando eficientemente os recursos escassos num contexto
de mudança”. Ele considera que o gestor é o elemento aglutinador da empresa e seu
representante, tendo como papel definir a estratégia para atingir os objetivos da
empresa. Dessa forma, o gestor assume relevância do ponto de vista interno e
externo. Na perspectiva interna, o gestor é um elo na articulação entre estratégias e
ações, exercendo papel crucial na gestão de equipes de trabalho. Em relação à
perspectiva externa, cabe ao gestor o estabelecimento de relações de negócio com
todas as entidades do mercado e stakeholders.

Conforme Teixeira (1998), gestão é um processo pelo qual se consegue obter
resultados (bens ou serviços) a partir do esforço do outro. Drucker (1999) pontua que
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a função do gestor é orientar os recursos e os esforços da empresa na busca de
oportunidades economicamente significativas. Donnelly, Gibson e Ivancevich (2000)
conceituam a gestão como um processo, levado a cabo por um ou mais indivíduos,
de coordenação das atividades de outra pessoa, com o objetivo de alcançar
resultados que não seriam possíveis pela ação isolada de uma pessoa. Sobre os
gestores, explicam:

São responsáveis para gerir o trabalho, pessoas e operações. Espera-se que
planejem, organizem e controlem pessoas, grupos e organizações. Que
motivem pessoas e grupos, que sejam líderes e que sintam, reconheçam e
promovam mudanças. Que utilizem a informação para tomar decisões que
afetam direta ou indiretamente a eficácia da produção e das operações
(Donnelly et al., 2000, 583).
Pereira (2001) entende que o gestor é alguém que assume um papel de
responsabilidade na empresa, normalmente associada ao negócio, ao lucro, à
empresa, à responsabilidade e à visão. Dessa forma, acredita-se que procurar
oportunidades e rentabilizar o negócio são duas características fundamentais do
gestor.

A capacitação do gestor de produção é observada pelas empresas como um processo
contínuo de autoavaliação dos recursos humanos disponíveis existentes, ou seja,
investir no desenvolvimento do homem, estabelecendo uma rede de aprendizagem
autossustentável é a visão multifuncional e integrada das modernas corporações (Gil,
2007). O relacionamento interpessoal é um dos fatores que influenciam no satisfatório
desempenho das produções diárias de um grupo.

Referindo-se ao cenário contemporâneo, Costa (2013) apregoa que as diferenças
verificadas no estilo de gestão e no perfil dos profissionais materializam a transição
para um quadro de instabilidades e inovações, no qual o gestor desempenha diversos
papéis, atuando na formulação de estratégias, na liderança de equipes e execução de
operações. As múltiplas demandas do cenário produtivo exigem formação ampla e
constante aperfeiçoamento por meio de treinamentos diversificados.

A literatura registra a contribuição de Boyatzis ao conceito de competências
gerenciais. O ponto de referência é a obra denominada The competent manager: a
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model effective performance, publicada em 1982. Nela, ao analisar os dados de
estudos sobre competências gerenciais, o autor identificou um conjunto de
características e traços que, em sua opinião, definem um gestor ideal. Para Boyatzis
(1982), as competências dos gestores estão mais ligadas ao comportamento e ao
exercício do cargo, independentemente do contexto em que o gestor está inserido.

Na opinião de Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), as competências gerenciais estão
relacionadas à mobilização de diversos saberes e habilidades aplicados em situações
específicas. Para Le Boterf (2003), um gestor competente é aquele que sabe agir com
pertinência e integrar ou combinar saberes diversificados e heterogêneos. E as
competências gerenciais resultam de aspectos relacionados à pessoa (biografia
pessoal), à experiência profissional e formação educacional. Na mesma linha, Ruas
(2010) admite que as competências gerenciais envolvem o conjunto de capacidades
construído e desenvolvido em função das diferentes situações. E o exercício da
função gerencial está relacionado a um âmbito específico. Nesse sentido, a
competência supõe uma combinação de certos recursos disponíveis em graus
variados de intensidade. Eles envolvem conhecimentos, habilidades e atributos que o
gerente emprega para gerar valor.

As competências gerenciais relacionam-se à habilidades e comportamentos aplicados
para a resolução de problemas em determinada organização (Mintzberg, 2010). O que
diferencia os estudos desse autor de outro a observação direta que fez das atividades
de trabalho dos gerentes no cotidiano. Ele buscou determinar as competências
pontuais que os gestores deveriam desenvolver e procurou exibir uma lista genérica
de competências gerencias necessária a esse tipo de trabalho, competências estas
muito diversificadas, dependendo das responsabilidades por tipos de produtos e
serviços, por áreas genéricas, clientes, entre outros.

Fleury e Fleury (2011) acrescentam que as competências de um gestor estão
relacionadas

a

comunicar,

agir,

mobilizar,

comprometer-se,

assumir

responsabilidades e ter visão estratégica. Esses atributos demonstram ação,
movimento, prática e habilidade. Assim, esses autores definem competência como um
saber agir responsável do gestor ou gerente que implica integrar, transferir
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conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização
e valor social ao próprio gestor.

Numa concepção mais abrangente, Larentis e Giacomello (2012) assegura que as
competências gerenciais envolvem a compreensão do próprio negócio: a identificação
de oportunidades e de ameaças, os pontos fracos e fortes da organização e orientação
para o mercado.

O gestor de produção atua na articulação e execução das etapas inerentes ao fluxo
produtivo. Trata-se de elemento central na operacionalização das estratégias
organizacionais, alinhando esforços nos níveis tático e operacional. Além disso,
desempenha papel relevante no processo de comunicação organizacional e gestão
de equipes de trabalho, mediado por tecnologias diversas. As competências
gerenciais são, portanto, determinantes para que o profissional possa efetuar as
entregas requeridas pela organização em que atua.

Em síntese, os novos desafios da gestão exigiram não apenas a reestruturação dos
organizacionais, mas também o reposicionamento dos gestores em face das
mudanças no perfil e nas competências gerenciais requeridas. O desenvolvimento de
competências assume relevância estratégica nas organizações. Trata-se de processo
complexo que envolve diversas vias formais e informais. O próximo capítulo
contempla os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa.
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3 Procedimentos Metodológicos

O objetivo desta pesquisa foi analisar o processo de desenvolvimento de
competências do gestor de produção em uma multinacional que fabrica dispositivos
de alta tecnologia médica, no estado de Minas Gerais, Brasil. O processo investigativo
da pesquisa envolveu os procedimentos metodológicos descritos neste capítulo. A
seguir, serão abordadas a caracterização da pesquisa e da unidade de análise, os
sujeitos de pesquisa e as técnicas empregadas na coleta e na análise dos dados.
.
3.1 Caracterização da pesquisa e unidade de análise

Para atingir os objetivos estabelecidos, realizou-se pesquisa de natureza qualitativa
pelo método estudo de caso. Para Yin (2010), esse método possibilita a retenção de
aspectos holísticos e significativos da vida real.

A unidade de análise foi constituída pela planta da Valvmed, localizada no estado de
Minas Gerais, Brasil. A unidade faz parte de uma corporação multinacional cuja matriz,
fundada em 1976, está localizada em Saint Paul, no estado de Minnesota, nos
Estados Unidos da América. A Valvmed foi a primeira fabricante de válvula cardíaca
mecânica implantável de duplo folheto. Conquistou a liderança global em tecnologia
de dispositivos cardíacos e neurológicos a partir de desenvolvimento interno e
aquisições estratégicas. Conforme mencionado na introdução desta dissertação, no
Brasil a empresa dedica-se à fabricação de válvulas cardíacas que são produzidas
manualmente. O processo de produção requer material biológico fresco de porcinos e
bovinos, obtidos de frigoríficos qualificados e registrados de acordo com as normas
preconizadas.

3.2 Sujeitos de pesquisa

Constituíram sujeitos de pesquisa todos os gestores de produção que atuam em nível
de supervisão. No total, foram inquiridos 10 profissionais que são responsáveis pela
gestão das equipes de trabalho, distribuídas em células de produção. Eles assumem
papel estratégico na linha de frente e desempenham função determinante na
condução das atividades desempenhadas pelo núcleo operacional. O trabalho por
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eles coordenado deve estar em conformidade com os rigorosos critérios de qualidade,
certificados por organismos internacionais.

3.3 Coleta de dados

Na etapa de coleta de dados, o pesquisador, após ter definido o instrumento e a
técnica adequada, aplica-os em determinado campo, com o objetivo de obter os dados
previstos (Marconi & Lakatos, 2003).

Na pesquisa realizada na Valvmed, a coleta de dados primários envolveu a realização
de entrevistas individuais e semiestruturadas com os gestores de produção.
Richardson (1999, p. 160) explica que a entrevista “é uma técnica importante que
permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. É um modo de
comunicação no qual determinada informação é transmitida”. O roteiro utilizado
contemplou questões elaboradas com base no referencial teórico do estudo.

As entrevistas foram realizadas durante o expediente de trabalho, no ambiente interno
da empresa, no segundo semestre de 2017. O tempo médio de duração foi de 50
minutos. As entrevistas foram gravadas para posterior transcrição, com o prévio
consentimento dos sujeitos de pesquisa. A presente autora atua na empresa como
supervisora de produção. Essa condição favoreceu a obtenção da necessária
autorização para realizar a pesquisa. Os entrevistados foram devidamente orientados
acerca da natureza do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Apêndice B).

Dados primários também foram obtidos em documentos internos disponibilizados pela
Valvmed, como a descrição de cargos e o manual da empresa. Dados secundários
foram coletados, em meio eletrônico, no site institucional, tais como aspectos
relacionados ao histórico e espaço de atuação da empresa.
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3.4 Análise de dados

O procedimento analítico fundamentou-se na análise de conteúdo. Com base nas
contribuições de Bardin (2011), os autores Silva e Fossá (2015, p.2) explicam que a
análise de conteúdo, pode ser concebida de diferentes formas, tendo em vista a
vertente teórica e a intencionalidade do pesquisador que a desenvolve, seja adotando
conceitos relacionados à semântica estatística do discurso ou, ainda, visando à
inferência por meio da identificação objetiva de características das mensagens.
Salientam, ainda, o caráter social da análise de conteúdo, uma vez que é uma técnica
com finalidade de produzir inferências de um texto para seu cenário social de forma
objetiva

Nesta investigação, a análise de conteúdo foi realizada segundo a abordagem
proposta por Bardin (2011), na sequência de passos considerada por Silva e Fossá
(2015). Optou-se pela análise categorial, que consiste no desmembramento do texto
em categorias agrupadas analogicamente. A análise envolveu três fases, a saber:
pré-análise, exploração do material e interpretação.

Na fase de pré-análise, realizou-se a leitura geral do material obtido por meio das
entrevistas realizadas com os gestores de produção da Valvmed. Nessa fase, foi feita
a sistematização das ideias iniciais extraídas do quadro teórico e foram estabelecidos
os referenciais analíticos, a partir do modelo proposto por Paiva (2007), mencionado
no presente referencial teórico. A referida abordagem deriva do modelo de
competências profissionais proposto por Cheethan & Chivers (1998), que têm o
contexto e o ambiente de trabalho como determinantes para o acionamento das
competências profissionais. O referencial inclui um conjunto de competências
classificadas de acordo com a seguinte categorização: competência cognitiva;
competência funcional e administrativa; competência comportamental e pessoal;
competência ética e política. As chamadas “metacompetências” são aquelas de cunho
mais geral, tais como: comunicação, criatividade, solução de problemas,
aprendizagem e autodesenvolvimento, agilidade mental, análise e reflexão (Paiva,
2007, Paiva & Melo, 2008).
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A segunda fase da análise correspondeu à exploração do material disponível.
Realizou-se a construção das operações de codificação, considerando-se os recortes
dos textos em unidades de registros, representados pelos parágrafos resultantes da
transcrição das entrevistas. Na sequência, palavras-chave, frases e resumos foram
agrupados em categorias temáticas.

Na terceira fase, foram interpretados os dados com base nas categorias temáticas
estabelecidas na fase anterior. Foram destacados os aspectos relevantes
evidenciados pela análise. A seguir, a Figura 2 mostra a síntese da metodologia da
pesquisa.

Tabela 3
Síntese da metodologia
Técnica de coleta
de dados

Técnica de
análise dos
dados
Análise de
Conteúdo

Objetivos

Autores

Descrever o processo de
produção da empresa

Boyatzis (1982), Corrêa, Gianes
e Caon (1997), Le Boterf
(2003), Mintzberg (2010), YU e
Wright (1997), Zarifian (2001)

Análise de
documentos

Caracterizar a figura do
gestor de produção

Boyatzis (1982), Corrêa, Gianes
e Caon (1997), Le Boterf
(2003), Mintzberg (2010), YU e
Wright (1997), Zarifian (2001)

Entrevista

Análise de
conteúdo

Mapear as competências
requeridas

Bitencourt (2001), Dutra (2004),
Fleury e Fleury (2000; 2001); Le
Boterf (2003); Ruas (2005);
Zarifian (2001); Paiva (2007)

Análise de
documentos e
entrevista

Análise de
conteúdo

Entrevista

Análise de
conteúdo

Identificar as práticas
Bitencourt (2001), Dutra (2004),
empregadas no
Fleury e Fleury (2000; 2001); Le
desenvolvimento de
Boterf (2003); Ruas (2005);
competências
Zarifian (2001); Paiva (2007)
Fonte: elaborada pela autora.

O próximo capítulo apresenta os dados obtidos na pesquisa e sua análise.
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4 Resultados da pesquisa

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa em sintonia com os objetivos
específicos. Inicialmente, faz-se a descrição da Valvmed e seu processo produtivo.
Posteriormente, apresenta-se a caracterização da figura do gestor de produção na
perspectiva dos sujeitos de pesquisa. Na sequência, serão abordadas as
competências requeridas dos gestores de produção. Finalmente, serão explicitadas
as práticas empregadas no desenvolvimento de competências.

4.1 A Valvmed e seu processo produtivo

A Valvmed, sediada em St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, emprega mais de
16.000 pessoas distribuídas nas regiões dos Estados Unidos da América (EUA), Brasil
e Costa Rica, onde opera. A empresa desenvolve tecnologia e serviços médicos para
o tratamento de pacientes cardíacos, neurológicos e de dor crônica, atuando no
gerenciamento do ritmo cardíaco, fibrilação atrial, cirurgia cardíaca, cardiologia e
neuromodulação. O portfólio de produtos da Valvmed inclui desfibriladores
cardioversores implantáveis (CDIs), dispositivos para terapia de ressincronização
cardíaca

(CRT),

marca-passos,

cateteres

de

eletrofisiologia,

sistemas

de

mapeamento e visibilização, dispositivos de oclusão vascular, produtos de
substituição e reparo de válvula cardíaca, dispositivos de neuroestimulação e
dispositivos de estimulação cerebral profunda.

A corporação foi fundada em 1976, em St. Paul, como a primeira fabricante de válvula
cardíaca mecânica implantável de duplo folheto. Seu projeto inovador de válvula
cardíaca tornou-se o “padrão-ouro” para válvulas cardíacas mecânicas.

A empresa foi reconhecida pela revista FORTUNE como uma das empresas mais
admiráveis dos EUA pelo sexto ano consecutivo e, no ano de 2010, figurou entre as
500 melhores empresas no ranque da FORTUNE 500.

Em 2012, o faturamento da empresa alcançou $ 5,503 bilhões. A empresa tem alcance
global com operações e instalações de fabricação em todo o mundo, com produtos
vendidos em mais de 100 países.
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A Valvmed estabeleceu a seguinte missão: “desenvolver tecnologia médica e serviços
que colocam o maior controle possível nas mãos daqueles que tratam pacientes
cardíacos, neurológicos e com dores crônicas, mundialmente. Nós fazemos isso
porque nos dedicamos ao avanço da prática da Medicina, dando ênfase à redução de
riscos, sempre que possível, e contribuindo com resultados satisfatórios para todos os
pacientes”.

Desde o ano de 1994, quando a empresa efetuou sua primeira grande aquisição, a
Valvmed continuou crescendo como líder global em tecnologia de dispositivos
cardíacos e neurológicos, ampliando seu portfólio de produtos por meio de pesquisas
internas e aquisições estratégicas.

A literatura revela que a Área de Recursos Humanos (ARH) tem influência direta no
desenvolvimento de competências dos profissionais que atuam na empresa. Por meio
dos subsistemas e práticas que adota, a ARH pode favorecer o alinhamento de
competências nos diversos setores e departamentos. Os apontamentos a seguir
contribuem para uma visão geral sobre a ARH na Valvmed.

Como foi mencionado, a matriz está localizada em Saint Paul, Minnesota, nos Estados
Unidos. O corpo gerencial que lá atua é responsável pelas decisões estratégicas em
nível corporativo. O planejamento e estabelecimento de metas para a ARH é realizado
pela matriz.

No Brasil, a estrutura organizacional da Valvmed possui um departamento
responsável pelas atividades de gestão de pessoas, que funciona como órgão de
apoio da ARH. O departamento é constituído por uma equipe de nove profissionais
alocados da seguinte forma: gerente que responde pelas ações de RH na unidade;
coordenadores, responsáveis pelos processos de treinamento, contratação,
treinamento e benefícios; analistas que cuidam da rotina de pessoal, apuração do
ponto e cargos e salários; e auxiliar administrativo que realiza atividade de apoio.

A captação de empregados é feita no processo de contratação constituído das
seguintes etapas: a) inscrição dos interessados pelo site da Valvmed; b) verificação
do perfil dos candidatos com base nos registros da descrição de cargos; c) o analista

53

de RH realiza entrevista com os candidatos por meio de telefone; d) entrevista
presencial com o gerente de produção e com o analista de RH; e) aplicação de
questionário (testes psicométricos e de idioma); f) entrevista coletiva com a
participação de gerentes de todas as áreas da empresa; g) entrevista final com o
gerente da planta, que também é o vice-presidente da corporação.

Em relação à formação de mão de obra, a empresa realiza diversos tipos de
treinamentos internos e externos. Alguns são realizados pela própria Valvmed, outros
por seus parceiros. A partir das carências identificadas, a empresa oferta treinamentos
formatados em sintonia com os valores e diretrizes estabelecidas. A empresa, por
elaborar um produto tão específico e minucioso, empenha-se em realizar treinamentos
para ampliar a capacitação das lideranças. São diversos treinamentos, tais como:
gestão do tempo, liderança Taylor made, análise de problemas, empowerment e
delegação, administração de conflitos, comunicação, execução, identidade de
liderança

estratégica,

liderança

situacional,

negociação,

motivação,

fierce

conversation, feedback, green belt, gestão de projetos, entre outros. Na Valvmed, os
gestores exercem o papel estratégico de guiar as equipes em sintonia com os
objetivos da empresa. A empresa estimula o desenvolvimento de líderes para que
tenha condições de atuar na tomada de decisão com foco nos resultados.

No que se refere ao treinamento de gestores, a empresa promove imersões com
profissionais das diversas áreas. A Valvmed seleciona os profissionais e os envia para
a matriz, em Saint Paul. O grupo participa de cursos sobre diversos temas com
duração de duas semanas. Nessa imersão, os participantes realizam trabalhos de
caráter interdisciplinar, interagindo com profissionais de diversas áreas e que atuam
nas várias unidades produtivas da empresa. Os participantes assumem o
compromisso de desenvolver soluções e projetos inovadores que devem ser
implementados em suas respectivas unidades com acompanhamento de resultados.
As experiências são compartilhadas e as melhores práticas divulgadas em nível
corporativo.

A avaliação de desempenho ocorre da seguinte forma: no início de cada ano, a matriz
estabelece e divulga as estratégicas corporativas. Em efeito cascata, as estratégias
são desdobradas em metas operacionais para as diversas unidades produtivas e suas
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respectivas áreas. As metas estabelecidas são registradas no sistema de gestão,
sendo revisadas trimestralmente. Participam desse processo os profissionais que
atuam em posição de liderança.

A política de valorização dos empregados leva em conta a oferta de bônus financeiro.
O critério de participação baseia-se em indicadores de absenteísmo, produtividade,
rendimento (relacionado à qualidade) e métricas de retorno financeiro. Observam-se,
ainda, aspectos relacionados à conduta do empregado, tais como: pontualidade,
cumprimento de horário, trabalho em equipe, senso de organização e envolvimento
em projetos de melhoria.

Em síntese, os dados revelam que, na unidade analisada, a ARH atua como apoio
administrativo, cumprindo as determinações da matriz. Com base na literatura, podese notar que não se trata de RH estratégico nos moldes apregoados por autores como
Ulrich (1998) e Dutra (2002). Há uma relação direta com a figura do RH considerado
especialista administrativo cujo foco está na realização das rotinas de pessoal e
manutenção das atividades inerentes aos processos que sustentam a infraestrutura.

Em se tratando de multinacional de grande porte (16.000 empregados), as políticas e
programas de RH são bem estruturados. A ARH corporativa opera por meio de
equipes especializadas que atuam nas unidades produtivas com foco na realização
dos subprocessos.

No tocante aos gestores, há treinamentos diversificados. A empresa proporciona
interação em nível corporativo por meio de sistemas de informação e imersões. A
Valvmed pratica remuneração atrelada às métricas relacionadas aos objetivos e
metas estabelecidas. A conduta do empregado também é observada nos processos
de avaliação de desempenho.

Na pesquisa realizada, o estudo de caso foi realizado na unidade produtiva localizada
no estado de Minas Gerais, Brasil. A referida planta é responsável pela produção de
válvulas cardíacas. O processo de produção é totalmente manual, sendo constituído
de várias etapas. Os seguintes elementos são utilizados: material biológico; anel de
poliéster, que é utilizado na estrutura central da válvula; suturas, que são realizadas
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com a utilização de fios específicos e servem para ligar o anel e o material biológico.
O produto final é uma válvula semelhante à estrutura da válvula cardíaca humana.

A referida unidade produtiva possui cerca de 900 funcionários, sendo que 400 deles
atuam diretamente no setor de produção. A Figura 3 mostra o organograma da
empresa.

Figura 2
Organograma da Valvmed.
Fonte: documentos internos da empresa.

A seguir, apresenta-se a descrição do processo produtivo da empresa:
A empresa recebe, diariamente, material biológico fresco oriundo de frigoríficos
certificados, com validade de sete dias desde a coleta. Esse material é transportado
e entregue em galões com capacidade equivalente a cinco litros. Cada recipiente
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contém material biológico submerso em solução salina. O processamento ocorre da
seguinte forma: após o recebimento do material, ele é depositado em um agitador que
contém outra solução. O objetivo dessa fase é remover resíduos como gorduras e
sangue, além de outras sujidades.

Na sequência, o material biológico é separado pelas operadoras, que são funcionárias
devidamente treinadas e certificadas pela empresa. Nessa etapa, o material é cortado
em tiras de diversos tamanhos, sendo, novamente, submetido à limpeza.
Posteriormente, a qualidade do material é avaliada e, se estiver em conformidade com
os parâmetros aceitáveis, será classificado em função de sua espessura e tamanho.
A Valvmed fabrica válvulas de seis tamanhos, em milímetro (19, 21, 23, 25, 27e 29
mm). Cada tamanho requer tiras de tecido com espessura diferenciada.

Na sequência, a tira de material biológico (pericárdio) é cortada de acordo com o
tamanho previamente definido. Após o corte, a tira é renomeada e passa ser
denominada “folheto”. Procede-se, então, à medição final, para determinação mais
precisa de aspectos relacionados à espessura do material utilizado. Caso seja
aprovado, o material segue para um equipamento que verifica a orientação das fibras
do tecido. Caso elas estejam de acordo com os parâmetros aceitáveis, as tiras
seguem para a mesa de montagem.

Na mesa de montagem, a tira de pericárdio é inspecionada e limpa. O objetivo é
checar a ocorrência de delaminações, que são aberturas laterais resultantes do
processo de corte. Faz-se a inspeção para verificar a possível existência de estrias
nas tiras, pois, dependendo da profundidade, elas podem comprometer a qualidade
do material, devendo ser refugadas. Após a inspeção das tiras, elas são direcionadas
para as operadoras de montagem.

Paralelamente, em outras células de produção é realizado o procedimento de
fabricação da base da válvula, que é denominada “anel”. O processo inicia-se pela
costura do pano de revestimento, conhecido como tubo. Após essa etapa, realiza-se
o revestimento do tubo por meio de uma costura na base do anel. Na sequência, fazse o depósito de material biológico em torno do anel para facilitar a montagem da
válvula e a fixação da tira de pericárdio, mencionados anteriormente. O produto é
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submetido à área de esterilização para redução da carga microbiana e, então, segue
para a embalagem final. Após a finalização do produto, ele passa por diversas
inspeções visuais e mecânicas, que têm como foco a verificação e cumprimento dos
requisitos de qualidade.

A Valvmed opera nos mercados doméstico e internacional. Em função da natureza do
produto e do processo de fabricação, a empresa deve atender a rígidos parâmetros
de qualidade, segundo as normas, regulamentos e padrões do Sistema de Gestão da
Qualidade. A seguir, a Figura 3 ilustra as determinações que orientam o processo de
fabricação da empresa.
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Normas, Regulamentos e Padrões de Qualidade - Valvmed
2014/53/EU, Radio Equipment Directive;
21 CFR, Parts 4, 7, 11, 50, 54, 56, 58, 210, 211, 312, 801, 802, 803, 806, 807, 810, 812, 814, 822,
and 830 (US FDA);
95/46/EC European Directive, Personal Data Protection Directive;
Australian Therapeutic Goods Act 1989 and Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002
(TGA);
Brazilian Medical Device Regulations, Resolution 67/2009 (ANVISA) (Technovigilance Requirements
for Registration Holders);
Brazilian Medical Device Regulations, Resolution RDC 16/2013 (ANVISA) (Good Manufacturing
Practices for Medical Devices and Diagnostic of Use in Vitro);
Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution, No. 753;
Canadian Medical Device Regulations, SOR/98-282 (CMDR);
EN 556-1:2001, Sterilization of Medical Devices. Requirements for Medical to be Designated “Sterile”
– Requirements for Terminally Sterilized Medical Devices;
EN 556-2:2003, Sterilization of Medical Devices. Requirements for Medical Devices to be Designated
“Sterile” – Requirements for Aseptically Processed Medical Devices;
EU Battery Directive (2006/66/EC);
European Commission Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
Good Manufacturing Practice for Medical Devices (China FDA Announcement No. 64);
ISO 10993-1:2009, Biological Evaluation of Medical Devices;
ISO 14001:2004 - Environmental Management;
ISO 14155:2011, Clinical Investigation of Medical Devices for Human Subjects – Good Clinical
Practice;
ISO 14971:2012, Medical Devices – Application of Risk Management to Medical Devices;
ISO TR 14969:2004 - Medical Devices – Quality Management System Guidance to ISO 13485:2003;
ISO TR 14969:2004, Medical Devices – Quality Management System Guidance to ISO 13485:2003;
Japan Ministry of Health, Labour and Welfare Ministerial Ordinance No. 169 (MHLW); amended by
Ministerial Ordinance No. 87, 30-July-2014;
Japan PFSB Notification 1121 No. 10 November 21, 2014.
Korean Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), Medical Device Act, No. 10326;
MEDDEV 2.5/10 Guideline for Authorized Representatives January 2012;
MEDDEV Guidelines on a Medical Device Vigilance System 2.12/1 and 2.7/1;
Medical Device Classification Category Notice 104 (China);
Medical Device Manufacturer Quality Inspection and Product Releasing Guidance (China FDA Notice
No.173);
Medical Device Manufacturer Quality Inspection and Product Releasing Guidance (China);
Medical Device Recall Regulation (China FDA Order No. 29);
Medical Devices - Quality Management Systems - Requirements for Regulatory Purposes (ISO
13485:2016);
Medical Devices Directive (MDD), European Economic Community 93/42/EEC (as amended by
2007/47/EC);
New Zealand Medicines Act 1981 and Medicines Act (Database of Medical Devices) Regulations
2003;
Provisions for IFU and Labeling of Medical Devices (China FDA Order No.6);
Provisions for Medical Device Registration (China FDA Order No.4);
Provisions for the Supervision of Medical Device Manufacturing (China FDA Order No. 7);
Provisions for the Supervision of Medical Device Operation (China FDA Order No. 8);
Quality Management Practice for Medical Device Operation (China FDA Announcement No.58);
Recall of Pharmaceuticals and Medical Devices;
Regulations for the Supervision and Administration of Medical Devices (China State Council Order
No. 650);
Regulations Governing Management of Medical Devices (Taiwan);
RoHS Directive 2002/95/EC;
Title 21, US Code of Federal Regulations (21 CFR 820);
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive - European Community Directive
2012/19/EU.

Figura 3
Normas, regulamentos e padrões de qualidade da empresa.
Fonte: documentos internos da empresa.
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Em relação ao setor de produção, a Valvmed opera com uma força de trabalho
predominantemente feminina. O efetivo é constituído de aproximadamente 400
empregadas, que estão dispostas em células de produção. Cada célula congrega uma
equipe de 12 mulheres e possui empregadas especializadas nas diversas fases do
processo. Em cada equipe, a divisão de tarefas entre os membros se dá em função
das competências e habilidades disponíveis. Assim, a empresa maximiza o potencial
de entrega e promove o balanceamento ideal por célula com base no cycle time de
cada operadora. Trata-se de um procedimento que permite apurar o tempo gasto na
realização de cada atividade e aferir a qualidade do trabalho.
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A Figura 4 mostra o layout do setor de produção da Valvmed.

Figura 4
Layout do setor de produção da Valvmed.
Fonte: documentos internos da empresa.
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Cada gestor de produção é responsável por cinco células de produção que
correspondem a cerca de 60 empregadas. Por se tratar de trabalho manual realizado
em equipes, a gestão das relações merece atenção por parte dos gestores de
produção.
A Valvmed recruta candidatas nas regiões próximas da unidade produtiva. São
mulheres de faixa etária distinta que auferem renda de até três salários mínimos. A
rotatividade da mão de obra na empresa é reduzida. De forma geral, as empregadas
desenvolvem relações duradouras com a empresa.

Pelo exposto, é possível notar que se trata de empresa multinacional, líder de
mercado, com evidente expressão no cenário mundial. Os produtos são inovadores e
a empresa cumpre rigorosos procedimentos e normas da qualidade. Em nível mundial,
a empresa possui quadro funcional bastante significativo, constituído por,
aproximadamente, 12.000 empregados.

A Figura 2 revela que, no Brasil, a empresa adota uma estrutura hierárquica
verticalizada e fundamentada na departamentalização funcional. O setor de produção
é determinante na dinâmica operacional da planta operacional. O processo produtivo
é manual e quase artesanal, demandando perícia e habilidade das empregadas.
Constitui-se de diversas etapas que são realizadas em células de produção que
contam com a participação de empregadas especializadas nas diversas fases do
processo. Dessa forma, cada equipe é autônoma e detém o pleno domínio de todas
as etapas do processo. O gestor de produção é um agente importante, na medida em
que faz a gestão das equipes de trabalho e atua na linha de frente, zelando pelo
desempenho e qualidade do processo.

4.2 Caracterização do gestor de produção

O segundo objetivo específico da pesquisa foi caracterizar a figura do gestor de
produção da empresa. Esta seção apresenta a referida caracterização com base nos
seguintes aspectos: a) perfil profissional registrado na descrição de cargo; b) definição
da figura do gestor de produção pelos entrevistados e, c) características do gestor de
produção competente, na visão dos pesquisados. Os dados foram tratados por meio
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da técnica denominada análise de conteúdo, já mencionada no capítulo dedicado aos
procedimentos metodológicos da pesquisa.

A Tabela 4 exibe o perfil dos entrevistados.

Tabela 4
Perfil dos entrevistados
Sexo

Ano
de
Nasc.

Estado
Civil

Nº de
Filhos

Formação

Tempo
na
Empresa

Tempo
no
Cargo

Primeiro
Emprego

Masc

1972

Casado

1

Engenharia; Especialização
em gestão industrial;

13 anos

6 anos

Não

Mestrado Eng. Produção
Masc

1978

Solteiro

0

Administração

12 anos

8 anos e
5 meses

Não

Masc

1988

Casado

0

Engenharia Produção

5 anos

1 ano e
5 meses

Não

Fem

1984

Casada

1

Especialização Gestão de
Pessoas

5 anos

5 anos

Não

Fem

1970

Casada

0

Especialização Administração
de produção

25 anos

3 anos

Não

Fem

1972

Casada

2

Especialização Engenharia
Produção

22 anos

18 anos

Sim

Fem

1981

Casada

1

Especialização Farmacêutica
Industrial / Engenharia

7 anos

7 anos

Não

Masc

1980

Casado

0

Engenharia Química;
Especialização MBA Gestão
de Negócios

5 anos

2 anos

Não

Fem

1978

Casada

3

Biomedicina; Especialização
Engenharia Produção

8 anos

5 anos

Não

Masc

1980

Casado

2

Engenharia Produção

3 anos e
5 meses

1 ano

Não

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

Todos os gestores entrevistados ocupam o cargo de supervisor de produção. Metade
deles (cinco) é do sexo feminino e os demais declararam ser do sexo masculino. Os
entrevistados nasceram nas décadas de 1970 e 1980. Apenas um é solteiro, os outros
nove são casados; seis entrevistados têm filhos. Predomina a formação na área das
Engenharias. A maioria dos entrevistados (sete) possui cursos de especialização.
Entre eles, três cursaram especialização em Engenharia de Produção. Um dos
entrevistados concluiu o curso de mestrado em Engenharia de Produção.
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Em relação ao tempo de atuação na empresa, a média é 10 anos e 6 meses. O
entrevistado com menos tempo está na empresa há 3 anos e 4 meses; quatro
entrevistados têm mais de 10 anos de atuação na Valvmed, sendo que dois deles
estão na empresa há mais de 22 anos. Os dados notificam que os gestores de
produção estabelecem relação duradoura com a empresa (média = 10 anos e 6
meses, menos tempo = 3 anos e 4 meses). Essa “estabilidade” é fundamental para o
envolvimento dos gestores e, perante as equipes de trabalho, sinaliza que a Valvmed
envida esforços para manter seus empregados no quadro.

Outro aspecto relevante é o tempo de atuação no cargo. Quatro entrevistados estão
no cargo há menos de cinco anos. Cinco entrevistados estão no cargo há 5-10 anos.
Uma das entrevistadas está no cargo há 18 anos, caracterizando um caso específico,
pois ela atua na empresa há 22 anos e a Valvmed foi seu primeiro emprego. Trata-se
de um corpo de gestores com experiência consolidada no cargo e que conhecem
profundamente a dinâmica da empresa.

Por meio da análise dos documentos internos da empresa, foi possível apurar o perfil
profissional do gestor de produção com base na descrição do cargo de supervisor de
produção. Verificou-se que o ocupante do cargo deve “supervisionar as atividades de
produção sob sua responsabilidade”. Seguem as atribuições e responsabilidades do
cargo:

a) Acompanhar as auditorias internas e externas do sistema de qualidade;
b) programar a produção visando alcançar as metas estabelecidas no
planejamento;
c) coordenar a execução das atividades desenvolvidas pelos funcionários do
setor, assegurando o cumprimento da documentação aplicável e os níveis de
produção planejados;
d) acompanhar o desempenho dos colaboradores, nas diversas etapas do
processo, verificando os níveis de produtividade e tomando as providências
necessárias para sua maximização;
e) analisar, revisar e propor alterações na documentação pertinente à sua área
de atuação;
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f) autorizar a solicitação de compras de material direto;
g) executar e reportar as atividades de sua área de atuação, respondendo pela
qualidade, prazos, confiabilidade e desempenho dos serviços e informações
geradas, atendendo às necessidades de seus clientes internos e/ou externos;
h) implementar ações que favoreçam e integração entre as áreas sob sua
supervisão, bem como entre outras áreas e/ou unidades envolvidas na
produção;
i) acompanhar e/ou executar os processos de investigação e identificação de não
conformidades, elaboração de planos de ação e implementação de ações
corretivas, avaliando a eficácia (Sistema Operacional - SOP_SQ);
j) responsabilizar-se pelos processos de controle de material e produto que não
estão em conformidade com sua área de atuação (SOP_SQ);
k) elaborar e emitir relatórios sobre não conformidades relacionadas à sua área
(SOP_SQ);
l) participar ativamente das atividades de implementação e manutenção do
Sistema de Qualidade e Meio Ambiente, garantindo o atendimento às políticas
e cumprimento dos requisitos aplicáveis;
m) promover a conscientização de todos os colaboradores e terceiros sob sua
responsabilidade.

A análise das atribuições e responsabilidades do cargo revela que o gestor (supervisor
de produção) desempenha atividades diversificadas. O profissional deve coordenar a
aplicação de recursos técnicos e humanos.

O supervisor de produção atua em nível de chefia. Trata-se de uma atividade
complexa na medida em que o trabalho é realizado por diversas equipes distribuídas
em células de produção e há necessidade de cumprir os rigorosos parâmetros de
qualidade. O foco na produtividade é determinante na dinâmica do trabalho, como se
pode

constatar

na

seguinte

atribuição:

“acompanhar

o

desempenho

dos

colaboradores, nas diversas etapas do processo, verificando os níveis de
produtividade e tomando as providências necessárias para sua maximização”.

No que se refere ao perfil do ocupante, a Valvmed estabeleceu os seguintes requisitos
de qualificação: o grau de formação deve ser o curso superior completo. O profissional
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deve possuir curso específico na área de atuação ou equivalente. A empresa exige
domínio da língua inglesa em nível intermediário.

O candidato deve ter experiência em atividades de produção ou afins; é desejável
conhecimento em Sistema de Gestão da Qualidade, processo de fabricação em áreas
limpas, estatísticas ligadas à produção; microinformática, ênfase em editor de texto e
planilhas eletrônicas.
A empresa considera relevantes as seguintes “habilidades”:

a) Automotivação;
b) capacidade de análise;
c) capacidade de coordenação de atividades;
d) capacidade de coordenação de pessoal;
e) capacidade de liderança;
f) capacidade de organização;
g) capacidade de planejamento;
h) facilidade de comunicação verbal e escrita;
i) facilidade no Relacionamento Interpessoal;
j) senso crítico.

Observou-se que a descrição de cargo menciona habilidades como a capacidade de
coordenação de pessoal, liderança e relacionamento interpessoal. Nesse sentido,
torna-se evidente a relevância de certos aspectos relacionados à gestão de pessoas.
O supervisor de produção opera por meio das pessoas e dos diversos recursos
materiais empregados no processo produtivo. A gestão de equipes demanda
sensibilidade e atenção em relação à dimensão social do trabalho. Nesse sentido, o
estabelecimento de relacionamentos fundamentados na confiança torna-se decisivo.

O segundo aspecto considerado foi a definição da figura do gestor de produção na
perspectiva dos próprios entrevistados. Agora, não se trata de registros e evidências
documentais, mas da autopercepção dos gestores. A Tabela 5 foi elaborada com base
nas respostas obtidas. Ela apresenta os termos empregados pelos sujeitos de
pesquisa, ordenados pela frequência.
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Tabela 5
Expressões relacionadas à figura do gestor de produção
nº

Percentual

Gestão de pessoas

Termo

12

17%

Objetivos

11

15%

Burocracias

6

8%

Resultados

6

8%

Desempenho

5

7%

Processo manual
Indicadores

5

7%

4

6%

Estratégica

3

4%

Qualidade

3

4%

Gestão próxima
Controle

3

4%

2

3%

Gestão de processos

2

3%

Comportamento

2

3%

Trabalho tranquilo

2

3%

Domínio da área

1

1%

Horário

1

1%

Tomada de decisões
Grupo

1

1%

1

1%

Motivação

1

1%

Total

71

100%

Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

A Tabela 5 mostra que os temos “gestão de pessoas” e “objetivos” foram os mais
citados nas falas dos entrevistados ao serem inquiridos sobre a figura do gestor de
produção. Pode-se notar que esses termos sinalizam a relevância das dimensões
humana e racional do trabalho.

A seguir, a Tabela 6 lista as categorias resultantes da análise de conteúdo dos termos
relacionados à definição da figura do gerente de produção, na perspectiva dos
entrevistados.
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Tabela 6
Categorização das expressões empregados para definir gestor de produção
CATEGORIAS CATEGORIAS
FINAIS
INTERMEDIÁRIAS

DIMENSÃO
TÉCNICA
(46) = 65%

TRABALHO
(40) = 87%

AMBIÊNCIA
(6) = 13%

CATEGORIAS
INICIAIS

n=
71

Percent.

PRODUTIVIDADE
objetivos (11), resultados (6), desempenho (5),
indicadores (4)
QUALIDADE
qualidade (3), controle de "conformidades"(3)
PROCESSOS
processo manual (5), gestão de processos (2),
dominar a área (1)
CONTROLE ORGANIZACIONAL
burocracia (2), horário (1), absenteísmo (1),
assiduidade (1), regras (1)

26

57%

6

13%

8

17%

6

13%

100%
DIMENSÃO
SOCIAL
(25)= 35%

RELAÇÕES
HUMANAS
(25 )= 100%

GESTÃO DE PESSOAS
gestão de pessoas (12), gestão próxima (3),
trabalho tranquilo (2), grupo (1)
ASPECTOS INDIVIDUAIS
atuação estratégica (3),comportamento (2),
tomada de decisão (1), motivação (1)

18

72%

7

28%

100%
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

A Tabela 6 revela que dos termos identificados na análise de conteúdo emergiram
seis categorias iniciais, três categorias intermediárias e duas categorias finais. Entre
as categorias iniciais, destacaram-se “produtividade” (26 termos) e “gestão de
pessoas” (18 termos). Entre as intermediárias destacaram-se “trabalho” (40 termos) e
“relações humanas” (25 termos). Das categorias finais, sobressaiu-se “dimensão
técnica” (46 termos). Levando-se em conta o número de termos em cada categoria,
de forma geral, pode-se verificar o destaque das seguintes categorias: produtividade,
trabalho e dimensão técnica. Essa constatação sinaliza que a figura do gestor de
produção da Valvmed está associada a uma visão racional e pragmática. Deve-se
levar em conta que esses profissionais têm necessidade de cumprir os objetivos e
determinações estabelecidas pela empresa com base nas métricas definidas.
Contudo, a categoria intermediária “relações humanas” contemplou 25 dos termos.
Trata-se de uma evidência que expressa a relevância da dimensão social do trabalho
realizado pelos gestores de produção. Os fragmentos de fala, expostos a seguir,
confirmam esse apontamento:
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Em minha opinião, ser gestor de produção é fazer o acompanhamento dos
resultados e estar, sempre, extraindo o melhor das pessoas porque o nosso
processo é manual (E1).
Ser um gestor de produção é observar dois lados [...]. Você tem que garantir
que as coisas aconteçam, garantir qualidade, a entrega, a eficiência
operacional nos processos. Por outro lado, [...] é garantir o desenvolvimento
dos funcionários (E2).
Eu acho que tem dois lados. O primeiro deles é fazer a gestão de pessoas de
forma estratégica [...], além disso, é fazer a gestão do processo, gestão do yiled
(rendimento), gestão dos planos de produção (E8).
A perspectiva dos entrevistados está em sintonia com diversos estudos que
reconhecem a importância das dimensões técnica e social (Le Boterf, 2003; Lima,
2013; Lima et al., 2012; Zarifian 2001).

A terceira dimensão de análise já mencionada foi a identificação das características
de um gestor de produção competente. A Tabela 7 foi elaborada com base nas
respostas obtidas. Ela lista os termos empregados pelos sujeitos de pesquisa,
ordenados pela frequência.
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Tabela 7
Termos relacionados às características do gestor de produção competente
nº

Percent.

Gerir pessoas

Termo

7

18%

Ter conhecimentos técnicos

5

13%

Orientar para resultados

4

11%

Gerir equipes

3

8%

Atentar-se para aspectos comportamentais

2

5%

Conhecer o negócio

2

5%

Exercer a justiça

2

5%

Motivar (influenciar positivamente)

2

5%

Adotar capacidade analítica

1

3%

Delegar com eficiência

1

3%

Estar aberto ao aprendizado

1

3%

Ter ética

1

3%

Demonstrar experiência

1

3%

Fazer análise crítica

1

3%

Ter flexibilidade

1

3%

Focar em metas

1

3%

Gerir processos

1

3%

Tomar decisões

1

3%

Ter visão sistêmica de tendências

1

3%

Total

38

100%

Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

A Tabela 7 mostra que os termos “gerir pessoas”, “ter conhecimentos técnicos” e
“orientação para resultados” foram os mais citados nas falas dos entrevistados ao
serem inquiridos sobre as características de um gestor de produção competente.
Pode-se notar que esses termos, novamente, exaltam as dimensões humana e
técnica inerentes ao trabalho realizado pelos gestores.

A seguir, na Tabela 8 registram-se as categorias resultantes da análise de conteúdo
dos termos relacionados às características de um gestor de produção competente, na
perspectiva dos entrevistados.

70

Tabela 8
Categorização dos termos relacionados às características do gestor de produção
competente
CATEGORIA
FINAL

CATEGORIAS
INTERMEDIÁRIAS

DIMENSÃO
TÉCNICA
(14) =37%

CATEGORIAS
INICIAIS

n = 38 Percent.

CONHECIMENTO TÉCNICO
ter conhecimento técnico (5), gerir
processos (1), demonstrar experiência
(1)

7

50%

RESULTADOS
Orientar para resultado (4), focar em
metas (1)

5

36%

CONHECIMENTO DO NEGÓCIO

2

14%

ter conhecimento do negócio (2)
100%

CARACTERÍSTICAS
DO GESTOR
(38) =100%

DIMENSÃO
SOCIAL
(24) =63%

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS
aspectos comportamentais (2), motivar
(2), tomar decisões (1), ter flexibilidade
(1), delegar com eficiência (1), ser
aberto ao aprendizado (1), análise
crítica (1), ter visão sistêmica (1), ter
capacidade analítica (1)

11

46%

GESTÃO DE EQUIPES

10

42%

3

12%

gerir pessoas (7), gerir equipes (3)
VALORES
justiça (2), ética (1)
100%

Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

A Tabela 8 demonstra que, dos termos identificados na análise de conteúdo,
emergiram seis categorias iniciais, duas categorias intermediárias e uma final. Entre
as categorias iniciais, acentuaram-se “aspectos comportamentais” (11 expressões) e
“gestão de equipes” (10 expressões).
Das categorias intermediárias, destacou-se “dimensão social” (24 expressões).
Levando-se em conta o número de termos em cada categoria, de forma geral, podese verificar o destaque das seguintes categorias: aspectos comportamentais e
dimensão social. Essa constatação sinaliza que a visão dos entrevistados sobre o
gestor de produção considerado competente envolve, para além da dimensão técnica,
aspectos relacionados à interação e ao relacionamento com as pessoas. Esse achado
é coerente com o trabalho realizado no núcleo operacional por equipes constituídas
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por mulheres. O envolvimento dos gestores com as integrantes dessas equipes
parece fundamental para a realização do trabalho.

Os fragmentos de fala extraídos a seguir são relevantes:

Gestor competente é aquele que consegue resultado sem atropelar o time. Ele
tem o domínio da equipe [...] para fazer com que a equipe trabalhe de forma a
dar resultado (E2).
O gestor competente tem que conhecer o negócio, tem que ter uma base
acadêmica para tomar decisões, tem que ser uma pessoa flexível. Deve ter
conhecimento de gestão de pessoas em todos os sentidos: não é só ter relação
humana, mas precisa ir ao funcionário e entender a situação para que consiga
[...] tirar o melhor resultado daquele funcionário (E3).
[...] acho que o trato com a pessoas (a capacidade de estimular) a motivação
se torna mais importante que a competência técnica (E6).
De forma geral, os resultados indicam que os entrevistados reconhecem que a
atividade gerencial é resultante de um esforço para obter resultados por meio das
pessoas. Esse aspecto tem sido amplamente referenciado na literatura (Donnelly et
al., 2000; Drucker, 1999; Mintzberg, 2010; Sousa, 1990; Teixeira, 1998). No caso da
Valvmed, a gestão de equipes no setor de produção é fundamental.

4.3 Competências profissionais requeridas dos gestores de produção na
empresa

Esta seção relata os resultados relacionados ao terceiro objetivo específico da
pesquisa, que foi mapear as competências requeridas dos gestores de produção. Para
alcançá-lo, o conteúdo desta seção aborda os seguintes aspectos: as competências
e categorias do modelo analítico; a definição do conceito de competência profissional
na visão dos entrevistados; as competências requeridas dos gestores de produção; a
classificação geral das competências por ordem de importância; a classificação das
competências conforme as categorias do modelo analítico (metacompetências,
funcional, conhecimento/cognitiva, pessoal/ comportamental, valores/ética, política);
e, finalmente, a comparação das médias em cada uma das categorias.
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A Tabela 9 descreve o agrupamento das competências por categorias em função do
modelo analítico proposto por Paiva (2007), mencionado no referencial teórico desta
dissertação.

Tabela 9
Categorias e competências

Conhecimento/ Cognitivo

Metacompetência

CATEGORIA

COMPETÊNCIAS E SEUS RESPECTIVOS COMPORTAMENTOS
Avaliação funcional
Acompanhar e avaliar o desempenho dos subordinados.
Comunicação
Estabelecer uma comunicação clara, escutando os outros e estimulando o
compartilhamento de informações.
Gestão de conflitos
Atuar assertivamente na resolução de conflitos.
Liderança
Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, estimulando o envolvimento
e a inovação.
Motivação
Manter-se automotivado e demonstrar disposição para trabalhar com agilidade co jornadas
prolongadas e prazos reduzidos.
Negociação
Negociar os melhores acordos e criar um ambiente propício à colaboração, fortalecendo as
relações.
Trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas
Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e estimular o desenvolvimento das
pessoas.
Aplicação de conhecimento
Aplicar o conhecimento na realização do trabalho.
Conhecimento sobre clientes
Compreender as necessidades dos clientes e dos consumidores finais.
Conhecimento do setor e do mercado
Dominar conhecimentos sobre o setor e o mercado no qual ela opera.
Conhecimento prático
Dominar conhecimentos tácitos e adquiridos pela experiência.
Conhecimento procedural
Compreender as rotinas e procedimentos relacionados ao trabalho.
Conhecimento técnico
Dominar conhecimentos teóricos especializados.
Visão sistêmica
Compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e ameaças e entender a
dinâmica da empresa.
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Tabela 9
Categorias e competências – continuação

Pessoal/ Comportamental

Funcional

CATEGORIA

COMPETÊNCIAS E SEUS RESPECTIVOS COMPORTAMENTOS
Administração do tempo
Fazer uso racional e produtivo do tempo.
Capacidade analítica
Ler e escrever, operar com números.
Capacidade de realizar diagnóstico
Compreender situações complexas, problemas e relações que não estão claras.
Coordenação motora e destreza manual
Apresentar coordenação motora e destreza manual para realizar o trabalho.
Delegação
Atribuir autonomia e responsabilidade às pessoas, orientando o trabalho com base em
certos objetivos.
Qualidade no trabalho
Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma postura de aprendizagem
constante.
Criatividade e inovação
Pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas e agregar valor à empresa.
Domínio de tecnologias de informação
Utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz.
Planejamento e Organização
Determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, prazos e recursos para
alcançar os objetivos.
Autoconfiança
Manter-se confiante e seguro nas mais diversas situações.
Conformidade com as normas de comportamento profissional.
Respeitar as normas de comportamento da profissão.
Domínio pessoal
Manter autocontrole, domínio das próprias emoções em contextos de estresse.
Empatia
Construir relacionamentos amistosos e conquistar a simpatia das pessoas.
Habilidade de escuta
Manter escuta ativa e colocar-se no lugar do outro para melhor compreender os sentidos
das mensagens.
Tomada de decisão
Tomar decisões, avaliando diversas opções, circunstâncias e recursos disponíveis.
Orientação a resultados e tarefas
Agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de decisões.
Tolerância à pressão
Tolerar pressão e trabalhar com determinação e perseverança em situações de estresse.
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Tabela 9
Categorias e competências – conclusão

Valores / Ética

CATEGORIA

COMPETÊNCIAS E SEUS RESPECTIVOS COMPORTAMENTOS
Aderência à lei e aos códigos morais ou religiosos
Orientar-se por código e normas de conteúdo moral ou religioso.
Adesão a códigos profissionais de conduta
Orientar-se por códigos de conduta inerente à profissão.
Julgamento ético
Efetuar julgamento das situações de trabalho tendo como referência valores éticos.
Aprendizagem e desenvolvimento de profissionais novatos.
Buscar e compartilhar informações úteis para solução de problemas, colaborar no
processo de aprendizagem de profissionais novatos.
Orientação ao cliente
Manter o foco na satisfação das expectativas e das necessidades dos clientes.
Reconhecer os limites da própria competência.
Admitir as limitações pessoais e reconhecer a necessidade de obter a colaboração dos
outros.
Sensibilidade para necessidades e valores de terceiros.
Levar em conta as necessidades alheias e a existência de diferentes pontos de vista.

Política

Manutenção do profissionalismo
Adotar comportamentos apropriados à manutenção do profissionalismo.
Poder no contexto da empresa
Buscar o domínio ou fluência nas fontes estruturais e normativas de poder na organização
onde desenvolve suas atividades produtivas.
Poder nas relações sociais
Buscar o domínio ou fluência nas fontes pessoais, relacionais e afetivas de poder.
Percepção acerca dos jogos políticos organizacionais
Compreender as articulações e jogos políticos da empresa.
Percepção acerca dos jogos políticos pessoais
Compreender as articulações e jogos políticos relacionados às pessoas.
Percepção acerca dos jogos políticos particulares.
Compreender as articulações e jogos políticos decorrentes de interesses profissionais
particulares.
Fonte: elaborada pela autora.

A Tabela 10 apresenta os termos utilizados pelos entrevistados para definir
“competência profissional”. Eles foram classificados pela frequência.
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Tabela 10
Expressões relacionadas à competência profissional
nº

Percentual

Experiência

Termo

4

13%

Resultado

3

10%

Conhecimento

2

7%

Habilidades

2

7%

Aprendizagem durante o tempo

1

3%

Atitudes

1

3%

Característica da pessoa

1

3%

Competência comportamental

1

3%

Competência técnica

1

3%

Conhecimento humano

1

3%

Conhecimento técnico

1

3%

Desempenho

1

3%

Disposição

1

3%

Execução
Gestão de pessoas

1

3%

1

3%

Liderança

1

3%

Motivação de trabalhadores

1

3%

Não se limita à instrução

1

3%

Nato

1

3%

Personalidade

1

3%

Prática

1

3%

Relacionamento interpessoal

1

3%

Tratar as pessoas

1

3%

Total
30
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

100%

As expressões “experiência”, “resultado”, “conhecimento” e “habilidades” foram os
mais citados nas falas dos entrevistados ao serem inquiridos sobre a definição de
“competência profissional”, como exibe a Tabela 9. Pode-se notar que esses termos
guardam relação com a competência, discutida na literatura. Os entrevistados realçam
que o resultado do trabalho é oriundo da aplicação de conhecimentos e habilidades
que podem ser adquiridos por meio de experiência. Trata-se de uma visão alinhada
com a perspectiva de autores como Zarifian (2001) e Le Boterf (2003).

A seguir, na Tabela 11 acompanham-se as categorias resultantes da análise de
conteúdo dos termos relacionados à definição de competência profissional.
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Tabela 11
Categorização das expressões relacionadas à definição de competência profissional
CATEGORIA
FINAL

CATEGORIAS
INTERMEDIÁRIAS

ELEMENTOS DA
COMPETÊNCIA
(10) = 33%

CATEGORIAS
INICIAIS

n=
30

Percent.

CONHECIMENTOS
conhecimentos (2), conhecimento técnico
(1), conhecimento humano (1)

4

40%

HABILIDADES

3

30%

3

30%

habilidades (2), executar (1)
ATITUDES
atitudes (1), disposição para agir (1), não se
limitar à instrução (1)

100%

COMPETÊNCIA
PROFISSIONAL
(30) = 100%

FONTES DE
AQUISIÇÃO
(9)= 30%
DIMENSÃO
TÉCNICA (5) = 17%

EXPERIÊNCIA
experiência (4), aprendizagem (1), prática
(1)

6

67%

ASPECTOS INDIVIDUAIS
nato (1), personalidade (1), característica da
pessoa (1)
RESULTADO

3

33%

5

45%

6

55%

resultado (3), desempenho (1), competência
técnica (1)
DIMENSÃO SOCIAL ASPECTOS COMPORTAMENTAIS
(6) = 20%
competência comportamental (1), tratar as
pessoas (1), liderança (1), motivar
trabalhadores
(1),
relacionamento
interpessoal (1), gestão de pessoas (1)

100%
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

A Tabela 11 revela que as expressões identificadas na análise de conteúdo emergiram
sete categorias iniciais, quatro categorias intermediárias e uma categoria final. Das
categorias iniciais, sobressaíram-se “experiência” (seis expressões), “aspectos
comportamentais” (seis expressões) e “resultado” (cinco expressões). Entre as
categorias intermediárias, destacaram-se “elementos da competência” (10 termos) e
“fontes de aquisição” (nove expressões). Levando-se em conta o número de termos
em cada categoria, de forma geral pode-se verificar o destaque das seguintes
categorias: conhecimentos e elementos da competência. Isso sinaliza que o conceito
de competência profissional na perspectiva dos gestores de produção está alicerçado
em conhecimentos de natureza técnica e comportamental, conforme esclarecem os
seguintes fragmentos.
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Para mim, competência profissional [envolve] conhecimentos técnicos e
também conhecimento humano: tratar as pessoas de maneira que elas
(alcancem) o resultado que a empresa precisa (E3).
Competência para mim tem duas linhas: a competência técnica que [o
profissional] precisa para realizar determinada atividade e a competência
comportamental: como tratar as pessoas (E6).
Na literatura, diversos autores, como Bitencourt (2001), Dutra (2004), Fleury e Fleury
(2000; 2001), Le Boterf (2003), Ruas et al. (2005), Zarifian (2001) e Paiva (2007),
reconhecem a diversidade de definições relacionadas ao conceito de competência
profissional. No mundo corporativo, portanto, há entendimentos distintos sobre os
elementos da competência. Na Valvmed, os entrevistados citaram aspectos de
natureza técnica e comportamental.

A Tabela 12 informa as competências requeridas dos gestores de produção, na ótica
dos sujeitos de pesquisa.
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Tabela 12
Expressões relacionadas às competências requeridas
nº

Percentual

Gestão de pessoas

Termo

3

9%

Liderança

3

9%

Buscar melhoria contínua

2

6%

Estabelecer comunicação

2

6%

Estabelecer relações interpessoais

2

6%

Lidar com pessoas

2

6%

Cumprir regras

1

3%

Delegar

1

3%

Desenvolver pessoas

1

3%

Estar motivado

1

3%

Fazer análise crítica

1

3%

Fazer capacidade analítica

1

3%

Ouvir

1

3%

Ter autoconhecimento

1

3%

Ter inteligência emocional

1

3%

Ter responsabilidade

1

3%

Ter visão sistêmica

1

3%

Tomar decisões corretas

1

3%

Fluência no Inglês

1

3%

Formação acadêmica

1

3%

Competência técnica

1

3%

Ferramentas em geral

1

3%

Gestão do tempo

1

3%

Controlar processos

1

3%

Total

32

100%

Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

As expressões “gestão de pessoas” e “liderança” foram os mais citados nas falas dos
entrevistados ao serem inquiridos sobre as competências requeridas dos gestores de
produção (Tabela 9). Os entrevistados sinalizam a relevância de competências
sociais. Merece destaque essa constatação, já que o trabalho é fortemente orientado
e regido por padrões e procedimentos rígidos e o desempenho avaliado com base na
produtividade. Contudo, a natureza do trabalho demanda dos gestores cuidado no
trato com as pessoas.
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A seguir, a Tabela 13 apresenta as categorias resultantes da análise de conteúdo dos
termos relacionados às competências requeridas do gerente de produção, na
perspectiva dos entrevistados.

Tabela 13
Categorização das expressões relacionadas às competências requeridas
CATEGORIA CATEGORIAS
FINAL
INTERMEDIÁRIAS

COMPETÊNCIAS
(32) = 100%

PERFIL
(14) = 44%

GESTÃO
(18)= 56%

CATEGORIAS
INICIAIS

n=
32 Percent.

ATRIBUTOS DO INDIVÍDUO
motivação (1), ouvir (1), responsabilidade (1), análise
crítica (1), autoconhecimento (1), buscar melhorias
(1), buscar melhorias contínuas (1), capacidade
analítica (1), inteligência emocional (1), cumprimento
de regras (1), delegação (1)

11

79%

CAPACITAÇÃO
fluência em Inglês (1), formação acadêmica (1),
competência técnica (1)
GESTÃO DE PESSOAS

3

21%

GESTÃO DE PESSOAS
desenvolver pessoas (1), gestão de pessoas (3), lidar
com pessoas (2), relações interpessoais (2)

8

44%

LIDERANÇA
liderança (3), tomar decisões corretas (1), visão
sistêmica (1)

5

28%

PROCESSOS
ferramentas (1),
processos (1)

3

17%

2

11%

100%

gestão do tempo (1), controlar

COMUNICAÇÃO
Comunicação (2)

100%
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

A Tabela 10 notifica que, das expressões identificadas na análise de conteúdo,
apuraram-se seis categorias iniciais, duas intermediárias e uma final. Entre as
categorias iniciais, destacaram-se “atributos do indivíduo” (11 expressões) e “gestão
de pessoas” (oito expressões). Nas categorias intermediárias ressaltou-se “gestão”
(18 expressões). Levando-se em conta o número de expressões em cada categoria,
de forma geral pode-se verificar que se distinguiram as seguintes categorias: gestão
e gestão de pessoas. Os atributos do indivíduo revelaram-se decisivos para a
realização do trabalho de gestão no âmbito da produção. A atividade dos gestores de
produção é influenciada por aspectos relacionados à gestão de pessoas. Os
fragmentos as seguir comprovam:
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Uma coisa que acho que precisamos ter, é uma habilidade nas relações
interpessoais, tanto com operadores de chão de fábrica, quanto com pares e
entre departamentos (E2).
[...] lidar com pessoas, saber ouvir, absorver, de forma honesta, o máximo que
aquela pessoa tem para dar. Mas no meu ponto de vista é o lidar com pessoas
(E6).
[...] responsabilidade, habilidade interpessoal. Recebemos muitas informações
e temos que ser o filtro para nossos colaboradores, a gente tem que liderar
(E7).
Ruas (2010) admite que as competências envolvem o conjunto de capacidades
construído e desenvolvido em função das diferentes situações. No caso da Valvmed,
os desafios inerentes ao setor de produção e às questões internas das diversas
equipes de trabalho geram situações nas quais o gestor de produção necessita aplicar
seu repertório de capacidades para superar os impasses. Segundo Fleury e Fleury
(2001), as competências de um gestor estão relacionadas a comunicar, agir, mobilizar,
comprometer-se, assumir responsabilidades e ter visão estratégica. Esses aspectos,
normalmente, relacionam-se aos termos e categorias dispostas na Tabela 13. Nesse
sentido, os entrevistados expressaram elementos importantes relacionados à
competência e que têm sido reconhecidos na literatura.

A seguir, a Tabela 14 apresenta a classificação geral das competências por ordem de
importância.

Tabela 14
Classificação geral das competências por ordem de importância
Competência

Comunicação
Planejamento e organização
Aplicação de conhecimento
Qualidade no trabalho

Grau de Importância (n=10)
1
2
3
4
Média
Sem
Importância Importância Importância
Importância
Baixa
Média
Alta
0
0
1
9
3,9
0
0
1
9
3,9
0
0
2
8
3,8
0

0

2

8

3,8

Capacidade analítica

0

0

3

7

3,7

Conhecimento sobre clientes
Conhecimento procedural
Gestão de conflitos
Domínio pessoal

0

0

3

7

0
0
0

1
0
0

1
3
3

8
7
7

3,7
3,7
3,7
3,7
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Tabela 14
Classificação geral das competências por ordem de importância - continuação
Competência

Julgamento ético
Orientação a resultados e tarefas

Grau de Importância (n=10)
1
2
3
4
Média
Sem
Importância Importância Importância
Importância
Baixa
Média
Alta
0
0
3
7
3,7
0
0
3
7
3,7

Orientação ao cliente

0

0

3

7

3,7

Manutenção do profissionalismo

0

0

4

6

3,6

Avaliação funcional
Aderência à lei e aos códigos morais ou
religiosos
Adesão a códigos profissionais de conduta

0
0

0
0

4
5

6
5

3,6
3,5

0

0

5

5

3,5

Capacidade de realizar diagnóstico
Conformidade com as normas de
comportamento profissional

0
0

0
1

5
3

5
6

3,5
3,5

Criatividade e inovação

0

0

5

5

3,5

Domínio de tecnologias de informação

0

0

5

5

3,5

Tomada de decisão
Trabalho em equipe e desenvolvimento de
pessoas

0
0

0
0

5
5

5
5

3,5
3,5

Autoconfiança

0

1

4

5

3,4

Conhecimento técnico

0

1

4

5

3,4

Delegação

0

0

6

4

3,4

Aprendizagem e desenvolvimento de novatos

0

1

4

5

3,4

Motivação

0

0

6

4

3,4

Negociação

0

1

4

5

3,4

Reconhecer os limites da própria competência

0

0

6

4

3,4

Administração do tempo

0

0

7

3

3,3

Conhecimento prático
Habilidade de escuta
Sensibilidade para necessidades e valores de
terceiros

0

0

7

3

0
0

0
0

7
7

3
3

3,3
3,3
3,3

Tolerância à pressão
Visão sistêmica

0

0

7

3

0

1

5

4

3,3
3,3

Poder no contexto da empresa

0

2

4

5

3,3

Empatia

0

2

4

4

3,2

Liderança

0

1

6

3

3,2

Conhecimento do setor e do mercado
Percepção acerca dos jogos políticos
organizacionais

0
0

3
2

4
6

3
2

3,0
3,0

Percepção acerca dos jogos políticos pessoais
Coordenação motora e destreza manual

0

2

6

2

3,0

0

3

6

1

2,8

0
1

3
1

6
7

1
1

2,8
2,8

Poder nas relações sociais
Percepção acerca dos jogos políticos
particulares
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.
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A Tabela 14 mostra que as competências foram bem avaliadas e obtiveram médias
elevadas. As competências tidas como mais importantes foram: comunicação (média
3,9), planejamento e organização (média 3,9). As competências que obtiveram as
menores médias foram: coordenação motora e destreza manual (média 2,8), poder
nas relações sociais (média 2,8) e percepção acerca dos jogos políticos particulares
(média 2,8). Nota-se que as competências conceituadas como importantes são
coerentes com a natureza do trabalho realizado pelos gestores de produção da
Valvmed. A necessidade de interagir com as pessoas, compartilhar orientações e
acompanhar o trabalho das equipes faz com que a comunicação seja uma
competência decisiva. Por se tratar de trabalho orientado por normas rígidas de
qualidade, o planejamento e a organização são essenciais.

Por outro lado, deve-se levar em conta que o gestor de produção não tem necessidade
de demonstrar coordenação motora e destreza manual, como é o caso das
operadoras que integram as equipes de trabalho. Os gestores procuram estabelecer
uma relação de harmonia com seus subordinados com base na transparência e
equidade. Portanto, a questão de poder nas relações não tem sido evidenciada de
forma explícita na percepção dos entrevistados. Os gestores de produção atuam em
nível tático-operacional e lidam com os profissionais da linha de frente. Os dados
evidenciam que aspectos relacionados a jogos políticos particulares não se destacam
pela relevância.

Tabela 15
Classificação das competências da categoria metacompetências: importância

COMPETÊNCIAS METACOMPETÊNCIAS
Comunicação
Gestão de conflitos
Avaliação funcional
Trabalho em equipe e
desenvolvimento de pessoas
Motivação
Negociação

GRAU DE IMPORTÂNCIA
1
2
3
4
Média
n Média
Geral
Sem
Importância Importância Importância
Importância
Baixa
Média
Alta
0
0
1
9
10 3,90
0
0
3
7
10 3,70
0
0
4
6
10 3,60
0
0
5
5
10 3,50
3,53
0
0

0
1

6
4

4
5

10
10

3,40
3,40

0
1
6
Liderança
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

3

10

3,20
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Na categoria metacompetências (Tabela 16), as competências com médias mais
elevadas foram: comunicação (média 3,9), gestão de conflitos (média 3,7) e avaliação
funcional (média 3,6). As duas primeiras competências referem-se à dimensão social
do trabalho, enquanto a terceira diz respeito à dimensão técnica e à verificação da
performance.

Tabela 16
Classificação das competências da categoria metacompetências: nível de domínio
NÍVEL DE DOMÍNIO
COMPETÊNCIAS METACOMPETÊNCIAS

Trabalho em equipe e
desenvolvimento de pessoas
Comunicação
Motivação
Avaliação funcional
Negociação
Gestão de conflitos

1

2
Domino
Muito
Pouco

3
Domino
Parcialment
e

4
Domino
Plenament
e

0

0

1

9

0

1

2

7

0

2

0

8

0

0

5

5

0

0

5

5

0

0

6

4

Não
Domino

0
1
5
Liderança
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

4

n

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Médi Médi
a
a
Geral
3,90
3,60
3,60
3,50

3,54

3,50
3,40
3,30

Conforme mostra a Tabela 16, os participantes da pesquisa dominam de forma
satisfatória as competências da categoria metacompetências (média geral 3,54). As
competências sobre as quais eles sinalizaram nível mais elevado de domínio foram:
trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas (média 3,9), comunicação (média
3,6) e motivação (média 3,6). Pode-se observar que, de forma geral, as competências
têm sido utilizadas pelos gestores.
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Tabela 17
Classificação das competências da categoria conhecimento/cognitiva: importância
GRAU DE IMPORTÂNCIA
COMPETÊNCIAS CONHECIMENTO/GOGNITIVA

Média
2
3
4
Média
Geral
Sem
Importância Importância Importância
Importância
Baixa
Média
Alta
1

Aplicação de conhecimento
Conhecimento sobre clientes
Conhecimento procedural
Conhecimento técnico
Conhecimento prático
Visão sistêmica

0

0

2

8

0
0
0
0
0

0
1
1
0
1

3
1
4
7
5

7
8
5
3
4

3,80
3,70
3,70
3,40
3,30
3,30

4

3

3,00

0
3
Conhecimento do setor e do mercado
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

3,46

Na Tabela 17, na categoria conhecimento/cognitiva, as competências com médias
mais elevadas foram: aplicação do conhecimento (média 3,8), conhecimento sobre
cliente (média 3,7) e conhecimento procedural (média 3,7).

Tabela 18
Classificação das competências da categoria conhecimento/cognitiva: nível de
domínio
COMPETÊNCIAS CONHECIMENTO/GOGNITIVA

Conhecimento procedural
Visão sistêmica
Aplicação de conhecimento
Conhecimento técnico
Conhecimento prático
Conhecimento sobre clientes

NÍVEL DE DOMÍNIO
Média
2
3
4
Média
Geral
Não
Domino
Domino
Domino
Domino Muito Pouco Parcialmente Plenamente
1

0

0

3

7

0
0
0
0
0

0
0
0
1
3

5
6
7
6
5

5
4
3
3
2

3,70
3,50
3,40
3,30
3,20
2,90

2

1

2,30

1
6
Conhecimento do setor e do mercado
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

3,19

Os participantes da pesquisa dominam de forma satisfatória quase todas as
competências mencionadas na categoria conhecimento/cognitiva (média geral 3,19),
de acordo com a Tabela 18. As competências sobre as quais eles sinalizaram nível
mais elevado de domínio foram: conhecimento procedural (média 3,7) e visão
sistêmica (média 3,5). Contudo, a competência “conhecimento do setor e do mercado”
obteve a menor média (2,3). O trabalho realizado pelos gestores de produção está
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diretamente vinculado ao ambiente interno da empresa e à condução das atividades
inerente à área. Conhecimentos mais amplos sobre as tendências do setor e as
oscilações de mercado não fazem parte do conteúdo do trabalho realizado por esses
profissionais, não havendo, portanto, necessidade de pleno domínio de competências
relacionadas a essas questões. Pode-se observar que a maioria das competências
tem sido dominada pelos gestores.

Tabela 19
Classificação das competências da categoria tuncional: importância
GRAU DE IMPORTÂNCIA
COMPETÊNCIAS FUNCIONAL
Planejamento e organização
Qualidade no trabalho
Capacidade analítica
Capacidade de realizar diagnóstico
Domínio de tecnologias de informação
Criatividade e inovação
Delegação
Administração do tempo

1
2
3
4
Média
Sem
Importância Importância Importância Média Geral
Importância
Baixa
Média
Alta
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
Coordenação motora e destreza manual
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

1
2
3
5
5
5
6
7

9
8
7
5
5
5
4
3

3,90
3,80
3,70
3,50
3,50
3,50
3,40
3,30

6

1

2,80

3,49

Na categoria funcional (Tabela 19), as competências com médias mais elevadas
foram: planejamento e organização (média 3,9), qualidade no trabalho (média 3,8) e
capacidade analítica (média 3,7). A competência “coordenação motora e destreza
manual”, na Tabela 14, obteve a menor medida (2,8). Deve-se levar em conta a
natureza gerencial do trabalho realizado pelos participantes da pesquisa.
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Tabela 20
Classificação das competências da categoria funcional: nível de domínio
NÍVEL DE DOMÍNIO
Média
1
2
3
4
COMPETÊNCIAS Média
Geral
Não
Domino
Domino
Domino
FUNCIONAL
Domino Muito PoucoParcialmente Plenamente
0
0
3
7
Capacidade analítica
3,70
0
0
4
6
Qualidade no trabalho
3,60
0
2
3
5
Criatividade e inovação
3,30
0
0
6
4
Capacidade de realizar diagnóstico
3,40
0
0
6
4
Planejamento e organização
3,40 3,31
0
1
5
4
Domínio de tecnologias de informação
3,30
0
0
8
2
Delegação
3,20
0
1
7
2
Administração do tempo
3,10
0
2
8
0
Coordenação motora e destreza manual
2,80
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

De acordo com a Tabela 20, os participantes da pesquisa dominam de forma
satisfatória quase todas as competências da categoria funcional (média geral 3,31).
As competências sobre as quais eles sinalizaram nível mais elevado de domínio
foram: capacidade analítica (média 3,7) e qualidade no trabalho (média 3,6). A
competência “coordenação motora e destreza manual” obteve a menor média (2,8).
Contudo, pode-se observar que, de forma geral, a maioria das competências tem sido
dominada pelos gestores.

Tabela 21
Classificação das competências da categoria pessoal/comportamental: importância
GRAU DE IMPORTÂNCIA
COMPETÊNCIAS –
PESSOAL/COMPORTAMENTAL
Domínio pessoal
Orientação a resultados e tarefas
Conformidade com as normas de
comportamento profissional
Tomar decisões
Autoconfiança
Habilidade de escuta
Tolerância à pressão

Média
2
3
4
Média
Geral
Sem
Importância Importância Importância
Importância
Baixa
Média
Alta
1

0
0
0

0
0
1

3
3
3

7
7
6

3,70
3,70
3,50

0
0
0
0

0
1
0
0

5
4
7
7

5
5
3
3

3,50
3,40
3,30
3,30

4

4

3,20

0
2
Empatia
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

3,45
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A Tabela 21 revela que na categoria Pessoal/Comportamental as competências com
médias mais elevadas são: domínio pessoal (média 3,7), orientação a resultados e
tarefas (média 3,7). A competência “empatia” obteve a menor medida (3,2). Contudo,
deve-se observar que, de forma geral, todas as competências desta categoria foram
bem avaliadas.

Tabela 22
Classificação das competências da categoria pessoal/comportamental: nível de
domínio
NÍVEL DE DOMÍNIO
1
Comportamento

0
0
0

2
Domino
Muito
Pouco
0
0
1

0
0
0
0

0
0
1
1

Não
Domino

3

4

Média

Domino
Domino
Parcialmente Plenamente
2
3
2

8
7
7

3,80
3,70
3,60

5
5
4
4

5
5
5
5

3,50
3,50
3,40
3,40

0
1
4
Tolerância à pressão
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

5

3,40

Orientação a resultados e tarefas
Tomar decisões
Conformidade com as normas de
comportamento profissional.
Autoconfiança
Empatia
Domínio pessoal
Habilidade de escuta

Média
Geral

3,54

Percebe-se, na Tabela 22, que os participantes da pesquisa dominam de forma
satisfatória quase todas as competências da categoria pessoal/comportamental
(média geral 3,54). As competências sobre as quais eles sinalizaram nível mais
elevado de domínio foram: orientação a resultados e tarefas (média 3,8) e tomar
decisões (média 3,7). As seguintes competências obtiveram as menores médias (3,4):
domínio pessoal, habilidade de escuta e tolerância à pressão. Contudo, deve-se
observar que as competências têm sido dominadas pelos gestores.
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Tabela 23
Classificação das competências da categoria valores/ética: importância
GRAU DE IMPORTÂNCIA
COMPETÊNCIAS –
VALORES/ÉTICA

1

2
3
4
n
Sem
Importância Importância Importância
Importância Baixa
Média
Alta

0
0
3
Julgamento ético
0
0
3
Orientação ao cliente
Aderência à lei e aos códigos
0
0
5
morais ou religiosos
Adesão a códigos profissionais de
0
0
5
conduta
Aprendizagem e desenvolvimento
0
1
4
de profissionais novatos
Reconhecer os limites da própria
0
0
6
competência.
Sensibilidade para necessidades e
0
0
7
valores de terceiros.
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

7

Média

7
5

10
10
10

3,70
3,70
3,50

5

10

3,50

Média
Geral

3,5
5
4
3

10

3,40

10

3,40

10

3,30

Pela Tabela 23 nota-se que na categoria valores/ética as competências com médias
mais elevadas foram: julgamento ético (média 3,7) e orientação ao cliente (média 3,7).
A competência “sensibilidade para necessidades e valores de terceiros” obteve a
menor média (3,3). Contudo, deve-se observar que todas as competências dessa
categoria foram bem pontuadas.

Tabela 24
Classificação das competências da categoria valores/ética: nível de domínio
NÍVEL DE DOMÍNIO
COMPETÊNCIAS –
VALORES/ÉTICA

Julgamento ético
Aprendizagem e desenvolvimento de
profissionais novatos
Aderência à lei e aos códigos morais ou
religiosos
Sensibilidade para necessidades e
valores de terceiros
Adesão a códigos profissionais de
conduta
Reconhecer os limites da própria
competência

1

2
3
4
Média
n Média
Domino
Geral
Não
Domino
Domino
Muito
Domino
Parcialmente Plenamente
Pouco
0
0
2
8
10 3,80
0
0
3
7
10 3,70
0

0

4

6

10

3,60

0

0

4

6

10

3,60

0

0

5

5

10

3,50

0

1

3

6

10

3,50

0
1
4
Orientação ao cliente
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

5

10

3,40

3,59
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Conforme mostra a Tabela 24, os participantes da pesquisa dominam de forma
satisfatória quase todas as competências aludidas na categoria valores/ética (média
geral 3,59). As competências sobre as quais eles sinalizaram nível mais elevado de
domínio foram: julgamento ético (média 3,8) e aprendizagem e desenvolvimento de
profissionais novatos (média 3,7). A aprendizagem pela experiência é valorizada na
Valvmed e os gestores de produção devem facilitar esse processo. Nesse sentido,
pode-se compreender o elevado domínio que os participantes da pesquisa têm acerca
da competência “aprendizagem e desenvolvimento de profissionais novatos” (média
3,7). A competência “orientação ao cliente” obteve a menor média (3,4). De forma
geral, todas as competências dessa categoria têm sido dominadas pelos gestores.

Tabela 25
Classificação das competências da categoria política: importância
COMPETÊNCIAS –
POLÍTICA

GRAU DE IMPORTÂNCIA
1
2
3
4
Média
Sem
Importância Importância Importância Média Geral
Importância
Baixa
Média
Alta
0
0
4
6
3,60
0
2
4
5
3,27
0
2
6
2
3,00

Manutenção do profissionalismo
Poder no contexto da empresa
Percepção acerca dos jogos
políticos organizacionais
Percepção acerca dos jogos
0
2
políticos pessoais
0
3
Poder nas relações sociais
Percepção acerca dos jogos
1
1
políticos particulares.
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

6

2

3,00

6
7

1
1

2,80
2,80

3,08

Na categoria política, as competências com médias mais elevadas foram: manutenção
do profissionalismo (média 3,6) e poder no contexto da empresa (média 3,27). As
competências que obtiveram as menores médias foram “poder nas relações sociais”
(média 2,8) e “percepção acerca dos jogos políticos particulares” (média 2,8). Esses
dados estão contemplados na Tabela 25.
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Tabela 26
Classificação das competências da categoria política: nível de domínio
COMPETÊNCIAS POLÍTICA

NÍVEL DE DOMÍNIO
1
2
3
4
Média
Não
Domino
Domino
Domino
Domino Muito Pouco Parcialmente Plenamente
0
0
2
8
3,80
0
1
7
2
3,10
0
1
8
1
3,00
1
4
4
1
2,50

Manutenção do profissionalismo
Poder nas relações sociais
Poder no contexto da empresa
Percepção acerca dos jogos
políticos particulares.
Percepção acerca dos jogos
1
4
5
políticos pessoais
Percepção acerca dos jogos
1
6
3
políticos organizacionais
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

0

2,40

0

2,20

Média
Geral

2,83

Constata-se, na Tabela 26, que a categoria política obteve média geral equivalente a
2,83. A competência sobre a qual os gestores sinalizaram nível mais elevado de
domínio é “manutenção do profissionalismo” (média 3,8). A competência “percepção
acerca dos jogos políticos organizacionais” obteve a menor média (3,2). Infere-se que
o trabalho dos gestores de produção, por atuarem em nível tático-operacional, está
diretamente relacionado à orquestração das etapas do fluxo produtivo e menos
vinculado às questões de ordem política. Paiva (2007) destaca a relevância dessa
categoria (política) no âmbito profissional. Em relação às competências, a referida
autora reconhece que essa categoria tem sido pouco explorada e nem sempre levada
em consideração, por diversas razões.

A Tabela 27 traz as médias relacionadas ao grau de importância e ao nível de domínio
das competências em cada uma das categorias.
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Tabela 27
Médias por categoria: grau de importância e nível de domínio
CATEGORIA
GRAU DE IMPORTÂNCIA
Metacompetência
3,53
Valores / ética
3,50
Funcional
3,49
Conhecimento / cognitiva
3,46
Pessoal /comportamental
3,45
Política
3,08
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa.

NÍVEL DE DOMÍNIO
3,54
3,59
3,31
3,19
3,54
2,83

Abstrai-se que, como salienta a Tabela 27, que as categorias alcançaram médias
elevadas. A categoria metacompetência se destacou pelo grau de importância (3,53)
e a categoria valores e ética pelo nível de domínio (3,59). A categoria política obteve
as menores médias em relação ao grau de importância (3,08) e nível de domínio
(2,83). Isso significa que os gestores de produção pouco consideram o conteúdo
político pelo critério prioridade.

4.4 Desenvolvimento de competências profissionais na Valvmed

Esta seção orienta-se para a realização do quarto objetivo específico da dissertação
- identificar as práticas empregadas no desenvolvimento de competências. O
conteúdo abrange as iniciativas da empresa com foco no desenvolvimento das
competências dos gestores de produção; os benefícios auferidos pelos gerentes a
partir das políticas de capacitação da Valvmed; as alternativas utilizadas pelos
gerentes para desenvolver competências; e os desafios inerentes ao processo.

A Tabela 24 abrange as iniciativas da empresa, com foco no desenvolvimento das
competências dos gestores de produção.
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Tabela 28
Termos relacionados às iniciativas para o desenvolvimento de competências
nº

Percent.

Treinamentos

Termo

14

37%

Abertura para aprendizado

4

11%

Diretrizes para ação

3

8%

Investimentos da empresa em formação

3

8%

Avaliação 360 graus

2

5%

Abertura para compartilhar experiências

1

3%

Capacidade de análise

1

3%

Cobrir gap

1

3%

Competências técnicas

1

3%

Empresa aberta à sinergia

1

3%

Fomento de atitudes

1

3%

Gestão de grupos

1

3%

Job rotation

1

3%

Participar de processos

1

3%

Pessoas bem preparadas

1

3%

Processo de aprendizagem

1

3%

Transmissão de conhecimento

1

3%

38

100%

Total
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

Pela Tabela 28, confere-se que as expressões “treinamentos” e “abertura para
aprendizado” foram as mais citadas nas falas dos entrevistados ao serem inquiridos
sobre as iniciativas relacionadas ao desenvolvimento de competências na Valvmed.
Pode-se notar que o uso dessa categoria expõe os esforços da empresa direcionados
para treinamentos e estabelecimento de um clima favorável ao aprendizado por meio
da interação. Os treinamentos internos e externos têm sido estimulados de forma
permanente.

A seguir, a Tabela 29 descreve as categorias resultantes da análise de conteúdo dos
termos relacionados às iniciativas da empresa, com foco no desenvolvimento das
competências dos gestores de produção.
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Tabela 29
Categorização dos termos relacionados às iniciativas para o desenvolvimento de
competências
CATEGORIA
FINAL

CATEGORIAS
INTERMEDIÁRIAS

CATEGORIAS
n=
INICIAIS
38 Percent.
CAPACITAÇÃO
17
63%
Competências técnicas (1), treinamentos
(14), pessoas preparadas (1), cobrir gaps
(1)

AÇÕES
PRÁTICAS
ORGANIZACIONAIS
(27) = 71%
Job rotation (1), diretrizes para ação (3),
avaliação (2), gestão de grupos (1)
APLICAÇÃO DE RECURSOS
DESENVOLVIMENTO
COMPETÊNCIAS
(38) = 100%

7

26%

3

11%

Investimentos da empresa(3)
100%

AMBIÊNCIA
(11)= 29%

ASPECTOS INDIVIDUAIS
Capacidade de análise (1), abertura para
compartilhar experiências (1), abertura
para aprendizagem (4)

5

55%

APRENDIZAGEM
Transmissão de conhecimento (1),
fomento de atitudes (1), participar de
processos (1), aprendizagem (1), sinergia
(1)

6

45%

100%
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

As expressões identificadas na análise de conteúdo da Tabela 29 ressaltaram cinco
categorias iniciais, duas categorias intermediárias e uma categoria final. Entre as
categorias iniciais, destacou-se “capacitação” (17 expressões); e nas intermediárias,
“ações organizacionais” (27 expressões). Levando-se em conta o número de termos
em cada categoria, pode-se verificar que se distinguiram as seguintes categorias:
capacitação e ações organizacionais. Isso significa que o desenvolvimento de
competências dos gestores de produção fundamenta-se, sobretudo, em esforços
vinculados à formação da mão de obra por meio de iniciativas da Valvmed. Os
depoimentos colhidos são esclarecedores.

A empresa investe muito em treinamentos multifuncionais [...] job rotation [...] A
gente sai da zona de conforto [a empresa] exige uma nova postura (E1).
Eu sinto que nossa [empresa] é bem atualizada. Em relação às competências
técnicas, usamos várias ferramentas: planejamento, melhoria contínua, gestão
de projetos, etc. Na parte comportamental [em posições de] liderança, ela vem
investindo bastante em treinamentos, tanto individuais como em grupos, no
sentido de aumentar a competência. (E6).
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Aqui na empresa, os processos de desenvolvimento são realmente muito
adequados porque a empresa investe muito na formação dos profissionais. O
que é bom para a empresa, pois molda o profissional para se enquadrar na
visão da empresa. O treinamento e desenvolvimento são essenciais. [...] e se
expande para demais áreas e para estagiários [...] o que acaba sendo muito
interessante (E8).
Hoje a gente tem treinamentos frequentes. Há alguns anos são programados
treinamentos anuais de liderança, abordando vários temas como: coaching
para liderança, reuniões eficazes, fierce, [...] gestão de grupos. Assim, aumenta
nossa capacidade de pôr em prática o que aprendemos, além da oportunidade
de troca de experiência com nossos colegas [...] a empresa é muito aberta para
que haja sinergia (10).
Para o desenvolvimento de competências, as organizações e seus profissionais
empregam meios formais e informais. Nessa direção, Le Boterf (2003) esclarece que
a biografia, a formação e a experiências profissionais influenciam o processo de
construção de competências profissionais. Outra vertente, fundamentada numa visão
construtivista, enfatiza os processos de aprendizagem nas organizações (Bitencourt,
2001, 2004, Le Boterf, 2003, Zarifian, 2001).

Veja-se na Tabela 30 os benefícios visualizados pelos gestores de produção em
relação às políticas de formação adotadas pela Valvmed.

Tabela 30
Expressões relacionadas aos benefícios da política de formação
nº

%

Treinamentos

Termo

4

24%

Curso de Inglês

2

12%

Job rotation

2

12%

Bolsa de ensino

1

6%

Business intelligence (BI)

1

6%

Curso de gestão de pessoas

1

6%

De estágiário a supervior

1

6%

De técnico a gestor de produção

1

6%

Ferramentais de desenvolvimento de relatórios

1

6%

Monitoria

1

6%

Recrutamento interno

1

6%

SAAD (Shopfloor Analytical Date)

1

6%

17

100%

Total
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.
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A Tabela 30 refere que as expressões “treinamentos”, “curso de inglês” e “job rotation”
foram os mais citados nas falas dos entrevistados ao serem inquiridos sobre as os
benefícios que auferiram da política de formação adotada pela Valvmed. As ações de
capacitação foram mencionadas de forma recorrente. O domínio da língua inglesa é
uma exigência e avanços no domínio do idioma têm sido atribuídos às iniciativas
oferecidas pela empresa. O job rotation tem sido prática frequente, que desinstala os
gestores de seu contexto, estimulando a aprendizagem e a maturidade profissional.

A seguir, na Tabela 31 categorizam-se as expressões relacionadas aos benefícios
percebidos pelos gestores de produção em relação à política de formação adotada
pela empresa.

Tabela 31
Categorização das expressões relacionada,os aos benefícios da política de formação
CATEGORIA
FINAL

CATEGORIAS
INTERMEDIÁRIAS

FORMAÇÃO
(8) = 47%

INICIATIVAS PARA
DESENVOLVIMENTO
COMPETÊNCIAS
(17) = 100%

CATEGORIAS
INICIAIS

n=
17

Percent.

CAPACITAÇÃO
treinamentos (3), treinamento externo
(1)

4

50%

BOLSAS
curso de Inglês (2), curso de gestão de
pessoas (1), bolsa de ensino (1)

4

50%

100%
PRÁTICAS
job rotation (2), recrutamento interno
(1), monitoria (1)

4

44%

FERRAMENTAS
APRENDIZAGEM Ferrramentas de desenvolvimento de
(9)= 53%
relatórios (1), Business intelligence(1),
Shopfloor Analytical Date (1)

3

33%

2

22%

EVOLUÇÃO
de estagiário a supervisor (1),
técnico a gestor de produção (1)

de
100%

Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

Das expressões identificadas na análise de conteúdo sobressaíram-se cinco
categorias iniciais, duas intermediárias e categoria final. Entre as categorias iniciais,
destacaram-se “capacitação”, “bolsas” e “práticas” (todas com quatro expressões).
Entre as categorias intermediárias destacou-se “formação” (27 expressões). Levandose em conta o número de termos em cada categoria, ressaltaram-se: aprendizagem e
práticas. Pode-se verificar que os benefícios percebidos pelos gestores estão
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relacionados à formação dos profissionais por meio de práticas de aprendizagem
adotadas pela empresa, ações de capacitação e estímulos concedidos pela Valvmed
(bolsas). Os seguintes fragmentos de fala confirmam:

O treinamento é algo comum, já participei praticamente de dois job rotation e já
tive contato com situações diferentes, já rodei o processo da produção todo.
Entrei como estagiário, depois fui contratado como técnico, depois supervisor
e fui seguindo um caminho (E1).
Já fiz treinamentos externos, em outro estado, e alguns internos. Considero que
foram muito bons (E2).
Já recebi o benefício da bolsa de ensino para fazer especialização no IETEC
[Instituto de Educação Tecnológica]. Recebi auxílio da bolsa de inglês. Já tive
oportunidades de fazer cursos fora, em são Paulo (E10).
Fleury e Fleury (2001), Dutra (2004) e Ruas et al. (2005) são autores que destacam a
relevância da ARH no desenvolvimento de competências. As práticas variam em
função do setor de atuação, do modelo de negócio e da própria cultura organizacional
(Barbosa, 2007; Lima, 2013; Lima et al., 2012). E os benefícios auferidos pelos
empregados são de naturezas distintas.

Evidencia-se, na Tabela 32, a classificação das expressões relacionadas à aquisição
das características de um gestor de produção competente, no cotidiano.
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Tabela 32
Termos relacionados à aquisição de características do gestor de produção
competente
nº

Percent.

Acompanhamento de indicadores

Termo

5

14%

Formação

4

11%

Estar aberto ao aprendizado

3

8%

Análise do próprio trabalho

2

5%

Demanda

2

5%

Dia a dia

2

5%

Manter-se atento

2

5%

Observação de pares

2

5%

Adequação ao público feminino

1

3%

Carreira

1

3%

Conhecer o time

1

3%

Discutir com outros gestores

1

3%

Compartilhar conhecimentos

1

3%

Estabelecer empatia

1

3%

Ética

1

3%

Exposição a novas situações

1

3%

Longo da vida

1

3%

Orientação estratégica

1

3%

Ouvir

1

3%

Tentativa de fazer diferente

1

3%

Treinamentos externos

1

3%

Visão ampla da empresa e processos

1

3%

Vivência

1

3%

Total
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

37

100%

A Tabela 32 mostra que as expressões “acompanhamento de indicadores” e
“formação” foram os mais citados pelos entrevistados ao serem inquiridos sobre as
características adequadas para se tornar um gestor de produção competente. Nota-a
relevância da base técnica e do acompanhamento do trabalho com base nos diversos
parâmetros estabelecidos.

A categorização dos termos relacionados à aquisição das características de um
gerente de produção competente, no cotidiano, encontra-se na Tabela 33.
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Tabela 33
Categorização das expressões relacionadas às características do gerente de
produção competente
CATEGORIA
FINAL

CATEGORIAS
INTERMEDIÁRIAS

DIMENSÃO
COLETIVA
(25) = 68%
AQUISIÇÃO DE
CARACTERÍSTICAS
DE GESTOR
COMPETENTE
(37) = 100%

CATEGORIAS
INICIAIS

n=
37
13

Percent.
52%

COTIDIANO
Vivência (1), demanda (2), dia a dia (2),
carreira (1), longo da vida (1)

7

28%

CAPACITAÇÃO

5

20%

PRÁTICAS
Acompanhamento de indicadores (5),
análise do próprio trabalho (2),
observação (2), conhecer o time (1),
discutir com gestores (1), compartilhar
conhecimento (1), visão ampla da
empresa e processos (1)

Formação (4), treinamentos (1)
100%

DIMENSÃO
INDIVIDUAL
(12)= 32%

ASPECTOS INDIVIDUAIS
Abertura para aprendizado (3), manter-se
atento (2), adequação ao público femino
(1), estabelecer empatia (1), ética (1),
exposição a novas sistuações (1),
orientação estratégica (1), ouvir (1),
tentativa de fazer diferente (1)

12

100%

Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

Das expressões identificadas na análise de conteúdo, realçaram-se quatro categorias
iniciais, duas categorias intermediárias e uma categoria final, contidas na Tabela 33.
Entre as categorias iniciais, destacaram-se “práticas” (13 expressões) e “aspectos
individuais” (12 expressões). Das categorias intermediárias, distinguiu-se “dimensão
coletiva” (25 expressões). Levando-se em conta o número de termos em cada
categoria, de forma geral pode-se verificar que as seguintes categorias sobressaíram:
dimensão coletiva, práticas.

Tornou-se evidente a relevância de práticas vinculadas ao cotidiano do trabalho. A
dimensão coletiva do trabalho foi destacada. Novamente, devem-se considerar as
diversas equipes de trabalho e a realização do trabalho em células de produção. Isso
revela que os gestores de produção têm ciência da relevância da interação e da
colaboração na Valvmed, pelos depoimentos:
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Ele [o gestor de produção] tem que saber tecnicamente da área. Tem que saber
lidar com as pessoas, [...] saber como falar, como se comportar. [...] saber
influenciar as pessoas positivamente (E4).
É essencial ser um bom comunicador, [...] delegar de maneira eficiente [...].
Tem que ser um formador de equipes, tem que conseguir agregar e somar
nessa equipe de forma a mantê-la incentivada (E8).
A Tabela 34 traz a relação das alternativas empregadas pelos gestores de produção
para o desenvolvimento de competências, por importância.

Tabela 34
Expressões relacionadas às alternativas empregadas para o desenvolvimento de
competências
nº

Percent.

Cursos

Termo

10

32%

Experiência

8

26%

Palestras

6

19%

Eventos

3

10%

Troca de informações

3

10%

Leitura

1

3%

Total

31

100%

Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

Os termos “cursos” e “experiência” foram os mais citados pelos entrevistados ao
serem inquiridos sobre as alternativas empregadas para o desenvolvimento de
competências (Tabela 34). A aquisição de conhecimentos específicos por meio dos
cursos ofertados pela empresa é determinante para o domínio técnico do trabalho. No
entanto, os gestores consideram a relevância da experiência profissional que lhes
permite efetuar julgamentos e agir de forma mais assertiva nas diversas situações.

Consulta-se na Tabela 35 a categorização das expressões relacionadas às
alternativas empregadas pelos gerentes de produção no desenvolvimento de
competências.
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Tabela 35
Categorização das expressões relacionadas às alternativas empregadas no
desenvolvimento de competências
CATEGORIA
FINAL

CATEGORIAS
CATEGORIAS
INTERMEDIÁRIAS
INICIAIS
AÇÕES
CAPACITAÇÃO
PONTUAIS
(19) = 61%
cursos (10), palestras (6), eventos (3)

n=
31
19

Percent.

8

67%

TROCA DE INFORMAÇÕES
compartilhamento de boas práticas (1), estudo
de casos (1), troca de informações (1)

3

25%

LEITURA

1

8%

VIVÊNCIA
ALTERNATIVAS
PARA
DESENVOLVER
COMPETÊNCIAS
(31) = 100%

100%

experiência (8)
AÇÕES
COTIDIANAS
(12)= 39%

leitura (1)
100%
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

De acordo com a Tabela 35, das expressões identificadas na análise de conteúdo
emergiram quatro categorias iniciais, duas intermediárias e uma final. Entre as
categorias iniciais destacaram-se “capacitação” (19 expressões) e “vivência” (oito
expressões); e entre as intermediárias, “ações pontuais” (19 expressões). Levandose em conta o número de expressões em cada categoria, verifica-se que as seguintes
categorias foram mais proeminentes: ações pontuais e capacitação. As alternativas
empregadas para o desenvolvimento de competências envolvem capacitação e
vivência (experiência). As ações pontuais realizadas pela empresa são decisivas para
o desenvolvimento de competências dos gestores de produção.

A Tabela 36 traduz a classificação dos desafios relacionados ao desenvolvimento de
competências na empresa.
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Tabela 36
Expressões relacionadas
competências

aos

desafios

inerentes

ao

Termo

desenvolvimento
nº

Percent.

Atender público diversificado

2

12%

Estabelecer comunicação

2

12%

Gestão de pessoas

2

12%

Atender a demandas conforme as estratégias da empresa

1

6%

Autoconhecimento

1

6%

Delegar com foco na gestão do tempo

1

6%

Estabelecer relações

1

6%

Inteligência emocional

1

6%

Lidar com pessoas

1

6%

Número de subordinados

1

6%

Resistência de empregados antigos

1

6%

Saber se posicionar

1

6%

Ter mais autonomia

1

6%

Tomar decisões

1

6%

17

100%

Total
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.

de

A Tabela 36 mostra que as expressões “atender público diversificado”, “estabelecer
comunicação” e “gestão de pessoas” foram os mais citados pelos entrevistados ao
serem

inquiridos

sobre

os

desafios

relacionados

ao

desenvolvimento

de

competências.

A categorização dos desafios relacionados ao desenvolvimento de competências na
empresa pode ser vista na Tabela 37.
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Tabela 37
Categorização das expressões
desenvolvimento de competências
CATEGORIA
CATEGORIAS
FINAL
INTERMEDIÁRIAS

DESAFIOS
(17)= 100%

DIMENSÃO
SOCIAL
(13) = 76%

relacionadas

aos

desafios

inerentes

CATEGORIAS
INICIAIS

ao

n=
17 Percent.

GESTÃO DE PESSOAS
Autoconhecimento (1), sabe se posicionar (1),
comunicação (2), delegar com gestão do tempo
(1), inteligência emocional (1), tomar decisões
(1), atender demandas e estratégias (1)

8

62%

ATRIBUTOS INDIVIDUAIS
Gestão de pessoas (2), lidar com pessoas (1),
estabelecer relações (1), resistência de
empregados (1)

5

38%

100%
CONTEXTO DE TRABALHO
público diversificado (2), ter autonomia (1),
número de subordinados (1)
Fonte: análise de conteúdo realizada com base nos dados da pesquisa.
AMBIÊNCIA
(4)= 24%

4

100%

Na análise de conteúdo, como demonstra a Tabela 37, as expressões identificadas
abstraíram três categorias iniciais, duas intermediárias e uma final. Das categorias
iniciais foram mais proeminentes os “atributos individuais” (oito expressões); e das
intermediárias, “dimensão social” (13 expressões). Considerando-se o número de
expressões em cada categoria, de forma geral, percebe-se que os desafios
relacionados ao desenvolvimento de competências envolvem atributos individuais e a
dimensão social do trabalho.

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos em sintonia com os objetivos
específicos que foram estabelecidos no desenho de pesquisa. Inicialmente, foram
contemplados a descrição da Valvmed e seu processo produtivo. Na sequência,
apresentou-se a caracterização da figura do gestor de produção, na perspectiva dos
sujeitos de pesquisa. Na seção seguinte foram abordadas as competências
requeridas dos gestores de produção; e, finalmente, na última seção, tratou-se das
práticas empregadas no desenvolvimento de competências.

No próximo capítulo tecem-se as considerações finais.
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5 Considerações Finais

Esta dissertação teve como objetivo geral analisar o processo de desenvolvimento de
competências do gestor de produção em uma multinacional que fabrica dispositivos
de alta tecnologia médica, no estado de Minas Gerais, Brasil. Esse objetivo foi
alcançado por meio de pesquisa descritiva e qualitativa realizada pelo método estudo
de caso, na Valvmed. A coleta de dados envolveu a realização de entrevistas
semiestruturadas com os gestores de produção da empresa e análise de documentos
disponíveis em formato impresso e eletrônico. Os dados obtidos foram submetidos à
análise de conteúdo. Adotou-se como referencial analítico o modelo proposto por
Paiva (2007), que deriva da abordagem de Cheethan & Chivers (1996; 1998; 2000).

Os objetivos específicos da pesquisa orientaram o processo investigativo. O primeiro
deles foi “descrever o processo de produção da empresa”. Nesse sentido, pode-se
verificar que a unidade analisada pertence a uma corporação com atuação global.
Trata-se de multinacional com operação em diversos países. A matriz está sediada
em Saint Paul, Minnesota, nos Estados Unidos. A estrutura organizacional é
verticalizada e adota departamentalização funcional. As decisões estratégicas são
tomadas na matriz e disseminadas nas unidades de operação. A empresa direciona
constantes esforços para a capacitação dos gestores de produção. São diversos tipos
de treinamentos internos e externos que abrangem variados temas. Destaca-se a
imersão realizada na sede da empresa, nos EUA, com a participação de empregados
alocados nas diversas unidades da Valvmed.

A pesquisa foi realizada na planta localizada no estado de Minas Gerais, no Brasil. A
unidade conta com efetivo da ordem de 900 empregados. O setor de produção da
empresa opera por meio de um quadro constituído de 400 empregados. A organização
do trabalho fundamenta-se na divisão em células de produção e trabalho em equipe.
Essas equipes são coordenadas e supervisionadas pelos gestores de produção. O
processo de produção é manual e quase artesanal, demandando o contato
permanente dos membros das equipes.
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O segundo objetivo específico da pesquisa foi caracterizar a figura do gestor de
produção. Observou-se que esse profissional necessita de conteúdos de natureza
técnica e relacional e que a gestão de equipes demanda sensibilidade e atenção em
relação à dimensão social do trabalho.

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi mapear as competências requeridas do
gestor de produção. De forma geral, as diversas competências citadas no instrumento
de coleta foram bem avaliadas e pôde-se notar que os gestores têm domínio
satisfatório sobre elas. As seguintes competências foram destacadas pelo grau maior
ao menor de importância: comunicação, planejamento e organização e aplicação de
conhecimento. Essas competências indicam o grau de relevância das dimensões
“técnica e social do trabalho” que o gestor de produção deve ter.

O quarto objetivo específico da pesquisa foi identificar as práticas empregadas no
desenvolvimento de competências do gestor. A pesquisa revelou que os treinamentos
e abertura para aprendizado constituem aspectos decisivos para o desenvolvimento
de competências, o qual, dos gestores de produção, fundamenta-se, sobretudo, em
esforços vinculados à sua formação permanente, usufruindo das iniciativas oferecidas
pela própria empresa para sua capacitação. Os benefícios percebidos pelos gestores
estão relacionados à formação dos profissionais por meio de ações de capacitação e
estímulos (bolsas) e práticas de aprendizagem oferecidas pela empresa, como job
rotation, entre outras.

Neste ponto, retoma-se a questão de partida que motivou a realização desta pesquisa:
como se dá o desenvolvimento de competências do gestor de produção em uma
multinacional que fabrica dispositivos de alta tecnologia médica?

O processo investigativo, realizado com base nos procedimentos metodológicos
adotados, possibilitou uma visão consistente sobre o processo de desenvolvimento
de competências na referida empresa. O estudo de caso revelou que, na Valvmed, o
desenvolvimento de competências do gestor de produção envolve um processo
complexo que congrega diversas iniciativas. A empresa tem atuado de forma ativa na
promoção de ações de capacitação. Os treinamentos internos e externos e os cursos
específicos são ações pontuais e frequentes realizadas pela empresa. A rotação
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proporcionada pela job rotation tem contribuído para a formação dos gestores que,
por meio dessa prática, vivenciam situações e desafios que participam do
desenvolvimento de competências. A empresa também investe na formação dos
gestores de produção por meio de bolsas que incentivam sua participação s em cursos
de especialização e de idioma. Os resultados da pesquisa evidenciaram que os
gestores têm ciência da relevância das dimensões técnica e social do trabalho e do
papel das pessoas na consecução dos objetivos organizacionais.

O desenvolvimento de competências requer constantes esforços de capacitação e
atualização, em função das variações do contexto e das exigências do negócio. A
Valvmed tem se empenhado no aperfeiçoamento das competências dos gestores de
produção. Trata-se de processo complexo, como já foi mencionado. Certamente, há
possibilidade de incrementar o processo e potencializar as competências requeridas
pela empresa. Todavia, os resultados da pesquisa mostram que a empresa busca
inovação e elevados patamares de qualidade a partir das competências de seus
colaboradores, para o que tem realizado investimentos. Os gestores de produção são
agentes determinantes nesse processo. Eles têm recebido diversos incentivos por
parte da Valvmed, que tem como foco, o desenvolvimento profissional centrado no
processo de formação de competências.

A partir dos resultados da pesquisa, recomenda-se atenção em relação à dimensão
social do trabalho e à formatação de treinamentos com foco em temas relacionados à
gestão de pessoas, à gestão de equipes e à resolução de conflitos.

Os esforços envidados pela empresa foram reconhecidos pelos gestores de forma
inequívoca. Para além da dimensão técnica, porém, há necessidade de promover uma
dinâmica de aprendizagem com foco na natureza do processo produtivo.

Com vistas à continuidade da pesquisa, recomenda-se a realização de outros estudos,
sobre outros níveis hierárquicos, e um estudo comparativo sobre outras unidades da
empresa.
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Apêndices

Apêndice A - Solicitação de autorização para pesquisa

Pedro Leopoldo, 1º de novembro de 2017

Prezado(a) Senhor(a),

Sou aluna do curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação
Pedro Leopoldo e, no momento, estou elaborando minha dissertação sobre
“Competências de Gestores de Produção no Setor de Biomateriais: estudo em
multinacional de alta tecnologia médica", sob a orientação do Professor Dr. Reginaldo
de Jesus Carvalho Lima.
Na oportunidade, solicito-lhes autorização para que se realize a referida
pesquisa a partir da coleta de dados com empregados dos níveis gerencial e
operacional, nessa empresa.
Informo que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da
identidade das pessoas participantes e da empresa.
Solicito, ainda, permissão para a divulgação dos resultados e suas respectivas
conclusões, em forma de pesquisa, preservando sigilo e ética.
Agradeço a compreensão e colaboração no processo de desenvolvimento da
pesquisa.
Atenciosamente,

Camila Valadares Salomão
Mestranda – MPA / FPL

114

Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Pesquisa sobre “Competências de Gestores de Produção no Setor de Biomateriais:
estudo em multinacional de alta tecnologia médica"

Eu, __________________________________________________, aceito livremente
participar como entrevistado na pesquisa intitulada “Competências de Gestores de
Produção no Setor de Biomateriais: estudo em multinacional de alta tecnologia
médica". Esta pesquisa visa à elaboração do trabalho de conclusão do curso de
Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo, da mestranda
Camila Valadares, orientada pelo Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. O
objetivo é analisar o processo de desenvolvimento de competências gerenciais
relacionadas à gestão da produção nessa empresa. 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 me 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.

Pedro Leopoldo, _____ de ____________________ de ________

Assinatura do Entrevistado

Assinatura do Pesquisador

Mestranda: Camila Valadares Salomão - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(camilavaladares@hotmail.com).
Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(reginaldo.lima@fpl.edu.br).
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Apêndice C - Roteiro de entrevista - gestor de produção

1. Em sua opinião, o que é ser gestor de produção nessa empresa?
2. O que o(a) senhor(a) entende por competência profissional?
3. Quais são as características de um(a) gestor(a) de produção competente?
4. Como o(a) senhor(a) desenvolve essas características no seu dia a dia?
5. Como a empresa colabora com o desenvolvimento das competências?
6. O(a) senhor(a) já foi beneficiado(a) pela política de capacitação da empresa?
Como?
7. Considerando o contexto de trabalho, cite as competências gerenciais requeridas
na Valvmed.

8. Cite os desafios relacionados ao desenvolvimento de competências gerenciais.

9. Qual (is) alternativa(s) o(a) Sr.(a) utiliza para desenvolver competências gerenciais?

10. Solicito o preenchimento dos formulários.

Muito obrigada!
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Orientar-se por códigos e normas de conteúdo moral ou religioso.
Orientar-se por códigos de conduta inerentes à profissão.
Fazer uso racional e produtivo do tempo.
Adotar comportamentos apropriados à manutenção do profissionalismo
Aplicar o conhecimento na realização do trabalho.
Manter-se confiante e seguro nas mais diversas situações.
Acompanhar e avaliar o desempenho dos subordinados.
Ler e escrever, operar com números.
Compreender situações complexas, problemas e relações que não estão claros.
Estabelecer uma comunicação clara, escutando os outros e estimulando o
compartilhamento de informações.
Compreender as necessidades dos clientes e dos consumidores finais.
Dominar conhecimentos sobre o setor e o mercado no qual ela opera.
Dominar conhecimentos tácitos e adquiridos pela experiência.
Compreender as rotinas e procedimentos relacionados ao trabalho.
Dominar conhecimentos teóricos e especializados.
Respeitar as normas de comportamento da profissão.
Apresentar coordenação motora e destreza manual para realizar o trabalho.
Pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas e agregar valor à
empresa.
Atribuir autonomia e responsabilidade às pessoas, orientando o trabalho com base
em certos objetivos.
Buscar o domínio ou fluência nas fontes estruturais e normativas de poder na
organização onde desenvolve suas atividades produtivas
Buscar o domínio ou fluência nas fontes pessoais, relacionais e afetivas de poder.
Atuar assertivamente na resolução de conflitos.
Utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz.
Manter autocontrole, domínio das próprias emoções em contextos de estresse.
Construir relacionamentos amistosos e conquistar a simpatia das pessoas.
Manter escuta ativa e colocar-se no lugar do outro para melhor compreender o
sentido das mensagens.
Efetuar julgamento das situações de trabalho tendo como referência valores éticos.
Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, estimulando o
envolvimento e a inovação.
Buscar e compartilhar informações úteis para a solução de problemas, colaborar no
processo de aprendizagem de profissionais novatos.
Manter-se automotivado e demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em
jornadas prolongadas e prazos reduzidos.
Negociar os melhores acordos e criar um ambiente propício à colaboração,
fortalecendo as relações.

Importância Baixa

Importância Média

Importância Alta

Faça um X para indicar o grau de importância de cada comportamento no
trabalho que o Sr. (a) realiza nesta empresa. Os comportamentos estão
relacionados às competências.

Sem importância

Formulários – Entrevista

1

2

3

4
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Agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de decisões.
Manter o foco na satisfação das expectativas e das necessidades dos clientes.
Compreender as articulações e jogos políticos da empresa.
Compreender as articulações e jogos políticos relacionados às pessoas.
Compreender as articulações e jogos políticos decorrentes de interesses
profissionais particulares.
Determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, prazos e recursos para
alcançar os objetivos.
Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de postura de aprendizagem
constante.
Admitir as limitações pessoais e reconhecer a necessidade de obter a colaboração
dos outros.
Levar em conta as necessidades alheias e a existência de diferentes pontos de vista.
Tolerar pressão e trabalhar com determinação e perseverança em situações de
estresse.
Tomar decisões, avaliando diversas opções, circunstâncias e recursos disponíveis.
Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e estimular o desenvolvimento
das pessoas.
Compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e ameaças e
entender a dinâmica da empresa.

Orientar-se por códigos e normas de conteúdo moral ou religioso.
Orientar-se por códigos de conduta inerentes à profissão.
Fazer uso racional e produtivo do tempo.
Adotar comportamentos apropriados à manutenção do profissionalismo
Aplicar o conhecimento adquirido na realização do trabalho.
Manter-se confiante e seguro nas mais diversas situações.
Acompanhar e avaliar o desempenho dos subordinados.
Ler e escrever, operar com números.
Compreender situações complexas, problemas e relações que não estão claros.
Estabelecer uma comunicação clara, escutando os outros e estimulando o
compartilhamento de informações.
Compreender as necessidades dos clientes e dos consumidores finais.
Ter conhecimentos sobre o setor e o mercado no qual ela opera.
Ter conhecimentos tácitos e adquiridos pela experiência.
Compreender as rotinas e procedimentos relacionados ao trabalho.
Dominar conhecimentos teóricos e especializados.
Respeitar as normas de comportamento da profissão.
Apresentar coordenação motora e destreza manual para realizar o trabalho.
Pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas e agregar valor à empresa.
Atribuir autonomia e responsabilidade às pessoas, orientando o trabalho com base em
certos objetivos.
Buscar o domínio ou fluência nas fontes estruturais e normativas de poder na
organização onde desenvolve suas atividades produtivas.
Buscar o domínio ou fluência nas fontes pessoais, relacionais e afetivas de poder.
Atuar assertivamente na resolução de conflitos.
Utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz.
Manter autocontrole, domínio das próprias emoções em contextos de estresse.
Construir relacionamentos amistosos e conquistar a simpatia das pessoas.
Manter escuta ativa e colocar-se no lugar do outro para melhor compreender o sentido
das mensagens.
Efetuar julgamento das situações de trabalho tendo como referência valores éticos.
Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, estimulando o envolvimento
e a inovação.
Buscar e compartilhar informações úteis para a solução de problemas, colaborar no
processo de aprendizagem de profissionais novatos.
Manter-se automotivado e demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em
jornadas prolongadas e prazos reduzidos.
Negociar os melhores acordos e criar ambiente propício à colaboração, fortalecendo as
relações.
Agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de decisões.
Manter o foco na satisfação das expectativas e das necessidades dos clientes.

Domino muito pouco

Domino parcialmente

Domino plenamente

Faça um X para indicar o quanto o(a) Sr.(a) domina cada
comportamento/competência.

Não domino
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1

2

3

4
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Compreender as articulações e jogos políticos da empresa.
Compreender as articulações e jogos políticos relacionados às pessoas.
Compreender as articulações e jogos políticos decorrentes de interesses profissionais
particulares.
Determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, prazos e recursos para
alcançar os objetivos.
Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma postura de aprendizagem
constante.
Admitir as limitações pessoais e reconhecer a necessidade de obter a colaboração dos
outros.
Levar em conta as necessidades alheias e a existência de diferentes pontos de vista.
Tolerar pressão e trabalhar com determinação e perseverança em situações de estresse.
Tomar decisões, avaliando diversas opções, circunstâncias e recursos disponíveis.
Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e estimular o desenvolvimento das
pessoas.
Compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e ameaças e entender
a dinâmica da empresa.

1. Sexo: (

) Masculino (

) Feminino

2. Ano de nascimento: _______
3. Estado Civil: (

)Solteiro (

)Viúvo (

)Divorciado (

)Casado (

Outros

4. Número de filhos: _______
5 . Nível de formação:
( ) Superior completo Área:___________________________________________
( ) Especialização
Área:___________________________________________
( ) Mestrado
Área:___________________________________________
( ) Doutorado
Área:___________________________________________
6. Tempo de trabalho na empresa: _________ anos
7. Tempo no cargo atual: _________ anos
8. Este é o seu primeiro emprego? (

) Sim (

) Não

)Separado (

)

