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(Abraham Lincoln).

Resumo

Esta dissertação teve por objetivo geral analisar as competências gerenciais
requeridas no Centro Universitário FIPMoc, em Minas Gerais. Trata-se de pesquisa
descritiva que envolveu a análise de dados quantitativos e qualitativos. O referencial
teórico fundamenta-se em autores que discutem a abordagem da competência e o
ensino superior no país. Utilizou-se o modelo analítico proposto por Quinn, Faerman,
Thompson & McGrath (2003) sobre competências gerenciais. A pesquisa envolveu
17 gestores, sendo três diretores, o coordenador do Canal de Ensino e
Aprendizagem Digital (CEAD) e 13 coordenadores de cursos de graduação. A coleta
de dados foi realizada por meio de questionário eletrônico via plataforma Google
docs e realização de entrevista semiestruturada. Foram obtidos 17 questionários
válidos e realizadas cinco entrevistas com duração média de 30 minutos. O
conteúdo foi gravado e transcrito com o consentimento dos entrevistados. Os dados
quantitativos apurados na pesquisa foram tratados por meio de estatística descritiva
com utilização do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Os dados
qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo. os resultados indicaram que as
competências requeridas do corpo diretivo são aderentes ao modelo de Quinn et al.
(2003) e têm sido desenvolvidas por meio de um complexo processo que integra
iniciativas institucionais e individuais. Trata-se de empreitada que se reveste de
complexidade e envolve diversos desafios. Observou-se o envolvimento do corpo
diretivo na busca de alternativas capazes de fomentar a construção das
competências gerenciais requeridas e a ampliação do potencial inovativo da
instituição cuja contribuição tem sido significativa para o desenvolvimento econômico
e social da região.
Palavras-chave: Competências gerenciais. Centro Universitário. Educação Superior.
Inovação. Competitividade.

Abstract

This dissertation had the general objective of analyzing the managerial competences
demanded at the Centro Universitário FIPMoc, in Minas Gerais. It is based on
descriptive research that involved the analysis of quantitative and qualitative data.
The theoretical framework is based on authors who discuss the competency
approach and higher education in the country. The analytical model proposed by
Quinn, Faerman, Thompson & McGrath (2003) on managerial competencies was
used. The research involved 17 managers, three Directors, the Coordinator of the
Canal de Ensino e Aprendizagem Digital (CEAD) and 13 Coordinators of
undergraduate courses. Data collection was performed using an electronic
questionnaire via the Google docs platform and a semi-structured interview. 17 valid
questionnaires were obtained and five interviews were conducted with an average
duration of 30 minutes. The content was recorded and transcribed with the consent
of the interviewees. The quantitative data obtained in the research were treated using
descriptive statistics using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
Qualitative data were submitted to Content Analysis. The results indicated that the
competencies demanded by the governing body are adherent to the model of Quinn
et al. (2003) and have been developed through a complex process that integrates
institutional and individual initiatives. It is an undertaking that is complex and involves
several challenges. The involvement of the governing body in the search for
alternatives capable of fostering the construction of the required managerial
competences and the expansion of the institution's innovative potential, whose
contribution has been significant to the economic and social development of the
region, was observed.
Keywords: Management skills. University center. Higher education. Innovation.
Competitiveness.
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1 Introdução

A Era do Conhecimento tem sido marcada pela busca de inovações nos diversos
setores produtivos e pela necessidade de os profissionais desenvolverem novas
competências para atender às demandas do mundo do trabalho. Conforme alertou
Crawford (1994), o conhecimento representa um aspecto central para a geração de
novas tecnologias que impactam o nível de produtividade e as dimensões
econômica, social e política da sociedade. Em face da chamada Quarta Revolução
Industrial, a ampliação de interfaces entre as ciências possibilita inovações em
diversas áreas, tais como Robótica, Inteligência Artificial (IA), big data e internet das
coisas (IoT), entre outras. A aplicação de novas tecnologias favorece a aproximação
dos mundos físico, digital e biológico (Schwab, 2016) e faz emergir inquietações e
questionamentos sobre possibilidades e desafios (Harari, 2018).

As rápidas transformações políticas, econômicas e sociais têm produzido
repercussões na educação (Machado, Sampaio, Macedo, Figueiredo, Rodrigues,
Lopes & Leite, 2017). Nesse contexto de profundas transformações, as organizações
educacionais têm sido afetadas e empenham-se no processo de reestruturação das
atividades com o intuito de imprimir qualidade ao processo de ensino-aprendizagem e
eficiência às funções administrativas. É preciso levar em conta que essas instituições
devem atender às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC)
(Mancebo, 2017).

Deve-se considerar que a educação particular adquiriu mais relevância na economia
após os programas e projetos de incentivo à ampliação do acesso à educação
superior do governo federal, como o Programa Universidade para todos (PROUNI),
o Financiamento Estudantil (FIES) e demais ações governamentais, com o objetivo
de ampliação de vagas universitárias. Contudo, nos últimos anos, houve acirramento
da competitividade nesse setor em função do aumento do número de instituições
concorrentes e de cursos ofertados. Diante da crise econômica, houve desaceleração
da demanda por vagas, motivando as instituições de ensino superior (IES) privadas na
busca de alternativas capazes de viabilizar a captação e a manutenção de alunos.
Para além do foco nos aspectos pedagógicos e na qualidade do ensino, houve
necessidade de priorizar questões mercadológicas, estratégicas e de sustentabilidade.
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Nesse cenário, o corpo diretivo responsável pela atividade de gestão acadêmica
desempenha relevante papel no contexto institucional e necessita de múltiplas
competências para fomentar a necessária geração de valor. Esses gestores são
profissionais que recebem diferentes denominações, sendo responsáveis por
determinadas áreas da estrutura organizacional ou por cursos ofertados pela IES.
O papel gerencial pode ser considerado “complexo, constituído de tensões e
ambiguidades, submetendo o sujeito a uma rotina de pressão, agitação e
fragmentação” (Hill, 2003 como citado em Barbosa, Mendonça & Cassundé, 2016, p.
441). Para Barbosa et al. (2016, p. 440):

O contexto do trabalho no ensino superior tem sofrido transformações
significativas nas últimas décadas, decorrentes tanto de mudanças econômicas
e sociais quanto tecnológicas, que levam os diversos atores envolvidos nesse
campo a empreenderem modificações estruturais e comportamentais.
E conforme afirmam Carroll e Wolverton (2004 como citado em Barbosa et al., 2016,
p. 446):

De fato, os professores-gestores desempenham papéis complexos e distintos
nas instituições de ensino superior, tais como o de atender às necessidades
de vários atores, incluindo estudantes, pares, sociedades, membros de
colegiados, entre outros. Além disso, eles estão engajados no
desenvolvimento da IES, preocupados com a alocação de recursos limitados,
preparando planos estratégicos e mediando conflitos (Carroll & Wolverton,
2004).
O estudo das competências torna-se instigante em virtude das inovações, do
advento das novas tecnologias da informação e da elevada competitividade que têm
afetado o âmbito organizacional, exigindo a mobilização de conhecimentos,
habilidades e competências complexas e desafiadoras (Comini, Konuma & Santos,
2008; Obata, Mocrosky & Kalinke, 2018).

O debate sobre competências em organizações ganhou espaço no mundo
corporativo e no meio empresarial, sugerindo possibilidades de integração entre
estratégias organizacionais e ações individuais (Fleury & Fleury, 2001). Os impactos
das mudanças ocorridas no mundo do trabalho a partir dos anos 1980 motivaram
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estudos sobre o tema que iluminaram limites e possibilidades da relação entre
indivíduo e organização (Lima, Barbosa & Cintra, 2015). A literatura especializada
considera as competências gerenciais como fator crítico para o sucesso
organizacional (Alles, 2002; Boyatziz, 1982; Gramigna, 2002; Le Boterf, 2003;
Leboyer, 1997; Quinn, Faerman, Thompson & McGrath, 2003; Zarifian, 2001).

O modelo de Quinn et al. (2003) tem sido amplamente aplicado no campo das
organizações empresariais. Trata-se de uma abordagem que não é nova, mas
oferece um referencial relevante para compreender aspectos como modelo
orientador, papéis e competências gerenciais. Nesta dissertação, houve interesse
em verificar a aderência do referido modelo ao contexto de uma IES privada. Esse
enfoque se justifica na medida em que, conforme alertaram Barbosa, Mendonça e
Cassundé (2015, 2016), há carência de estudos sobre os professores-gestores.

No campo educacional, diversos autores (Freire, 1996; Gauthier, 1998; Tardif, 2000,
entre outros) dedicaram-se ao estudo de saberes, habilidades e competências
requeridas aos docentes, elucidando aspectos importantes da organização da ação
pedagógica. Essa vertente torna-se relevante na análise das variáveis intervenientes
no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, em face dos desafios enfrentados
por IES no cenário contemporâneo, o enfoque das competências gerenciais emerge
como via promissora para discutir a relação entre estratégias e ações, bem como a
contribuição dos indivíduos na consecução dos resultados institucionais.

A partir dessas considerações, formulou-se a seguinte questão geradora de
pesquisa: como se dá o desenvolvimento das competências gerenciais
requeridas do corpo diretivo do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), em
Montes Claros-MG?

A pesquisa orientou-se para a consecução dos objetivos descritos a seguir.

Como objetivo geral, procurou-se analisar as competências gerenciais requeridas do
corpo diretivo do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc).
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Para dar suporte ao objetivo geral, foram estabelecidos como objetivos específicos:

a) Descrever o Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc).
b) Mapear as competências gerenciais requeridas do corpo diretivo, a partir da
abordagem de Quinn et al. (2003).
c) Identificar

as

iniciativas

empregadas

para

o

desenvolvimento

de

competências gerenciais.

A escolha do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) como unidade de análise se
deu em função de sua relevância no panorama regional. Trata-se de IES privada
localizada no município de Montes Claros, em Minas Gerais, que desempenha suas
atividades desde o ano de 2001 e conta com mais de cinco mil alunos matriculados
em cursos das áreas da saúde, exatas, ciências humanas e ciências sociais
aplicadas. O município é polo da região norte do estado, com relevante função
econômica nos setores de serviços, comércio, indústria e saúde e, especialmente,
no setor educacional, com dezenas de IES.

A pesquisa realizada caracteriza-se como descritiva e qualitativa (Collis & Hussey,
2005) e envolveu 17 gestores integrantes do corpo diretivo do Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc). Desse total, 13 atuam como coordenadores de cursos de
graduação, um coordenador do Canal de Ensino e Aprendizagem Digital (CEAD) e
três são diretores responsáveis pelas seguintes áreas: acadêmica, administrativofinanceira e executiva. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de
questionário eletrônico via plataforma Google docs e realização de entrevista
semiestruturada. Foram obtidos 13 questionários e realizadas cinco entrevistas com
duração média de 30 minutos. O conteúdo delas foi gravado e transcrito com o
devido consentimento dos entrevistados. Os dados quantitativos apurados na
pesquisa foram tratados por meio de estatística descritiva com utilização do
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Os dados qualitativos foram
submetidos à análise de conteúdo (Bardin, 2011).

A pesquisa realizada pode ser justificada por diversas razões. A primeira delas
refere-se à contribuição do ponto de vista acadêmico. Nesse sentido, busca
realizada na biblioteca eletrônica Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL,
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http://www.spell.org.br/) utilizando como palavra-chave “competências” apurou 576
resultados; com “competências gerenciais”, 60 resultados; com “competências
gerenciais e instituição de ensino”, não retornou trabalhos. Nota-se, então, que a
presente dissertação contribui para o debate do tema em um contexto que merece
ser explorado na ótica da academia.

Uma segunda justificativa diz respeito ao potencial de aplicação dos resultados da
pesquisa no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), já que poderão suscitar
reflexões e intervenções na referida IES.

A terceira justificativa envolve o aprimoramento do autor desta dissertação como
pesquisador. A realização do processo investigativo proporcionou a consolidação de
conhecimentos e instigou a visão crítica sobre o objeto de pesquisa e a dinâmica
institucional. Deve-se destacar que este autor atua no Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc) há 19 anos e ocupa o cargo de diretor jurídico.

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 e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES).

Em relação à estrutura, a dissertação está dividida em cinco capítulos. Esta
introdução é o primeiro deles e apresenta a questão geradora da pesquisa, os
objetivos e as justificativas do estudo. O segundo capítulo registra o referencial
teórico, que recupera aspectos centrais da abordagem da competência e da
educação superior no país. O terceiro capítulo descreve os procedimentos
metodológicos adotados na pesquisa. O quarto capítulo apresenta a análise de
dados e resultados obtidos. Finalmente, o quinto capítulo traz as considerações
finais e as recomendações gerenciais. Seguem-se referências e apêndices.
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2 Competências Gerenciais e Educação Superior

Este capítulo apresenta o referencial teórico desta dissertação cujo objetivo geral é
analisar as competências gerenciais requeridas do corpo diretivo do Centro
Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc).

Inicialmente, a partir da revisão teórica, o capítulo recupera os principais elementos
da abordagem da competência em diferentes níveis. Na sequência, contempla
aspectos inerentes à educação superior no país.

2.1 Abordagem da competência

Nas duas últimas décadas do século XX, profundas transformações na esfera
produtiva alteraram a dinâmica do trabalho. Movidas pela busca de novos modelos
de gestão e pela necessidade de reduzir custos, as organizações envidaram
esforços com foco na reestruturação organizacional e no alinhamento entre
estratégias e ações. Atuando num mercado de elevada competição, as organizações
buscavam diferenciais competitivos, reconhecendo o papel do potencial humano na
consecução dos objetivos. Dessa ótica, as pessoas passaram a ser visualizadas
como recursos valiosos na geração de valor para o negócio (Fleury & Fleury, 2001).

Num quadro de instabilidades, as organizações produtivas passaram a demandar
perfis distintos de mão de obra. Os referenciais inerentes ao modelo tayloristafordista de produção tornaram-se insuficientes e, em certos casos, inadequados
para parametrizar a captação e o desenvolvimento de trabalhadores. O impacto da
automação de processos na dinâmica do trabalho foi inevitável e fez com que
emergissem desafios que exigiram flexibilidade e adaptabilidade dos empregados
(Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001).

Aprofundando nesse ponto, a abordagem da competência passou a ser discutida por
integrantes da comunidade acadêmica e do meio empresarial, conforme destacaram
diversos autores (Zanella; Antonelli & Bortoluzzi, 2017; Zwierewicz; Cruz & Garrote,
2018).
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O debate sobre competências envolve prismas analíticos bastante distintos, embora
sejam complementares. Nesse sentido, diversos autores abordam as competências
em nível coletivo, referindo-se ao negócio como um todo ou às áreas e setores que
o compõem. A visão baseada em recursos (VBR) fundamenta a discussão sobre
competências no nível coletivo (Lima, 2013). O foco da análise incide nos possíveis
recursos internos capazes de imprimir vantagem competitiva ao negócio. Interessa,
nessa linha, identificar as fontes de geração de valor para o empreendimento nos
diversos estratos organizacionais. Há interesse, ainda, na articulação de esforços
para a construção das chamadas competências organizacionais que possuem
características como especificidade, valor, raridade e não podem ser imitadas de
forma imediata pela concorrência (Hamel & Prahalad, 1995; Ruas, 2005).

O estabelecimento de processos de aprendizagem que potencializem os esforços e
ações organizacionais é valorizado nesse enfoque (Bitencourt, 2004; Le Boterf,
2003; Retour, Picq, Defélix & Ruas, 2011; Ruas, 2005; Zarifian, 2001; 2003). Fleury
e Fleury (2001) consideram a existência de um círculo virtuoso entre estratégias e
ações na medida em que a noção de competência sugere integração entre os
diversos níveis e resulta na agregação de valor para indivíduos e organizações.

Autores como Ulrich, Allen, Brockbank, Younger e Nyman (2011) consideram que a
Área de Recursos Humanos (ARH) pode assumir função determinante na geração
de valor e na construção de competências à medida que prepara pessoas para
atuarem na operacionalização das estratégias estabelecidas. Ulrich (1998), ao
discorrer sobre possíveis papéis desempenhados pela ARH, considerou os
seguintes: a) parceiro estratégico, que está vinculado ao alinhamento de esforços
para

consecução

dos

macro-objetivos

estabelecidos

pela

organização;

b)

especialista administrativo, que envolve a execução de procedimentos e rotinas
burocráticas inerentes ao clássico Departamento de Pessoal; c) defensor dos
funcionários, envolve a atuação da ARH no sentido de identificar demandas e
reivindicações dos empregados para se antecipar e mediar possíveis conflitos; d)
agente de mudanças, nesse papel a ARH assume conduta proativa e comprometida
com as transformações pretendidas pela organização e atua no alinhamento da
cultura organizacional.
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Dutra (2004) discute a questão das competências profissionais com base nos
conceitos de complexidade, entrega e espaço ocupacional. Nessa ótica, lança as
bases para a construção de um modelo de gestão de pessoas sintonizado com as
nuanças do cenário organizacional dos anos 1990. Kochanski (1998) considerou a
inexistência de um único modelo de gestão que pudesse ser considerado padrão,
argumentando que isso não seria possível na medida em que as competências
demandas pelas organizações não são uniformes.

No nível individual, as ações do trabalhador e seu comprometimento com os
objetivos organizacionais entram em cena. Admite-se, nessa linha, que as
competências profissionais são decisivas para sustentar a dinâmica organizacional e
devem, portanto, ser estimulados no âmbito organizacional. A ARH passou a ser
demandada como mentora de possíveis modelos de gestão capazes de promover as
competências necessárias. A ARH foi convocada para atuar na proposição e
operacionalização de processos de movimentação, desenvolvimento e valorização
das pessoas numa perspectiva estratégica (Carbone, Brandão, Leite & Vilhena,
2009; Fischer, Dutra, Nakata & Ruas, 2008; Fleury & Lacombe, 2003).

Na construção do referencial teórico desta dissertação, privilegiou-se o enfoque
individual das competências, em sintonia com o objetivo geral, que é analisar as
competências gerenciais requeridas do corpo diretivo do Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc).

A próxima seção discorre acerca da noção de competência no nível individual.

2.1.1 Competências individuais e gerenciais

As transformações no mundo do trabalho motivaram as discussões sobre
competências no nível individual. Zarifian (2001) e Le Boterf (2003) denunciam a
emergência de uma ambiência marcada por instabilidades e desafios no cenário
organizacional da década de 1980. Naquela ocasião, fortemente influenciadas pela
automação

e

reestruturação

de

processos,

as

organizações

reduziram

drasticamente o efetivo de trabalhadores, estimulando a lógica da polivalência.
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Os profissionais passaram a atuar em ambientes de incerteza nos quais os
procedimentos e rotinas de trabalho eram revistos e alterados com frequência.
Zarifian (2001) menciona três aspectos que marcaram essa situação: evento,
comunicação e serviços. Evento significa qualquer alteração capaz de afetar o
desenrolar do trabalho e pode não ser de natureza negativa, como a aquisição de
uma nova tecnologia que eleva o nível de produtividade, mas necessita ser
“dominada” pelo trabalhador. A comunicação compreende uma lógica de integração
e comprometimento. Nesse sentido, espera-se que o trabalhador seja capaz de se
colocar no lugar dos outros para envidar esforços no atendimento às diversas
demandas departamentais. A noção de comunicação, dessa forma, representa mais
que a mera troca de informações ou compreensão de códigos linguísticos. Trata-se
da adoção de novas posturas de engajamento com as diretrizes organizacionais.
Finalmente, a noção se serviços evoca uma orientação para atender às
necessidades dos clientes internos e externos. Com base nesses aspectos, Zarifian
(2001) descreve elementos determinantes que passaram a constituir o trabalho no
final do século XX.

O chamado modelo da competência, conforme explicaram Fleury e Fleury (2001),
representou uma alternativa à ideia de qualificação profissional própria do modelo
taylorista de produção. O conceito de competência foi além, referindo-se à
capacidade de resolver problemas e encontrar soluções para os impasses no
trabalho.

Autores como Luz (2001), Ruas (2005) e Barbosa (2007) consideram que, em face
dos desafios competitivos, o interesse pelo tema tem se renovado, apesar das
dificuldades relacionadas à operacionalização do conceito de competência no
mundo corporativo.

Os estudos sobre competências no plano individual tiveram origem na década de
1970, a partir dos trabalhos realizados por McClelland (1973). Posteriormente,
Boyatzis (1982) e Spencer & Spencer (1993) realizaram estudos sobre o tema.

O debate sobre competências contempla correntes teóricas distintas. A ótica
francesa é marcada pelo viés construtivista e destaca a inter-relação de ação,

24

trabalho e educação. Le Boterf (2003) e Zarifian (2001) são expoentes dessa
corrente. A linha inglesa é de natureza funcionalista e envolve aspectos que afetam
a performance do trabalhador e o resultado do trabalho.

Diversos trabalhos sobre o tema fazem referência ao conteúdo da Tabela 1, que
sinaliza diferentes perspectivas relacionadas ao conceito de competência.
Tabela 1
Conceitos de competência
Autor

Conceito
“Competências
são
aspectos
verdadeiros
ligados à natureza humana. São
Boyatizis
comportamentos
observáveis,
que
determinam,
em grande parte, o retorno da
(1982, p. 23)
organização”.
Boog (1991, p. 16) “Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto,
fazer determinada coisa: significa capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade”.
Spencer e Spencer “A competência refere-se à característica intrínseca ao indivíduo, que influencia e
(1993, p. 9)
serve de referencial para seu desempenho no ambiente de trabalho”.
Sparrow e
“Competências representam atitudes identificadas como relevantes para a
Bognanno
obtenção de alto desempenho em um trabalho específico ao longo de uma carreira
(1994, p. 3)
profissional ou no contexto de uma estratégia corporativa”.
Moscovici
“O desenvolvimento de competências compreende os aspectos intelectuais inatos e
(1994, p. 26)
adquiridos, conhecimentos, capacidades, experiência, maturidade. Uma pessoa
competente executa ações adequadas e hábeis em seus afazeres, em sua área de
atividade”.
Cravino
“As competências se definem mediante padrões de comportamentos e estes, por
(1994, p. 161)
sua vez, são causa de resultados. É um fator fundamental para o desempenho”.
Parry
“Um agrupamento de conhecimento, habilidades e atitudes correlacionadas, que
(1996, p. 48)
afeta parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com o
desempenho, que pode ser medido segundo padrões preestabelecidos e que
pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento”.
Sandberg
“A noção de competência é construída a partir do significado do trabalho.
(1996, p. 411)
Portanto, não implica exclusivamente a aquisição de atributos”.
Bruce(1996, p. 6)
“Competência é o resultado final da aprendizagem”.
Le Boterf
“Competência é assumir responsabilidade frente às situações de trabalho
(1994, p. 267)
complexas, buscando lidar com ventos inéditos, surpreendentes, de natureza
singular”.
Magalhães et
“Conjunto de conhecimento, habilidades e experiências que credenciam um
al.(1997, p. 114)
profissional a exercer determinada função”.
Perrenoud
“A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano que se mobilizam por
(1998, p. 1)
meio do saber baseado no senso comum do saber a partir de experiências”.
Durand
“Conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes interdependentes e
(1998, p. 3)
necessárias à consecução de determinado propósito”.
Hase et al.
“Competência descreve as habilidades observáveis, conhecimentos e atitudes
(1998, p. 3)
das pessoas ou das organizações no desempenho de suas funções [...]. A
competência é observável e pode ser mensurada por meio de padrões”.
Continua
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Tabela 1
Conceitos de competência - conclui
Autor

Conceito

“Capacidade de a pessoa gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos e
organizacionais da empresa se traduzindo pelo mapeamento do resultado
esperado (output) e do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias para o seu atingimento (input)”.
Ruas
“É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em ação acontecimentos,
(1999, p. 10)
habilidades e formas de atuar (recursos de competências) a fim de atingir/superar
desempenhos configurados na missão da empresa e da área”.
Fleury e Fleury
“Competência: um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar,
(2001, p. 21)
integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor
econômico à organização e valor social ao indivíduo”.
Hipólito
“O conceito de competência sintetiza a mobilização, integração e transferência de
(2002, p. 7)
conhecimentos e capacidades em estoque, deve adicionar valor ao negócio,
estimular um contínuo questionamento do trabalho e aquisição de
responsabilidades por parte dos profissionais e agregar valor em duas
dimensões: valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo”.
Davis
“As competências descrevem de forma holística a aplicação de habilidades,
(2000, p.1,15)
conhecimentos, habilidades de comunicação no ambiente de trabalho [...] São
essenciais para uma participação mais efetiva e para incrementar padrões
competitivos. Focaliza-se na capacitação e aplicação de conhecimentos e
habilidades de forma integrada no ambiente de trabalho”.
Zarifian
“A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber(2001, p. 66)
fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um contexto preciso.
Ela é constatada quando de sua utilização em situação profissional a partir da
qual é passível de avaliação. Compete então à empresa identificá-la, avaliá-la,
validá-la e fazê-la evoluir”.
Becker et al.
“Competências referem-se a conhecimentos individuais, habilidades ou
(2001, p. 156)
características de personalidade que influenciam diretamente o desempenho das
pessoas”.
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, p.27.
Dutra et al.
(1998, p. 3)

Embora tenha sido formulada no início do século XXI, a Tabela 1 contempla as
principais vertentes que fundamentam o conceito. Na contemporaneidade, a noção
de competência tem sido relacionada à reunião de conhecimentos, habilidades e
atitudes, conforme esclarecem autores como Fleury e Fleury (2001), Brandão e
Guimarães (2001), Gramigna (2002), Dutra (2004) e Carbone et al. (2009).

O contexto organizacional demanda múltiplas competências profissionais. A
literatura apresenta diversas categorizações. Fleury e Fleury (2001) empregaram a
seguinte: a) competências gerenciais e do negócio - envolvem a compreensão do
negócio e seus objetivos na relação com o mercado, clientes e competidores, assim
como com o ambiente político e social; b) competências técnico-profissionais relacionam-se às especificidades do trabalho e fundamentam-se em conhecimento
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especializado; c) competências sociais – são relevantes na interlocução e
interação com outras pessoas nos níveis inter e intragrupal.

As competências gerenciais constituem uma categoria bastante discutida na
literatura. Henry Fayol, expoente da Teoria Clássica da Administração, no início do
século

passado

já

mencionava

as

chamadas

funções

do

administrador,

consideradas essenciais. As habilidades gerenciais têm, há tempos, constituído
objeto de estudos dos pesquisadores (Boyatzis, 1982; Katz, 1955; Mintzberg, 2004;
Quinn et al., 2003). Nos anos 1950, Katz já destacava a relevância das seguintes
habilidades: técnica, humana e conceitual. A habilidade técnica refere-se ao saber
fazer e ao domínio de conhecimentos especializados. A habilidade humana é
considerada fundamental no estabelecimento de relacionamentos dentro e fora do
âmbito organizacional. Finalmente, a habilidade conceitual refere-se à capacidade
de o gestor empreender uma visão sistêmica e crítica acerca dos fatores capazes de
afetar o negócio.
Na década de 1980, a partir da publicação da obra intitulada “The competente
manager: a model for effective performance”, de autoria de Richard Boyatzis,
ganhou destaque a discussão sobre competências gerenciais. Conforme explicam
Brito, Paiva e Leone (2012), Boyatzis (1982) considerou 21 competências
(organizadas em seis dimensões), as quais deveriam compor o perfil ideal de um
gestor: orientação eficiente; produtividade; diagnóstico e uso de conceitos; e
preocupação com impactos (dimensão metas e gestão pela ação); autoconfiança;
uso de apresentações orais; pensamento lógico; conceitualização (dimensão
liderança); uso de poder socializado; otimismo; gestão de grupo; autoavaliação e
senso crítico (dimensão recursos humanos); desenvolvimento de outras pessoas;
uso de poder unilateral; espontaneidade (dimensão direção dos subordinados);
autocontrole;

objetividade

perceptual;

adaptabilidade;

preocupação

com

relacionamentos próximos (dimensão foco em outros clusters); memória; e
conhecimento especializado (dimensão conhecimento especializado).

Quinn et al. (2003), ao considerarem diversos enfoques de gestão, sugeriram um
modelo bastante aplicado na análise de competências gerenciais. A abordagem
considera diferentes tipos de papéis e modelos de referência, baseando-se no

27

confronto entre modelos antagônicos, mas que podem coexistir, a saber: modelo das
relações humanas x modelos de metas racionais e modelos de sistemas abertos x
modelo de processos internos. Esses modelos estão representados na Tabela 2.
Tabela 2
Características dos quatro modelos gerenciais
Metas racionais
Critérios de
eficácia
Teoria
referente a
meios e fins

Ênfase

Atmosfera

Papel do
gerente

Produtividade,
lucro
Uma direção
clara leva a
resultados
produtivos
Explicitação de
metas, análise
racional e
tomadas de
iniciativas
Econômicoracional: “lucro
líquido”
Diretor e produtor

Processos
internos
Estabilidade,
continuidade
Rotinização leva à
estabilidade

Relações
humanas
Compromisso,
coesão, moral
Envolvimento
resulta em
compromisso

Definição de
responsabilidades,
mensuração,
documentação

Participação,
resolução de
conflitos e criação
de consenso

Hierárquico

Orientado a
equipes

Monitor e
coordenador

Mentor e
facilitador

Sistemas abertos
Adaptabilidade,
apoio externo
Adaptação e
inovação contínuas
levam à aquisição e
manutenção de
recursos externos
Adaptação política,
resolução criativa de
problemas, inovação
e gerenciamento da
mudança
Inovadora flexível

Inovador e
negociador/
mediador
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). Competências gerenciais:
princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 25).

Na ótica adotada por Quinn et al. (2003, p. 24):

Uma competência implica a detenção tanto de um conhecimento quanto da
capacidade comportamental de agir de maneira adequada. Para desenvolver
determinadas competências é preciso não só ser apresentado ao
conhecimento teórico, como ter a oportunidade de praticá-las.
Na Figura 1 pode-se observar a abordagem proposta pelos referidos autores.
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Figura 1
As competências e papéis dos líderes no quadro de valores competitivos.
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). Competências gerenciais:
princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 17).

O modelo analítico proposto pelos referidos autores envolve oito papéis gerenciais
relacionados a competências específicas (Tabela 3).
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Tabela 3
Papéis de liderança gerencial e suas respectivas competências-chave
Papel de MENTOR
O mentor dedica-se ao desenvolvimento das pessoas, visualizando-as como recursos valiosos a
serem aprimorados e aplicados. Competências:
1. Compreensão de si mesmo e dos outros
2. Comunicação eficaz
3. Desenvolvimento dos empregados
Papel de FACILITADOR
O facilitador é orientado a processos e fomenta os esforços coletivos, a coesão da equipe e
administra conflitos. Competências:
1. Construção de equipes
2. Uso do processo decisório participativo
3. Administração de conflitos
Papel de MONITOR
O monitor atua como analista, verificando o alinhamento entre as pessoas, as regras e as metas.
Competências:
1. Monitoramento do desempenho individual
2. Gerenciamento do desempenho e processos coletivos
3. Análise de informações com pensamento crítico
Papel de COORDENADOR
O coordenador desempenha funções diversas relacionadas à organização, articulação da equipe,
superação de impasses e logística. Competências:
1. Gerenciamento de projetos
2. Planejamento do trabalho
3. Gerenciamento multidisciplinar
Papel de DIRETOR
O papel de diretor é visualizado como um deflagrador que define problemas, seleciona alternativas,
estabelece objetivos, define tarefas, regras e políticas e fornece instruções. Esse papel vincula-se a
processos, como planejamento e delimitação de metas. Competências:
Desenvolvimento e comunicação de uma visão
1. Estabelecimento de metas e objetivos
2. Planejamento e organização
Papel de PRODUTOR
O produtor orienta-se a tarefas e à realização do trabalho com elevado grau de interesse, motivação
e energia. A característica marcante desse papel é a produtividade pessoal. Competências:
1. Trabalho produtivo
2. Fomento de um ambiente de trabalho produtivo
3. Gerenciamento do tempo e do estresse
Papel de INOVADOR
O inovador favorece a adaptação e a mudança, tendo como referência as transformações do
ambiente, identifica tendências e tolera incertezas e riscos. Competências:
1. Convívio com a mudança
2. Pensamento criativo
3. Gerenciamento de mudança
Papel de NEGOCIADOR
O negociador preocupa-se com sustentação da legitimidade exterior e obtenção de recursos
externos. Competências:
1. Construção e manutenção de uma base de poder
2. Negociação de acordos e compromissos
3. Apresentação de ideias
Fonte: adaptado de Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003).
Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 25).

30

Para Quinn et al. (2003), nenhum dos modelos proporciona a eficácia organizacional
em qualquer situação, havendo necessidade de certo equilíbrio entre eles. Dessa
forma, Quinn et al. (2003) ainda consideram o foco na eficácia do gestor,
especificando oito papéis que podem ser experimentados por um gerente, sendo
dois em cada um dos modelos. No modelo das metas racionais, os papéis são de
diretor e produtor; nos processos internos, são de monitor e coordenador; no modelo
das relações humanas, os papéis são de facilitador e de mentor; e nos sistemas
abertos, de inovador e negociador.

Os mesmos autores acreditam que os oito papéis gerenciais não estão direcionados
a um nível específico de hierarquia, eles se aplicam tanto a supervisores de primeiro
escalão quanto a gerentes executivos, não bastando apenas competências para
desempenhá-los. O gerente deve combinar e equilibrá-los de modo adequado,
dependendo da situação enfrentada, podendo ser eficaz ou não.

Segundo os autores, são quatro os papéis eficazes típicos, os quais podem ser
visualizados na Figura 2:

Figura 2
Os quatro perfis gerenciais eficazes.
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). Competências gerenciais:
princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 379).
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Os referidos autores consideraram, ainda, quatro perfis classificados como
ineficazes. A Figura 3 mostra esses perfis.

Figura 3
Os quatro perfis gerenciais ineficazes.
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). Competências gerenciais:
princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 378).

Dessa forma, de acordo com a abordagem proposta pelos autores, por meio da
avaliação do comportamento do sujeito pode-se verificar se ele é eficaz ou não,
espelhando as competências que pautam sua conduta.

O referencial analítico proposto por Quinn et al. (2003) já foi amplamente debatido e
frequentemente figura em trabalhos acadêmicos, tendo sido adota nesta dissertação
como referencial analítico.

O desenvolvimento de competências envolve um complexo processo (Oderich,
2005) e tem sido amplamente debatido. Bitencourt (2005) sinaliza a relação entre
aprendizagem organizacional e desenvolvimento de competências, considerando a
perspectiva adotada por diversos autores.
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Conforme esclareceu Silva (2019), o processo de aprendizagem é um aspecto
relevante quando se discute o desenvolvimento de competências. O referido autor
menciona diversos autores (Bitencourt, 2004; Le Boterf, 2003; Lima, 2013; Lima et
al., 2015; Sant’Anna, 2002; Zarifian, 2001) que destacam a influência da cultura
organizacional e da própria história de vida dos indivíduos.

Em sintonia com o objetivo geral desta dissertação, que é analisar as competências
gerenciais

requeridas

do

corpo

diretivo

do

Centro

Universitário

FIPMoc

(UNIFIPMoc), a próxima seção recupera aspectos inerentes à educação superior no
país.

2.2 Educação superior no país: evolução histórica

Cunha (1986), Mattos (1983), Teixeira (1969), Sampaio (1999), Martins Filho (1987),
Cunha (1975), Cardoso (1994) e Garcia (1997), como citados em Martins (2002),
realizaram estudos sobre a trajetória do ensino superior no país. Baseado neles,
Martins (2002) fez consistente descrição do histórico de desenvolvimento da
educação superior no Brasil. Segundo ele:

As primeiras escolas de ensino superior foram fundadas no Brasil em 1808,
com a chegada da família real portuguesa ao país. Nesse ano, foram criadas
as escolas de Cirurgia e Anatomia em Salvador (hoje Faculdade de Medicina
da Universidade Federal da Bahia), a de Anatomia e Cirurgia, no Rio de
Janeiro (atual Faculdade de Medicina da UFRJ), e a Academia da Guarda
Marinha, também no Rio. Dois anos após, foi fundada a Academia Real Militar
(atual Escola Nacional de Engenharia da UFRJ). Seguiram-se o curso de
Agricultura em 1814 e a Real Academia de Pintura e Escultura (Martins, 2002,
p. 4).
Martins (2002, p. 4) complementa:

Até a Proclamação da República, em 1889, o ensino superior desenvolveu-se
muito lentamente, seguia o modelo de formação dos profissionais liberais em
faculdades isoladas e visava assegurar um diploma profissional com direito a
ocupar postos privilegiados em um mercado de trabalho restrito, além de
garantir prestígio social. Ressalte-se que o caráter não universitário do ensino
não constituía demérito para a formação superior, uma vez que o nível dos
docentes devia se equiparar ao da Universidade de Coimbra e os cursos
eram de longa duração (Martins, 2002, p. 4).
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O referido autor explica:

Com a independência política em 1822 não houve mudança no formato do
sistema de ensino, nem sua ampliação ou diversificação [...] e depois de 1850
observou-se uma discreta expansão do número de instituições educacionais
com consolidação de alguns centros científicos [...]. A ampliação do ensino
superior [...] era contida pela capacidade de investimentos do governo central
e dependia de sua vontade política (Martins, 2002, p. 4).
Martins (2002, p. 4) assevera: “a partir daí, a iniciativa privada criou seus próprios
estabelecimentos de ensino superior graças à possibilidade legal disciplinada pela
Constituição da República (1891). As instituições privadas surgiram da iniciativa das
elites locais e confessionais católicas”. E acrescenta:

O sistema educacional paulista surgiu nessa época e representou a primeira
grande ruptura com o modelo de escolas submetidas ao controle do governo
central. Dentre os cursos criados em São Paulo nesse período, constam os
de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica (1896), da atual Universidade
Mackenzie, que é confessional presbiteriana. Nos 30 anos seguintes, o
sistema educacional apresentou uma expansão considerável, passando de 24
escolas isoladas a 133, 86 das quais criadas na década de 1920 (Martins,
2002, p. 4).
Foi após o debate dos anos 1920 em torno da criação de uma universidade para o
Brasil que o governo provisório de Getúlio Vargas, tendo instituído o Ministério da
Educação e Saúde em 1930, promoveu ampla reforma educacional. Essa reforma,
editada em 1931, dispunha sobre como deveria ser a universidade do país. Na
perspectiva do ensino privado, a reforma referendava o que a Constituição de 1889
disciplinava, autorizando a sua organização no país. Na época, o sistema já contava
com quase 150 escolas isoladas, voltadas para a formação de profissionais liberais
– boa parte delas privada. Essas escolas não atendiam mais que 10.000 estudantes.
É possível identificar, nas estatísticas oficiais referentes aos estabelecimentos de
ensino superior privados no país e às suas matrículas, dois períodos claramente
distintos: o primeiro, compreendido entre 1933 e 1965; o segundo, de 1965 a 1980
(Martins, 2002).

Martins (2002) informa que, no Brasil de 1960, os estudantes universitários
somavam 226.218; no setor privado, encontravam-se 93.968. Embora o sistema de
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ensino superior estivesse ampliando gradualmente o número de vagas em
estabelecimentos públicos e privados, a demanda por formação superior parecia
crescer mais que a oferta. No mesmo ano, existiam 28.728 “alunos excedentes”;
tratava-se de estudantes que tinham sido aprovados nos exames vestibulares para
as universidades públicas, mas que não puderam ser admitidos por falta de vagas.
Conforme Sampaio (1998 p. 1), “a partir de 1980, movimentos estruturais
importantes começam a ser desencadeados no setor privado do ensino superior no
Brasil. Essas mudanças, em razão da dimensão do setor, atingiram a configuração
do sistema do ensino superior no país”. A referida autora completa: “a expansão do
setor

privado

deu-se,

fundamentalmente,

mediante

a

proliferação

de

estabelecimentos isolados, muitos dos quais antigas escolas de nível secundário” (p.
2).

E mais:

O movimento de transformação dos estabelecimentos isolados em
universidades inscreve-se no quadro de mudanças na legislação para o
ensino superior, intensificando-se a partir de 1988, após a atual Constituição
Federal. Ao disciplinar o princípio da autonomia para as universidades, tanto
públicas quanto particulares, a Constituição criou instrumento que abriu ao
setor privado a possibilidade de se libertar do controle burocrático do
Conselho Federal de Educação. Com a LDB de 1996, a autonomia atribui às
universidades a competência para criar e extinguir cursos na própria sede e
remanejar o número de vagas dos cursos que oferecem (Sampaio, 1998, p.
3).
O ensino superior brasileiro estruturou-se como um campo acadêmico complexo e
heterogêneo, com grande diversidade institucional, sendo este constituído por IES
públicas e privadas (Neves & Martins, 2016). O setor público abrange instituições
públicas federais, estaduais e municipais gratuitas e mantidas pelos respectivos
poderes; o segmento privado é formado por IES de diferentes tipos, tais como
confessionais, comunitárias, filantrópicas (sem fins lucrativos) e particulares
(Sampaio, 2011).

De acordo com o Censo da Educação Superior (2017), realizado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), das 2.448
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IES existentes no Brasil, 88% (n=2152) são instituições privadas e 12% (n=296) são
públicas (Figura 4).
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Figura 4
Número de IES de acordo com o status administrativo.
Fonte: INEP (2017)

A Figura 5 mostra o número de IES de acordo com a organização acadêmica.
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Figura 5
Número de IES de acordo com a organização acadêmica.
Fonte: INEP (2017)

A Figura 5 mostra que, quanto à organização acadêmica (Decreto nº 3.860, de 9 de
julho de 2001, art. 7º), 199 (8%) são universidades, 189 (5,6%) são centros
universitários e 2.020 (84,7%) são faculdades. As 40 (1,7%) instituições restantes
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caracterizam-se por serem institutos federais e centros federais de educação
tecnológica (INEP, 2017).

A Figura 6 apresenta o número de faculdades por status administrativo.

Figura 6
Número de faculdades de acordo com o status administrativo.
Fonte: INEP (2017)

Conforme evidenciado na Figura 6, entre as 2.020 Faculdades, 1.878 são de caráter
privado, sendo Minas Gerais o segundo maior índice de matrículas no ensino
superior. No município de Montes Claros, localizado na região norte de Minas
Gerais, sede da IES objeto deste estudo, há 36.935 mil alunos matriculados e
aproximadamente 81% estão em IES privada. O Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc) possui aproximadamente 14% desse total (INEP, 2017).

Nos últimos anos, o desenvolvimento de políticas públicas e programas
governamentais possibilitou o aumento do número de matrículas nas IES privadas.
Quando se comparam os anos de 2006 e 2016, observa-se aumento de
aproximadamente 66% no número de matrículas. Se relacionado entre 2015 e 2016,
a rede privada teve variação negativa de 0,2% (INEP, 2017).

Nesse cenário, as IES privadas ocupam importante papel na prestação de serviços
de educação superior no Brasil. Mesmo com variação negativa informada pelo INEP
(2017), é notório que o setor privado de ensino superior representa uma
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oportunidade de negócios atrativa. No Brasil, essas instituições, em sua maioria, são
de pequeno porte e vêm se organizando e disputando espaço com grandes grupos
educacionais. Esse movimento se dá em um ambiente altamente competitivo e com
constantes necessidades de mudança nos processos de gestão, uma vez que o
faturamento é atrelado ao número de matrículas e ao pagamento das mensalidades,
levando essas instituições, que antes se preocupavam apenas com o processo de
ensino, a desenvolver habilidades de gestão e planejamento (Sampaio, 2011).

Além da competitividade do mercado, as IES privadas confrontam-se com desafios
de um novo momento econômico globalizado e de profundas mudanças
tecnológicas que estimulam transformações no seu ambiente de atuação.
Abrangendo questões de inadimplência, evasão, retenção, demanda de novos
alunos, cumprimento das exigências governamentais e aumento da competitividade
a fim de captar alunos e aumentar as receitas, as IES percebem a necessidade de
se adaptarem à realidade do mercado. Nessa direção, procuram promover
mudanças na estrutura organizacional em face das alterações na política
educacional, demandada por cursos e setor produtivo.

Meyer Jr., Pacucci e Mangolin (2012) afirmam que essas variáveis proporcionam a
necessidade de modelos de gestão que diferem do modelo tradicional de gestão
adotado pelas IES, aumentando assim o nível de complexidade. Os autores
complementam que a visão tradicional da escola como espaço pedagógico e de
formação levou os gestores a desenvolverem um processo de gestão escolar
conservador. Contudo, nos últimos anos esse processo vem sofrendo mudanças
quanto à necessidade do uso de ferramentas de gestão e a necessidade de unir os
interesses discentes e pedagógicos.

Nessa perspectiva, Sampaio (2011) descreve que é necessário a IES desenvolver
estratégias direcionadas à inovação, com constantes atualizações seguindo as
necessidades impostas pelo mercado, atendendo às expectativas dos alunos. Mayer
& Lopes (2008) consideram que as IES deveriam adotar modelos de gestão
sistêmicos e capazes de articular questões como imagem institucional, relação com
alunos, qualidade de processos internos e resultados financeiros.
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A partir do referencial teórico apresentado nesta pesquisa, nota-se que a abordagem
da competência contempla linhas teóricas distintas e níveis diferenciados de análise.
Do ponto de vista coletivo, evidenciou-se a necessidade de prover articulação entre
estratégias e ações, enquanto no plano individual a conjugação de conhecimentos,
habilidades e atitudes representa a gênese da competência. O debate é marcado
por certa complexidade em face dos distintos enfoques, porém se reveste de
importância como via de reflexão sobre os impactos das transformações na esfera
do trabalho e na dinâmica organizacional.

Em sintonia com o objeto de estudo desta dissertação, o capítulo também
contemplou o desenvolvimento histórico do ensino superior no Brasil e aspectos
inerentes às instituições privadas de ensino na contemporaneidade. Os dados
demonstram que o campo educacional do ensino superior se reveste de
complexidade na medida em que é influenciado por diversas variáveis. Nesse
sentido, as instituições enfrentam inúmeros desafios derivados de pressões externas
e internas. Os modelos e práticas de gestão têm sido revisadas diante da
necessidade de acompanhar as transformações no cenário educacional.

Este capítulo apresentou a fundamentação teórica da pesquisa, que tem como
objetivo geral analisar as competências gerenciais requeridas do corpo diretivo do
Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). O próximo capítulo descreve os
procedimentos metodológicos adotados na pesquisa.
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3 Procedimentos Metodológicos

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa cujo
objetivo geral é analisar as competências gerenciais requeridas do corpo diretivo do
Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). O conteúdo envolve a caracterização da
pesquisa, unidade de análise e os procedimentos utilizados para coleta, tratamento
e análise de dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Realizou-se estudo de caso descritivo pela vertente qualitativa de pesquisa (Yin,
2010). Collis e Hussey (2005, p. 24) defendem que a pesquisa descritiva “é usada
para identificar e obter informações sobre as características de um determinado
problema ou questão”. Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 61) explicam que o estudo
de natureza descritiva “observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos
(variáveis) sem manipulá-los”. A pesquisa fundamenta-se na análise de dados
qualitativos e quantitativos. Collis e Hussey (2005) consideram a complementaridade
entre esses tipos de dados e que a análise destes pode dotar o processo
investigativo de robustez.

3.2 Unidade de análise e sujeitos de pesquisa

A unidade de análise desta pesquisa foi o Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc),
localizado no município de Montes Claros, em Minas Gerais. A escolha da referida
instituição como unidade de análise se deu em função de sua relevância no contexto
regional. A autorização para divulgação do nome da IES está disponível no
Apêndice E.

Trata-se de uma IES privada que desempenha suas atividades desde o ano de
2001. O UNIFIPMoc oferta 13 cursos de graduação nas áreas da saúde, exatas,
ciências humanas e ciências sociais aplicadas e conta com mais de cinco mil alunos
matriculados. A instituição adota metodologias ativas para potencializar o processo
de ensino-aprendizagem e por meio de uma política interna de formação de
docentes procura estimular o desenvolvimento de competências.
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A pesquisa envolveu 17 sujeitos, todos eles gestores integrantes do corpo diretivo
do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). Desse total, 13 são coordenadores
dos seguintes cursos de graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo,
Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia
Mecânica,

Engenharia

Mecatrônica,

Engenharia

de

Produção,

Fisioterapia,

Medicina, Odontologia e Psicologia. Também foi inquirido o coordenador do Canal
de Ensino e Aprendizagem Digital (CEAD). Participaram da pesquisa três diretores
responsáveis pelas seguintes áreas institucionais: acadêmica, administrativofinanceira e executiva.

3.3 Coleta de dados

A coleta de dados primários foi realizada com a aplicação de questionário eletrônico
e realização de entrevistas semiestruturadas. A obtenção de dados secundários
envolveu

a

análise

dos

seguintes

documentos

institucionais:

Plano

de

Desenvolvimento Institucional (PDI); Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC); site
institucional.

O questionário foi aplicado em versão eletrônica (Apêndice D). Seu conteúdo foi
estruturado a partir do modelo analítico proposto por Quinn et al. (2003), descrito no
referencial teórico desta dissertação. A estrutura do questionário envolveu questões
acerca das competências gerenciais requeridas e variáveis demográficas. Para
mapeamento das competências foram apresentadas 24 afirmativas avaliadas por
meio de uma escala do tipo Likert de cinco pontos, indicando a frequência (do “muito
alto” ao “muito baixo”). Para adequação do instrumento, realizou-se pré-teste com
cinco profissionais. Posteriormente, o questionário foi disponibilizado na plataforma
Google Docs. No final do período, foram obtidos, no total, 13 questionários válidos.
Deve-se destacar que todos os coordenadores de cursos de graduação da IES
participaram da pesquisa, além do coordenador do Canal de Ensino e Aprendizagem
Digital (CEAD).

Para ampliar o nível de compreensão acerca do objeto de estudo, foram realizadas
cinco entrevistas semiestruturadas (Apêndice C). A entrevista semiestruturada
favorece a interação dos sujeitos no processo de coleta de dados (Richardson,
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1999). Triviños (1987) reporta que nessa modalidade de entrevista o informante tem
a possibilidade de discorrer sobre suas experiências a partir do objetivo principal
proposto pelo pesquisador. Outro aspecto destacado por ele é que as questões
elaboradas para a entrevista derivam do embasamento teórico da investigação e de
informações detidas pelo pesquisador.

Participaram das entrevistas gestores alocados em cargos de diretoria, a saber:
diretor acadêmico, diretor administrativo-financeiro e diretora executiva. Também
foram entrevistados os coordenadores dos cursos de Medicina e de Engenharia
Civil. Os entrevistados foram selecionados com base no amplo conhecimento que
detêm acerca do panorama institucional e de sua intensa participação no corpo
diretivo da IES.

As entrevistas tiveram duração média de 30 minutos e foram realizadas nas
dependências do UNIFIPMoc. O conteúdo foi gravado e transcrito com a autorização
dos entrevistados que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice B). Todos os pesquisados tiveram acesso à Carta de Apresentação da
pesquisa, disponível no Apêndice A.

A coleta de dados foi realizada por meio de técnicas distintas. Inicialmente,
procedeu-se à aplicação de questionário eletrônico que foi elaborado a partir de
Quinn et al. (2003). Como explicado no capítulo destinado ao referencial teórico, a
abordagem desenvolvida pelos referidos autores baseia-se em quatro modelos
gerenciais divididos em oito papéis que, por sua vez, estão relacionados a
competências específicas. O modelo das relações humanas sinaliza flexibilidade e
foco interno, estabelecendo contraste com o modelo das metas racionais, que
privilegia o controle e foco externo. O modelo das relações humanas considera que
as pessoas possuem um valor inerente; porém, no modelo de metas racionais, as
pessoas adquirem valor a partir de uma contribuição significativa para o
cumprimento das metas. O modelo de sistemas abertos, direcionado para a
flexibilidade e foco externo, salienta a relevância da contínua adaptação e
transformação ambiental, contrastando com o modelo de processos internos, que
enfatiza controle e foco interno para manutenção da estabilidade e continuidade do
sistema.
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3.4 Modelo de pesquisa

O objetivo geral desta dissertação é analisar as competências gerenciais requeridas
no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), em Minas Gerais. Para tanto, foi
utilizado como referência o modelo teórico conceitual proposto Quinn et al. (2003),
indicado na Figura 7.

Figura 7
As competências e papéis dos líderes no quadro de valores competitivos.
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003). Competências gerenciais:
princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 17).

Conforme descrito no referencial teórico desta dissertação, Quinn et al. (2003)
sugeriram um modelo bastante aplicado na análise de competências gerenciais, que
considera diferentes tipos de papéis e modelos de referência baseando-se no
confronto entre modelos antagônicos, mas que podem coexistir, a saber: modelo das
relações humanas x modelos de metas racionais e modelos de sistemas abertos x
modelo de processos internos.
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Na ótica adotada por Quinn et al. (2003, p. 24):

Uma competência implica a detenção tanto de um conhecimento quanto da
capacidade comportamental de agir de maneira adequada. Para desenvolver
determinadas competências é preciso não só ser apresentado ao
conhecimento teórico, como ter a oportunidade de praticá-las.
O modelo analítico proposto pelos referidos autores envolve oito papéis gerenciais
relacionados a competências específicas, conforme já apresentado na Tabela 3.

Para Quinn et al. (2003), nenhum dos modelos proporciona a eficácia organizacional
em qualquer situação, havendo necessidade de certo equilibração entre eles.

O referido modelo analítico adotado revela-se coerente com o objeto de estudo
desta dissertação e estimula reflexões acerca das competências gerenciais e papéis
adotados pelos membros do corpo diretivo do UNIFIPMoc.

3.5 Tratamento e análise de dados

A pesquisa envolveu dados de natureza qualitativa e quantitativa. Collis e Hussey
(2005) consideram que a análise desses dados de forma complementar pode
contribuir para a robustez do processo de pesquisa.

A análise de dados quantitativos foi realizada com a utilização de procedimentos de
estatística descritiva por meio da determinação de média, mediana e desvio-padrão.
Utilizou-se o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Os dados qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo, tendo sido
empregada a modalidade denominada análise temática (Bardin, 2011). O
procedimento analítico envolveu três etapas. A primeira delas, a pré-análise,
possibilitou a obtenção de impressões iniciais, a partir da leitura flutuante do material
obtido na transcrição. Na sequência, empreenderam-se a exploração do material e a
classificação do conteúdo, em função de categorias temáticas que foram
previamente estabelecidas com base na estrutura do instrumento de inquérito.
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As categorias temáticas empregadas foram:

a) Descrição da IES: contextualização (histórico e perspectivas); infraestrutura cursos e configuração da ARH;
b) mapeamento de competências: contexto ocupacional/institucional; conceito de
competência; competências requeridas.
c) desenvolvimento de competências: fontes utilizadas.

A Tabela 4 exibe a síntese da metodologia da pesquisa.
Tabela 4
Síntese da metodologia
Objetivos Específicos
Descrever o Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc).

Coleta de
Dados
Entrevista e
Documentos

Tratamento de Dados
Análise de Conteúdo

Mapear
as
competências
gerenciais
requeridas do corpo diretivo, a partir da
abordagem de Quinn et al. (2003)

Entrevista e
questionário

Análise de conteúdo e estatística
descritiva

Identificar as iniciativas orientadas para o
desenvolvimento de competências gerenciais

Entrevista e
questionário

Análise de conteúdo

Fonte: elaborada pelo autor.

O próximo capítulo contempla a análise de dados e as considerações sobre os
resultados da pesquisa.
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4 Análise das Competências Gerenciais Requeridas no Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc)

Este capítulo relata os resultados da pesquisa cujo objetivo geral é analisar as
competências gerenciais requeridas do corpo diretivo do Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc). Os resultados serão apresentados de acordo com os
objetivos específicos que orientaram a investigação.

Em primeiro lugar, detalha o perfil dos sujeitos de pesquisa. Em segundo, descreve
o Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). Em terceiro lugar, realça o
mapeamento de competências gerenciais requeridas do corpo diretivo, a partir da
abordagem de Quinn et al. (2003). Finalmente, em quarto lugar, discorre sobre as
iniciativas empregadas para o desenvolvimento de competências gerenciais na
referida instituição.

4.1 Perfil dos gestores pesquisados no Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc)

A seguir, tem-se a caracterização dos respondentes com base nas seguintes
variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade, área de formação, tempo na IES, tempo
no cargo, número de subordinados.

Participaram da pesquisa 17 gestores do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc).

Na Figura 8 visualiza-se a distribuição dos respondentes por sexo.
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Figura 8
Distribuição dos respondentes por sexo.
Fonte: elaborada pelo autor.

A Figura 8 revela que a maioria dos respondentes (70,59%) é do sexo masculino,
apenas 29,41% são do sexo feminino.

Na sequência, a Figura 9 informa a distribuição dos respondentes por faixa etária.

Figura 9
Distribuição dos respondentes por faixa etária.
Fonte: elaborada pelo autor.
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Com base nos dados da Figura 9, é possível notar certa dispersão dos respondentes
nas faixas etárias consideradas. Destacaram-se pelo maior percentual as faixas
etárias entre 36 e 40 anos; 41 e 45 anos; 46 e 50 anos; 51 e 55 anos, cada uma
delas com 17,50% dos respondentes. O menor percentual correspondeu à faixa
etária de 26 a 30 anos (6,00%). Pode-se notar que 94% dos respondentes estão
contidos a partir da faixa etária de 31 a 35 anos. Deve-se destacar que 29,50% dos
respondentes estão em faixas etárias a partir de 51 anos. Os dados revelaram que,
em relação à idade, o corpo diretivo do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc)
pode ser considerado maduro.

A Figura 10 contém o nível de escolaridade dos respondentes.

Figura 10
Nível de formação dos respondentes.
Fonte: elaborada pelo autor.

A maioria dos respondentes (76,47%), de acordo com a Figura 10, concluiu o
mestrado. Parcela equivalente a 17,65% concluiu o doutoramento, sendo que um
deles concluiu o pós-doutoramento. O significativo percentual de respondentes com
elevada formação (no mínimo mestrado) pode ser explicado pela natureza da
ocupação da maioria deles (76,00%) como coordenadores de curso. Esse nível de
formação é requerido em decorrência das exigências do MEC. Apenas 5,88% dos
respondentes têm nível de escolaridade equivalente à pós-graduação lato sensu.
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A Figura 11 acentua a distribuição dos respondentes de acordo com o curso de
graduação.

Figura 11
Curso de graduação dos respondentes.
Fonte: elaborada pelo autor.

A Figura 11 registra que a maioria dos respondentes (41,18%) tem formação em
cursos de Engenharia (Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação,
Engenharia Elétrica, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção). Destacou-se,
também, a formação em Direito por 17,65% dos respondentes.

Acompanha-se na Figura 12 o tempo de atuação dos respondentes na IES.
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Figura 12
Tempo de atuação dos respondentes na IES.
Fonte: elaborada pelo autor.

A Figura 12 evidencia que uma parcela equivalente a 35,29% (seis) dos
respondentes está no intervalo de quatro a 10 anos. Verificou-se que 64,70% (11)
dos respondentes atuam na IES há, no mínimo 10,1 anos. Percentual equivalente a
35,29% (seis) dos respondentes atua na IES há no mínimo 16,1 anos. O tempo
médio de atuação na IES é de 12,36 anos e a mediana de 11,80 anos. Os dados
deixam claro que, de forma geral, trata-se de um público constituído de profissionais
com experiência no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc).

A seguir, a Figura 13 ilustra o tempo no cargo.
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Figura 13
Tempo dos respondentes no cargo.
Fonte: elaborada pelo autor.

A Figura 13 indica que 29,41% (cinco) dos respondentes estão no cargo entre um e
cinco anos; enquanto 70,59% (12) estão há mais de cinco anos. Do total de
respondentes, 35,30% estão no cargo há mais de 10,1 anos. A média de atuação no
cargo é de 9,31 anos e a mediana de 7,50 anos. O público pesquisado foi construído
com profissionais com razoável experiência, que conhecem o contexto institucional
do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc).

A Figura 14 exibe o número de subordinados dos respondentes.
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Figura 14
Número de subordinados.
Fonte: elaborada pelo autor.

Na Figura 13, significativa parcela (75%) dos respondentes tem até 50
subordinados; 6,25% têm entre 51 e 100 subordinados; 18,75% têm mais de 100
subordinados. A média de subordinados é de 85,25 e a mediana é de 25, indicando
elevada dispersão em torno da média. Nesse sentido, deve-se destacar que 18,75%
dos respondentes têm no mínimo 190 subordinados, um deles tem 700. Portanto, a
média foi influenciada por valores extremos.

Conforme foi mencionado, foram entrevistados cinco gestores foram entrevistados.
A Tabela 5 demonstra a caracterização deles com base em sexo, faixa etária, tempo
de atuação da IES e tempo no cargo.
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Tabela 5
Caracterização dos entrevistados
Entrevistado

Sexo

Faixa Etária

E1
feminino
acima de 60 anos
E2
masculino
51 a 55 anos
E3
masculino
acima de 60 anos
E4
masculino
51 a 55 anos
E5
masculino
41 a 45 anos
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Tempo
na empresa
no cargo
20
20
18
7
20
1
10
7,5
11,8
11,8

Conforme a Tabela 5, do total de entrevistados (cinco), apenas um é do sexo
feminino, enquanto quatro são do sexo masculino. Em relação à idade, quatro deles
têm mais de 51 anos de idade (dois têm mais de 60 anos); apenas um está situado
na faixa etária entre 41 e 51 anos. Pode-se observar que todos eles estão na IES há
pelo menos 10 anos, sendo que dois deles atuam há 20 anos. No que se refere ao
tempo no cargo, quatro deles estão no cargo há no mínimo sete anos, sendo que
dois destes têm mais de 10 anos de atuação. Apenas um entrevistado está no cargo
há um ano, porém atua na instituição há 20 anos.

Os dados da Tabela 5 revelam que os gestores entrevistados são profissionais
maduros e que detêm considerável conhecimento acerca do contexto institucional.

4.2 Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc): descrição geral

Esta seção cumpre o primeiro objetivo específico da dissertação, qual seja,
descrever o Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). A descrição será realizada
por meio da contextualização da IES e da configuração da ARH, por se tratar de
área tradicionalmente vinculada às ações orientadas ao desenvolvimento de
competências gerenciais.

4.2.1 Contextualização da IES

A contextualização envolve aspectos relacionados ao histórico da IES, cursos e
infraestrutura e perspectivas.
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a) Histórico da instituição

Conforme o conjunto de informações disponíveis no site da instituição, o Centro
Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) é uma instituição de ensino superior que iniciou
suas atividades em janeiro de 2001. Foi criada a partir da associação de dois grupos
educacionais, a Rede Pitágoras, na época com sede na capital mineira, e o Colégio
Padrão, que sempre manteve sua sede no município de Montes Claros, no estado
de Minas Gerais.

Naquela ocasião, a Rede Pitágoras iniciava a sua experiência no ensino superior,
enquanto o grupo local apenas vislumbrava a possibilidade de atuação. O objetivo
de ambos era operar com foco no ensino superior, com concepção pedagógica
inovadora e metodologia diferenciada baseada em pesquisa.

As constantes atualizações na proposta pedagógica, alinhadas com a importação de
metodologias das grandes referências universitárias mundiais, possibilitaram às
então Faculdades Integradas Pitágoras passarem a ser reconhecidas como
instituição modelo.

Após as seguidas qualificações do Ministério da Educação, no segundo semestre de
2018 uma portaria do MEC, publicada no Diário Oficial da União (DOU), autorizou a
transformação de Faculdades Integradas para Centro Universitário, possibilitando
mais maturidade no cenário educacional e ampliando as possibilidades no contexto
acadêmico.

Os fragmentos de fala destacados a seguir abordam aspectos relevantes. O
Entrevistado 3 declarou: “Começamos, segundo a própria legislação, como
faculdades isoladas, há 19 anos atrás (sic) [...]. E [em 2018] ao atingirmos [...]
conceito 4 em cada um dos cursos, atingimos, então, a marca de Centro
Universitário, que foi nomeado UNIFIPMoc” (Entrevistado 3).
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Na trajetória, logicamente tivemos várias fases. A principal e mais difícil foi a
primeira, porque nela ocorreu a possibilidade de as escolas de ensino básico
ampliarem suas atividades para o ensino superior. [...] nós não tínhamos
experiência no ensino superior, a gente só tinha experiência do ensino básico
[...]. (Entrevistado 1)
O Centro Universitário FIPMOC iniciou [suas atividades] como uma instituição
de ensino superior com cursos isolados e oriundos de uma tradição de
escolas de ensino médio e fundamental. Há cerca de 20 anos [os fundadores]
instituíram dois cursos superiores que posteriormente foram integrados numa
instituição que, hoje, atende às grandes áreas da educação: exatas, saúde e
sociais. [A IES] se consolidou como uma instituição universitária que preza
por uma matriz de educação de vanguarda na região do norte de Minas
(Entrevistado 2).
Quando fui admitido, a instituição já tinha status de Faculdades Integradas
Pitágoras. De lá para cá, o que eu percebi foi uma ampliação no número de
cursos e o desempenho crescente de cada um deles. Houve desenvolvimento
dos índices de avaliação [...] e, a partir daí, a Instituição pleiteou uma
transformação em Centro Universitário [...] (Entrevistado 4).
O Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) tem como missão formar profissionais
éticos, solidários, criativos e capacitados para ingressar no mercado de trabalho,
buscando o aprimoramento contínuo e tendo a ética como suporte para as relações
interpessoais. A IES realiza suas atividades com a visão de ser reconhecida como
uma instituição que busca a vanguarda das transformações educacionais,
assegurando a qualidade do processo ensino-aprendizagem e das relações entre as
pessoas. Os valores cultuados são ética nas relações, trabalho coletivo,
melhoramento contínuo e abertura para o novo. As diretrizes estabelecidas são:
exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas; competência de
todos os envolvidos no trabalho; integração com a comunidade; relações de
parceria.

b) Perspectivas
Sobre as perspectivas, o entrevistado 4 afirmou: “um próximo ponto a consolidar é a
área da pesquisa [...] e, também, a área da extensão. A partir do momento em que
essas duas áreas estiverem consolidadas, aí sim, vamos partir para [o status de]
Universidade” (Entrevistado 4).
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Considerando as turbulências que assinalam o cenário educacional brasileiro, a IES
se encontra em momento de reflexão acerca das ações futuras, como afirmou o
Entrevistado 1.

Na verdade, a gente está em fase de estudo, do que é que nós vamos fazer,
porque a crise foi gravíssima, em decorrência de vários problemas que não
são da instituição, mas do sistema. [Os programas de financiamento
estudantil do governo] incharam as universidades e faculdades. De repente,
com a mudança de governo, houve uma diminuição considerável, atualmente
não atinge 50% do total das bolsas oferecidas. [...] Agora, outras coisas a
gente tem feito, um trabalho mais próximo do aluno. [...] para que invés de ir
para a instituição pública, ele venha estudar aqui, onde o ensino é tão bom ou
melhor (Entrevistado 1).
Os trechos destacados a seguir são esclarecedores.

A proposta do Centro Universitário FIPMoc está lastreada ao lado da sua
excelência de ensino já reconhecida. Agora, com sua elevação à categoria de
Centro Universitário, há implementação de políticas específicas de extensão
universitária relacionadas às três grandes áreas do conhecimento: sociais
aplicadas, de saúde e ciências exatas. Então, eu creio que as perspectivas
para o futuro (sic) são de estímulos aos nossos corpos discente e docente e
técnico-administrativos no sentido de implementar, cada vez mais, atividades
extensionistas. Isso para que nossas práticas pedagógicas, nosso nome e
reconhecimento se expandam não só na cidade, mas também em todo o
norte de Minas (Entrevistado 2).
Nossa perspectiva futura (sic) é a manutenção no ritmo de crescimento [...]
com a diversificação [...] substituição de cursos que esgotaram sua demanda
por novos cursos que apresentam demanda. [...] hoje está havendo uma
demanda muito grande, principalmente na área de energia alternativa, então
nós já temos um curso aprovado de Engenharia específico de energias
renováveis. Da mesma forma que é Mecatrônica, extremamente importante,
além de outros cursos em outras áreas que têm surgido (Entrevistado 3).
Pode-se observar que a instituição passa por uma fase transição. A partir da
obtenção do status de Centro Universitário, as exigências se ampliaram e houve
necessidade de refletir sobre as ações capazes de favorecer o alcance dos objetivos
institucionais. Trata-se de empreitada complexa num cenário marcado por
adversidades.
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c) Cursos e infraestrutura do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc)

Os primeiros cursos da instituição foram Fisioterapia, Enfermagem e Direito. Em
2007, obteve portaria para instalar curso de Medicina, o que lhe proporcionou mais
visibilidade, na época denominada FIPMoc (Faculdades Integradas Pitágoras).

Em 2014, o curso de Direito recebeu do Ministério da Educação (MEC) a pontuação
máxima em todos os quesitos, essenciais e complementares. Dessa forma, o MEC
concedeu nota 5 ao curso, afirmando ter "perfil excelente de qualidade".

Desde 2017, o Ranking Universitário Folha e a Revista Exame garantem essa
titulação a partir de medidores de qualidade fornecidos pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

No primeiro semestre de 2019, mais uma conquista de nível máximo: o curso de
Medicina passou pela renovação do reconhecimento e atingiu, assim como o Direito,
o conceito máximo (nota 5), passando a fazer parte de seleto grupo de IES do país
(cerca de 5% das instituições possuem nota máxima).

Atualmente, o Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) oferta cursos de graduação
em Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem,
Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Fisioterapia, Medicina,
Odontologia, Psicologia e Publicidade.

A instituição também mantém cursos de Pós-Graduação Lato Sensu iniciando no
ano de 2020, cursos completos de graduação a distância.
Em relação à infraestrutura, a instituição possui campus com 10.000 m2, situado em
Montes Claros, em localização nobre e de fácil acesso.

A IES possui prédio que atende a todas as normas legais, com acessibilidade e
manutenção constante. As salas de aula são amplas e com recursos tecnológicos
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atualizados. Mantém laboratórios para todos os cursos e espaçosa biblioteca, com
acervo que supera as exigências do Ministério da Educação.

A instituição preza o conhecimento prático, mantendo unidades de estágio como o
Núcleo de Atenção à Saúde e de Práticas Profissionalizantes (NASPP); o Centro de
Prática em Engenharia, Arquitetura e Gestão (CEPEAGE); o Laboratório de
Publicidade e Propaganda (LAPP) e o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), que tem
caráter típico de empresas juniores e auxiliam os alunos a vivenciarem a realidade
do mercado de trabalho ainda durante a realização dos cursos.

Pelo exposto, nota-se que a IES se destaca no âmbito regional pela oferta de
diversos cursos e pela robusta infraestrutura. O Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc), por meio dos diversos órgãos relacionados aos cursos ofertados,
procura estimular a relação entre conteúdos teóricos e práticos.

4.2.2 Configuração da Área de Recursos Humanos no Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc)

A configuração da ARH torna-se necessária em face do objetivo geral deste estudo.
Deve-se considerar que, nas organizações, de forma geral, a referida área é
responsável por ações relacionadas ao desenvolvimento de competências
gerenciais. O conteúdo a seguir envolve questões relativas à natureza e aos
processos realizados pela ARH.

A pesquisa revelou que, na referida IES, a atividade de gestão de pessoas está
diretamente relacionada à Reitoria. A instituição dispõe de um departamento que
desempenha atividades de natureza burocrática e operacional, conforme opinou o
Entrevistado 5: “temos um setor de Departamento de Pessoal que faz a parte
burocrática: contratação por meio do sistema E-social, contabilidade de pessoal e
folha de pagamento”. O Entrevistado 2 explicou que o referido departamento
desempenha “atividades operacionais e burocráticas que visam ao cumprimento da
legislação [...], há pequena atuação do ponto de vista estratégica, como
treinamentos, algumas capacitações e premiação de alguns coordenadores”
(Entrevistado 2). Portanto, não há uma ARH estruturada, como se pode notar.
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Uma área de Gestão de Recursos Humanos não existe, na verdade [...] a
atividade de gestão de pessoas fica a cargo da Reitoria em conjunto com
todas as diretorias; de forma que se estabelece [...] sinergia para que cada
um dos setores e das gerencias consigam atingir os objetivos (Entrevistado
3).
O Entrevistado 4 complementou:

A gestão, o cuidado com o aprimoramento e com o aperfeiçoamento
profissional não estão centrados em uma área específica. São realizados em
instâncias superiores [...]. A alta direção da instituição faz a gestão de
pessoas e de talentos com a própria reitoria (Entrevistado 4).
A pesquisa investigou a existência dos seguintes processos de recrutamento e
seleção,

treinamento,

desenvolvimento,

avaliação

e

remuneração

que,

tradicionalmente, são realizados pela ARH.

No recrutamento de professor, a gente tem a necessidade de atender às
exigências do MEC. [...] Em relação aos funcionários, normalmente abrimos a
vaga, então é feita a seleção e temos um serviço de Psicologia responsável
por esse trabalho. [O candidato] na fase das entrevistas [...] fica fazendo um
estágio de dois, três dias. A gente tenta escolher mediante o desempenho na
função que ele for exercer, cada setor tem suas exigências específicas.
Quanto ao treinamento, primeiro há aquele de natureza psicossocial e
também relacionado à parte prática, com conhecimentos básicos das funções
que ele vai exercer. São dois tipos de treinamento, tem o treinamento com o
responsável pelo setor específico e cursos gerais, de atendimento. [...] Temos
a avaliação para funcionários e professores. Existe um plano de treinamento
de professores que faz do CENA, setor de estudos para preparar o professor
[...] E a gente tem aqui um plano de cargos e salários (Entrevistado 1).
Para a captação de coordenador de curso, considerado o primeiro nível de
gestão, os candidatos são recrutados primeiramente dentro do próprio quadro
de docentes. Busca-se identificar habilidades e competências [...]. Contudo,
não havendo candidato adequado ou em se tratando de área nova, novos
cursos; fazemos busca pelo currículo Lattes e fazemos avaliação psicológica.
Os treinamentos são desenvolvidos mediante grupos de estudo para
desenvolver habilidades específicas de acordo com as propostas
pedagógicas. [Sobre a remuneração] a instituição tem uma política
remuneratória acima dos parâmetros de mercado justamente buscando atrair
os melhores profissionais e, portanto, adota uma política bem agressiva nesse
sentido (Entrevistado 2).
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Aqui, na instituição, nós promovemos a valorização dos profissionais que
temos. Não há nenhum gestor contratado que seja de fora da instituição. São
pessoas que foram observadas, treinadas e incentivadas a melhorar e que
escalaram [...] as gerências até chegar à diretoria. Temos situações de
pessoas que são diretores e foram ex-alunos da instituição (Entrevistado 3).
Os gestores têm uma história dentro da instituição. [...] Pelo desempenho que
eles têm, pela capacidade de crescimento, eles acabam galgando posições
de gestão. Do ponto de vista de treinamento, acho que é uma marca
registrada da instituição. A gente tem sistematicamente encontros de
capacitação, oficinas [...]. Em relação à avaliação, existe tanto uma avaliação
mais formal que é feita através de levantamentos e existe uma avaliação
informal também. Em relação à política de remuneração, eu penso que a
instituição tem um diferencial em relação às outras, é o que a gente ouve dos
colegas. Não só os professores têm uma remuneração melhor do que as
outras instituições, mas os gestores também, chefes de setores tem uma
remuneração melhor, em relação ao que se desenvolve na cidade de um
modo geral. Uma remuneração maior do que a média (Entrevistado 4).
Baseado em apontamentos anteriores, nota-se que o Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc) não dispõe de uma ARH estruturada e com domínio dos diversos
processos (recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação e
remuneração). Na estrutura organizacional há um departamento responsável por
atividades burocráticas que desempenha o papel de Departamento de Pessoal, nos
termos empregados por Ulrich (1998).

As decisões mais estratégicas sobre a gestão de pessoas são tomadas em nível de
Reitoria. Há certa descentralização de atividades no que se refere à gestão do corpo
docente. Nesse sentido, os coordenadores de curso têm certa autonomia para
contratar e admitir professores em sintonia com as diretrizes estabelecidas pela
Reitoria.

A remuneração praticada pela IES tem sido considerada diferenciada. Deve-se
destacar que o Entrevistado 1 explicou durante a entrevista que, em algumas
atividades, como captação e cobrança, a instituição oferece gratificação por
cumprimento de metas. Conforme explicou Dutra (2004), o processo de valorização
dos empregados por meio de políticas remuneratórias representa um aspecto
decisivo da gestão organizacional. De forma geral, os entrevistados reconheceram a
agressividade da política remuneratória da instituição, que adota parâmetros
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superiores aos do mercado. Trata-se de uma estratégia cujo objetivo é influenciar o
nível de satisfação dos empregados e favorecer a retenção de talentos.

4.3 Mapeamento de competências gerenciais no Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc)

Esta seção cumpre o segundo objetivo específico da dissertação, que é mapear as
competências gerenciais requeridas do corpo diretivo no Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc), a partir do modelo proposto por Quinn et al. (2003).
Inicialmente, coleta diversos entendimentos dos pesquisados acerca do conceito de
competência. Esse esclarecimento torna-se relevante, já que a literatura
especializada referencia diversas definições relacionadas ao conceito (Barbosa,
2007, Bitencourt, 2001; Fleury & Fleury, 2001; Le Boterf, 2003; Luz, 2001; Zarifian,
2001). Na sequência, a seção aborda a classificação das competências gerenciais
requeridas do corpo diretivo. A classificação das competências foi realizada com
base no grau de importância atribuído pelos respondentes e no nível de domínio por
eles indicado.

Em

relação

ao

conceito

de

competência,

a

pesquisa

revelou

diversos

entendimentos. Na visão do Entrevistado 1, competência significa ser “[no caso do
gerente] uma pessoa de visão e sensível [...] competência envolve um processo de
aperfeiçoamento de habilidades e conhecimentos para desempenhar funções.”
Já o entrevistado 3 considera a competência como “[...] capacidade de liderar, de
alcançar as metas fixadas [...] e de definir novas para melhoria e crescimento da
instituição”.
A competência, para o Entrevistado 4, significa “[...] utilizar recursos para resolver
situações complexas [...] com eficiência e eficácia”.
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Eu creio que a competência gerencial diz respeito ao comprometimento dos
gestores no desenvolvimento de atividades, tanto a parte do cumprimento
das obrigações pedagógicas quanto a sustentabilidade da proposta, tendo
em vista que a instituição é privada. A competência gerencial ocorre a partir
do momento em que os gestores são solicitados a fazer (e cumprir) um
orçamento (Entrevistado 2).
A competência é a reunião de conhecimentos, habilidades e atitudes para
resolver situações difíceis, situações complicadas. Então, no âmbito da
gerência ou na atividade gerencial a competência seria a habilidade que o
indivíduo deve ter para reunir conhecimentos, habilidades e atitudes para
realizar um bom gerenciamento no seu setor (Entrevistado 4).
Na tentativa de definir o termo competência, os entrevistados utilizaram palavras que
sinalizam aspectos já considerados na literatura sobre o tema. Palavras como
“visão”, “sensível”, “habilidades”, “atitudes” e “capacidade de liderar” indicam
aspectos comportamentais necessários ao gerente. Enquanto “conhecimentos”,
“alcançar metas”, “definir novas metas”, “eficiência e eficácia”, “cumprimento das
obrigações pedagógicas” e “orçamento” são termos que denotam o caráter racional
e deliberado da ação gerencial. Nesse sentido, a competência é materializada no
desempenho comprovado pela realização das metas de forma econômica e com
base em parâmetros previamente definidos. Trata-se de uma ótica relacionada à
funcionalista e envolve aspectos vinculados à performance do trabalhador e ao
resultado do trabalho, na linha adotada por autores como Boyatzis (1982) e Spencer
& Spencer (1993). Contudo, alguns entrevistados aplicaram expressões como
"conhecimentos, habilidades e atitudes" e “utilizar recursos para resolver situações
complexas”, alinhadas à visão construtivista discutida por autores como Le Boterf
(2003) e Zarifian (2001).

Para a elaboração do mapeamento de competências gerenciais requeridas no
Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) utilizou-se a abordagem de Quinn et al.
(2003).

A Tabela 6 demonstra o agrupamento das competências gerenciais organizadas por
papéis e modelos de referência, segundo os autores.
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Tabela 6
Competências gerenciais, papéis e modelos
COMPETÊNCIAS

PAPÉIS

MODELOS

Saber desenvolver e comunicar uma visão aos empregados.
Saber estabelecer metas, planos e objetivos.

Diretor

Atuar no planejamento e organização das atividades da empresa.

Metas
Racionais

Estimular ambiente de trabalho produtivo.
Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.

Produtor

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva com elevado desempenho.
Gerenciar o desempenho dos processos essenciais da empresa.
Monitorar o próprio desempenho e administrar a sobrecarga de informações.

Monitor
Processos
Internos

Analisar informações com pensamento crítico.
Atuar no gerenciamento de projetos.
Atuar no planejamento do próprio trabalho.

Coordenador

Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas e das diversas funções.
Administrar conflitos.
Incentivar a construção de equipes de trabalho.

Facilitador

Promover a tomada participativa de decisões.

Relações
Humanas

Ter comunicação eficaz.
Ter compreensão de si mesmo e dos outros.

Mentor

Estimular o desenvolvimento dos empregados.
Atuar no gerenciamento dos processos de mudança.
Conviver com a mudança.

Inovador

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.

Sistemas
Abertos

Saber apresentar e defender ideias perante os outros.
Saber atuar na negociação de acordos e compromissos.

Negociador

Construir e manter uma base de poder na empresa.
Fonte: adaptada de Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003).
Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier (p. 25).

O inquérito realizado com 17 gestores do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc)
possibilitou a elaboração da Tabela 7, que apresenta o mapeamento geral das
competências, classificadas pelo grau de importância.

Na Tabela 7, as competências gerenciais foram classificadas por ordem decrescente
do valor da média. Deve-se esclarecer que as diferenças entre as médias não são
elevadas, sendo a amplitude da ordem de 1,47.
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Tabela 7
Mapeamento geral das competências gerenciais por grau de importância
Classificação de Competências, n = 17
Competência
Papel
Modelo
Incentivar a construção de equipes de trabalho.
Facilitador
RH

Média Dp Mediana
4,71 0,47
5,00

Estimular um ambiente de trabalho produtivo.

Produtor

4,71 0,47

5,00

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva e
com desempenho.
Desenvolver e aplicar pensamento criativo.

Produtor

4,59 0,62

5,00

4,56 0,51

5,00

4,53 1,01
4,47 0,51

5,00
4,00

4,47 0,62
4,47 0,72

5,00
5,00

4,41 0,62

4,00

4,41 0,62

4,00

4,41 0,62
4,35 0,70

4,00
4,00

4,35 0,79

5,00

4,31 0,70

4,00

4,29 0,59

4,00

4,29 0,69

4,00

4,29 0,69

4,00

4,24 0,75

4,00

4,24 0,75

4,00

4,24 0,75
4,18 0,81
4,12 0,70

4,00
4,00
4,00

4,12 0,60

4,00

3,24 0,97

3,00

Administrar conflitos.
Atuar no planejamento do próprio trabalho.
Ter compreensão de si mesmo e dos outros.
Conviver com a mudança.
Atuar no planejamento e organização das
atividades da instituição.
Saber estabelecer metas, planos e objetivos.

Inovador
Facilitador
Coordenador
Mentor
Inovador
Diretor
Diretor

Ter comunicação eficaz.
Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.

Mentor
Produtor

Gerenciar o desempenho dos processos
essenciais da instituição.
Analisar informações com pensamento crítico.

Monitor
Monitor

Monitorar o próprio desempenho e administrar a
Monitor
sobrecarga de informações.
Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas e Coordenador
das diversas funções.
Saber apresentar e defender ideias perante os Negociador
outros.
Atuar no gerenciamento de processos.
Coordenador
Saber desenvolver e comunicar uma visão aos
Diretor
empregados.
Promover a tomada participativa de decisões.
Facilitador
Estimular o desenvolvimento dos empregados.
Mentor
Atuar no gerenciamento dos processos de
Inovador
mudança.
Saber atuar na negociação de acordos e Negociador
compromissos.
Construir e manter uma base de poder na Negociador
instituição.
RH: relações humanas.
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Metas
Racionais
Metas
Racionais
Sistemas
Abertos
RH
Processos
Internos
RH
Sistemas
Abertos
Metas
Racionais
Metas
Racionais
RH
Metas
Racionais
Processos
Internos
Processos
Internos
Processos
Internos
Processos
Internos
Sistemas
Abertos
Processos
Internos
Metas
Racionais
RH
RH
Sistemas
Abertos
Sistemas
Abertos
Sistemas
Abertos

Com base na Tabela 7, detecta-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et al.
(2003), já que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. A
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avaliação positiva pode ser constatada pelos valores elevados das médias (máximo
= 4,71; mínimo = 3,24) e medianas (máximo = 5; mínimo = 3). Deve-se destacar que
95,83% (23) das competências obtiveram médias e medianas entre 4,0 e 5,0.

Como critério de identificação das competências que se destacaram, foram
selecionadas as 10 competências com médias mais elevadas. As competências com
médias iguais à da 10ª também foram consideradas.

Conforme a Tabela 7, no grupo das 11 competências com médias mais elevadas
destacaram-se pela frequência os seguintes modelos, papéis e competências:

a) Modelo de relações humanas, com os papéis de facilitador (incentivar a
construção de equipes de trabalho, administrar conflitos) e mentor (ter
compreensão de si mesmo e dos outros, ter comunicação eficaz);
b) modelo de metas racionais, com os papéis de produtor (estimular ambiente
de trabalho produtivo, realizar o próprio trabalho de forma produtiva e com
elevado desempenho) e de diretor (atuar no planejamento e organização das
atividades da instituição, saber estabelecer metas, planos e objetivos);
c) modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (desenvolver e
aplicar pensamento criativo, conviver com a mudança);
d) modelo de processos internos, com o papel de coordenador (atuar no
planejamento do próprio trabalho).

Esse resultado sinaliza a demanda por diferentes competências relacionadas a
papéis contidos nos quatro modelos de referência propostos por Quinn et al. (2003).
A atividade gerencial envolve complexidade e demanda competências diferenciadas,
conforme Boyatzis (1982) e Mintzberg (2004). Os resultados reforçam esse
apontamento. No Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), os gestores sinalizaram
que, em suas respectivas áreas de atuação, há necessidade de manifestar diversas
competências gerenciais indicadas no modelo de Quinn et al. (2003).

A Tabela 8 mostra a classificação geral das competências com base no nível de
domínio

por

parte

dos

respondentes.

As

competências

gerenciais

foram
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classificadas por ordem decrescente do valor da média. Salienta-se que as
diferenças entre as médias não são elevadas, sendo a amplitude da ordem de 1,00.
Tabela 8
Mapeamento geral das competências gerenciais por nível de domínio
Classificação de Competências, n = 14
Média Dp Mediana
Competência
Papel
Modelo
Incentivar a construção de equipes de
Facilitador Relações Humanas
4,43 0,51
4,00
trabalho.
Saber estabelecer metas, planos e objetivos.
Diretor
Metas Racionais
4,36 0,93
5,00
Atuar no planejamento do próprio trabalho.
Coordenador Processos Internos
4,36 0,93
5,00
Realizar o próprio trabalho de forma produtiva
Produtor
Metas Racionais
4,29 0,83
4,50
e com desempenho.
Fazer gerenciamento multidisciplinar das
Coordenador Processos Internos
4,29 0,73
4,00
áreas e das diversas funções.
Gerenciar o desempenho dos processos
Monitor
Processos Internos 4,21 1,05
5,00
essenciais da instituição.
Conviver com a mudança.
Inovador
Sistemas Abertos
4,21 0,80
4,00
Estimular um ambiente de trabalho produtivo.
Produtor
Metas Racionais
4,14 0,66
4,00
Saber desenvolver e comunicar uma visão
Diretor
Metas Racionais
4,14 0,95
4,00
aos empregados.
Analisar informações com pensamento crítico.
Monitor
Processos Internos 4,14 1,10
4,50
Promover a tomada participativa de decisões.
Facilitador Relações Humanas 4,14 0,77
4,00
Ter comunicação eficaz.
Mentor
Relações Humanas 4,14 0,77
4,00
Desenvolver e aplicar pensamento criativo.
Inovador
Sistemas Abertos
4,14 0,86
4,00
Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.
Produtor
Metas Racionais
4,07 0,62
4,00
Saber apresentar e defender ideias perante
Negociador Sistemas Abertos
4,07 1,00
4,00
os outros.
Atuar no planejamento e organização das
Diretor
Metas Racionais
4,00 0,78
4,00
atividades da instituição.
Atuar no gerenciamento de processos.
Coordenador Processos Internos 4,00 1,04
4,00
Administrar conflitos.
Facilitador Relações Humanas 4,00 1,18
4,00
Atuar no gerenciamento dos processos de
Inovador
Sistemas Abertos
4,00 0,78
4,00
mudança.
Saber atuar na negociação de acordos e
Negociador Sistemas Abertos
4,00 0,96
4,00
compromissos.
Ter compreensão de si mesmo e dos outros.
Mentor
Relações Humanas 3,93 0,92
4,00
Estimular o desenvolvimento dos empregados.
Mentor
Relações Humanas 3,93 0,92
4,00
Monitorar o próprio desempenho e
Monitor
Processos Internos 3,86 0,86
4,00
administrar a sobrecarga de informações.
Construir e manter uma base de poder na
Negociador
Sistemas Abertos
3,43 1,02
3,50
instituição.
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Com base na Tabela 8, percebe-se que, de forma geral, os respondentes
manifestaram elevado domínio das competências gerenciais vinculadas ao modelo
de Quinn et al. (2003). Essa constatação pode ser comprovada pelos valores das
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médias (máximo = 4,43; mínimo = 3,43) e medianas (máximo = 4; mínimo = 3,5).
Sublinha-se que 83,3% (20) das competências obtiveram médias entre 4,0 e 5,0 e
que 95,83% (23) das competências alcançaram medianas entre 4,0 e 5,0.

No grupo das 13 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela
frequência os seguintes modelos, papéis e competências:

a) Modelo de metas racionais, com os papéis de diretor (saber estabelecer
metas, planos e objetivos e desenvolver e comunicar uma visão aos
empregados) e de produtor (realizar o próprio trabalho de forma produtiva e
com elevado desempenho, estimular ambiente de trabalho produtivo);
b) modelo de processos internos, com os papéis de coordenador (atuar no
planejamento do próprio trabalho e fazer o gerenciamento multidisciplinar das
áreas e das diversas funções) e de monitor (gerenciar o desempenho dos
processos essenciais da instituição, analisar informações com pensamento
crítico);
c) modelo de relações humanas, com os papéis de facilitador (incentivar a
construção de equipes de trabalho, promover a tomada participativa de
decisões) e mentor (ter comunicação eficaz);
d) modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (conviver com a
mudança, desenvolver e aplicar pensamento criativo).

No grupo das 13 competências com médias mais elevadas verificou-se a ocorrência
de competências relacionadas aos quatro modelos e diferentes papéis contidos na
abordagem de Quinn et al. (2003).

A Tabela 9 sintetiza as diferenças entre a classificação de competências por grau de
importância e por nível de domínio.
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Tabela 9
Diferenças entre a classificação de competências: importância x domínio
Classificação pelo grau de importância
- Modelo de Relações Humanas, com os papéis
de facilitador (incentivar a construção de equipes
de trabalho, administrar conflitos) e mentor (ter
compreensão de si mesmo e dos outros, ter
comunicação eficaz).

Classificação pelo nível de domínio
- Modelo de Metas Racionais, com os papéis
de diretor (saber estabelecer metas, planos e
objetivos, e saber desenvolver e comunicar uma
visão aos empregados) e de produtor (realizar o
próprio trabalho de forma produtiva e com
elevado desempenho, estimular ambiente de
trabalho produtivo).

- Modelo de Metas Racionais, com os papéis de
produtor (estimular ambiente de trabalho produtivo,
realizar o próprio trabalho de forma produtiva e
com elevado desempenho) e de diretor (atuar no
planejamento e organização das atividades da
instituição, saber estabelecer metas, planos e
objetivos).

- Modelo de Processos Internos, com os
papéis de coordenador (atuar no planejamento
do próprio trabalho e fazer o gerenciamento
multidisciplinar das áreas e das diversas
funções) e de monitor (gerenciar o desempenho
dos processos essenciais da instituição, analisar
informações com pensamento crítico).

- Modelo de Sistemas Abertos, com o papel de
inovador (desenvolver e aplicar pensamento
criativo, conviver com a mudança).

- Modelo de Relações Humanas, com os
papéis de facilitador (incentivar a construção de
equipes de trabalho, promover a tomada
participativa de decisões) e mentor (ter
comunicação eficaz).

- Modelo de Processos Internos, com o papel de
coordenador (atuar no planejamento do próprio
trabalho).

- Modelo de Sistemas Abertos, com o papel
de inovador (conviver com a mudança,
desenvolver e aplicar pensamento criativo).

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa.

A partir da Tabela 9 infere-se que a primeira diferença em relação à classificação
das competências pelos critérios mencionados refere-se à ordenação dos modelos.

Na classificação por grau de importância, a sequência foi: modelo de relações
humanas, modelo de metas racionais, modelo de sistemas abertos e modelo de
processos internos. Já no que se refere à classificação por nível de domínio das
competências, os modelos emergiram nesta ordem: modelo de metas racionais,
modelo de processos internos, modelo de relações humanas e modelo de sistemas
abertos. Independentemente do critério utilizado, os quatro modelos se evidenciaram
no conjunto das competências destacadas.

A Tabela 9 possibilita a identificação de outra diferença relacionada às competências
mencionadas em cada um dos modelos.

Na classificação pelo grau de importância, o modelo de relações humanas
contemplou os seguintes papéis e competências: facilitador (incentivar a construção
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de equipes de trabalho, administrar conflitos) e mentor (ter compreensão de si
mesmo e dos outros, ter comunicação eficaz). E na classificação por nível de
domínio foram identificados os seguintes papéis e competências: facilitador
(incentivar a construção de equipes de trabalho, promover a tomada participativa de
decisões) e mentor (ter comunicação eficaz). Portanto, em relação ao modelo de
relações humanas, constatou-se a necessidade de aprimorar as competências
“administrar conflitos” e “ter compreensão de si mesmo e dos outros”, já que elas se
destacaram pelo grau de importância e não figuraram no grupo das competências
destacadas pelo nível de domínio.

Na classificação pelo grau de importância, o modelo de metas racionais contemplou
os seguintes papéis e competências: produtor (estimular ambiente de trabalho
produtivo, realizar o próprio trabalho de forma produtiva e com elevado
desempenho) e de diretor (atuar no planejamento e organização das atividades da
instituição, saber estabelecer metas, planos e objetivos). Já na classificação por
nível de domínio foram identificados os seguintes papéis e competências: diretor
(saber estabelecer metas, planos e objetivos e saber desenvolver e comunicar uma
visão aos empregados) e de produtor (realizar o próprio trabalho de forma produtiva
e com elevado desempenho, estimular ambiente de trabalho produtivo). Portanto,
em relação ao papel de diretor, detectou-se a necessidade de aprimorar a
competência “atuar no planejamento e organização das atividades da instituição”, já
que ela se destacou pelo grau de importância e não foi relacionada no grupo das
competências que sobressaíram pelo nível de domínio.

Em relação ao modelo de sistemas abertos, não foram identificadas diferenças
relacionadas às competências. No referido modelo acentuou-se o papel de inovador
e as competências “desenvolver e aplicar pensamento criativo” e “conviver com a
mudança”.

Na classificação pelo grau de importância, o modelo de processos internos
contemplou o papel de coordenador e a competência “atuar no planejamento do
próprio trabalho”. Já na classificação por nível de domínio foram identificados os
seguintes papéis e competências: coordenador (atuar no planejamento do próprio
trabalho e fazer o gerenciamento multidisciplinar das áreas e das diversas funções)
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e de monitor (gerenciar o desempenho dos processos essenciais da instituição,
analisar informações com pensamento crítico). Portanto, em relação ao modelo de
processos

internos,

os

respondentes

manifestaram

domínio

de

diversas

competências vinculadas aos papéis de coordenador e monitor, inclusive da
competência que se destacou pelo grau de importância.

Com o intuito de favorecer o aprofundamento analítico, optou-se por estratificar os
dados com base nas seguintes variáveis: sexo, natureza do cargo, tempo no cargo,
número de subordinados.

A seguir, a Tabela 10 mostra o mapeamento das competências gerenciais
requeridas, tendo como referência os respondentes do sexo do masculino.
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Tabela 10
Mapeamento das competências gerenciais: público masculino
Classificação de Competências. n=13
Competência
Papel
Modelo
Estimular um ambiente de trabalho
Produtor
Metas Racionais
produtivo.
Incentivar a construção de equipes de
Facilitador Relações Humanas
trabalho.
Realizar o próprio trabalho de forma
Produtor
Metas Racionais
produtiva e com desempenho.
Desenvolver e aplicar pensamento criativo.
Inovador
Sistemas Abertos
Administrar conflitos.
Facilitador Relações Humanas
Atuar no planejamento e organização das
Diretor
Metas Racionais
atividades da instituição.
Atuar no planejamento do próprio trabalho. Coordenador Processos Internos
Ter compreensão de si mesmo e dos
Mentor
Relações Humanas
outros.
Conviver com a mudança.
Inovador
Sistemas Abertos
Saber estabelecer metas, planos e
Diretor
Metas Racionais
objetivos.
Fazer o gerenciamento do tempo e
Produtor
Metas Racionais
estresse.
Fazer gerenciamento multidisciplinar das
Coordenador Processos Internos
áreas e das diversas funções.
Ter comunicação eficaz.
Mentor
Relações Humanas
Atuar no gerenciamento de processos.
Coordenador Processos Internos
Promover a tomada participativa de
Facilitador Relações Humanas
decisões.
Saber apresentar e defender ideias
Negociador Sistemas Abertos
perante os outros.
Gerenciar o desempenho dos processos
Monitor
Processos Internos
essenciais da instituição.
Analisar informações com pensamento
Monitor
Processos Internos
crítico.
Monitorar o próprio desempenho e
Monitor
Processos Internos
administrar a sobrecarga de informações.
Saber desenvolver e comunicar uma visão
Diretor
Metas Racionais
aos empregados.
Atuar no gerenciamento dos processos de
Inovador
Sistemas Abertos
mudança.
Estimular o desenvolvimento dos
Mentor
Relações Humanas
empregados.
Saber atuar na negociação de acordos e
Negociador Sistemas Abertos
compromissos.
Construir e manter uma base de poder na
Negociador Sistemas Abertos
instituição.
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Média Dp Mediana
4,69 0,48
5,00
4,62 0,51

5,00

4,54 0,66

5,00

4,46 0,52
4,46 1,13
4,38 0,65

4,00
5,00
4,00

4,38 0,51
4,38 0,65

4,00
4,00

4,38 0,77
4,31 0,63

5,00
4,00

4,23 0,73

4,00

4,23 0,73

4,00

4,23 0,60
4,23 0,83
4,23 0,83

4,00
4,00
4,00

4,23 0,60

4,00

4,15 0,80

4,00

4,15 0,69

4,00

4,15 0,55

4,00

4,08 0,76

4,00

4,00 0,71

4,00

4,00 0,82

4,00

3,92 0,49

4,00

3,15 0,90

3,00

Com base na Tabela 10, pode-se notar a aderência ao modelo proposto por Quinn
et al. (2003), já que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes
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do sexo masculino. Isso pode ser comprovado pelos valores elevados das médias
(máximo = 4,69; mínimo = 3,15) e medianas (máximo = 5; mínimo = 3). Ressalta-se
que 95,83% (23) das competências obtiveram médias entre 4,0 e 5,0 e medianas
entre 4,0 e 5,0.

No grupo das 10 competências com médias mais elevadas, sobressaíram-se pela
frequência os seguintes modelos, papéis e competências:

a) Modelo de relações humanas, com os papéis de facilitador (incentivar a
construção de equipes de trabalho, administrar conflitos) e mentor (ter
compreensão de si mesmo e dos outros);
b) modelo de metas racionais, com os papéis de produtor (estimular ambiente
de trabalho produtivo, realizar o próprio trabalho de forma produtiva com
elevado desempenho) e diretor (atuar no planejamento e organização das
atividades da instituição, saber estabelecer metas, planos e objetivos);
c) modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (desenvolver e
aplicar pensamento criativo, conviver com a mudança);
d) modelo de processos internos, com o papel de coordenador (atuar no
planejamento do próprio trabalho).

Na sequência, a Tabela 11 mostra o mapeamento das competências gerenciais
requeridas, tendo como referência os respondentes do sexo do feminino.
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Tabela 11
Mapeamento das competências gerenciais: público feminino
Classificação Competências, n=4
Média Dp Mediana
Competência
Papel
Modelo
Gerenciar o desempenho dos processos
Monitor
Processos Internos
5,00 0,00
5,00
essenciais da instituição.
Analisar informações com pensamento
Monitor
Processos Internos
5,00 0,00
5,00
crítico.
Incentivar a construção de equipes de Facilitador Relações Humanas 5,00 0,00
5,00
trabalho.
Ter comunicação eficaz.
Mentor
Relações Humanas 5,00 0,00
5,00
Desenvolver e aplicar pensamento
Inovador
Sistemas Abertos
5,00 0,00
5,00
criativo.
Estimular ambiente de trabalho produtivo.
Produtor
Metas Racionais
4,75 0,50
5,00
Fazer o gerenciamento do tempo e
Produtor
Metas Racionais
4,75 0,50
5,00
estresse.
Realizar o próprio trabalho de forma
Produtor
Metas Racionais
4,75 0,50
5,00
produtiva e com desempenho.
Saber desenvolver e comunicar uma
Diretor
Metas Racionais
4,75 0,50
5,00
visão aos empregados.
Saber estabelecer metas, planos e
Diretor
Metas Racionais
4,75 0,50
5,00
objetivos.
Atuar no planejamento do próprio Coordenador Processos Internos
4,75 0,50
5,00
trabalho.
Monitorar o próprio desempenho e
Monitor
Processos Internos
4,75 0,50
5,00
administrar a sobrecarga de informações.
Administrar conflitos.
Facilitador Relações Humanas 4,75 0,50
5,00
Ter compreensão de si mesmo e dos
Mentor
Relações Humanas 4,75 0,50
5,00
outros.
Estimular
o
desenvolvimento
dos
Mentor
Relações Humanas 4,75 0,50
5,00
empregados.
Conviver com a mudança.
Inovador
Sistemas Abertos
4,75 0,50
5,00
Saber atuar na negociação de acordos e Negociador Sistemas Abertos
4,75 0,50
5,00
compromissos.
Atuar no planejamento e organização das
Diretor
Metas Racionais
4,50 0,58
4,50
atividades da instituição.
Fazer gerenciamento multidisciplinar das Coordenador Processos Internos
4,50 0,58
4,50
áreas e das diversas funções.
Atuar no gerenciamento dos processos
Inovador
Sistemas Abertos
4,50 0,58
4,50
de mudança.
Saber apresentar e defender ideias Negociador Sistemas Abertos
4,50 1,00
5,00
perante os outros.
Atuar no gerenciamento de processos.
Coordenador Processos Internos
4,25 0,50
4,00
Promover a tomada participativa de Facilitador Relações Humanas 4,25 0,50
4,00
decisões.
Construir e manter uma base de poder na Negociador Sistemas Abertos
3,50 1,29
3,50
instituição.
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.

Com base na Tabela 11, nota-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et al.
(2003), já que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes.
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Essa avaliação positiva pode ser confirmada pelos valores elevados das médias
(máximo = 5,00; mínimo = 3,50) e medianas (máximo = 5,00; mínimo = 3,50). Devese realçar que 95,83% (24) das competências obtiveram médias e medianas entre
4,0 e 5,0.

No grupo das 17 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela
frequência os seguintes modelos, papéis e competências:

a) Modelo de relações humanas, com os papéis de mentor (ter comunicação
eficaz, ter compreensão de si mesmo e dos outros, estimular o
desenvolvimento dos empregados) e facilitador (incentivar a construção de
equipes de trabalho, administrar conflitos);
b) modelo de metas racionais, com os papéis de produtor (estimular ambiente
de trabalho produtivo, fazer o gerenciamento do tempo e estresse, realizar o
próprio trabalho de forma produtiva com elevado desempenho); diretor (saber
desenvolver e comunicar uma visão aos empregados, saber estabelecer
metas, planos e objetivos);
c) modelo de processos internos, com os papéis de monitor (gerenciar o
desempenho dos processos essenciais da instituição, analisar informações
com pensamento crítico, monitorar o próprio desempenho e administrar a
sobrecarga de informações) e de coordenador (atuar no planejamento do
próprio trabalho);
d) modelo de sistemas abertos, com os papéis de inovador (desenvolver e
aplicar pensamento criativo, conviver com a mudança) e de negociador (saber
atuar na negociação de acordos e compromissos).

Sobre a estratificação por sexo, cabem alguns comentários. Em primeiro, lugar devese considerar que 70,59% dos respondentes são do sexo masculino, contra 29,41%
do sexo feminino. No que se refere à classificação das competências, verificaram-se
divergências entre os sexos. Embora os mesmos modelos tenham sido destacados
por ambos os sexos, os modelos de sistemas abertos e de processos internos
apareceram em ordem inversa. Além disso, houve variação nos papéis e
competências relativas a alguns modelos. A Tabela 12 sintetiza as diferenças
observadas entre os sexos.
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Tabela 12
Diferenças de papéis: públicos masculino e feminino
Sexo

Modelo de
Relações Humanas

Modelo de
Sistemas Abertos

Modelo de
Processos Internos

Masculino (papéis)

Facilitador e Mentor

Inovador

Coordenador

Feminino (papéis)

Mentor e Facilitador

Inovador e Negociador

Monitor e Coordenador

Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

Conforme mencionado, a natureza do cargo do respondente foi outro critério
utilizado na estratificação de dados. A Tabela 13 demonstra a classificação das
competências gerenciais relativa ao cargo de coordenador.
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Tabela 13
Classificação de competências: coordenadores
Classificação Competências, n=14
Competência
Papel
Modelo
Incentivar a construção de equipes de trabalho.
Facilitador Relações
Humanas
Estimular um ambiente de trabalho produtivo.
Produtor
Metas
Racionais
Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.
Produtor
Metas
Racionais
Ter compreensão de si mesmo e dos outros.
Mentor
Relações
Humanas
Desenvolver e aplicar pensamento criativo.
Inovador
Sistemas
Abertos
Realizar o próprio trabalho de forma produtiva e
Produtor
Metas
com desempenho.
Racionais
Gerenciar o desempenho dos processos
Monitor
Processos
essenciais da instituição.
Internos
Atuar no planejamento e organização das
Diretor
Metas
atividades da instituição.
Racionais
Saber estabelecer metas, planos e objetivos.
Diretor
Metas
Racionais
Atuar no planejamento do próprio trabalho.
Coordenador Processos
Internos
Administrar conflitos.
Facilitador Relações
Humanas
Ter comunicação eficaz.
Mentor
Relações
Humanas
Analisar informações com pensamento crítico.
Monitor
Processos
Internos
Monitorar o próprio desempenho e administrar a
Monitor
Processos
sobrecarga de informações.
Internos
Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas Coordenador Processos
e das diversas funções.
Internos
Conviver com a mudança.
Inovador
Sistemas
Abertos
Saber desenvolver e comunicar uma visão aos
Diretor
Metas
empregados.
Racionais
Saber apresentar e defender ideias perante os Negociador Sistemas
outros.
Abertos
Atuar no gerenciamento de processos.
Coordenador Processos
Internos
Estimular o desenvolvimento dos empregados.
Mentor
Relações
Humanas
Saber atuar na negociação de acordos e Negociador Sistemas
compromissos.
Abertos
Promover a tomada participativa de decisões.
Facilitador Relações
Humanas
Atuar no gerenciamento dos processos de
Inovador
Sistemas
mudança.
Abertos
Construir e manter uma base de poder na Negociador Sistemas
instituição.
Abertos
Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

Média
4,71

Dp Mediana
0,47
5,00

4,71

0,47

5,00

4,57

0,51

5,00

4,57

0,51

5,00

4,54

0,52

5,00

4,50

0,65

5,00

4,50

0,65

5,00

4,43

0,65

4,50

4,43

0,65

4,50

4,43

0,51

4,00

4,43

1,09

5,00

4,43

0,65

4,50

4,38

0,65

4,00

4,36

0,63

4,00

4,36

0,63

4,00

4,36

0,74

4,50

4,29

0,73

4,00

4,21

0,70

4,00

4,14

0,77

4,00

4,14

0,77

4,00

4,14

0,66

4,00

4,14

0,77

4,00

4,07

0,73

4,00

3,36

0,93

3,00
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Na Tabela 13 percebe-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003), já
que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. Essa
avaliação positiva pode ser confirmada pelos valores elevados das médias (máximo
= 4,71; mínimo = 3,36) e medianas (máximo = 5,00; mínimo = 3,00). Deve-se realçar
que 95,83% (24) das competências obtiveram médias e medianas entre 4,0 e 5,0.

No grupo das 12 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela
frequência os seguintes modelos, papéis e competências:

a) Modelo de metas racionais, com os papéis de produtor (estimular ambiente
de trabalho produtivo, fazer o gerenciamento do tempo e estresse, realizar o
próprio trabalho de forma produtiva com elevado desempenho); diretor (atuar
no planejamento e organização das atividades da instituição, saber
estabelecer metas, planos e objetivos);
b) Modelo de relações humanas, com os papéis de facilitador (incentivar a
construção de equipes de trabalho, administrar conflitos) e de Mentor (ter
compreensão de si mesmo e dos outros, ter comunicação eficaz);
c) Modelo de processos internos, com os papéis de monitor (gerenciar o
desempenho dos processos essenciais da instituição) e de coordenador
(atuar no planejamento do próprio trabalho);
d) Modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (desenvolver e
aplicar pensamento criativo).

A Tabela 14 apresenta a classificação das competências gerenciais relativa ao cargo
de Diretor.
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Tabela 14
Classificação de competências: diretores
Classificação Competências, n=3
Média
Competência
Papel
Modelo
Realizar o próprio trabalho de forma
Produtor
Metas Racionais
5,00
produtiva e com desempenho.
Administrar conflitos.
Facilitador Relações Humanas
5,00
Conviver com a mudança.
Inovador
Sistemas Abertos
5,00
Estimular um ambiente de trabalho
Produtor
Metas Racionais
4,67
produtivo.
Atuar no gerenciamento de processos. Coordenador Processos Internos
4,67
Atuar no planejamento do próprio Coordenador Processos Internos
4,67
trabalho.
Incentivar a construção de equipes de Facilitador Relações Humanas
4,67
trabalho.
Promover a tomada participativa de Facilitador Relações Humanas
4,67
decisões.
Desenvolver e aplicar pensamento
Inovador
Sistemas Abertos
4,67
criativo.
Saber apresentar e defender ideias Negociador
Sistemas Abertos
4,67
perante os outros.
Atuar no planejamento e organização
Diretor
Metas Racionais
4,33
das atividades da instituição.
Saber estabelecer metas, planos e
Diretor
Metas Racionais
4,33
objetivos.
Ter comunicação eficaz.
Mentor
Relações Humanas
4,33
Estimular o desenvolvimento dos
Mentor
Relações Humanas
4,33
empregados.
Atuar no gerenciamento dos processos
Inovador
Sistemas Abertos
4,33
de mudança.
Saber desenvolver e comunicar uma
Diretor
Metas Racionais
4,00
visão aos empregados.
Fazer gerenciamento multidisciplinar Coordenador Processos Internos
4,00
das áreas e das diversas funções.
Analisar informações com pensamento
Monitor
Processos Internos
4,00
crítico.
Monitorar o próprio desempenho e
Monitor
Processos Internos
4,00
administrar
a
sobrecarga
de
informações.
Ter compreensão de si mesmo e dos
Mentor
Relações Humanas
4,00
outros.
Saber atuar na negociação de acordos Negociador
Sistemas Abertos
4,00
e compromissos.
Gerenciar
o
desempenho
dos
Monitor
Processos Internos
3,67
processos essenciais da instituição.
Fazer o gerenciamento do tempo e
Produtor
Metas Racionais
3,33
estresse.
Construir e manter uma base de poder Negociador
Sistemas Abertos
2,67
na instituição.
Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

Dp
0,00

Mediana
5,00

0,00
0,00
0,58

5,00
5,00
5,00

0,58
0,58

5,00
5,00

0,58

5,00

0,58

5,00

0,58

5,00

0,58

5,00

0,58

4,00

0,58

4,00

0,58
1,15

4,00
5,00

0,58

4,00

1,00

4,00

1,00

4,00

1,00

4,00

0,00

4,00

1,00

4,00

0,00

4,00

1,15

3,00

0,58

3,00

1,15

2,00
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Pela Tabela 14, pode-se notar a aderência ao modelo proposto por Quinn et al.
(2003), já que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes.
Essa avaliação positiva pode ser confirmada pelos valores elevados das médias
(máximo = 5,00; mínimo = 2,67) e medianas (máximo = 5,00; mínimo = 2,00). Devese realçar que 87,50% (21) das competências obtiveram médias e medianas entre
4,0 e 5,0.

No grupo das 10 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela
frequência os seguintes modelos, papéis e competências:

a) Modelo de relações humanas, com o papel de facilitador (administrar
conflitos, incentivar a construção de equipes de trabalho, promover a tomada
participativa de decisões);
b) modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (conviver com a
mudança, desenvolver e aplicar pensamento criativo, saber apresentar e
defender ideias perante os outros);
c) modelo de metas racionais, com o papel de produtor (realizar o próprio
trabalho de forma produtiva com elevado desempenho, estimular ambiente de
trabalho produtivo);
d) modelo de processos internos, como papel de coordenador (atuar no
gerenciamento de processos, atuar no planejamento do próprio trabalho).

Em primeiro lugar, deve-se considerar que 82,35% dos respondentes são gestores
em nível de coordenação, enquanto 17,65% ocupam cargo de diretoria. No que se
refere à classificação das competências, verificaram-se diferenças entre os dois
públicos. Embora os mesmos modelos tenham sido destacados por ambos públicos,
não houve semelhança de ordem. Além disso, houve variação nos papéis e
competências relativas a alguns modelos.

A Tabela 15 sinaliza as diferenças relativas à estratificação de dados com base no
cargo do respondente.
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Tabela 15
Diferenças de papéis por cargo
Coordenadores
(papéis)
Modelo de Metas Racionais
Produtor e Diretor
Modelo de Relações Humanas
Facilitador e Mentor
Modelo de Processos Internos
Monitor e Coordenador
Modelo de Sistemas Abertos
Inovador
Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.
Modelo

Diretores
(papéis)
Produtor
Facilitador
Coordenador
Inovador

A Tabela 15 revela que os coordenadores valorizaram competências relativas a
maior número de papéis em relação aos diretores. Os papéis de diretor, mentor e
monitor vinculados aos modelos de metas racionais, relações humanas e processos
internos, respectivamente, foram destacados exclusivamente pelos coordenadores.
Deve-se levar em conta que os coordenadores estabelecem relações com diversos
públicos (diretores, alunos, professores, etc.) e atuam na articulação estratégica
entre a diretoria e os demais profissionais. Trata-se de cargo cujas atribuições
revelam complexidade e que, conforme evidenciaram os dados, demanda múltiplas
competências.

O tempo de atuação no cargo foi outro critério de estratificação utilizado para análise
dos dados. A Tabela 16 apresenta a classificação das competências gerenciais
referente aos gestores que estão no cargo há no máximo cinco anos.
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Tabela 16
Classificação de competências: tempo no cargo - até cinco anos
Classificação Competências, n= 6
Competência
Papel
Modelo
um ambiente de trabalho
Produtor
Metas Racionais

Estimular
produtivo.
Fazer o gerenciamento do tempo e Produtor
Metas Racionais
estresse.
Realizar o próprio trabalho de forma Produtor
Metas Racionais
produtiva e com desempenho.
Monitorar o próprio desempenho e
Monitor
Processos Internos
administrar a sobrecarga de informações.
Incentivar a construção de equipes de Facilitador Relações Humanas
trabalho.
Ter compreensão de si mesmo e dos
Mentor
Relações Humanas
outros.
Saber estabelecer metas, planos e
Diretor
Metas Racionais
objetivos.
Atuar no planejamento do próprio trabalho. Coordenador Processos Internos
Ter comunicação eficaz.
Mentor
Relações Humanas
Atuar no planejamento e organização das
Diretor
Metas Racionais
atividades da instituição.
Atuar no planejamento do próprio trabalho. Coordenador Processos Internos
Administrar conflitos.
Facilitador Relações Humanas
Desenvolver e aplicar pensamento criativo.
Inovador
Sistemas Abertos
Saber desenvolver e comunicar uma visão
Diretor
Metas Racionais
aos empregados.
Conviver com a mudança.
Inovador
Sistemas Abertos
Saber apresentar e defender ideias perante Negociador Sistemas Abertos
os outros.
Estimular
o
desenvolvimento
dos
Mentor
Relações Humanas
empregados.
Saber atuar na negociação de acordos e Negociador Sistemas Abertos
compromissos.
Atuar no gerenciamento de processos.
Coordenador Processos Internos
Fazer gerenciamento multidisciplinar das Coordenador Processos Internos
áreas e das diversas funções.
Analisar informações com pensamento
Monitor
Processos Internos
crítico.
Promover a tomada participativa de Facilitador Relações Humanas
decisões.
Atuar no gerenciamento dos processos de Inovador
Sistemas Abertos
mudança.
Construir e manter uma base de poder na Negociador Sistemas Abertos
instituição.
Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

Média Dp Mediana
4,83
0,41
5,00
4,83

0,41

5,00

4,50

0,84

5,00

4,50

0,84

5,00

4,50

0,55

4,50

4,50

0,55

4,50

4,33

0,52

4,00

4,33
4,33
4,17

0,52
0,52
0,75

4,00
4,00
4,00

4,17
4,17
4,17
4,00

0,98
1,60
0,41
0,89

4,50
5,00
4,00
4,00

4,00
4,00

0,89
0,63

4,00
4,00

3,83

0,98

3,50

3,83

0,75

4,00

3,83
3,83

0,75
0,75

4,00
4,00

3,80

0,84

4,00

3,67

0,82

3,50

3,50

0,55

3,50

2,83

0,41

3,00

Percebe-se, na Tabela 16, a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003),
pois todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. Essa
avaliação positiva pode ser confirmada pelos valores elevados das médias (máximo

81

= 4,83; mínimo = 2,83) e medianas (máximo = 5,00; mínimo = 3,00). Deve-se realçar
que 66,67% (16) das competências obtiveram médias e medianas entre 4,0 e 5,0.

No grupo das 13 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela
frequência os seguintes modelos, papéis e competências:

a) Modelo de metas racionais, com os papéis de produtor (estimular ambiente
de trabalho produtivo, fazer o gerenciamento do tempo e estresse, realizar o
próprio trabalho de forma produtiva com elevado desempenho); e de diretor
(saber estabelecer metas, planos e objetivos, atuar no planejamento e
organização das atividades da instituição);
b) modelo de relações humanas, com os papéis de facilitador (incentivar a
construção de equipes de trabalho, administrar conflitos); de mentor (ter
compreensão de si mesmo e dos outros, ter comunicação eficaz);
c) modelo de processos internos, como os papéis de coordenador (atuar no
gerenciamento de processos, atuar no planejamento do próprio trabalho); e
de monitor (monitorar o próprio desempenho e administrar a sobrecarga de
informações);
d) modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (desenvolver e
aplicar pensamento criativo).

Na Tabela 17 classificam-se as competências gerenciais referentes aos gestores
que estão no cargo há mais de cinco anos.
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Tabela 17
Classificação de competências: tempo no cargo - superior a cinco anos

Competência
construção de

Classificação Competências, n = 11
Média Dp Mediana
Papel
Modelo
equipes de
Facilitador Relações Humanas 4,82 0,40 5,00

Incentivar a
trabalho.
Desenvolver e aplicar pensamento criativo.
Inovador
Sistemas Abertos
Administrar conflitos.
Facilitador Relações Humanas
Conviver com a mudança.
Inovador
Sistemas Abertos
Estimular um ambiente de trabalho produtivo.
Produtor
Metas Racionais
Realizar o próprio trabalho de forma produtiva
Produtor
Metas Racionais
e com desempenho.
Analisar informações com pensamento crítico.
Monitor Processos Internos
Atuar no planejamento e organização das
Diretor
Metas Racionais
atividades da instituição.
Atuar no planejamento do próprio trabalho.
Coordenador Processos Internos
Fazer gerenciamento multidisciplinar das Coordenador Processos Internos
áreas e das diversas funções.
Promover a tomada participativa de decisões.
Facilitador Relações Humanas
Saber estabelecer metas, planos e objetivos.
Diretor
Metas Racionais
Atuar no gerenciamento de processos.
Coordenador Processos Internos
Gerenciar o desempenho dos processos
Monitor Processos Internos
essenciais da instituição.
Ter comunicação eficaz.
Mentor Relações Humanas
Ter compreensão de si mesmo e dos outros.
Mentor Relações Humanas
Atuar no gerenciamento dos processos de
Inovador
Sistemas Abertos
mudança.
Saber apresentar e defender ideias perante os Negociador Sistemas Abertos
outros.
Saber desenvolver e comunicar uma visão
Diretor
Metas Racionais
aos empregados.
Estimular
o
desenvolvimento
dos
Mentor Relações Humanas
empregados.
Saber atuar na negociação de acordos e Negociador Sistemas Abertos
compromissos.
Monitorar o próprio desempenho e administrar
Monitor Processos Internos
a sobrecarga de informações.
Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.
Produtor
Metas Racionais
Construir e manter uma base de poder na Negociador Sistemas Abertos
instituição.
Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

4,80
4,73
4,73
4,64
4,64

0,42
0,47
0,47
0,50
0,50

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

4,55 0,52
4,55 0,52

5,00
5,00

4,55 0,52
4,55 0,52

5,00
5,00

4,55
4,45
4,45
4,45

0,52
0,69
0,69
0,69

5,00
5,00
5,00
5,00

4,45 0,69
4,45 0,69
4,45 0,52

5,00
5,00
4,00

4,45 0,69

5,00

4,36 0,67

4,00

4,36 0,67

4,00

4,27 0,47

4,00

4,18 0,40

4,00

4,09 0,70
3,45 1,13

4,00
4,00

Abstraiu-se na Tabela 17 a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003),
uma vez que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. Essa
avaliação positiva pode ser confirmada pelos valores elevados das médias (máximo
= 4,82; mínimo = 3,45) e medianas (máximo = 5,00; mínimo = 4,00). Deve-se realçar
que 95,83% (23) das competências obtiveram médias e medianas entre 4,0 e 5,0.

83

No grupo das 11 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela
frequência os seguintes modelos, papéis e competências:

a) Modelo de relações humanas, com o papel de facilitador (incentivar a
construção de equipes de trabalho, administrar conflitos, promover a tomada
participativa de decisões); de mentor (ter compreensão de si mesmo e dos
outros, ter comunicação eficaz);
b) modelo de metas racionais, com os papéis de produtor (estimular ambiente
de trabalho produtivo, realizar o próprio trabalho de forma produtiva com
elevado desempenho); e de diretor (atuar no planejamento e organização das
atividades da instituição);
c) modelo de processos internos, como papel de monitor (analisar
informações com pensamento crítico) e de

coordenador (atuar no

planejamento do próprio trabalho, fazer gerenciamento multidisciplinar das
áreas e das diversas funções);
d) modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (desenvolver e
aplicar pensamento criativo, conviver com a mudança).

Em relação ao tempo de atuação no cargo, cabem as seguintes ponderações.
Deve-se considerar que 35,29% dos respondentes estão no cargo há no máximo
cinco anos; enquanto 64,71% deles estão no cargo há mais de cinco anos. No que
se refere à classificação das competências, houve diferenças entre os dois públicos.
Embora os mesmos modelos tenham sido destacados por ambos públicos, não
houve semelhança de ordem quanto ao modelo de metas racionais e modelo de
recursos humanos. Em relação aos papéis relativos ao modelo de processos
internos, houve equivalência, apesar da inversão deles (Tabela 18).
Tabela 18
Diferenças de papéis por cargos
Tempo máximo cinco anos
(papéis)
Modelo de Metas Racionais
Produtor e Diretor
Modelo de Relações Humanas
Facilitador e Mentor
Modelo de Processos Internos
Coordenador e Monitor
Modelo de Sistemas Abertos
Inovador
Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.
Modelo

Tempo superior a cinco anos
(papéis)
Produtor e Diretor
Facilitador e Mentor
Monitor e Coordenador
Inovador
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Conforme mencionado, o número de subordinados também foi um dos critérios de
estratificação utilizados para análise dos dados. A Tabela 19 pontua a classificação
das competências gerenciais aos gestores com até 60 subordinados.
Tabela 19
Classificação de competências: até 60 subordinados
Classificação Competências, n=14
Competência
Papel
Modelo
Incentivar a construção de equipes de Facilitador
Relações
trabalho.
Humanas
Estimular ambiente de trabalho produtivo.
Produtor
Metas Racionais
Fazer gerenciamento de tempo e estresse.
Produtor
Metas Racionais
Ter compreensão de si mesmo e dos
Mentor
Relações
outros.
Humanas
Desenvolver e aplicar pensamento criativo.
Inovador
Sistemas Abertos
Realizar o próprio trabalho de forma
Produtor
Metas Racionais
produtiva e com desempenho.
Gerenciar o desempenho dos processos
Monitor
Processos Internos
essenciais da instituição.
Atuar no planejamento e organização das
Diretor
Metas Racionais
atividades da Instituição.
Saber estabelecer metas, planos, objetivos.
Diretor
Metas Racionais
Atuar no planejamento do próprio trabalho. Coordenador Processos Internos
Administrar conflitos.
Facilitador Relações Humanas
Ter comunicação eficaz.
Mentor
Relações Humanas
Analisar informações com pensamento
Monitor
Processos Internos
crítico.
Monitorar o próprio desempenho e
Monitor
Processos Internos
administrar a sobrecarga de informações.
Fazer gerenciamento multidisciplinar das Coordenador Processos Internos
áreas e das diversas funções.
Conviver com a mudança.
Inovador
Sistemas Abertos
Saber desenvolver e comunicar uma visão
Diretor
Metas Racionais
aos empregados.
Saber apresentar e defender ideias perante Negociador Sistemas Abertos
os outros.
Atuar no gerenciamento de processos.
Coordenador Processos Internos
Estimular
o
desenvolvimento
dos
Mentor
Relações
empregados.
Humanas
Saber atuar na negociação de acordos e Negociador Sistemas Abertos
compromissos.
Promover a tomada participativa de Facilitador
Relações
decisões.
Humanas
Atuar no gerenciamento dos processos de
Inovador
Sistemas Abertos
mudança.
Construir e manter uma base de poder na Negociador Sistemas Abertos
instituição.
Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

Média Dp Mediana
4,71 0,47
5,00
4,71 0,47
4,57 0,51
4,57 0,51

5,00
5,00
5,00

4,54 0,52
4,50 0,65

5,00
5,00

4,50 0,65

5,00

4,43 0,65

4,50

4,43
4,43
4,43
4,43
4,38

0,65
0,51
1,09
0,65
0,65

4,50
4,00
5,00
4,50
4,00

4,36 0,63

4,00

4,36 0,63

4,00

4,36 0,74
4,29 0,73

4,50
4,00

4,21 0,70

4,00

4,14 0,77
4,14 0,77

4,00
4,00

4,14 0,66

4,00

4,14 0,77

4,00

4,07 0,73

4,00

3,36 0,93

3,00
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Pela Tabela 19 comprova-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et al.
(2003), já que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes.
Essa avaliação positiva pode ser confirmada pelos valores elevados das médias
(máximo = 4,71; mínimo = 3,36) e medianas (máximo = 5,00; mínimo = 3,00).
Realça-se que 95,83% (24) das competências obtiveram médias e medianas entre
4,0 e 5,0.

No grupo das 12 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela
frequência os seguintes modelos, papéis e competências:

a) Modelo de metas racionais, com os papéis de produtor (estimular ambiente
de trabalho produtivo, fazer o gerenciamento do tempo e estresse, realizar o
próprio trabalho de forma produtiva com elevado desempenho); diretor (atuar
no planejamento e organização das atividades da Instituição, saber
estabelecer metas, planos e objetivos);
b) modelo de relações humanas, com os papéis de facilitador (incentivar a
construção de equipes de trabalho, administrar conflitos) e de mentor (ter
compreensão de si mesmo e dos outros, ter comunicação eficaz);
c) modelo de processos internos, com os papéis de monitor (gerenciar o
desempenho dos processos essenciais da instituição) e de coordenador
(atuar no planejamento do próprio trabalho);
d) modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (desenvolver e
aplicar pensamento criativo).

A Tabela 20 contém a classificação das competências gerenciais relativa aos
gestores responsáveis por mais de 60 subordinados.
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Tabela 20
Classificação de competências: acima de 60 subordinados
Classificação Competências, n=3
Média Dp Mediana
Competência
Papel
Modelo
Realizar o próprio trabalho de forma
produtor
Metas Racionais
5,00 0,00
5,00
produtiva e com desempenho.
Administrar conflitos.
Facilitador Relações Humanas 5,00 0,00
5,00
Conviver com a mudança.
Inovador
Sistemas Abertos
5,00 0,00
5,00
Estimular um ambiente de trabalho
Produtor
Metas Racionais
4,67 0,58
5,00
produtivo.
Atuar no gerenciamento de processos.
Coordenador Processos Internos 4,67 0,58
5,00
Atuar no planejamento do próprio trabalho. Coordenador Processos Internos 4,67 0,58
5,00
Incentivar a construção de equipes de
Facilitador Relações Humanas 4,67 0,58
5,00
trabalho.
Promover a tomada participativa de
Facilitador Relações Humanas 4,67 0,58
5,00
decisões.
Desenvolver
e
aplicar
pensamento
Inovador
Sistemas Abertos
4,67 0,58
5,00
criativo.
Saber apresentar e defender ideias Negociador
Sistemas Abertos
4,67 0,58
5,00
perante os outros.
Atuar no planejamento e organização das
Diretor
Metas Racionais
4,33 0,58
4,00
atividades da instituição.
Saber estabelecer metas, planos e
Diretor
Metas Racionais
4,33 0,58
4,00
objetivos.
Ter comunicação eficaz.
Mentor
Relações Humanas 4,33 0,58
4,00
Estimular
o
desenvolvimento
dos
Mentor
Relações Humanas 4,33 1,15
5,00
empregados.
Atuar no gerenciamento dos processos de
Inovador
Sistemas Abertos
4,33 0,58
4,00
mudança.
Saber desenvolver e comunicar uma visão
Diretor
Metas Racionais
4,00 1,00
4,00
aos empregados.
Fazer gerenciamento multidisciplinar das Coordenador Processos Internos 4,00 1,00
4,00
áreas e das diversas funções.
Analisar informações com pensamento
Monitor
Processos Internos 4,00 1,00
4,00
crítico.
Monitorar o próprio desempenho e
Monitor
Processos Internos 4,00 0,00
4,00
administrar a sobrecarga de informações.
Ter compreensão de si mesmo e dos
Mentor
Relações Humanas 4,00 1,00
4,00
outros.
Saber atuar na negociação de acordos e Negociador
Sistemas Abertos
4,00 0,00
4,00
compromissos.
Gerenciar o desempenho dos processos
Monitor
Processos Internos 3,67 1,15
3,00
essenciais da instituição.
Fazer o gerenciamento do tempo e
Produtor
Metas Racionais
3,33 0,58
3,00
estresse.
Construir e manter uma base de poder na Negociador
Sistemas Abertos
2,67 1,15
2,00
instituição.
Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.

Veja-se na Tabela 20 a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003), já que
todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. Essa avaliação
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positiva pode ser confirmada pelos valores elevados das médias (máximo = 5,00;
mínimo = 2,67) e medianas (máximo = 5,00; mínimo = 2,00). Sublinha-se que
87,50% (21) das competências obtiveram médias e medianas entre 4,0 e 5,0.

No grupo das 10 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela
frequência os seguintes modelos, papéis e competências:

a) Modelo de relações humanas, com o papel de facilitador (administrar
conflitos, incentivar a construção de equipes de trabalho, promover a tomada
participativa de decisões);
b) modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (conviver com a
mudança, desenvolver e aplicar pensamento criativo, saber apresentar e
defender ideias perante os outros);
c) modelo de metas racionais, com o papel de produtor (realizar o próprio
trabalho de forma produtiva com elevado desempenho, estimular ambiente de
trabalho produtivo);
d) modelo de processos internos, como papel de coordenador (atuar no
gerenciamento de processos, atuar no planejamento do próprio trabalho).

Em primeiro, lugar deve-se considerar que 82,35% dos respondentes são gestores
responsáveis por até 60 subordinados e ocupam o cargo de coordenador. Parcela
equivalente a 17,65% dos respondentes é responsável por mais de 60 subordinados
e ocupa cargo de diretoria. No que se refere à classificação das competências,
verificaram-se diferenças entre os dois públicos. Embora os mesmos modelos
tenham sido destacados por ambos públicos, não houve semelhança de ordem.
Além disso, houve variação nos papéis e competências relativas a alguns modelos,
conforme a Tabela 21.
Tabela 21
Diferenças com base no número de subordinados
Até 60 subordinados
(papéis)
Modelo de Metas Racionais
Produtor e Diretor
Modelo de Relações Humanas
Facilitador e Mentor
Modelo de Processos Internos
Monitor e Coordenador
Modelo de Sistemas Abertos
Inovador
Fonte: elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa.
Modelo

Acima de 60 subordinados
(papéis)
Produtor
Facilitador
Coordenador
Inovador
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A Tabela 21 revela que os gestores com até 60 subordinados valorizaram
competências relativas a maior número de papéis em relação àqueles responsáveis
por mais de 60 subordinados. Os papéis de diretor, mentor e monitor vinculados aos
modelos

de

metas

racionais,

relações

humanas

e

processos

internos,

respectivamente, foram destacados exclusivamente por gestores com até 60
subordinados. Deve-se levar em conta que eles são coordenadores e, conforme
mencionado anteriormente, estabelecem relações com diversos públicos (diretores,
alunos, professores, etc.), desempenhando funções de articulação estratégica entre
a diretoria e os demais profissionais.

Com o intuito de aprofundar o conhecimento acerca das competências gerenciais
requeridas no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), os entrevistados foram
inquiridos sobre a questão. Eles mencionaram as seguintes competências: visão de
futuro, planejamento, foco em resultados (Entrevistado 1); trabalho em equipe,
comprometimento

(Entrevistado

2);

relacionamento

(Entrevistado

3);

comprometimento, foco em inovação, domínio de tecnologias, relacionamento,
liderança (Entrevistado 4); relacionamento, liderança (Entrevistado 5).
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Tabela 22
Visão dos respondentes sobre outras competências requeridas
Respondente 1

Respondente 3
Respondente 4
Respondente 5
Respondente 6
Respondente 7

Coordenar a equipe de subordinados, promovendo o desenvolvimento técnico
contínuo, com abertura aos processos de mudança, atenção ao contexto e às
metas institucionais; desenvolver e aplicar ideias criativas, inovadoras e que
promovam a educação de forma global; desenvolver boas relações (humanas e de
comando) com toda a equipe.
Desenvolver inteligência emocional; ter senso de organização e de
responsabilidade; atualização contínua.
Defender o projeto pedagógico; recrutar recursos humanos; mediar conflitos.
Atuar na formação de equipes; liderar e gerenciar.
Fazer gestão de pessoas; fazer gestão do tempo.
Liderar pessoas; gerenciar o tempo; priorizar tarefas; lidar positivamente com as
mudanças.

Respondente 8

Planejar e organizar; estabelecer metas; demonstrar comprometimento; gerenciar
conflitos; desenvolver práticas pedagógicas inovadoras; acompanhar e avaliar o
trabalho do professor; ouvir sugestões; conhecer as tendências do cenário
educacional; incentivar a atualização dos professores.
Respondente 9 Lidar com demandas administrativas, técnicas e pedagógicas.
Respondente 11 Fazer gestão de pessoas, orçamentos, processos, riscos; treinar pessoas; ter
comunicação adequada.
Respondente 12 Filtrar informações; prover resolutividade entre as atividades docentes e discentes;
acompanhar as inovações; atuar na implantação de diretrizes acadêmicas;
fornecer suporte na captação de alunos; intervir nas dinâmicas didáticopedagógicas.
Respondente 13 Fazer liderança estimuladora, proativa, participativa e articuladora.
Respondente 14 Estimular o relacionamento interpessoal; ter foco nos processos educacionais;
domínio de metodologias ativas.
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Nota-se que os entrevistados sinalizaram diversos tipos de competências. Obteve-se
a seguinte classificação por frequência: relacionamento (três), comprometimento
(dois), liderança (dois), visão de futuro (um), planejamento (um), trabalho em equipe
(um), foco em inovação (um), domínio de tecnologias (um), foco em resultados (um).
Na visão dos entrevistados, relacionamento (saber se relacionar) é uma
competência fundamental na medida em que os gestores lidam com diversos
agentes (diretores, professores,

alunos, profissionais técnico-administrativos,

membros da comunidade, etc.).

Outro aspecto relevante é o contexto ocupacional marcado por pressões e
exigências que demandam dos gestores interação, flexibilidade e resiliência,
contidas

na

competência

denominada

“relacionamento”.

A

competência

“comprometimento” foi destacada, certamente, em face da posição hierárquica dos
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gestores que atuam ativamente na consecução e operacionalização das diretrizes
institucionais.

A

liderança

foi

outra

competência

gerencial

considerada

relevante

pelos

respondentes. As demais competências citadas (visão de futuro, planejamento,
trabalho em equipe, foco em inovação, domínio de tecnologias, foco em resultados)
também sinalizam aspectos presentes no âmbito institucional, tais como a
necessidade de vislumbrar alternativas futuras e planejar ações; a necessidade de
trabalho em equipe com diversos profissionais; orientação para busca de inovações;
uso e domínio das novas tecnologias que, cada vez mais, têm sido aplicadas no
cenário institucional; e, finalmente, a orientação para a realização de metas e
resultados que é própria da posição gerencial.

A Tabela 22 mostra as possíveis competências gerenciais requeridas no Centro
Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), além daquelas vinculadas ao modelo de Quinn
et al. (2003), na ótica respondentes.

A partir dos apontamentos desta seção, pode-se notar que a atividade gerencial
requer amplo conjunto de competências gerenciais. Os dados reforçam a
complexidade da atuação gerencial e a demanda por diferentes competências,
amplamente discutidas na literatura (Boyatzis, 1982; Mintzberg, 2004; Quinn et al.,
2003).

No que se refere às diferenças observadas entre os modelos, cabem as seguintes
considerações. Em relação ao modelo de relações humanas, há necessidade de
aprimorar as competências “administrar conflitos” e “ter compreensão de si mesmo e
dos outros”, já que elas se destacaram pelo grau de importância e não figuraram no
grupo das competências destacadas pelo nível de domínio. Sobre o modelo de
metas racionais, verificou-se a necessidade de aprimorar a competência “atuar no
planejamento e organização das atividades da instituição”, já que ela se destacou
pelo grau de importância e não foi relacionada no grupo das competências que se
destacaram pelo nível de domínio.
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No tocante ao modelo de sistemas abertos, não foram identificadas diferenças entre
as classificações por grau de importância e nível de domínio. Finalmente, em
relação ao modelo de processos internos, os respondentes manifestaram domínio
de diversas competências vinculadas aos papéis de coordenador e monitor,
inclusive da competência destacada pelo grau de importância.

A estratificação de dados com base nas variáreis descritas possibilitou uma análise
comparativa entre os públicos considerados. Contudo, faz-se necessário destacar
que não houve diferenças elevadas entre as médias e medianas apuradas,
sinalizando avaliação positiva das competências contidas no modelo de Quinn et al.
(2003).

4.4 Desenvolvimento de competências gerenciais no Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc)

Esta seção cumpre o terceiro objetivo específico da dissertação, que é identificar as
iniciativas empregadas para o desenvolvimento de competências no Centro
Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc).

4.4.1 Fontes utilizadas para o desenvolvimento de competências

A respeito do desenvolvimento de competências gerenciais, os entrevistados
mencionaram diversas alternativas. O Entrevistado 1 definiu:

Competência é um processo que você vai aperfeiçoando suas habilidades é o
conhecimento aliado às habilidades para desempenhar as suas funções [...]
todas as vezes que se traz pessoas para falar sobre esse assunto todo
mundo participa, principalmente os gerentes.
A conceituação do Entrevistado 1 está em sintonia com a ótica adotada por Le
Boterf (2003) e Zarifian (2001), que consideram a competência algo dinâmico e a
relacionam a um processo de aprendizagem que ocorre cotidianamente, a partir das
diversas experiências profissionais.

A fala do Entrevistado 2 é esclarecedora:
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As competências [...] são desenvolvidas mediante grupos de estudos,
treinamentos, palestras, discussões, e plataformas de educação a distância.
Já as competências gerenciais são desenvolvidas em equipe por meio de
trabalhos compartilhados que envolvem treinamento e troca de experiências.
Alguns [gestores] vão ensinando aos demais as atividades que devem ser
desenvolvidas, ou seja, nós compartilhamos experiências como forma de
desenvolver competências (Entrevistado 2).
Sistematicamente, no início do semestre a gente tem encontros que
trabalham essa questão de desenvolvimento de competências em áreas
específicas. Ao longo do tempo, a instituição vai formando o perfil profissional
do gestor [...]. Além disso, nós temos o CENA [Centro de Ensino e
Aprendizagem], que também procura desenvolver o gestor e os
coordenadores (Entrevistado 4).
Sobre as iniciativas institucionais de apoio ao desenvolvimento de competências
gerenciais, as falas destacadas a seguir possibilitam uma visão geral sobre o
assunto. O Entrevistado 1 afirmou “existe um cronograma de cursos no Centro de
Ensino e Aprendizagem (CENA) para essa preparação”. O Entrevistado 2
considerou: “os grupos de estudos são importantes, [...] treinamentos em novas
metodologias, busca de parcerias com outras instituições, como o SEBRAE [Serviço
Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas], e outras que trazem inovações
e novas perspectivas para a gestão”.

Nota-se que o Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) envida esforços para o
desenvolvimento de competências do quadro funcional, inclusive dos gestores. As
ações

realizadas

envolvem

alternativas

tradicionais

de

capacitação

como

treinamentos, cursos e palestras, além do estabelecimento de parcerias com outras
instituições de referência. As iniciativas envolvem atividades internas (grupos de
estudo) e externas que são realizadas por meio de plataformas de educação a
distância. A IES estabelece ações formativas numa perspectiva que estimula, em
certa medida, a aprendizagem organizacional (Bitencourt, 2001; 2004; 2005). Tratase de uma ótica que favorece a articulação entre as diretrizes institucionais e a
operacionalização das ações nos diversos níveis da estrutura. Diversos autores
(Fleury & Fleury, 2001; Hamel & Prahalad, 1995; Prahalad & Hamel, 1990; Ruas,
2005) identificaram a necessidade de alinhar estratégias e ações por meio de
processos de aprendizagem como alternativa para potencializar a obtenção dos
resultados.
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Visando às iniciativas individuais com foco no desenvolvimento de competências, o
Entrevistado 4 explicou: “Eles [gestores] devem trazer propostas com base em
outras experiências para aperfeiçoar o pessoal, isso acaba repercutindo na
instituição como um todo”. O Entrevistado 2 argumentou: “temos muitos gestores
que demandam treinamentos, cursos, grupos de estudos. Alguns sugerem temáticas
específicas. Os gestores têm a possibilidade de ter iniciativas pessoais de buscar
treinamentos cujos conteúdos são repassados aos demais”.

O Entrevistado 1 relatou o caso de uma funcionária que está fazendo curso em outro
estado e que encaminhou sugestão de capacitação sobre tema de interesse no
âmbito da formação gerencial. Em sua opinião, iniciativas dessa natureza têm sido
frequentes na instituição.

Quanto aos treinamentos específicos para gestores ofertados pela IES, o
Entrevistado 2 explicou: “normalmente, a cada semestre pelo menos um treinamento
é inserido para um grupo de gestores. Pode ser treinamento específico nas
atividades pedagógicas ou em atividades com foco nas funções gerenciais”.

O

Entrevistado 1 comentou:

A frequência é semestral. [...] Nós temos um projeto de pesquisa institucional
a cada semestre. Toda a instituição deve estar focada no projeto. Então, todo
mundo é capacitado, professores, alunos e funcionários [gestores] para
assessorar na execução do projeto.
A Tabela 23 evidencia as iniciativas individuais dos respondentes orientadas para o
desenvolvimento de competências gerenciais.
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Tabela 23
Iniciativas individuais para o desenvolvimento de competências gerenciais
Respondente 1

Identificando as oportunidades de melhoria, desenvolvendo metas a partir de
feedbacks de professores, estudantes e equipe de superiores e participando de
cursos promovidos pela instituição.
Respondente 2
Estudando, trabalhando e pesquisando sempre novas soluções e inovações
tecnológicas
Respondente 3
Por meio de autocrítica, diálogo e observação dos colegas.
Respondente 4
Com respaldo e orientação da direção da IES
Respondente 5
Capacitação contínua e características comportamentais
Respondente 6
Compartilhando experiências
Respondente 7
Pela observação, pensamento crítico-analítico e estudo.
Respondente 8
Realizações de cursos de aperfeiçoamento, participação em congresso e
workshop.
Respondente 9
Especialmente observo o comportamento do trabalho de alguns colegas
professores e coordenadores de outros cursos da área de humanas.
Respondente 11 Participando de projetos fora da instituição que envolvam lidar com pessoal
técnico, atendimento ao cliente, gestão de recursos materiais e financeiros,
controle de cronogramas, atendimento de metas.
Respondente 12 Cursos, simpósios, palestras e estudos pessoais.
Respondente 13 Boas práticas, participações sociais (network e parcerias), cursos, congressos,
experimentação.
Respondente 14 Eventos, congressos e seminários.
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Apurou-se que, em relação às iniciativas individuais com foco na construção de
competências gerenciais, o corpo diretivo da IES tem tido postura ativa. Diversos
foram os relatos que sinalizaram o envolvimento dos gestores. Essa conduta é
considerada essencial por parte de autores como Quinn et al. (2003) e Mintzberg
(2004).

No que se refere ao desenvolvimento de competências gerenciais, a Tabela 24
expõe as iniciativas institucionais adotadas pelo Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc), conforme relataram os respondentes.
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Tabela 24
Iniciativas institucionais para o desenvolvimento de competências gerenciais
Respondente 1

A instituição propicia encontros de capacitação para professores e
coordenadores.
Respondente 2 Preparação do corpo administrativo e docente com cursos, palestras, eventos,
dentre outros.
Respondente 3 Apoio psicopedagógico e orientação dos diretores
Respondente 4 Capacitação e valorização de recursos humanos.
Respondente 5 Cursos e capacitação
Respondente 6 Encontros pedagógicos, oficinas de treinamentos.
Respondente 7 Cursos e palestras, reuniões, grupo de estudos.
Respondente 8 Encontro de coordenadores. Incentivo para participar de cursos e congresso.
Respondente 9 A instituição promove encontros, atividades e palestras que estimulam a
autonomia ao longo do semestre.
Respondente 12 Cursos de capacitação.
Respondente 13 Reunião das coordenações. Oferta de curso de pós-graduação em metodologias
ativas. Incentivo à participação em congressos e cursos. Liberdade de
implantação assistida em prol de inovações no processo de ensino e
aprendizagem. Estrutura física excelente para a pesquisa e extensão
Respondente 14 Seminários, oficinas e palestras.
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Houve uma variedade de ações de iniciativas da IES, que traduzem o esforço
institucional para o desenvolvimento de competências gerenciais. Alguns autores
mencionados na fundamentação teórica desta dissertação, ao discutirem o processo
de construção de competências nas organizações, consideram a relevância de as
organizações estabeleceram um conjunto articulado de ações que favoreçam a
capacitação e o desenvolvimento de competências individuais e notadamente as
competências gerenciais (Fleury & Fleury, 2001; Ruas, 2005)

Os gestores foram inquiridos acerca das fontes que utilizam para o desenvolvimento
de competências com base nas seguintes alternativas: cursos e palestras; eventos,
congressos e seminários; experiência profissional; e outros.

A Figura 15 mostra as principais fontes empregadas pelos respondentes.
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Figura 15
Principais fontes utilizadas para o desenvolvimento de competências gerenciais.
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa.

A partir da Figura 15, nota-se que parcela equivalente a 57,14% dos respondentes
indicou

a

experiência

profissional

como

principal

fonte

utilizada

para

o

desenvolvimento de competências gerenciais no Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc). O percentual de 35,71% dos respondentes indicou eventos,
congressos e seminários, enquanto, 7,14% deles mencionaram a participação em
cursos e palestra. Os dados revelaram que, apesar das outras possibilidades
existentes, a aprendizagem pela prática tem sido a principal alternativa empregada
para o desenvolvimento de competências gerenciais. Diante dos inúmeros desafios
e impasses inerentes à rotina de trabalho gerencial, os gestores desenvolvem
diferentes competências. Nesse sentido, a perspectiva adotada por autores como Le
Boterf (2003) e Zarifian (2001) torna-se particularmente adequada para compreender
a dinâmica adotada pelos gestores que vinculam a competência à ação e à busca de
soluções concretas para os impasses do cotidiano da instituição.

Os entrevistados mencionaram diversos aspectos em relação aos desafios inerentes
ao desenvolvimento de competências gerenciais no Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc). O Entrevistado 2 considerou dois desafios. O primeiro deles diz
respeito a uma instituição de médio porte, em que muitas das políticas ainda não se
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encontram institucionalizadas. Segundo ele, seria importante delimitar as carreiras
dos gestores. O segundo desafio refere-se à heterogeneidade e à coesão de
interesses distintos, já que a instituição oferta cursos em diversas áreas, como
saúde, exatas e humanas. Na percepção desse entrevistado, fazer a convergência
de necessidades e interesses dessas diferentes áreas em nível macroinstitucional
representa um desafio. Conforme esclareceu um dos entrevistados:

Talvez a dificuldade seja, mais de um ou de outro, como a resistência à
mudança. [...] Nós não temos grandes desafios relacionados à formação por
parte da instituição. Mas existe um desafio, que é fazer com que todos se
nivelem em um bom ponto para que as metas sejam atingidas (Entrevistado
4).
Os trechos de fala destacados revelam a necessidade de estruturação da carreira
dos gestores na instituição. Tendo-se o porte da IES, o atendimento das demandas
originadas das diversas áreas de formação representa um desafio. No que se refere
ao desenvolvimento de competências, essa heterogeneidade está relacionada à
dificuldade de implementar uma abordagem macroinstitucional que seja coerente
com as especificidades de cada uma dessas áreas. Outro aspecto mencionado foi a
resistência a mudanças. Trata-se de um desafio que merece atenção, sobretudo ao
se considerar a competitividade, para a qual as instituições devem buscar
inovações. A dificuldade de empreender uma capacitação que atinja de igual modo
os gestores e garanta certo nivelamento de saberes entre eles também foi citada
como desafio. Nesse sentido, o alinhamento de esforços representa um fator
fundamental na gestão das instituições.

A Tabela 25 apresenta os desafios inerentes ao desenvolvimento de competências
gerenciais, na ótica dos respondentes.
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Tabela 25
Desafios inerentes ao desenvolvimento de competências gerenciais
Respondente 1

A organização do tempo, pois existem demandas emergentes de forma contínua.
Assim, a gestão do tempo para desenvolvimento de competências gerenciais é o
principal desafio.
Respondente 2
O principal desafio é a interação pessoal.
Respondente 3
Os desafios são constantes e envolvem pessoas e as esferas emocionais e
racionais.
Respondente 4
Quebrar paradigmas, influenciar pessoas.
Gerenciar pessoas e processos, além de monitorar e dar feedbacks.
Respondente 5
Respondente 6
Divisão de dupla função entre coordenação e atividades de docência.
Respondente 7
Saber estabelecer o equilíbrio e filtragem entre as altas demandas institucionais, da
equipe e da clientela, de modo a evitar desgastes desnecessários, exaustão e se
manter produtivo e satisfeito.
Respondente 8
Gerenciamento do tempo.
Respondente 9
Lidar com tomadas de decisões rápidas e corretas em faixa de tempo pequena.
Respondente 11 Tempo reduzido para estudar sobre gestão. Falta de coach ou mentoring. Falta de
procedimentos padrões para as tarefas rotineiras.
Respondente 12 Multidiversidade das ações gerenciais e acadêmicas.
Respondente 13 Estimular, inspirar e motivar os acadêmicos.
Respondente 14 Dificuldade em conciliar as rotinas com outras oportunidades de desenvolvimento
de competências.
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa.

A Tabela 25 revela que os respondentes indicaram desafios relacionados à gestão
do tempo (cinco), gestão de pessoas (cinco); sobrecarga de atribuições (dois);
equilíbrio (um). Esses desafios são próprios da atividade gerencial e, portanto, não
configuram desafios específicos do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc).
Contudo, devem ser alvo de atenção, tendo em vista sua possível influência na
performance da equipe diretiva da IES.

Os diversos desafios identificados na pesquisa merecem atenção, na medida em
que eles podem afetar a dinâmica institucional. Nesse sentido, os desafios devem
ser objeto de análise e de ações corretivas, tendo em vista a necessidade de prover
e operacionalizar estratégias direcionadas à inovação e a modelos de gestão
sistêmicos, conforme destacaram Sampaio (2011) e Mayer & Lopes (2008).

O próximo capítulo apresenta as considerações finais.
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5 Considerações Finais

Esta dissertação teve por objetivo geral analisar as competências gerenciais
requeridas do corpo diretivo do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). Esse
objetivo foi alcançado por meio do processo investigativo que envolveu 17 gestores
do corpo diretivo da referida instituição. A coleta de dados envolveu a aplicação de
questionário eletrônico por meio da plataforma Google Docs e a realização de
entrevistas semiestruturadas de modo presencial. Os dados quantitativos foram
analisados com base em procedimentos de estatística descritiva e os dados
qualitativos foram tratados por análise de conteúdo. O processo analítico teve como
referência a abordagem proposta por Quinn et al. (2003).

Os resultados obtidos foram apresentados em sintonia com os objetivos específicos
estabelecidos na pesquisa. O primeiro deles foi descrever o Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc). A pesquisa evidenciou que a instituição se consolidou como
referência educacional na região norte do estado de Minas Gerais. A IES se destaca
pela oferta de cursos de graduação e pós-graduação nas áreas da saúde, exatas,
ciências humanas e ciências sociais aplicadas. O Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc) por meio dos diversos órgãos e adequada infraestrutura procura
estimular o processo de ensino-aprendizagem com foco na articulação entre
conteúdos teóricos e práticos. Apurou-se, porém, que, ao conquistar a categoria de
Centro Universitário a IES, deparou-se com novas exigências e demandas.
Encontra-se, portanto, em fase de transição e adequação para atender às
expectativas e necessidades inerentes ao status de Centro Universitário.

O segundo objetivo específico da pesquisa foi mapear as competências gerenciais
requeridas do corpo diretivo, a partir da abordagem de Quinn et al. (2003).
Inicialmente, buscou-se compreender a visão dos sujeitos de pesquisa acerca do
conceito de competência. Os resultados acusaram diferentes definições e a visão da
competência relacionada à ação e à resolução de problemas.

Na sequência, o mapeamento das competências requeridas do corpo diretivo
confirmou a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003), já que todas as
competências foram avaliadas de forma positiva. Quanto às diferenças observadas
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entre os modelos, especificamente o modelo de relações humanas, há necessidade
de aprimorar as competências “administrar conflitos” e “ter compreensão de si
mesmo e dos outros”, pois elas se destacaram pelo grau de importância e não
fizeram parte do grupo que se destacou pelo nível de domínio. Sobre o modelo de
metas racionais, verificou-se a necessidade de aprimorar a competência “atuar no
planejamento e organização das atividades da instituição”, uma vez que ela se
destacou pelo grau de importância e não foi relacionada entre aquelas que
sobressaíram pelo nível de domínio. No modelo de sistemas abertos não foram
identificadas diferenças entre as classificações por grau de importância e nível de
domínio. E no modelo de processos internos, os respondentes manifestaram
domínio de diversas competências vinculadas aos papéis de coordenador e monitor,
inclusive da competência realçada pelo grau de importância.

A estratificação de dados com base nas variáreis descritas possibilitou a análise
comparativa entre os públicos considerados. Faz-se necessário registrar que não
houve diferenças elevadas entre as médias e medianas apuradas, sinalizando uma
avaliação positiva das competências listadas no modelo de Quinn et al. (2003).

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi identificar as iniciativas empregadas
para o desenvolvimento de competências gerenciais. O estudo obteve que, em
relação às iniciativas da IES, há uma variedade de ações que expõem o esforço
institucional para o desenvolvimento de competências gerenciais. Sobre as
iniciativas individuais com foco na construção de competências gerenciais, o corpo
diretivo da IES tem tido postura ativa e comprometida com a instituição. Nesse
sentido, diversos gestores contribuem com sugestões de melhoria e a proposição de
ações de capacitação.

Os desafios inerentes ao processo de desenvolvimento de competências gerenciais
foram reconhecidos na pesquisa como a necessidade de estruturação da carreira
dos gestores na instituição. Esse aspecto foi mencionado como um dos desafios. Os
resultados apurados indicaram que a diversidade de áreas formativas gera certa
dificuldade no contexto macroinstitucional no que se refere ao atendimento às
diferentes demandas. Outro desafio mencionado foi a resistência a mudanças. Esse
aspecto requer atenção dos dirigentes, principalmente ao se considerar o contexto
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competitivo no qual estão inseridas as IES privadas. A dificuldade de estabelecer
certo nivelamento de saberes entre os gestores também foi identificada como
desafio.
Finalmente, pode-se admitir que, na questão geradora da pesquisa, qual seja, “como
se dá o desenvolvimento das competências gerenciais requeridas do corpo diretivo
do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), em Montes Claros - MG”, concluiu-se
que essas competências são aderentes ao modelo de Quinn et al. (2003) e têm sido
desenvolvidas por meio de um complexo processo que integra iniciativas
institucionais e individuais. Trata-se de empreitada que se reveste de complexidade
e envolve diversos desafios. Os resultados evidenciaram o envolvimento do corpo
diretivo na busca de alternativas capazes de fomentar a construção das
competências gerenciais requeridas e a ampliação do potencial inovativo da
instituição cuja contribuição tem sido significativa para o desenvolvimento econômico
e social da região.

Recomenda-se a realização de pesquisa envolvendo profissionais de outras áreas
da instituição como sugestão para a realização de futuros estudos sobre o tema.

A partir dos resultados da pesquisa, sugere-se ao Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc) a implementação de um modelo integrado de gestão de competências
como alternativa para potencializar a manifestação das competências requeridas
pela IES. Além de favorecer o desenvolvimento das competências gerenciais, esse
modelo pode contribuir para o balizamento das competências em outras áreas,
estimular uma lógica de avaliação e de remuneração com base na geração de valor
para a instituição.
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Apêndices

Apêndice A - Carta de apresentação da pesquisa

Montes Claros, julho de 2019

Prezado(a) Senhor(a),

Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo
e estou realizando uma pesquisa acadêmica que procura analisar as competências
gerenciais requeridas nesta instituição, sob a orientação do Prof. Dr. Reginaldo de
Jesus Carvalho Lima.

Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com a
sua colaboração, concedendo-me uma breve entrevista.

Agradeço sua contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos por meio
do e-mail: eliosr@ig.com.br

A identificação não é necessária.

Atenciosamente,

Élio Soares Ribeiro
Mestrando em Administração - FPL
Fundação Pedro Leopoldo
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Pesquisa sobre competências gerenciais

Eu, __________________________________________________, aceito livremente
participar como entrevistado na pesquisa intitulada “Competências Gerenciais em
Instituição de Ensino Superior: estudo no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc)”.
Esta pesquisa visa à elaboração de dissertação para o curso de Mestrado
Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, do mestrando Élio
Soares Ribeiro, orientada pelo Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. O
objetivo é analisar as competências gerenciais requeridas nesta Instituição. Estou
ciente de que as entrevistas serão gravadas sem a identificação do entrevistado,
sendo analisadas de forma agregada, garantindo, assim, minha 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. Após convenientemente
esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em
participar desta pesquisa.

Montes Claros, _____ de ____________________ de ________

Assinatura do Entrevistado

Assinatura do Pesquisador

Mestrando: Élio Soares Ribeiro - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(eliosr@ig.com.br)
Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(reginaldo.lima@fpl.edu.br).
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Apêndice C - Roteiro de Entrevista

Caracterização do entrevistado

Tempo de trabalho na instituição (ano, mês):_______________

Cargo atual:___________________________________________

Tempo no cargo (ano, mês):_____________________________

Número de subordinados:_______________________________

Sexo
( )
( )

Feminino
Masculino
Indique sua faixa etária
Até 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos
De 41 a 45 anos
De 46 a 50 anos
De 51 a 55 anos
Acima de 60 anos

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

Indique o nível de formação
) Ensino Médio
) Ensino Superior incompleto
) Ensino Superior completo
) Especialização/MBA
) Mestrado
) Doutorado
) Outro

Caso tenha cursado graduação, indique a área:
__________________________________________________________________
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Questões

1- Descreva as principais fases da trajetória do UNIFIPMoc.
2- Quais são as perspectivas? Comente.
3- A instituição possui uma área responsável pela Atividade de Gestão de
Recursos Humanos (ARH)? Em caso positivo, como está configurada?
4- Essa área tem atuação operacional/burocrática ou estratégica? Explique.
5- Em relação aos gestores, como a INSTITUIÇÃO realiza os seguintes
processos:
a) Recrutamento e seleção
b) Treinamento
c) Desenvolvimento
d) Avaliação
e) Remuneração
6- Defina o termo “competência gerencial”.
7- Em sua visão, quais são as competências gerenciais requeridas nesta
instituição?
8- Como essas competências têm sido desenvolvidas?
8.1- Há iniciativas institucionais? Quais?
8.2- Há iniciativas pessoais? Quais?
9- A instituição oferece treinamentos para gestores? Em caso afirmativo, com
que frequência?
10- Nesta instituição, quais sãos os desafios relacionados ao desenvolvimento
de competências gerenciais?
11- Considerando

o

contexto

do

UNIFIPMoc,

marque

o

GRAU

DE

IMPORTÂNCIA das seguintes abordagens no trabalho dos gestores:

Abordagem
Foco em metas racionais e resultados efetivos para a instituição.
Foco em relações humanas e pessoas.
Foco em sistemas abertos, mudanças e inovações.
Foco em processos internos, planejamento e rotinas.

Grau de
importância
1 2 3 4 5

111

12- Indique o grau de importância de cada competência gerencial. Utilize a
seguinte escala:
1 = Muito Baixo 2 = Baixo 3 = Médio 4 = Alto 5 = Muito Alto

Competências
Estimular ambiente de trabalho produtivo.
Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.
Realizar o próprio trabalho de forma produtiva e com
desempenho.
Atuar no planejamento e organização das atividades da
Instituição.
Saber desenvolver e comunicar uma visão aos empregados.
Saber estabelecer metas, planos e objetivos.
Atuar no gerenciamento de processos.
Atuar no planejamento do próprio trabalho.
Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas e das diversas
funções.
Gerenciar o desempenho dos processos essenciais da
Instituição.
Analisar informações com pensamento crítico.
Monitorar o próprio desempenho e administrar a sobrecarga de
informações.
Administrar conflitos.
Incentivar a construção de equipes de trabalho.
Promover a tomada participativa de decisões.
Ter comunicação eficaz.
Ter compreensão de si mesmo e dos outros.
Estimular o desenvolvimento dos empregados.
Atuar no gerenciamento dos processos de mudança.
Conviver com a mudança.
Desenvolver e aplicar pensamento criativo.
Saber apresentar e defender ideias perante os outros.
Saber atuar na negociação de acordos e compromissos.
Construir e manter uma base de poder na instituição.

Grau de
importância
1 2 3 4 5
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Apêndice D – Questionário

Bloco I - Caracterização do respondente

Tempo de trabalho na instituição (ano, mês):________________
Cargo atual:__________________________________________
Tempo no cargo (ano, mês):_____________________________
Número de subordinados:_______________________________

Sexo
( )
( )

Feminino
Masculino

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Indique sua faixa etária
Até 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos
De 41 a 45 anos
De 46 a 50 anos
De 51 a 55 anos
Acima de 60 anos

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Indique o nível de formação
Ensino Médio
Ensino Superior incompleto
Ensino Superior completo
Especialização/MBA
Mestrado
Doutorado
Outro

Caso tenha cursado graduação, indique a área:
_________________________________________________________________
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Bloco II – Competências e abordagens gerenciais

Considerando seu trabalho na UNIFIPMoc, indique:
- o grau de importância de cada competência gerencial.
- seu nível de domínio sobre cada competência gerencial.
Utilize a seguinte escala:
1 = Muito Baixo 2 = Baixo 3 = Médio 4 = Alto 5 = Muito Alto

Competências
Estimular um ambiente de trabalho produtivo.
Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.
Realizar o próprio trabalho de forma produtiva e com
desempenho.
Atuar no planejamento e organização das atividades da
instituição.
Saber desenvolver e comunicar uma visão aos
empregados.
Saber estabelecer metas, planos e objetivos.
Atuar no gerenciamento de processos.
Atuar no planejamento do próprio trabalho.
Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas e das
diversas funções.
Gerenciar o desempenho dos processos essenciais da
instituição.
Analisar informações com pensamento crítico.
Monitorar o próprio desempenho e administrar a sobrecarga
de informações.
Administrar conflitos.
Incentivar a construção de equipes de trabalho.
Promover a tomada participativa de decisões.
Ter comunicação eficaz.
Ter compreensão de si mesmo e dos outros.
Estimular o desenvolvimento dos empregados.
Atuar no gerenciamento dos processos de mudança.
Conviver com a mudança.
Desenvolver e aplicar pensamento criativo.
Saber apresentar e defender ideias perante os outros.
Saber atuar na negociação de acordos e compromissos.
Construir e manter uma base de poder na Instituição.

Grau de
Nível de
Importância Domínio
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Marque as fontes que você utiliza para desenvolver competências gerenciais:

Cursos e palestras
Eventos, congressos, seminários
Experiência profissional
Outro(s). Qual(is):
Considerando o contexto do UNIFIPMoc, marque o grau de importância das
seguintes abordagens no seu trabalho como gestor:

Abordagem
Foco em metas racionais e resultados efetivos para a instituição.
Foco em relações humanas e pessoas.
Foco em sistemas abertos, mudanças e inovações.
Foco em processos internos, planejamento e rotinas.

Grau de
Importância
1 2 3 4 5

Muito obrigado!
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Apêndice E – Autorização para divulgação do nome da IES

