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Resumo  

  

  

Esta dissertação teve por objetivo geral analisar as competências gerenciais 
demandadas na área de recursos humanos (ARH), em empresas da região de 
Divinópolis, em Minas Gerais. Fundamenta-se em pesquisa descritiva que envolveu a 
análise de dados quantitativos e qualitativos. A fundamentação teórica contempla a 
abordagem da competência e aspectos inerentes à trajetória da área de recursos 
humanos. O modelo proposto por Quinn, Faerman, Thompson & McGrath (2003) 
relativo às competências gerenciais foi adotado como referencial analítico. A coleta de 
dados envolveu a aplicação de questionário eletrônico e entrevista semiestruturada. 
Foram obtidos 48 questionários válidos por meio da plataforma Google docs. Para 
aprofundamento, foram realizadas oito entrevistas com profissionais da ARH com 
duração média de 60 minutos. As entrevistas foram gravadas com o consentimento 
dos sujeitos de pesquisa e, posteriormente, foram transcritas. 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 
examinados à luz da análise de conteúdo. A pesquisa traçou um panorama da ARH, 
com base em empresas da região de Divinópolis, e sinalizou a predominância de 
estruturas tradicionais que priorizam atividades de cunho operacional. Os dados da 
pesquisa revelam diversidade de práticas e demandas por múltiplas competências, no 
âmbito da ARH. Em face das exigências impostas pelo ambiente de trabalho e das 
restrições organizacionais, o desenvolvimento das competências gerenciais tem sido 
alicerçado, sobretudo, em esforços individuais. A atuação estratégica por parte da 
ARH, preconizada na literatura, não se evidenciou no contexto analisado. Infere-se 
que a reversão desse quadro requer iniciativas que, para além de possíveis 
investimentos em capacitação, demandam reflexão acerca do próprio modelo de 
gestão adotado.   
  

  

Palavras-chave: Competências gerenciais. Recursos humanos. Divinópolis.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Abstract  

  

  

This dissertation aims at analyzing the managerial competencies demanded in the 
Human Resources Area, in companies of the region of Divinópolis, in Minas Gerais. It 
is based on descriptive research that involved the analysis of quantitative and 
qualitative data. The theoretical basis contemplates the approach of competence and 
aspects inherent to the trajectory of the Human Resources Area. The model proposed 
by Quinn, Faerman, Thompson & McGrath (2003) on managerial competencies was 
adopted as an analytical framework. Data collection involved the application of an 
electronic questionnaire and semi-structured interview. 48 valid questionnaires were 
obtained through the google docs platform. For further study, eight interviews were 
conducted with HR professionals with an average duration of 60 minutes. The 
interviews were recorded with the consent of the research subjects and were later 
transcribed. The quantitative data obtained in the research were treated using 
descriptive statistics using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
Qualitative data were examined in the light of Content Analysis. The survey outlined 
the ARH, based on companies in the region of Divinópolis and signaled the 
predominance of traditional structures that prioritize activities of an operational nature. 
The research data reveal a diversity of practices and demands for multiple skills within 
the ARH. In view of the demands imposed by the work environment and organizational 
constraints, the development of managerial skills has been based, above all, on 
individual efforts. Strategic action by ARH, as recommended in the literature, was not 
evident in the analyzed context. It is inferred that the reversal of this framework requires 
initiatives that, in addition to possible investments in training, demand reflection on the 
management model adopted.  
  

  

  

Keywords: Management competencies. Human resource. Divinópolis.  
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1 Introdução   

  

O cenário econômico, político e cultural mudou drasticamente nas últimas décadas, 

afetando a dinâmica das organizações empresariais. Vários fatores contribuíram para 

o acirramento da concorrência entre as empresas, demandando agilidade e foco na 

competitividade. A necessidade de aferir resultados efetivos e gerar valor para o 

negócio sinalizou a relevância da sinergia de esforços entre as diversas áreas da 

empresa.  

  

A atuação das empresas no mundo globalizado sugere a superação de inúmeros 

desafios e a busca de novos modelos de gestão. A gestão empresarial tornou-se 

complexa e dinâmica, exigindo dos profissionais o domínio de múltiplas competências. 

Nesse quadro de instabilidades, a discussão sobre a área de recursos humanos 

(ARH) ganhou relevância na medida em que a área deveria atuar como promotora de 

resultados e em sintonia com as diretrizes e objetivos organizacionais.  

  

Há tempos o papel da ARH tem sido tema de discussão (Ulrich, 1998), em face da 

relevância dos processos de movimentação, desenvolvimento e valorização de 

pessoas no contexto organizacional, conforme Dutra (2004). A literatura destaca a 

importância da ARH e a transição de uma atuação meramente operacional para uma 

perspectiva mais estratégica (Becker, Huselid  & Ulrich, 2001; Ulrich, 1998; Ulrich, 

Allen, Brockbank, Younger & Nyman, 2011). Dutra (2002) considera que as pressões 

externas forçaram as organizações a revisarem a forma de gerir pessoas, tendo em 

vista sua contribuição para o alcance dos resultados esperados. Independentemente 

do formato e do conteúdo adotados pela ARH, sua relevância para no alinhamento de 

forças e gestão de pessoas continua em evidência.  

  

Considerando a complexidade do mundo corporativo, Ulrich (1998) considera que as 

empresas bem-sucedidas são ágeis e capazes de converter estratégias em ações por 

meio de processos eficientes. Esse apontamento faz pensar sobre a importância da 

atividade de gestão de pessoas na organização. Nessa direção, pode-se inferir que 

os profissionais que atuam na ARH enfrentam inúmeros desafios e necessitam de 

diversas competências profissionais.  
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A discussão acerca das competências tem se revigorado tendo em vista a 

necessidade de as organizações buscarem alternativas para potencializar os 

resultados do negócio. No que se refere à abordagem de competências e, mais 

especificamente, as competências do indivíduo, verifica-se que a literatura apresenta 

diversas correntes teóricas. Nesse prisma, discutem-se as competências gerenciais 

como fator primordial para a consecução dos resultados desejados pela organização. 

Diversos autores enfatizam a relevância das competências gerenciais, adotando 

enfoques diferenciados (Alles, 2002; Boyatziz, 1982; Gramigna, 2002; Le Boterf, 2003; 

Leboyer, 1997; Quinn, Faerman, Thompson & McGrath, 2003; Zarifian, 2001).   

  

De forma geral, os diversos autores que tratam o tema fazem alusão às 

transformações no mundo do trabalho e seu impacto na dinâmica das organizações. 

Nas duas últimas décadas do século passado, a automação de processos, a 

reestruturação de processos e o interesse na redução de custos representaram 

esforços para elevar a competitividade. Esses fatores atingiram o ambiente 

organizacional e alteraram a dinâmica do trabalho. Observou-se a demanda por um 

novo perfil de trabalhador, com maior autonomia, flexibilidade e engajamento nos 

objetivos da empresa (Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001; 2003).   

  

Em face das instabilidades, diversidade de ambientes, portes, estratégias, estruturas 

e práticas que caracterizam as organizações, torna-se pertinente o questionamento 

acerca das competências gerenciais demandadas na ARH na contemporaneidade. 

Com base nessa inquietação, esta dissertação adota, como ponto de partida, a 

seguinte questão de pesquisa: quais são as competências gerenciais 

demandadas na área de recursos humanos?  

  

A pesquisa realizada orientou-se para os seguintes objetivos:  
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1.1 Objetivos  

  

1.1.1 Objetivo geral   

  

Analisar as competências gerenciais demandadas na área de recursos humanos, em 

empresas da região de Divinópolis, em Minas Gerais.  

  

1.1.2 Objetivos específicos   

  

a) Caracterizar o contexto da área de recursos humanos em empresas da região 

de Divinópolis-MG.  

b) Mapear as competências requeridas dos profissionais que atuam na ARH, tendo 

como referência a abordagem de Quinn et al. (2003).  

c) Identificar as fontes utilizadas para o desenvolvimento de competências 

profissionais.  

  

A pesquisa realizada caracteriza-se como descritiva e qualitativa (Collis & Hussey, 

2005) e envolveu 48 sujeitos de pesquisa que atuam na ARH. Foram utilizados o 

questionário e a entrevista semiestruturada como técnicas de coleta de dados. Os 

sujeitos de pesquisa foram selecionados de forma intencional, a partir da rede de 

contatos do autor desta dissertação, que atua na área há mais de 15 anos. As 

entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Para o tratamento de dados 

qualitativos empregou-se a análise categorial. Os dados quantitativos apurados na 

pesquisa foram tratados por meio de estatística descritiva com utilização do Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS).  

  

A realização da pesquisa pode ser justificada por diversas razões. Em primeiro lugar, 

menciona-se a possibilidade de contribuir para o debate sobre o tema, a partir do 

enfoque das competências gerenciais requeridas na área de recursos humanos.   

  

Busca realizada na biblioteca eletrônica Scientific Periodicals Electronic Library 

(SPELL, http://www.spell.org.br/) utilizando como palavra-chave “gestão de recursos 

humanos” apurou 75 resultados; com “gestão de pessoas”, 317 resultados; com 
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“competências gerenciais”, 219 trabalhos; com “competências profissionais em 

recursos humanos” ou “competências profissionais em gestão de pessoas”, não foram 

identificados trabalhos. Nota-se, então, que a presente dissertação contribui para o 

debate acerca de um assunto que ainda merece atenção.  

  

Em segundo lugar, a pesquisa tem caráter aplicado na medida em que poderá 

estimular reflexões por parte dos profissionais que atuam na ARH e incitar possíveis 

iniciativas relacionadas ao desenvolvimento de competências.  

  

A terceira razão que justifica a realização desta pesquisa refere-se ao aprimoramento 

da formação do autor como pesquisador. Ao longo do processo investigativo, ele pôde 

consolidar conhecimentos acerca do tema e do processo de pesquisa.  

  

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, esta dissertação está dividida em cinco capítulos. Esta 

introdução é o primeiro deles. Ela contextualiza e evidencia a questão de partida, 

expõe os objetivos e as justificativas da pesquisa. O segundo capítulo é o referencial 

teórico, que recupera aspectos centrais da abordagem da competência e sobre a 

trajetória da ARH. O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos 

utilizados na investigação. O quarto capítulo expõe os resultados obtidos e as 

respectivas considerações. No quinto capítulo, apresentam-se as considerações 

finais. Seguem-se referências e apêndices.  
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2. Competências e Administração de Recursos Humanos  

  

Este capítulo contém o referencial teórico da pesquisa cujo objetivo geral é analisar 

as competências gerenciais demandadas na ARH em empresas da região de 

Divinópolis, em Minas Gerais. Em sintonia com o objetivo estabelecido, a 

fundamentação teórica contempla aspectos que marcam o debate sobre 

competências e a trajetória da ARH.  

   

2.1 Abordagem da competência: considerações necessárias  

  

As transformações que afetaram a esfera produtiva, sobretudo nas duas últimas 

décadas do século XX, alteraram a forma e a natureza do trabalho (Le Boterf, 2003; 

Zarifian, 2001). As pressões por patamares mais elevados de qualidade e resultados 

forçaram a reestruturação das organizações empresariais (Dutra, 2004). O impacto 

da adoção de tecnologias e a automação de processos modificaram o ambiente 

interno e tornaram descartável significativa parcela de trabalhadores. A instabilidade 

e os frequentes desafios tornavam-se regra no mundo do trabalho. Nesse quadro de 

instabilidades, escassez de recursos e elevada concorrência, as organizações, de 

maneira geral, passaram a demandar trabalhadores com perfil distinto daquele 

predominante no modelo de produção taylorista-fordista. A necessidade de resolver 

os problemas de forma ágil e se comprometer com os propósitos da empresa passou 

a ser essencial para a geração de valor para o negócio. A emergência do modelo de 

competências está intrinsecamente ligada às transformações e mutações no mundo 

do trabalho (Zarifian, 2001).  

  

Em decorrência das mudanças, a reflexão acerca da construção de competências 

ganhou espaço nos círculos acadêmicos e empresarial (Fleury & Fleury, 2001). A 

abordagem da competência contempla níveis de análise distintos. Do ponto de vista 

da empresa, interessava discutir alternativas para integrar estratégias e ações para 

sustentar diferenciais competitivos.   

  

O enfoque das competências colocou em destaque o papel do indivíduo como agente 

e promotor de valor para a organização. Nesse sentido, discutiam-se os sistemas 
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capazes de dinamizar as entregas requeridas da força de trabalho e estimular seu 

comprometimento com o negócio. Nessa perspectiva, a ARH teve sua relevância 

reconhecida, na medida em que assumiu a responsabilidade pela concepção e 

operacionalização dos processos de movimentação, desenvolvimento e valorização 

das pessoas que atuam na organização (Dutra, 2004). Fleury e Lacombe (2003), 

Fischer, Dutra, Nakata e Ruas (2008) e Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2009) 

prelecionam que a gestão por competências assumiu distintos formatos e graus de 

importância nas organizações, sendo, algumas vezes, considerada eixo estruturante 

das ações da ARH.  

  

A literatura sobre o tema congrega distintas perspectivas teóricas e definições (Fleury 

& Fleury, 2001; Ruas, Antonello & Boff, 2005). A noção acerca da competência sugere 

diferentes níveis de entendimento e aplicação nas organizações. Nesse sentido, os 

autores discutem as competências do negócio e, em outro patamar, as competências 

do indivíduo.  

  

Considerando o objetivo desta dissertação, que é analisar as competências gerenciais 

demandadas na área de recursos humanos em empresas da região de Divinópolis, 

em Minas Gerais, o debate sobre competências individuais foi enfatizado. Contudo, 

para uma visão mais alargada sobre o tema, fez-se necessário resgatar certas 

considerações sobre a abordagem da competência, visando ao nível coletivo. A 

seguir, elas serão expostas.  

  

A visão estratégica sobre a organização e a emergência da gestão do conhecimento 

tem relação com a corrente denominada visão baseada em recursos (VBR), que 

fundamenta a discussão sobre competências no nível coletivo (Lima, 2013). O ponto 

central consiste na inter-relação entre estratégias e ações como foco na geração de 

valor para o negócio, a partir dos esforços realizados nas diversas áreas da 

organização (Hamel & Prahalad, 1995; Prahalad & Hamel, 1990; Ruas, 2005). O 

processo de aprendizagem é destacado por sua relevância para o desenvolvimento 

das pessoas e canalização do potencial humano no ambiente de trabalho (Bitencourt, 

2004; Le Boterf, 2003; Retour, Picq, Defélix & Ruas, 2011; Ruas, 2005; Zarifian, 2001; 
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2003). Nessa direção, admite-se o duplo retorno das competências que dever agregar 

valor para o negócio e, também, para o próprio indivíduo (Fleury & Fleury, 2001).   

Observando-se as competências, no nível coletivo, Prahalad & Hamel (1990) 

discutem as competências organizacionais que se referem ao próprio negócio e lhe 

garantem certa vantagem competitiva no mercado. As core competences devem ser 

específicas, valiosas, raras e não imitáveis.   

  

O desenvolvimento das competências coletivas, seja no nível do negócio ou das áreas 

ou grupos que constituem uma empresa, é um processo complexo. Segundo os 

referidos autores, esse processo requer coesão, alinhamento de esforços e 

aprendizagem contínua. Assim, a ARH tem a possibilidade de atuar de forma 

determinante na conversão de estratégias em ações, já que envida esforços para 

obter resultados por meio das pessoas (Dutra, 2004; Ulrich, 1998; Ulrich et al. 2011).  

  

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

  

2.1.1 Competências no mundo do trabalho e competências gerenciais  

  

O aporte de recursos tecnológicos e softwares capazes de auxiliar no comando e 

controle de máquinas e equipamentos dinamizou o sistema produtivo nas três últimas 

décadas. Conforme mencionado, a reestruturação de processos de trabalho e a 

automação do fluxo produtivo contribuíram para elevar a produtividade no campo 

industrial. Atento às transformações, Zarifian (2001) considerou três aspectos ou 

fatores que marcaram a emergência de um ambiente de trabalho marcado por 

instabilidades e novas exigências.   

  

O primeiro deles refere-se à noção de “evento”, que envolve tudo aquilo que afeta o 

curso de um trabalho e que demanda atenção por parte do trabalhador. Trata-se de 

ocorrências que, segundo Zarifian (2001), afetam o desenrolar do trabalho, mas não 

necessariamente têm caráter negativo. Como exemplo, a adoção de uma nova 

tecnologia pode, segundo explica o referido autor, contribuir para o surgimento de 

eventos. Nesse sentido, a nova tecnologia seria um veículo positivo para promover a 

produtividade cuja aplicação resultaria em um evento: a necessidade de o trabalhador 
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aprender a lidar com essa tecnologia de forma a extrair dela o máximo rendimento 

possível. Como se pode notar, diferentemente da quebra de uma máquina que 

paralisaria o fluxo produtivo e representa um fato negativo, a adoção de uma nova 

tecnologia gera um evento que não é de todo negativo.   

  

O segundo fator é a “comunicação”, que consiste na resolução de problemas por meio 

do engajamento do trabalhador com os objetivos da empresa. Na ótica adotada pelo 

referido autor, a comunicação requer uma mudança de postura por parte do 

trabalhador, que deveria se colocar no lugar do outro a fim de estabelecer um diálogo 

adequado.   

  

O terceiro e último aspecto, discutido por Zarifian (2001), é a lógica de “serviço”. Na 

medida em que as diversas áreas e setores da empresa foram convocados para 

participar de forma articulada e colaborativa do negócio, essa noção ganhou força. A 

lógica de serviço impõe, aos diversos departamentos, a necessidades de atender às 

demandas de clientes internos e externos.   

  

De acordo com apontamentos anteriores, as transformações ocorridas no mundo do 

trabalho contribuíram para a emergência da abordagem da competência (Le Boterf, 

2003; Zarifian, 2001), que ressaltava a necessidade de o trabalhador enfrentar os 

desafios e impasses laborais (Fleury & Fleury, 2001; Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001, 

2003). A noção de qualificação, predominante no modelo de produção 

tayloristafordista, ficou inadequada para repensar a postura requerida dos 

empregados, em um cenário de intensas mudanças. As ações de treinamento 

voltadas restritamente para a execução de tarefas revelaram-se insuficientes. As 

empresas verificaram que o antigo referencial de análise, o cargo, apresentava 

limitações para uma compreensão mais abrangente das demandas impostas no 

contexto organizacional. A lista de atribuições contidas na descrição de cargos 

representava uma versão estática das funções.   

  

A literatura sobre competências individuais envolve diferentes vertentes. Ruas (2005) 

esclarece que a crescente utilização da noção de “competência” tem renovado o 

interesse sobre o conceito cuja aplicação no mundo corporativo esbarra em certas 
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dificuldades. Autores como Babosa (2007) e Luz (2001) explicam que estudiosos de 

diferentes regiões empreenderam reflexões distintas sobre o tema, tendo como 

referência certas especificidades. Nesse sentido, a abordagem americana é de 

natureza comportamentalista e fundamenta-se nas contribuições de autores como 

McClelland (1973), Boyatzis (1982) e Spencer & Spencer (1993). Na Europa, a 

abordagem francesa é representada por autores como Le Boterf (2003) e Zarifian 

(2001). Essa linha teórica destaca a relevância da ação e procura relacionar trabalho 

e educação. Trata-se de uma visão construtivista que leva em conta os processos de 

aprendizagem. Finalmente, a linha inglesa é de natureza funcionalista e procura 

relacionar diversos aspectos, como o treinamento, que afetam a performance do 

trabalhador e o resultado do trabalho.  

  

Ao longo do tempo, diferentes perspectivas foram adotadas, como mostra a Tabela 1.  

  

Tabela 1 Conceitos de competência  

Autor  

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

organização”.  

Boog “Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, (1991, p. 

16) 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  
Bognanno  

(1994, p. 3)  

“Competências representam atitudes identificadas como relevantes para a obtenção 

de alto desempenho em um trabalho específico ao longo de uma carreira profissional 

ou no contexto de uma estratégia corporativa”.  

Moscovici 

(1994, p. 26)  
“O desenvolvimento de competências compreende os aspectos intelectuais inatos e 

adquiridos, conhecimentos, capacidades, experiência, maturidade. Uma pessoa 

competente executa ações adequadas e hábeis em seus afazeres, em sua área de 

atividade”.  
Cravino 

(1994, p. 161)  
“As competências se definem mediante padrões de comportamentos e estes, por sua 

vez, são causa de resultados. É um fator fundamental para o desempenho”.   

Parry 

(1996, p. 48)  
“Um agrupamento de conhecimento, habilidades e atitudes correlacionadas, que 

afeta parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com o 

desempenho, que pode ser medido segundo padrões preestabelecidos e que pode 

ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento”.  
Sandberg  

(1996, p. 411)  

“A noção de competência é construída a partir do significado do trabalho. Portanto, 

não implica exclusivamente a aquisição de atributos”.  

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

Conceito   
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Le Boterf 

(1994, p. 267)  
“Competência é assumir responsabilidade frente às situações de trabalho 

complexas, buscando lidar com ventos inéditos, surpreendentes, de natureza 

singular”.  

Magalhães et 

al.(1997, p. 114)  
“Conjunto de conhecimento, habilidades e experiências que credenciam um 

profissional a exercer determinada função”.  

Perrenoud  

(1998, p. 1)  

“A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano que se mobilizam por 

meio do saber baseado no senso comum do saber a partir de experiências”.  

continua  

Tabela 1  

Conceitos de competência - conclui  

Autor  Conceito  
Durand  

(1998, p. 3)  

“Conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes interdependentes e necessárias 

à consecução de determinado propósito”.  

Hase et al. 

(1998, p. 3)  
“Competência descreve as habilidades observáveis, conhecimentos e atitudes das 

pessoas ou das organizações no desempenho de suas funções [...]. A competência 

é observável e pode ser mensurada por meio de padrões”.  
Dutra et al. 

(1998, p. 3)  
“Capacidade de a pessoa gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos e 

organizacionais da empresa se traduzindo pelo mapeamento do resultado 

esperado (output) e do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para o seu atingimento (input)”.  
Ruas  

(1999, p. 10)  

“É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em ação acontecimentos, 

habilidades e formas de atuar (recursos de competências) a fim de atingir/superar 

desempenhos configurados na missão da empresa e da área”.  
Fleury e Fleury  
(2001, p. 21)  

  

“Competência: um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo”.  

Hipólito 

(2002, p. 7)  
“O conceito de competência sintetiza a mobilização, integração e transferência de 

conhecimentos e capacidades em estoque, deve adicionar valor ao negócio, 

estimular um contínuo questionamento do trabalho e aquisição de 

responsabilidades por parte dos profissionais e agregar valor em duas dimensões: 

valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo”.  
Davis 

(2000, p.1,15)  
“As competências descrevem de forma holística a aplicação de habilidades, 

conhecimentos, habilidades de comunicação no ambiente de trabalho [...] São 

essenciais para uma participação mais efetiva e para incrementar padrões 

competitivos. Focaliza-se na capacitação e aplicação de conhecimentos e 

habilidades de forma integrada no ambiente de trabalho”.  
Zarifian 

(2001, p. 66)  
“A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saberfazer, 

de experiências e comportamentos que se exerce em um contexto preciso. Ela é 

constatada quando de sua utilização em situação profissional a partir da qual é 

passível de avaliação. Compete então à empresa identificá-la, avaliá-la, validá-la e 

fazê-la evoluir”.  
Becker et al. 

(2001, p. 156)  
“Competências referem-se a conhecimentos individuais, habilidades ou 

características de personalidade que influenciam diretamente o desempenho das 

pessoas”.   
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.  
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A Tabela 1 sistematiza diversos conceitos relacionados à “competência”. Dutra (2004) 

entende que os distintos pontos de vista identificados na literatura podem favorecer a 

construção de uma visão abrangente sobre os vários entendimentos acerca do termo.  

  

Na contemporaneidade, a noção de competência não se distancia desses conceitos, 

em face da diversidade de entendimentos. A noção de competência tem sido 

associada à conjugação dos seguintes elementos: conhecimentos, habilidades e 

atitudes. A Figura 1 mencionada por Dutra (2004) e Carbone et al. (2009) relaciona 

esses elementos.  

  

  

Figura 1  As três dimensões da competência  
Fonte: Durand, T. (1998). Forms of incompetence. Proceedings do International Conference On 

Competence-Based Management, 4. Oslo: Norwegian School of Management.  

  

Fleury e Fleury (2001), Brandão e Guimarães (2001) consideram que essas 

dimensões estão intrinsecamente relacionadas e afetam a manifestação de certa 

competência. Gramigna (2002) relaciona as dimensões da competência às partes de 

uma árvore. Assim, a copa seriam as habilidades; o tronco e galhos correspondem ao 

conhecimento; e a raiz seriam as atitudes do indivíduo no trabalho.  
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Carbone et al. (2009, p. 43), para além do mero domínio dessas dimensões, 

consideram a competência “como o desempenho expresso pela pessoa em um dado 

contexto, em termos de comportamento e realizações decorrentes da mobilização e 

aplicação de conhecimento, habilidades e atitudes no trabalho”.   

  

Deve-se considerar que, no âmbito das organizações, há demandas por distintas 

competências. Na tentativa de classificar as competências, Fleury e Fleury (2001) 

basearam-se nos seguintes tipos: a) competências gerenciais e do negócio - são 

competências que 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 - são específicas de determinado contexto de 

trabalho; c) competências sociais – representam competências necessárias para 

interagir com as pessoas em determinado ambiente. Todavia, diversos critérios de 

categorização podem ser identificados na literatura sobre o tema.  

  

As competências gerenciais representam uma categoria amplamente abordada. Elas 

são requeridas de profissionais que atuam em posições de liderança e compreendem 

distintos tipos de competências: genéricas e específicas. As genéricas são requeridas 

independentemente do cenário de atuação. As específicas, por sua vez, variam em 

função das atividades desempenhadas pelo profissional.  

  

Deve-se levar em conta que, desde o início do século passado, a atividade dos 

gerentes tem sido alvo de estudos. No âmbito da Teoria Clássica da Administração, 

Henry Fayol já discutia as funções do administrador como via para potencializar os 

esforços nos diversos níveis da estrutura organizacional. Katz, na década de 1950, 

identificou três tipos de habilidades que, segundo ele, seriam essenciais aos 

administradores. A primeira delas, a habilidade técnica, está associada ao saber fazer 

e ao domínio de conhecimentos em determinado campo de atuação. A segunda, 

denominada habilidade humana, consiste na capacidade de estabelecer relações 

harmoniosas com os diversos públicos, promovendo um clima amistoso e 

colaborativo. Trata-se de uma “habilidade” fundamental para os gestores, pois atuam 

na zona intermediária entre a alta direção e os níveis inferiores da estrutura, mediando 

conflitos, orquestrando recursos e motivando as equipes de trabalho. A terceira 
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habilidade, denominada conceitual, envolve a capacidade de empreender uma 

análise abrangente e crítica sobre a organização e as variáveis que nela interferem. 

A habilidade conceitual requer visão holística e compreensão acerca da relação 

interdepartamental.  

  

Uma análise das diversas abordagens que constituem o pensamento administrativo 

revela que, nos diversos cenários históricos e produtivos, a figura do gestor recebeu 

destaque por sua atuação determinante na condução das organizações. Assim, no 

âmbito da abordagem neoclássica, novamente a relevância dos gestores foi realçada 

em virtude do caráter pragmático dessa abordagem e de sua atuação na 

administração por objetivo (APO). No que se refere à abordagem comportamentalista, 

fortemente influenciada pela Teoria das Relações Humanas e pela Experiência de 

Hawthorne, a influência dos grupos informais na dinâmica das organizações foi 

enfatizada, assim como a atuação dos gestores nesses grupos e no processo de 

desenvolvimento organizacional. Em abordagens mais recentes, como a sistêmica e 

a contingencial, a atuação dos gestores também tem sido enfatizada, ainda que de 

forma indireta.  

  

Como mencionado, a análise da literatura especializada referencia que, há tempos, 

as “habilidades” e competências gerenciais motivaram diversos estudos (Boyatzis, 

1982; Katz, 1955; Quinn et al., 2003). Mintzberg (2004) chegou a se posicionar de 

forma crítica em relação ao processo de formação de gestores.   

  

Quinn et al. (2003) sugeriram um arcabouço teórico para a análise de competências 

gerenciais vinculadas a papéis e modelos de referência. A estrutura baseia-se no 

confronto entre modelos considerados 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. Cada um deles está relacionado 

a premissas e valores específicos que influenciam a ação gerencial. Esses modelos 

estão representados na Tabela 2.  
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Tabela 2 Características dos quatro modelos gerenciais  

  Metas racionais  Processos 

internos  
Relações 

humanas  
Sistemas abertos  

Critérios de 

eficácia  
Produtividade, 

lucro  
Estabilidade, 

continuidade  
Compromisso, 

coesão, moral  
Adaptabilidade, 

apoio externo  
Teoria 

referente a 

meios e fins  

Uma direção 

clara leva a 

resultados 

produtivos  

Rotinização leva à 

estabilidade  
Envolvimento 

resulta em 

compromisso  

Adaptação e 
inovação contínuas  
levam à aquisição e 

manutenção de 

recursos externos  
Ênfase  Explicitação de 

metas, análise 
racional e  

tomadas de 

iniciativas  

Definição de 

responsabilidades, 

mensuração, 

documentação  

Participação, 
resolução de  

conflitos e criação 

de consenso  

Adaptação política, 
resolução criativa de  
problemas, inovação  
e gerenciamento da 

mudança  
Atmosfera  Econômico- 

racional: 

“lucrolíquido”  

Hierárquico  Orientado a 

equipes  
Inovadora flexível  

Papel do 

gerente  
Diretor e produtor  Monitor e 

coordenador  
Mentor e  
facilitador  

Inovador e 

negociador/ 

mediador  
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003, p.25). Competências   

gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier.  

  

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 2 pode-se observar a abordagem proposta pelos referidos autores.   
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Figura 2 As competências e papéis dos líderes no quadro de valores competitivos.   
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003, p.17). Competências 

gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier.  

  

O modelo analítico proposto pelos referidos autores envolve oito papéis gerenciais 

relacionados a competências específicas (Tabela 3).  

  

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  

Continua  
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Tabela 3  

Papéis de liderança gerencial e suas respectivas competências-chave - conclui  

 
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  
1. Desenvolvimento e comunicação de uma visão  
2. Estabelecimento de metas e objetivos 3. 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 a sustentação da legitimidade exterior e a 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, p.25). 

Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier.  

  

Para Quinn et al. (2003), nenhum dos modelos proporciona a eficácia organizacional 

em qualquer situação, mas é necessário considerá-los como parte de um arcabouço 
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maior, no qual esse construto é chamado de quadro de valores competitivos, pois guia 

os comportamentos efetivos dos sujeitos.   

Desta 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. Cada papel compreende a três competências que ao 

mesmo tempo complementam aquelas com que fazem fronteira e contrastam com 

aquelas a que se opõem, como ilustra a Figura 2.    

  

Contudo, Quinn et al. (2003) 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 deverá combinar e equilibrálos 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 3:   

 
        
Figura 3 Os quatro perfis gerenciais eficazes.  
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Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003, p.379). Competências 

gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier.  
Os autores também delinearam quatro perfis ineficazes (Figura 4):   

  

 
Figura 4 Os quatro perfis gerenciais ineficazes.  
Fonte: Quinn, R. E., Thompson, M., Faerman, S. R., & McGrath, M. (2003, p.378). Competências 

gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier.  

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) tem sido utilizado como 

referência em diversos trabalhos acadêmicos e foi adotado, nesta dissertação, em 

função do objetivo geral da pesquisa, qual seja, analisar as competências gerenciais 

demandadas de profissionais que atuam na ARH em empresas da região de 

Divinópolis, em Minas Gerais.    

  

O desenvolvimento de competências envolve um complexo processo (Oderich, 2005) 

e tem sido amplamente debatido. A Tabela 4, elaborada por Bitencourt (2005), sinaliza 

a relação entre aprendizagem organizacional e desenvolvimento de competências, 

considerando a perspectiva adotada por diversos autores.    

  

  
    

      



33  

  

  

  

  

Tabela 4 Relação entre as abordagens de aprendizagem organizacional e 

desenvolvimento de competências  

Autores   Aprendizagem  Competência  
Organizacional  

 

Kolb (1971)   Ciclo vivencial   Ação e reflexão    

Argyris (1992)   Teoria assumida e em uso Erro   
“Incompetência Hábil”  

Double loop learning   

Práticas de trabalho voltadas para resultados 
(o que as diferencia do  
tratamento de potencial)   
Experiências de insucessos para formação 

e consolidação de competências mais 

efetivas   

Senge (1990)   Domínio pessoal   
Modelos mentais   
Trabalho em equipe   
Objetivo compartilhado   
Raciocínio sistêmico   

Autodesenvolvimento   
Reflexão em ação   
(reconhecimento, atributos desenvolvidos e  
necessidades de desenvolvê-los, busca de 
alternativas)   
Interação   
Especificidade e atributos de competência 
autênticos  (significado)   
Desenvolvimento e formação integral de 

gestores   

Swieringa e Wierdsma 

(1992)   
Regras, insights e princípios   Compreensão,  valores  e  ação  como  

elementos fundamentais para pensar  em 

competência   

Nonaka e Takeuchi  
(1997); Drejer e Riís   

(1999)   

Conhecimento tácito e explícito  Sistematização  e  disseminação  de  
conhecimento e competência do plano 

individual e coletivo   

Sitkin (2000); Leonard  
Barton (apud Drejer e   

Riís (1999)   

Práticas formais e informais   Interação humana    
Construção de competências individuais e 

coletivas   

Fonte: Bitencourt, C. C. (2005). Gestão de competências e aprendizagem nas organizações. São   

Leopoldo: Unisinos.  

  

De forma geral, os autores consideram a relevância da aprendizagem e a interferência 

de diversos fatores (Bitencourt, 2004; Le Boterf, 2003; Lima, 2013;  

Lima, Barbosa & Cintra, 2015; Sant’Anna, 2002; Zarifian, 2001). Para Le Boterf (2003), 

o desenvolvimento de competências profissionais envolve aspectos relacionados à 

pessoa (sua biografia, socialização), sua formação educacional e sua experiência 

profissional. Kilimnik, Sant’anna e Luz (2004), Fischer, Fleury e Urban (2008) e Lima 
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(2013) explicam que as competências são exercidas em contextos específicos e são 

influenciadas por aspectos como cultura organizacional e modelo de gestão.   

  

Isso posto, este estudo discute as competências requeridas dos profissionais de ARH 

em empresas da região de Divinópolis, em Minas Gerais. Trata-se de uma proposta 

coerente em virtude das mudanças ocorridas no local e nas demandas da área. Em 

sintonia com o objetivo de pesquisa, a próxima seção aborda aspectos relativos à 

gestão de recursos humanos nas organizações.  

  

2.2 Gestão de recursos humanos: trajetória e papéis  

  

Mudanças ocorridas nos cenários econômico, político e cultural associadas às 

evoluções tecnológicas têm exercido pressões sobre as organizações. A globalização, 

marcada por um forte processo de abertura econômica, alterou os padrões de 

produção e a característica do trabalho em diversos segmentos. Nesse As 

organizações, então, direcionaram esforços para alcançar índices mais elevados de 

qualidade e de sustentabilidade. Em face de constantes mudanças, elas foram 

forçadas a rever práticas e a buscar sintonia entre estratégias e ações por meio da 

atuação da ARH.  

  

As atividades relacionadas à gestão das pessoas na organização tornaram-se 

relevantes para o alinhamento de esforços nos diversos níveis da estrutura por meio 

de funções como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

remuneração e valorização dos empregados (Dutra, 2004).   

  

A gestão de recursos humanos nas organizações assumiu, ao longo do tempo, 

formatos e práticas distintas. A literatura revela esforços de diversos autores que se 

empenharam na caracterização da trajetória histórica da ARH. Embora seja possível 

identificar, na literatura, diversas formas de categorizar a evolução da gestão de 

recursos humanos no Brasil, a Tabela 5 expõe a versão adotada por Wood Jr.  

(1995).  
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Tabela 5 Gestão de recursos humanos no Brasil  

PERÍODO   FASE   CARACTERÍSTICAS    

 Antes da década de 

1930   
Pré-

jurídicopartidária  
 - Inexistência de legislação trabalhista e de uma área 

específica. - Funções descentralizadas.   

 Décadas de   
1930 a 1950   

Burocrática  - Surgimento da Legislação Trabalhista.  
- Surgimento do Departamento de Pessoal para atendimento 

das exigências legais.   

Décadas de  

1950 a 1960   
Tecnicista  - Implantação da indústria automobilística    

- Implementação dos subsistemas de recursos humanos.   
- Preocupação crescente com desempenho e eficiência.   

Meados da década 

de 1960 a 1970  
Sistêmica  - Surgimento das gerências de recursos humanos e dos 

responsáveis por relações industriais.   
- Integração dos enfoques comportamental, administrativo e 

da estrutura.   

Décadas de  
1980 e 1990   

  

Estratégica  

  

- Mudanças profundas.    
- Descentralização de funções.  
- Surgimento do movimento da qualidade.  
- Diversidade dos enfoques.  

Fonte: adaptado de Wood Jr., T. (Org.). (1995). Mudança organizacional: aprofundando temas atuais  
em administração. São Paulo: Atlas  

  

A evolução da ARH no Brasil teve origem no primeiro governo do Presidente Getúlio 

Vargas, na década de 1930. A criação do Ministério do Trabalho e a promulgação de 

um conjunto de leis representou um passo decisivo para que as empresas 

envidassem esforços para controlar a aplicação da legislação em vigor. O 

Departamento de Pessoal ganhou, assim, evidência no cenário organizacional.  

  

Na década de 1950, emergiu a fase denominada “tecnicista”, que foi marcada, 

sobretudo, pela aquisição de práticas de gestão forjadas em outros países. Elas foram 

adquiridas em função da instalação das montadoras de automóveis no Brasil. Nessa 

fase, foram privilegiados os subsistemas de ARH e seus processos, visando ao no 

desempenho e à eficiência.  

  

A partir da década de 1960, consolidou-se a profissionalização da ARH, com a 

implantação de áreas específicas de recrutamento, treinamento e cargos e salários. 

A ênfase incide na figura do gerente de relações industriais e, posteriormente, no 
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gerente de recursos humanos. À luz da abordagem sistêmica, buscava-se integração 

entre os enfoques comportamental, administrativo e estrutural, em decorrência das 

adversidades que caracterizaram o quadro empresarial.   

No final da década de 1980, entrou em cena o conceito de gestão estratégica de 

recursos humanos com foco no alinhamento entre as práticas de gestão de pessoal e 

as estratégias organizacionais, conforme explicou Zarifian (2001). Fleury e Fleury 

(2001) entendem que essa conexão demanda articulação entre diretrizes e ações, 

além de processos de aprendizagem. Deve-se levar em conta que, na década de 

1980, houve especial interesse em desvendar a cultura e as práticas de produção 

japonesas. Esse direcionamento foi motivado pela necessidade de alavancar a 

produtividade e estimular práticas para a melhoria contínua de processos, produtos e 

serviços. Diante da acirrada competição entre as empresas, interessavam alternativas 

capazes de contribuir para o engajamento dos trabalhadores e para a melhoria da 

performance produtiva.   

  

Marras (2011), sobre a evolução da área, identificou cinco diferentes fases evolutivas, 

a saber: contábil (antes de 1930), legal (1930 a 1950), tecnicista (1950 a 1965), 

administrativa (1965 a 1985) e estratégica (1985 a atual). A fase contábil caracterizou-

se pela preocupação com custos relacionados à aquisição e à manutenção da mão 

de obra. Já a fase legal foi marcada pela ênfase no controle e fiscalização das 

atividades por meio da atuação do chefe de pessoal. Na fase tecnicista, ocorreu, no 

Brasil, a implantação do modelo de gestão americano e foram criadas funções como: 

treinamento, recrutamento e seleção, entre outros. Na fase administrativa, houve 

intensa atividade sindical e de reivindicações que contribuíram para certa 

humanização das práticas relacionadas à área. Por fim, a fase estratégica foi marcada 

pela introdução de programas estratégicos alinhados às diretrizes estabelecidas pela 

empresa.   

  

No limiar do século XXI, diante das profundas e rápidas transformações na esfera do 

trabalho, as organizações passaram a enfrentar o desafio de conjugar 

adequadamente as dimensões técnica e humana do âmbito organizacional. Nessa 

direção, mereceram atenção os subsistemas da gestão de pessoas, os traços da 

cultura organizacional e as práticas formais e informais influentes na dinâmica 
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produtiva. Nessa perspectiva, a gestão de pessoas emergiu como importante vetor 

para a execução das atividades organizacionais e obtenção de resultados. Iluminado 

pela ótica estratégica, Gil (2009, p. 17) define gestão de pessoas como “função 

gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o 

alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais”.  Em sintonia com 

Becker et al. (2001), o referido autor considera que a ARH passou a desempenhar 

uma função estratégica abrangente ao ser convocada a justificar sua existência na 

estrutura organizacional por meio de resultados concretos. É nesse sentido que a 

ARH adquiriu papel de parceiro estratégico do negócio. Marras (2011) opina que, no 

sistema tradicional, a bagagem do gestor de recursos humanos estava intimamente 

ligada à vivência e à experiência. Nesse prisma, ele era visto como mero prestador 

de serviços, responsável por diversos subsistemas e com habilidades para defender 

interesses da empresa e do empregado.  

  

Diferentemente do sistema tradicional, na abordagem estratégica os gerentes da ARH 

são considerados profissionais determinantes para a manutenção da cultura de 

aprendizagem e inovação (Knapik, 2008). A visão da ARH como área estratégica 

revela-se decisiva para a busca de alternativas voltadas para o crescimento e a 

expansão dos negócios, principalmente quando o objetivo é o mercado global 

(Alcântara, 2014).  

  

A compreensão da abordagem estratégica aplicada à gestão de pessoas implica o 

resgate de considerações inerentes ao campo da estratégica organizacional. A 

literatura sobre estratégia é extensa e contempla distintas linhas teóricas 

(Albuquerque, 2002; Hitt, Ireland & Hoskisson, 2008; Porter, 1989). Para Hitt et al.  

(2008, p. 4), a estratégia pode ser definida como “um conjunto integrado e coordenado 

de compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter 

vantagem competitiva”.   

  

Porter (1989) considera que a estratégia envolve ações ofensivas ou defensivas que 

são direcionadas para maximizar o retorno dos investimentos e resultados do negócio. 

Embora haja distintos entendimentos sobre estratégia, ela tem sido frequentemente 

associada ao conjunto de iniciativas que visam à construção de uma posição 
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privilegiada no mercado ou à obtenção de uma vantagem competitiva em relação aos 

concorrentes da empresa.  

  

A perspectiva estratégica tem sido apresentada e sustentada por diversos autores tais 

como Ulrich (1998) e Becker et al. (2001). Albuquerque e Leite (2009) advertem que o 

caráter estratégico dos sistemas de gestão de recursos humanos (RH) que emergiram 

na década de 1980 acabou constituindo um critério de efetividade. Na tentativa de 

clarificar alguns aspectos sobre eles, Albuquerque (1987) empreendeu estudo que 

sinalizou a demanda por formulação da estratégia empresarial, definição da filosofia 

gerencial, planejamento do processo de desenvolvimento organizacional e 

posicionamento da organização frente ao mercado externo.   

  

Em relação à definição de gestão estratégica de pessoas, há diversas possibilidades. 

Leite (2008, p. 16) conceitua a gestão estratégica de pessoas como o estudo do 

conjunto de políticas, práticas e instrumentos, definidos por uma organização para 

pautar o comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho 

e busca a interação interdisciplinar para a compreensão do comportamento 

organizacional. Fleury e Fischer (1998) afirmam que a partir de um enfoque sistêmico 

e estratégico, a gestão de pessoas é compreendida como um conjunto de políticas e 

práticas definidas por uma organização para orientar o comportamento humano e as 

relações interpessoais no ambiente de trabalho.   

  

Albuquerque (2002) admite que existem duas estratégias básicas de recursos 

humanos, que se contrapõem: estratégia de controle e estratégia de 

comprometimento das pessoas com os objetivos organizacionais. Na primeira, os 

empregados são vistos como números, custos e fator de produção, que devem ser 

mandados e controlados para que possam desempenhar bem suas funções. Na 

segunda estratégia, as pessoas são vistas como parceiras no trabalho. Nesta a 

empresa deve investir para conseguir os melhores resultados empresariais, ou seja, 

o comprometimento dos colaboradores está intimamente relacionado ao aumento de 

desempenho. Becker et al. (2001) esclarecem que, para se adequarem às exigências 

do contexto estratégico, os gestores deveriam enfrentar o desafio de atuar como 
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parceiros na gestão organizacional e deveriam realizar suas atividades de forma 

sinérgica visando à obtenção de resultados para a organização.   

  

Evans, Pucik & Barsoux (2002) verificaram que a gestão de RH assume diferentes  

“faces” que podem ser evidenciadas em três dimensões: navegador, parceiro de 

mudanças e construtor. O “navegador” envolve iniciativas relacionadas à gestão de 

pessoas conectadas com a estratégia corporativa por meio de ações decisivas ( tais 

como capacitação, valorização, reconhecimento). Nessa ótica, o RH pode contribuir 

para a criação de contextos organizacionais que permitam aos indivíduos aplicar suas 

competências no exercício de suas funções, contribuindo para que a organização lide 

mais efetivamente com ambiguidades e incertezas. Na segunda “face”, “parceiro de 

mudança”, o RH busca contribuir com estratégias de gestão de pessoas que 

possibilitem a organização melhor se adaptar ao ambiente externo. Dessa forma, o 

RH deve envolver os gerentes de linha responsáveis pela execução das mudanças 

internas necessárias às novas estratégias. Na face denominada “construtor”, os 

autores propõem a integração das partes de RH com as demais funções da empresa 

(finanças, marketing, operações, logística, etc.), focando a perspectiva interna.   

  

Após revisão da literatura nacional Tanure, Evans & Pucik (2007) identificaram outra  

“face” do RH, denominado de “executor”. A inclusão dessa dimensão no modelo inicial 

é importante para sua adequação ao contexto brasileiro, pois diversas empresas no 

país possuem um RH que se restringe ao exercício de funções operacionais, sendo 

seu papel predominantemente “legal” e “fiscalizador”.   

  

Diante da complexidade inerente às organizações e às diversas possibilidades de 

configuração da ARH, Ulrich (1998) propôs quatro papéis para os profissionais de RH, 

a saber: administração de estratégias de RH, cujo fim é o ajuste das estratégias de 

RH à estratégia organizacional; administração de infraestrutura da empresa, que 

enfatiza esforços de reestruturação de processos; administração da contribuição 

dos funcionários, que consiste nas atividades de ouvir e responder aos funcionários; 

administração da transformação e da mudança, que priorizada esforços orientados 

para transformação e mudança. A Figura 5 traz os diversos papéis considerados por 

Ulrich (1998).   
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Figura 5 Modelo de múltiplos papéis.  
Fonte: Ulrich, D. (1998, p. 40). Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores 

resultados. São Paulo: Futura.   

  

Os quatro papéis propostos, na ótica do referido autor, podem ser exercidos 

simultaneamente em dosagens variadas de acordo com a ambiência da organização. 

Dessa forma, não são excludentes, mas complementares. A equalização dos diversos 

tipos de papéis é desejável e envolve perspectivas de curto e longo prazo.  Deve-se 

levar em conta que a atuação dos responsáveis pela gestão de pessoas nas 

organizações é essencial no que se refere não somente à manutenção de um ou mais 

desses papéis, mas, principalmente, à operacionalização das estratégias da empresa. 

Nessa direção, Becker et al. (2001, p. 24) afirmam que “a capacidade de executar a 

estratégia pode ser mais importante do que a estratégia em si.  

  

A partir do referencial teórico apresentado nesta pesquisa, pode-se notar a relevância 

da questão das competências no mundo do trabalho e as diversas caricaturas que a 

ARH assumiu ao longo do tempo. Trata-se de uma área cujas demandas se renovam 

a partir das pressões e necessidades impostas pelo panorama organizacional. Os 

profissionais que nela atuam, portanto, devem desenvolver certas competências que 

lhes possibilitem atuar em sintonia com as diretrizes e objetivos do negócio. Revendo 

os apontamentos anteriores, torna-se evidente a relevância do objetivo de pesquisa 

estabelecido nesta dissertação.  

  

Na sequência, o próximo capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados 

na pesquisa.  



41  

  

  

3 Procedimentos Metodológicos  

  

A pesquisa realizada teve por objetivo geral analisar as competências gerenciais 

demandadas na ARH em empresas da região de Divinópolis, em Minas Gerais. Para 

tanto, foram adotados os procedimentos metodológicos descritos neste capítulo.    

  

3.1 Caracterização da pesquisa e coleta de dados  

  

Foi realizada pesquisa descritiva de natureza qualitativa. 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”.  

  

A investigação envolveu profissionais que atuam na ARH em empresas localizadas 

na região de Divinópolis, no estado de Minas Gerais. Eles foram selecionados de 

forma intencional com base no critério de acessibilidade. O pesquisador recorreu à 

rede de contatos pessoais, já que atua na área há mais de 15 anos.   

  

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 à flexibilidade e foco externo, destaca 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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A estrutura do questionário envolveu questões acerca das competências gerenciais 

demandadas, contexto da ARH e variáveis demográficas. Para mapeamento das 

competências demandadas, 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 da área. Posteriormente, o questionário foi disponibilizado na plataforma 

Google Docs durante os meses de fevereiro e março de 2019. O link de acesso foi 

enviado para 70 potenciais respondentes. No final do período, foram obtidos, no total, 

48 questionários válidos.  

  

No processo investigativo, também foram realizadas oito entrevistas presenciais e 

semiestruturadas durante o primeiro bimestre de 2019. A entrevista semiestruturada 

favorece a interação dos sujeitos no processo de coleta de dados (Richardson, 1999). 

Triviños (1987) entende que, por meio dela, o informante tem a possibilidade de 

discorrer sobre suas experiências a partir do objetivo principal proposto pelo 

pesquisador e que as questões elaboradas para a entrevista levam em conta o 

embasamento teórico da investigação, além de informações detidas pelo pesquisador.  

  

As entrevistas tiveram duração média de 60 minutos e foram gravadas e transcritas, 

com o consentimento dos entrevistados. A identidade dos sujeitos foi preservada, 

tendo sido devidamente orientados a respeito da natureza do estudo. Eles assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A).  

  

3.2 Análise de dados  

  

A análise realizada na pesquisa envolveu dados de natureza qualitativa e quantitativa. 

Collis e Hussey (2005) preconizam que a utilização de dados dessa natureza 

enriquece o processo investigativo, podendo ser utilizada de forma complementar na 

análise de determinado fenômeno.    

  

Os dados qualitativos foram apurados pela transcrição do conteúdo das entrevistas. 

Os dados foram examinados à luz da análise de conteúdo, tendo sido empregada a 

modalidade denominada análise temática (Bardin, 2011). O procedimento analítico 
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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.   

  

A Tabela 6 mostra a relação entre os objetivos específicos da pesquisa e as 

respectivas categorias temáticas. Finalmente, procedeu-se ao tratamento e à 

interpretação dos dados.  

  

Tabela 6 Referenciais da análise temática  

Objetivos Específicos  Categorias Temáticas  
Caracterizar o contexto da área de recursos 
humanos em empresas da região de  
Divinópolis-MG.  

  

- configuração da ARH  
- papel da ARH  
- processos da ARH  
- atribuições do gerente da ARH  
- esfera de atuação do gerente ARH  
- fatores influentes na ARH   

Mapear as competências requeridas dos 

profissionais que atuam na ARH, tendo como 

referência a abordagem de Quinn et al. (2003).  

- conceito de competência   
- competências demandadas  

  
Identificar as fontes utilizadas para o 

desenvolvimento de competências profissionais.  
- fontes para desenvolvimento de competências  

Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Os dados quantitativos apurados na pesquisa foram tratados por meio de estatística 

descritiva, tendo sido utilizado o cálculo da média, mediana, desvio-padrão e 

percentagem, com utilização do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).   

  

A Tabela 7 apresenta a síntese da metodologia da pesquisa.  
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Tabela 7 Síntese da metodologia  

Coleta de Dados  
 Objetivos Específicos  Tratamento de Dados  

Caracterizar o contexto da área de recursos 

humanos, em empresas da região de 

Divinópolis-MG.  

Entrevista e 
questionário.  

  

Análise temática e estatística 
descritiva.  
  

Mapear as competências requeridas dos 

profissionais que atuam na ARH, tendo 

como referência a abordagem de Quinn et 

al. (2003).  

Entrevista e 
questionário.  

  

Análise temática e estatística 
descritiva.  

  

Identificar as fontes utilizadas para o 

desenvolvimento  de  competências 

profissionais.  

Entrevista e 
questionário.  

  

Análise temática e estatística 
descritiva.  

  

 
  

O próximo capítulo contempla a análise de dados e as considerações sobre os 

resultados da pesquisa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fonte :  elaborada  pelo autor .   
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4 Análise das Competências Gerenciais Demandadas na Área de Recursos  

Humanos  

  

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa conforme os objetivos específicos 

que orientaram a investigação. Em primeiro lugar, caracteriza a área de recursos 

humanos em empresas da região de Divinópolis-MG. Em segundo lugar, apresenta o 

mapeamento das competências requeridas dos profissionais que atuam na ARH, 

tendo como referência a abordagem de Quinn et al. (2003). Em terceiro lugar, 

descreve as fontes utilizadas para o desenvolvimento de competências.  

  

4.1 Caracterização dos Profissionais de Recursos Humanos Pesquisados  

  

A seguir, tem-se a caracterização dos respondentes com base nos seguintes critérios 

de estratificação: sexo, faixa etária, nível de formação, área de formação, cargo, 

tempo no cargo, tempo na empresa, número de subordinados e tempo de experiência 

na ARH.  

  

Participaram da pesquisa 48 profissionais que atuam na ARH em empresas da região 

de Divinópolis-MG. Os sujeitos de pesquisa estão alocados em posições gerenciais 

ou na interface delas. Do total, 47 respondentes indicaram o sexo. Observou-se que 

83% deles são do sexo feminino e apenas 17% são do sexo masculino.   

  

Na sequência, a Figura 6 mostra a distribuição dos respondentes por faixa etária.  
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Figura 6 Faixa etária dos respondentes.  
Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Com base nos dados da Figura 10, é possível inferir que a maioria dos respondentes 

(73%) está situada na faixa etária de 20 a 40 anos, sendo que 49% deles têm idade 

entre 20 e 30 anos. Os dados revelam que se trata de público relativamente, jovem.  

  

A Figura 7 contém o nível de formação dos respondentes.   

  
Figura 7 Nível de formação.  
Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Com base na Figura 7, nota-se que a totalidade de respondentes (100%) concluiu o 

ensino superior. Significativa parcela (65%) concluiu cursos de pós-graduação em 
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nível lato sensu como especialização ou Master of Business Administration (MBA), 

enquanto apenas 6% dos respondentes concluíram curso de mestrado.  

  

A Figura 8 acentua a distribuição dos respondentes de acordo com a área de formação.  

  

  
Figura 8 Área de formação dos respondentes.  
Fonte: elaborada pelo autor.  

  

A Figura 8 registra que a maioria dos respondentes (64%) tem formação na área 

comportamental. Os dados da pesquisa revelaram que os respondentes fizeram 

cursos de Psicologia (29) e Pedagogia (1). Parcela equivalente a 36% dos 

respondentes tem formação na área de gestão e concluiu cursos de Administração 

(nove), Recursos Humanos (seis) e Ciências Contábeis (dois). Dos respondentes que 

indicaram a área de formação, três têm formação na área de gestão e também na 

área comportamental. Deve-se levar em conta que, tradicionalmente, os cargos de 

liderança na ARH eram ocupados por profissionais com formação na área 

comportamental. O predomínio deles no público pesquisado confirma essa tendência.  

  

  

  

Na Figura 9 vê-se a distribuição dos respondentes por cargo.  
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Figura 9 Cargos dos respondentes.  
Fonte: elaborada pelo autor.  

  

A Figura 9 evidencia que uma parcela equivalente a 42% (19) dos respondentes ocupa 

posição de liderança nas empresas em que atuam e está alocada em cargos com as 

seguintes denominações: gerente, coordenador ou supervisor. Percentual 

correspondente a 39% ocupa o cargo de analista de RH; 6% (três) atuam como 

consultor; 6% (três) como psicólogo organizacional; e os demais, 6% (três), atuam 

nos cargos de coaching e auxiliar.  

  

Acompanha-se na Figura 10 o tempo de atuação do respondente no cargo.   

  

  
Figura 10 Tempo no cargo atual.  
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Fonte: elaborada pelo autor.  

  

A Figura 10 evidencia que uma parcela equivalente a 37% (17) dos respondentes está 

no cargo entre um e cinco anos, enquanto 22% (10) ocupam o cargo há, no mínimo, 

5,1 anos e, no máximo, há 10 anos. Parcela equivalente a 20% (nove) está no cargo 

há mais de 10 anos. Portanto, 42% (19) dos respondentes estão no cargo há, no 

mínimo, 5,1 anos. Apenas 22% (10) estão no cargo há menos de um ano. Os dados 

deixam claro que, de forma geral, trata-se de um público constituído de profissionais 

com experiência no cargo.  

  

A seguir, a Figura 11 ilustra o tempo de atuação na empresa.  

  

  
Figura 11 Tempo de atuação na empresa.  
Fonte: elaborada pelo autor.  
A Figura 11 indica que, em relação ao tempo de atuação na empresa, uma parcela 

equivalente a 48% (21) dos respondentes está no intervalo de 1,1 a cinco anos e 20% 

(nove) no intervalo de 5,1 a 10 anos. Parcela equivalente a 9% (quatro) atua na 

empresa há mais de 10 anos. Ressalta-se que 29% dos respondentes estão na 

empresa há pelo menos 5,1 anos. Apenas 23% (10) têm menos de um ano de 

empresa. Nota-se que o público pesquisado é construído de profissionais com 

razoável experiência e que, portanto, conhecem a organização.   

  

A Figura 12 exibe o número de subordinados dos respondentes.  
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Figura 12 Número de subordinados.  
Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Na Figura 12, significativa parcela (79%) dos respondentes tem até 10 subordinados; 

9% têm entre 11 e 20 subordinados; 5% têm de 21 a 30 subordinados. Destaca-se 

que 7% dos respondentes têm mais de 100 subordinados e, portanto, ocupam 

posições de destaque nas empresas em que atuam.  

   

Na Figura 13 verifica-se o tempo de experiência dos respondentes na ARH.  

  

  

  

  
  
Figura 13 Tempo de experiência na ARH.  
Fonte: elaborada pelo autor.  
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De acordo com a Figura 13, a maioria dos respondentes (40%) tem entre um e cinco 

anos de experiência na ARH. Significativa parcela (37%) tem, no mínimo, 10 anos de 

experiência; 18% têm entre seis e 10 anos. Apenas 5% têm menos de um ano de 

experiência. Portanto, 55% dos respondentes têm, no mínimo, seis anos de 

experiência na ARH. Os dados mostram que, de forma geral, os respondentes são 

profissionais com trajetória na área e que detêm considerável experiência.  

  

Segundo mencionado, na pesquisa oito profissionais foram entrevistados. Na 

sequência, as Tabelas 8 e 9 mostram a caracterização desses sujeitos.  

  

Tabela 8 Caracterização dos entrevistados quanto a idade, sexo, nível e área de 

formação  

 
Entrevistado Idade  Sexo  

E1  26  Feminino  

E2  29  Feminino  

E3  

  

31  

  

Feminino  

  

E4  25  Masculino  

E5  -  Masculino  

 Nível de Formação  Área de Formação  

 
 Superior   Recursos Humanos e Psicologia  

 Superior   Gestão de Recursos Humanos  

 Especialização/MBA   Psicóloga e Administradora - MBA  
   Liderança e Gestão de Pessoas  

 Superior   Psicologia Institucional  

 Superior   Administração  

Tabela 9 Caracterização dos entrevistados quanto ao cargo, tempo e ramo de 

atuação  

E6  40  Feminino  Especialização/MBA  Psicóloga Organizacional   

E7  50  Feminino  Especialização/MBA  MBA Liderança e Gestão de Pessoas  

E8  25  Feminino  Especialização/MBA  Psicóloga   

  

E1  Assistente de RH  6  4  0,3  Desenvolvimento de software  

E2  Assistente de RH  2,3  4  2,3  Indústria calçadista  
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Ramo de atuação  

  

Conforme a Tabela 8, do total de entrevistados (oito), seis são do sexo feminino e dois 

do masculino. Em relação à idade, quatro estão na faixa etária de 20 a 29 anos; os 

demais têm idade superior a 30 anos. Pode-se observar que, em relação ao ramo de 

atuação e ao cargo, há diversidade (Tabela 9). Seis entrevistados estão no cargo há 

no mínimo um ano, sendo que três deles estão no cargo há mais de 18 anos.   

  

4.2 Contexto de atuação dos profissionais da ARH   

  

A caracterização do contexto de atuação dos profissionais que participaram da 

pesquisa teve como referência as seguintes categorias analíticas, de acordo com o 

descrito na Figura 14: configuração e papel da ARH; processos (recrutamento e 

seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação, remuneração); atribuições, esfera 

de atuação e fatores influentes na atividade.  

  

Em relação à configuração da ARH, os dados da pesquisa salientaram certa 

fragilidade estrutural. Os seguintes fragmentos são esclarecedores:   

  

A área de recursos humanos não é estruturada, existem os processos de 
recrutamento e seleção de candidatos, alguns treinamentos. A parte do 
departamento de pessoal é considerada RH (E2),  
  

Ela é configurada apenas em alguns aspectos [...] recrutamento e seleção, [...] 
treinamento e desenvolvimento. O endomarketing também que é muito forte 
(E3).  
Está em processo de implementação e implantação. Está caminhando! (E4).  

  

E3  Analista de RH  6  2  2  Desenvolvimento de software  

E4  Analista de RH  3  0,8  0,8  Indústria de alimentos  

E5  Coordenador  -  7,3  7,3  Setor educacional  

E6  Consultora  18  6  18  Indústria calçadista  

E7  Gerente de RH  18  1,5  18  Setor atacadista  

E8  Analista de treinamento  18  2  1  Setor varejista  

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

Entrevistado   
    

Cargo   
    

Tempo (anos)   
na  

ARH   
na  

empresa    
no  

cargo   
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Pôde-se notar que a configuração da ARH comporta, basicamente, atividades de 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento (E3 e E7).   

  

Apurou-se que, em algumas empresas, a ARH tem configuração restrita e relacionada 

ao modelo tradicional. Essa característica tem sido amplamente reconhecida por 

diversos autores (Ulrich, 1998; Dutra, 2002; Marras, 2011).  

  

Sobre o papel da ARH nas empresas, como mostra a Figura 14, parcela equivalente 

a 60% (29) dos pesquisados considerou a atuação da ARH estratégica para o negócio. 

Todavia, 40% (19) dos inquiridos admitiram que a ARH tem atuação operacional e 

burocrática.  

  

  

Figura 14 Atuação da ARH.  
Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Alguns entrevistados sinalizaram que a área tem tido postura mais operacional, em 

detrimento de um envolvimento estratégico com os objetivos organizacionais, em 

sintonia com os apontamentos efetuados em relação à configuração da área. As falas 

a seguir elucidam tal constatação:   

  

[a ARH é] operacional, não participa de nenhuma reunião estratégica e não tem 
autonomia para realizar atividades (E2).  

  



54  

  

  

[atuação] operacional porque todas as orientações vêm da matriz, em Belo 
Horizonte. As unidades apenas desenvolvem papel intermediador e 
operacional (E5).   

  

A entrevistada 6, que é consultora de empresas, fez a seguinte afirmativa: "eu percebo 

que são empresas muitos focadas no RH operacional, que priorizam processos de 

recrutamento, seleção e treinamentos. Eles, muitas vezes, não são mapeados da 

forma adequada”.  

  

Os dados obtidos reforçam os apontamentos de diversos autores (Becker et al., 2001; 

Dutra, 2002; Marras, 2011; Ulrich, 1998; Ulrich et al., 2011), que admitem a existência 

de estruturas tradicionais e, em certa medida, relacionadas ao modelo burocrático que 

prioriza atividades mais operacionais.  

  

A pesquisa acusou que, em algumas empresas, a ARH transita entre o operacional e 

o estratégico, como comprovam os trechos a seguir:  

  

A atuação da ARH é estratégica. Participamos de reuniões gerenciais com a 
diretoria; somos envolvidos em todos os projetos da empresa (E7).  
  

[a atuação da ARH] acaba sendo um pouco operacional e um pouco estratégico 
(E4).  
  

Os dois [operacional e estratégico], pois atuamos de forma operacional em 
lojas, mas de forma estratégica em relação ao negócio (E8).  

  

Outro aspecto evidenciado é que o papel da ARH (operacional ou estratégico) parece 

não estar associado ao porte da empresa, como sublinhou uma das entrevistadas que 

atuam como consultora de empresas.  

  

Nessa primeira empresa, de grande porte, tentam ser RH estratégico, mas 
estão focados na execução dos processos, demandas de preenchimento de 
vagas e treinamentos. Contudo, não há uma visão de desenvolvimento das 
pessoas. A segunda empresa que é menor, possui, aproximadamente, 76 
funcionários, atua na indústria, na cidade de Nova Serrana. Nessa empresa, o 
ambiente é menor e o diretor tem uma visão muito ampla sobre recursos 
humanos e sobre o que ele almeja. Nela, há mais ações estratégicas que na 
empresa maior (E6).  
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Contudo, como afirmaram alguns entrevistados, a atuação da ARH é afetada por 

aspectos como cultura organizacional e estrutura hierárquica, como se pode observar 

nos seguintes trechos:  

  

[na atuação da ARH] prevalece o foco operacional, por causa da cultura da 
empresa e visão da presidência (E4).  
  

[A ARH tem] um trabalho muito operacional, de cima para baixo, muito 
verticalizado (E6).   

  

Nesse sentido, em conformidade com a literatura sobre gestão, prevalece a visão de 

que a dinâmica organizacional é influenciada por aspectos que modelam a empresa 

(Dutra, 2002; Lima, 2013; Marras, 2011).   

  

A seguir, tem-se a descrição dos processos realizados pela ARH nas empresas onde 

atuam os entrevistados. A Tabela 10 refere-se ao processo de recrutamento e 

seleção.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  
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Tabela 10 Caracterização do recrutamento e seleção  

 Recrutamento e Seleção  

E1  Primeiro fazemos a divulgação da vaga por meio de empresas parceiras que fazem a coleta e a 

triagem de currículo. Depois realizamos o processo de recrutamento aplicando testes e 

dinâmicas. Por fim, selecionamos os candidatos e enviamos aos gestores para a escolha do(s) 

candidato(s).  
E2  O assistente de RH é o responsável por todos os processos de RH. O diretor passa a demanda 

(contratação ou substituição) e o responsável executa os procedimentos. Não há processos, 

nem políticas estipuladas.  
E3  Vai desde uma conversa com o responsável pela ARH até finalizar com a escolha do Chief 

Executive Officer (CEO). Então o processo seletivo é assim, [...] tem uma etapa com o analista 

de RH, outra com o gestor da área demandante, a terceira etapa envolve uma atividade. Não 

trabalhamos com a aplicação de testes psicológicos, fazemos uma apuração acordada com 

perfil exigido pela vaga. O nosso processo é muito mais tecnológico: não trabalhamos com o 

envio de currículo físico, somente com aqueles cadastrados no portal da empresa.  
E4  Nós temos um banco de currículos de cada loja e os separo por bairro [...]. A gente faz a triagem 

de acordo com o perfil da vaga e descrição de cargos. Procuro fazer todos os processos 

seletivos baseados nas competências exigidas pelo cargo. A gente aplica testes de avaliação 

de perfil, como o Disc e uma avaliação do coaching. Não aplicamos teste psicológico, pela falta 

de tempo e porque o teste demanda um tempo e uma estrutura e a gente não tem isso. O 

processo seletivo aqui está dividido em cinco etapas: preenchimento do formulário de solicitação 

de emprego, entrevista coletiva, avaliação psicológica, entrevista individual e entrevista com a 

liderança. Todas as etapas são realizadas em apenas um dia.  
E5  Todos os processos supracitados são desenvolvidos por BH. A unidade em que atuo possui 

autonomia somente para solicitar treinamentos operacionais, realizar avaliação de desempenho 

e dar feedbacks a funcionários.   
E6  A primeira coisa é avaliar a demanda, [...] a descrição de cargo e o levantamento das 

competências técnicas e comportamentais. Não se utiliza teste psicológico com frequência, 

depende muito do nível de cargo.  
E7  O gerente disponibiliza uma REP que é uma requisição de pessoa e envia ao Recursos 

Humanos. De acordo com o perfil, a gente abre a vaga, às vezes o recrutamento é interno ou 

externo. Trabalhamos com a aplicação de teste e dinâmicas, nós fazemos em duas etapas e a 

gente seleciona os melhores candidatos e manda para o gerente definir junto com a ARH.  
E8  O processo envolve divulgação da vaga, avaliação e testes de seleção.  

Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Na Tabela 10 constata-se que as empresas adotam práticas distintas com diferentes 

graus de complexidade. De forma geral, a ARH conduz e participa das atividades 

relacionadas a recrutamento e seleção. Na fala do entrevistado 4, fica evidente que a 

agilidade no recrutamento e seleção é um aspecto decisivo e valorizado pela 

empresa, que envida esforços e realiza todas as etapas do processo em um só dia. 

Pode-se notar que, em alguns casos, o processo conta com a participação de outros 

atores organizacionais, porém a escolha do candidato é realizada pelo gerente da 

área demandante. A entrevistada 3 admitiu que, na empresa em que atua, o processo 

é caracterizado pela utilização de recursos tecnológicos. As empresas, porém, 
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adotam práticas tradicionais de recrutamento e seleção e ainda não revelam 

iniciativas inovadoras.  

A seguir, a Tabela 11 refere-se ao processo de treinamento.  

  

Tabela 11 Caracterização do processo de treinamento  

 
E1 Os treinamentos são realizados mediante pedido dos gestores de área.  

E2 O treinamento é realizado pelo assistente de RH a partir de conversa com o líder de área. Não há 

uma política definida para treinamento.   

E3 Inicialmente, faz-se o levantamento com base no PDI [Plano de Desenvolvimento Individual], que é 

elaborado com a participação dos gestores [...] A matriz trabalha com muitos Workshops on line 

principalmente para a equipe técnica. [...] a empresa oferece muitos treinamentos [...]. Há 

demandas esporádicas que são atendidas com o consentimento da diretoria.   

E4 Treinamentos de liderança, uma vez por mês. [...] Também tem o treinamento de atendimento, a 

cada três meses, para implantação do POP [Procedimento Operacional Padrão] [...].  

E5  -----  

E6 O treinamento tem que ser feito dentro do perfil e da realidade da empresa [...] As pessoas ainda 

não sabem medir a eficácia do treinamento, ela ainda é muito superficial. [...] há a ferramenta 

denominada ROI [Return on Investment] e um questionário que as pessoas preenchem para 

verificar o impacto do treinamento.  

E7 Fazemos primeiro o levantamento de necessidades para o treinamento, todo início de ano, e 

verificamos as necessidades reais dos gestores. Então, fazemos um cronograma de treinamentos 

que podem ser ministrados por um profissional interno ou externo.   

E8 Os treinamentos são divididos por categoria: operacional e gerencial.  

 
Fonte: elaborada pelo autor.  

  

A Tabela 11 sinaliza que as práticas adotadas para a realização de treinamentos 

diferem entre as empresas. Há relatos que expressam sistematização por parte das 

empresas (E3, E4 e E7) e outros (E1) que traduzem falta de estruturação. Os 

treinamentos são frequentemente classificados em função de sua natureza 

(operacional ou gerencial) e podem ser ministrados por profissionais internos ou 

externos, em função da demanda (E3, E4, E7 e E8).  

  

A Tabela 12 aborda o processo de desenvolvimento de empregados.  

  

  

  

  

  

Treinamento   
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Tabela 12 Caracterização do processo de desenvolvimento  

Desenvolvimento  

 
E1  Desenvolvimento e treinamento estão interligados, mas percebo a dificuldade dos gestores 

compreenderam o tempo necessário para que o colaborador possa se desenvolver.  

E2  Não há ações relacionadas ao desenvolvimento.  

E3  O desenvolvimento é feito por meio de treinamentos online e práticos, em São Paulo, com foco 

na gestão comercial. A empresa acredita que o próprio colaborador tem que ser protagonista 

na busca de conhecimento e aprendizado.   

E4  [A empresa] prioriza o treinamento e o desenvolvimento de lideranças.  

E5   -----  

E6  O problema é que as empresas ficam com medo de desenvolver pessoas e elas pedirem 

aumento de salário ou promoção [...], mas empresas que focam em desenvolver seus 

funcionários terão os melhores profissionais. Penso que empresas grandes querem 

empregados mantenedores, elas não querem pessoas desenvolvidas e que apresentam 

sugestões, pois, às vezes, o gestor não está preparado para receber críticas.  
E7  Desenvolvimento e treinamento, praticamente, é uma coisa só.   

E8  Ocorre por meio do acompanhamento de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).  

Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Na Tabela 12 apreende-se que as empresas têm iniciativas precárias quando o 

assunto é o desenvolvimento dos empregados. As empresas parecem priorizar ações 

com foco em treinamento, certamente por oferecerem retorno a curto prazo. Alguns 

relatos manifestaram certa confusão em relação ao entendimento do significado do 

termo “desenvolvimento”, que tem sido confundido com treinamento (E3, E7). 

Interessante notar que, segundo a entrevistada 6, apesar da relevância do processo 

de desenvolvimento, algumas empresas têm receio em promovê-lo, uma vez que o 

profissional poderá atingir um patamar mais elevado de competências e, então, fazer 

exigências salariais, além de tornar-se mais crítico.   

  

A Tabela 13 apresenta aspectos relacionados ao processo de avaliação dos 

funcionários.  
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Tabela 13 Caracterização do processo de avaliação  

Avaliação  

 
E1 A empresa faz a avaliação de experiência no período de 30, 60 e 90 dias.  

E2 Não há avaliações.  

E3 A empresa trabalha com avaliação de experiência.   

E4 Nós temos a avaliação de desempenho de seis em seis meses. A empresa utiliza o software da 

SALIDEZ, eles tabulam e entregam tudo certinho para a gente. Tem também a avaliação de 

experiência de 30 e 90 dias.  

E5  -----  

E6 As avaliações são muito importantes porque muitas delas podem evidenciar dados interessantes 

sobre a empresa. [...] e podem ser avaliações de experiência, de desligamento ou de desempenho.   

E7 A empresa faz a avaliação de desempenho, com a participação do empregado e do gestor. Utilizam-

se formulários e os gestores devem ter uma conversa com o colaborador, pontuado os aspectos 

fortes e os que ainda precisam melhorar.  

E8 A empresa faz avaliação de desempenho, semestralmente.  

 
Fonte: elaborada pelo autor.  

  

Os dados disponíveis na Tabela 13 sinalizam que as avaliações de experiência (E1, 

E3, E4 e E6) e de desempenho (E4, E6, E7 e E8) têm sido mais comuns. Pode-se 

verificar que, enquanto algumas empresas realizam diversos tipos de avaliação (E4, 

E6), outras sequer adotam essa prática (E2). Diversos autores, como Dutra (2002) e 

Marras (2011), entre outros, reconhecem que o processo de avaliação é complexo e 

influenciado por diversos fatores. Nesse sentido, não é estranho que haja certa 

dificuldade inerente à estruturação desse processo nas empresas.  

  

Na sequência, a Tabela 14 traz aspectos relacionados ao processo de remuneração.  
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Tabela 14 Caracterização do processo de remuneração  

Remuneração  

 
E1  ----  

E2 A remuneração segue a tabela elaborada pelo diretor da empresa.  

E3 Em relação a cargos e salários, é um desafio, ainda não temos nada estruturado.  

E4 A gente, ainda, não conseguiu mexer em nenhum quesito de cargos e salário, em nada! Havia um 

projeto de um consultor, mas não conseguimos mexer.  

E5 Na proposta da remuneração existe uma tabela contemplando competências, cargos e 

remuneração em cada unidade.  

E6 A empresa não tem implantado política de cargo e salários, o salário é negociado diretamente com 

o proprietário. Então, é muito informal.  

E7 Nós não temos, ainda, um plano de cargos e salários. Então, a remuneração é de acordo com as 

habilidades da pessoa.  

E8 A empresa não tem política de cargo e salários.  

 
  

A análise da Tabela 14 mostra uma situação crítica em relação ao processo de 

remuneração, uma vez que as iniciativas empreendidas pelas empresas parecem 

bastante incipientes. Em diversas empresas (E2, E3, E4, E6, E7 e E8) não há, sequer, 

política de cargos e salários. E na maioria dos casos, a remuneração é negociada 

diretamente com o proprietário da empresa.  

  

Em relação ao ambiente de atuação do gerente da ARH, foram obtidas as seguintes 

opiniões:   

  

O RH está inserido num contexto de muitas demandas burocráticas. Acredito 
que, na ótica estratégica, as organizações, de forma geral, ainda têm certa 
resistência e desconfiança em relação às pontuações feitas pela ARH (E1).  
  

A atuação do gerente de RH está relacionada à operacionalização das ordens 
emanadas pelos diretores. Ele, juntamente com sua equipe, participa dos 
processos de recrutamento e seleção e na execução de ações inerentes às 
festividades na empresa (E2).  
  

O gerente de RH atua nos processos de recrutamento, treinamento, 
desenvolvimento, acompanhamento do empregado, além do endomarketing, 

Fonte:   elaborada pelo autor.   
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que é forte na empresa. Ele desenvolve muitas parcerias para viabilizar as 

campanhas promovidas pela empresa (E3).  
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É uma demanda bem ferrenha porque cada dia estou numa loja. Eu tenho um 
cronograma para seguir, mas, enquanto RH, não consigo cumprir e muitas das 
vezes saio do padrão. Tenho demandas de loja, de piso de loja e de natureza 
social com os funcionários. Sou eu quem faz o acompanhamento e a avaliação 
da experiência de todo funcionário que entra na loja [...] acaba que não tenho 
muito tempo para atuar da forma como deveria (E4).  

  

Os entrevistados consideraram que o gerente de RH, nas empresas em que atuam, 

tem atuação voltada para os processos operacionais e burocráticos de apoio. Tratase 

de uma constatação coerente, na medida em que, como foi evidenciado 

anteriormente, a ARH das empresas exerce papel operacional em detrimento de um 

posicionamento mais estratégico. No entanto, houve exceção, a entrevistada 7 fez a 

seguinte afirmativa: "o gerente de recursos humanos, por ter atuação estratégica, tem 

interação com todas as áreas da empresa" (E7).  

  

No tocante às atribuições do gerente da ARH, foram citadas como mais frequentes: 

recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; administração de conflitos, 

de mudanças e de adaptação dos colaboradores; formação de equipes; condução da 

avaliação de desempenho; coordenação da pesquisa de clima; estipulação de 

benefícios; definição de políticas e procedimentos de gestão de pessoas; controle do 

orçamento e redução de custos. As múltiplas atividades de cunho gerencial são 

demandadas em situações de complexidade variável de acordo com as necessidades 

e especificidades de cada organização (Bitencourt, 2001, Dutra, 2002).  

  

No que se refere à esfera de atuação do gerente da ARH, os fragmentos a seguir são 

esclarecedores e confirmam que, em algumas empresas, a ARH tem tido dificuldades 

de legitimação no cenário organizacional:   

  

O gerente da ARH tem influência mediana [...]. Percebo a dificuldade da 
organização em compreender o papel real e importância da ARH (E1).  
  

Em relação aos colaboradores, a influência do gerente da ARH é intermediária, 
já no que se refere à direção da empresa, é muito baixa (E2).  

  

O apontamento a seguir resgata um aspecto relevante já amplamente tratado na 

literatura especializada (Dutra, 2002; Ulrich, 1998), qual seja, a dificuldade que a ARH 

tem para justificar sua contribuição com base em indicadores quantitativos.  
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Depende muito do perfil do gerente da ARH. Trabalhei com muitos e percebo 
que alguns deles tinham uma postura mais ativa e conquistavam credibilidade 
por apresentar resultados em cima de números. Percebo que nós, da área de 
Psicologia, precisamos aprender a trabalhar com números porque são eles que 
vão expressar resultados. Penso que não adianta chegar com subjetividade e 
florear a coisa. Na empresa é tudo muito rápido, então você tem que [...] falar 
a linguagem do gestor (E6).  

  

Em algumas empresas, entretanto, a ARH tem influência mais ampla, como se pode 

observar nos seguintes trechos:   

  

O gerente da ARH deve ter, aproximadamente, uns 70% de influência na 
condução das atividades da empresa, mas o foco de atuação, como afirmei, é 
operacional (E4).  
  

A ARH tem influência geral, [...] temos voz ativa na empresa (E7).  

  

Pode-se notar que, de acordo com a literatura, na maioria das vezes o responsável 

pela ARH tem níveis de influência diferenciados nas empresas.   

  

Quanto aos fatores externos que afetam a ARH, os entrevistados mencionaram com 

mais frequência: variações no mercado de trabalho, a crise econômica e falta de mão 

de obra qualificada. E para os fatores internos foram identificados com mais 

frequência: a cultura da empresa, falta de credibilidade da ARH, resistência a 

mudanças, orçamento restrito e fragilidade de indicadores para mensuração.  

  

Esta seção proporcionou uma visão abrangente sobre a atuação dos profissionais da 

ARH, revelando aspectos que favorecem a compreensão da realidade predominante 

em diversas empresas. A partir dessa compreensão, a próxima seção trata das 

competências demandadas.  

  

  

  

4.3 Competências gerenciais requeridas na ARH  
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Nesta seção, discutem-se os resultados relacionados ao segundo objetivo específico 

da pesquisa, que é mapear as competências requeridas dos profissionais que atuam 

na ARH, tendo como referência a abordagem de Quinn et al. (2003). Para tanto, esta 

seção discorre sobre o conceito de competência e revela as competências gerenciais 

demandadas.   

  

Em relação ao conceito de “competência”, os entrevistados aplicaram diversas 

expressões, a saber: "conjunto de habilidades e atitudes"; "é quando o profissional 

consegue entender o que é solicitado, executar de forma assertiva com menor tempo 

e custo"; "estar aberto a mudanças"; " é tudo aquilo que você se propõe a fazer no 

âmbito do trabalho e que está ligado à sua habilidade e à forma pela qual você se 

comporta"; "conhecimento, habilidade, atitude e entrega (resultado),  capacidade de 

agir de forma eficaz na solução de problemas em ambientes complexos"; 

"competência é o conjunto de conhecimentos, atitudes mais habilidades que propicia 

um resultado". Essas ponderações indicam que a maioria dos entrevistados tem 

compreensão sintonizada com elementos salientados pela literatura especializada e 

reconhece a relação entre competências e resultados. Segundo diversos autores 

(Barbosa, 2007, Bitencourt, 2001; Fleury & Fleury, 2001; Le Boterf, 2003; Luz, 2001; 

Zarifian, 2001) o conceito de competências tem assumido diferentes definições no 

campo das organizações.   

  

A noção baseada na qualificação para o cargo ainda persiste, veja-se:  

"[competência] é estar apto para ocupar o cargo, com todas as qualificações que 

exige" (E7). Embora alguns autores, como Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), tenham 

enfatizado a diferença entre competência e qualificação, eles admitem que a noção 

de competência vai além, mas não anula a ideia da qualificação.  

  

Para a realização do mapeamento das competências demandadas dos profissionais 

que atuam na ARH, utilizou-se a abordagem de Quinn et al. (2003). A Tabela 15 

demonstra o agrupamento das competências gerenciais organizadas por papéis e 

modelos de referência.  
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Tabela 15 Competências gerenciais, papéis e 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   

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Racionais  

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  

Monitor  
informações.  Processos  

Analisar informações com pensamento crítico.  Internos  

 
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  

 
Ter comunicação eficaz.  Humanas  

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   

 
Saber apresentar e defender ideias perante os outros.  Abertos  

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 profissionais da ARH possibilitou a elaboração da Tabela 

16, na qual se elaborou um mapeamento geral das competências requeridas.  

  

  

  

COMPETÊNCIAS   PAP É IS   MODELOS   
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16 

Mapeamento geral das competências gerenciais   

 Classificação Geral    n = 48     

COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média  Md  Desvio  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  4,75  5  0,601  

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,67  5  0,724  

Saber apresentar e defender ideias perante 

os outros.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,60  

  

5  

  

0,61  

  

Estimular o desenvolvimento dos 

empregados.  
Mentor  

  

Relações Humanas  

  

4,54  

  

5  

  

0,771  

  

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,52  5  0,618  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,48  5  0,714  

Saber desenvolver e comunicar uma visão 

aos empregados.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,48  

  

5  

  

0,772  

  

Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,46  5  0,849  

Analisar informações com pensamento 

crítico.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

4,46  

  

5  

  

0,651  

  

Realizar o próprio trabalho de forma 

produtiva e com elevado desempenho.  
Produtor  

  

Metas Racionais  

  

4,44  

  

5  

  

0,712  

  

Atuar no gerenciamento dos processos de 

mudança.  
Inovador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,42  

  

5  

  

0,767  

  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,37  5  0,866  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,31  5  0,949  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador  Processos Internos  4,29  5  1,051  

Saber atuar na negociação de acordos e 

compromissos.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,29  

  

4  

  

0,743  

  

Incentivar a construção de equipes de 

trabalho.  
Facilitador  

  

Relações Humanas  

  

4,23  

  

5  

  

0,951  

  

Monitorar o próprio desempenho e 

administrar a sobrecarga de informações.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

4,21  

  

4  

  

0,922  

  

Promover a tomada participativa de 

decisões.  
Facilitador  

  

Relações Humanas  

  

4,15  

  

4  

  

0,945  

  

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  4,06  4  0,954  

Atuar no planejamento e organização das 

atividades da empresa.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

3,98  

  

4  

  

0,785  

  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador  Processos Internos  3,96  4  0,849  

Fazer gerenciamento multidisciplinar das 

áreas e das diversas funções.  Coordenador  Processos Internos  3,96  4  0,849  
Gerenciar o desempenho dos processos 

essenciais da empresa.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

3,75  

  

4  

  

0,838  

  

Construir e manter uma base de poder na 

empresa.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

3,42  

  

4  

  

1,108  

  

 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.       
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Tabela    

  

  

Com base na Tabela 16, detecta-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. 

(2003), já que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. A 

avaliação positiva das competências pode ser constatada pelos valores elevados das 

médias (máximo = 4,75; mínimo = 3,42) e medianas (máximo = 5; mínimo = 4). Deve-

se destacar que 79% (19) das competências obtiveram médias entre 4,0 e 5,0; 

enquanto 100% delas alcançaram 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: 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 

(administrar conflitos); 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 (estimular ambiente de trabalho produtivo e realizar o 

próprio trabalho de forma produtiva de e com elevado desempenho); Modelo de 

Sistemas Abertos, com o papel de negociador (saber apresentar e defender ideias 

perante os outros.); Modelo de Processos Internos, com o papel de monitor (analisar 

informações com pensamento crítico).   

  

Esse resultado sinaliza a demanda por diferentes competências relacionadas a papéis 

contidos nos quatro modelos de referência propostos por Quinn et al. (2003). Trata-

se de uma constatação que reforça apontamentos de diversos autores (Boyatzis, 

1982; Mintzberg, 2004). Os profissionais alocados na área necessitam de 

competências diversificadas e que variam em função do contexto em que atuam. Ao 

se considerar que a ARH tem configurações diferentes nas empresas, pode-se 

compreender a demanda por diferentes competências e papéis que se relacionam a 

diferentes modelos de referência, a partir do modelo de Quinn et al. (2003).   
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Com o intuito de favorecer o aprofundamento analítico, optou-se por estratificar os 

dados com base nas seguintes variáveis: sexo, faixa etária, área de formação e setor 

de atuação.   

  

Na sequência, a Tabela 17 mostra o mapeamento das competências gerenciais 

requeridas tendo como referência os respondentes do sexo do feminino.  

17 

Mapeamento das competências gerenciais - público feminino  

 Classificação - Sexo Feminino -  n = 39     

COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média  Md  Desvio  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  4,77  5,00  0,583  

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,67  5,00  0,737  

Saber apresentar e defender ideias perante os 

outros.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,62  5,00  0,590  

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,54  5,00  0,600  

Estimular o desenvolvimento dos empregados.  Mentor  Relações Humanas  4,54  5,00  0,790  

Analisar informações com pensamento crítico.  Monitor  Processos Internos  4,49  5,00  0,644  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,49  5,00  0,721  

Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,49  5,00  0,823  

Saber desenvolver e comunicar uma visão aos 

empregados.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,49  5,00  0,790  

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva 

de e com elevado desempenho.  
Produtor  

  

Metas Racionais  

  

4,44  5,00  0,718  

Atuar no gerenciamento dos processos de 

mudança.  
Inovador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,41  5,00  0,785  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,38  5,00  0,877  

Saber atuar na negociação de acordos e 

compromissos.  Negociador  Sistemas Abertos  
4,31  4,00  0,766  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,31  5,00  0,950  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador  Processos Internos  4,28  5,00  1,050  

Incentivar a construção de equipes de trabalho.  Facilitador  Relações Humanas  4,26  5,00  0,993  

Monitorar o próprio desempenho e administrar 

a sobrecarga de informações.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

4,23  4,00  0,902  

Promover a tomada participativa de decisões.  Facilitador  Relações Humanas  4,18  4,00  0,914  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador  Processos Internos  4,05  4,00  0,887  

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  4,03  4,00  0,986  

Atuar no planejamento e organização das 

atividades da empresa.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

3,97  4,00  0,778  

Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas Coordenador e 

das diversas funções.    
Processos Internos  

  

3,85  4,00  0,779  
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Tabela    
Gerenciar o desempenho dos processos  Monitor 

essenciais da empresa.    
Processos Internos  

  

3,82  4,00  0,885  

Construir e manter uma base de poder na  Negociador 

empresa.    
Sistemas Abertos  

  

3,51  4,00  1,121  

 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.       

  

Com base na Tabela 17, 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 = 4,77; mínimo = 3,51) e medianas (máximo = 5; mínimo = 4). Deve-se 

realçar que 83% (20) das competências obtiveram médias entre 4,0 e 5,0; enquanto 

100% delas alcançaram 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: 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 

(administrar conflitos); 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 (estimular ambiente de trabalho produtivo e realizar o 

próprio trabalho de forma produtiva com elevado desempenho); Modelo de Sistemas 

Abertos, com o papel de negociador (saber apresentar e defender ideias perante os 

outros); Modelo de Processos Internos, com o papel de monitor (analisar 

informações com pensamento crítico).   

  

A seguir, a Tabela 18 mostra o mapeamento das competências gerenciais requeridas, 

tendo como referência os respondentes do sexo do masculino.  
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18 

Mapeamento das competências gerenciais - público masculino  

 Classificação - Sexo Masculino -  n = 8     

COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média  Md  Desvio  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  4,63  5,00  0,744  

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,63  5,00  0,744  

Atuar no gerenciamento dos processos de 

mudança.  
Inovador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,50  5,00  0,756  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,50  5,00  0,926  

Estimular o desenvolvimento dos 

empregados.  
Mentor  

  

Relações Humanas  

  

4,50  5,00  0,756  

Saber apresentar e defender ideias perante 

os outros.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,50  5,00  0,756  

Saber desenvolver e comunicar uma visão 

aos empregados.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,50  5,00  0,756  

Saber estabelecer metas, planos e 

objetivos.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,50  5,00  0,756  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,38  4,50  0,744  

Fazer gerenciamento multidisciplinar das 

áreas e das diversas funções.  
Coordenador  

  

Processos Internos  

  

4,38  5,00  1,061  

Realizar o próprio trabalho de forma 

produtiva de e com elevado desempenho.  
Produtor  

  

Metas Racionais  

  

4,38  4,50  0,744  

Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,25  5,00  1,035  

Analisar informações com pensamento 

crítico.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  
4,25  4,00  0,707  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador  Processos Internos  4,25  5,00  1,165  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,25  4,50  0,886  

Incentivar a construção de equipes de 

trabalho.  
Facilitador  

  

Relações Humanas  

  

4,25  4,00  0,707  

Saber atuar na negociação de acordos e 

compromissos.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,25  4,00  0,707  

Fazer o gerenciamento do tempo e 

estresse.  
Produtor  

  

Metas Racionais  

  

4,13  4,00  0,835  
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Tabela    
Atuar no planejamento e organização das 

atividades da empresa.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,00  4,00  0,926  

Monitorar o próprio desempenho e 

administrar a sobrecarga de informações.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

4,00  4,00  1,069  

Promover a tomada participativa de 

decisões.  
Facilitador  

  

Relações Humanas  

  

3,88  4,00  1,126  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador  Processos Internos  3,63  4,00  0,518  

Gerenciar o desempenho dos processos 

essenciais da empresa.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

3,38  3,00  0,518  

Construir e manter uma base de poder na 

empresa.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

3,13  3,00  0,99  

 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.       

  

Com base na Tabela 18, pode-se notar a aderência ao modelo proposto por Quinn et 

al. (2003), já que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. 

Isso pode ser constatado pelos valores elevados das médias (máximo = 4,63; mínimo 

= 3,13) e medianas (máximo = 5; mínimo = 3). Ressalta-se que 83% (20) das 

competências obtiveram médias entre 4,0 e 5,0, enquanto, 92% (22) delas 

alcançaram medianas entre 4,0 e 5,0.  

  

No grupo das 11 competências com médias mais elevadas, sobressaíram-se pela 

frequência os seguintes modelos, papéis e competências: Modelo de Metas 

Racionais, com os papéis de diretor (saber desenvolver e comunicar uma visão aos 

empregados e saber estabelecer metas, planos e objetivos) e de produtor (estimular 

ambiente de trabalho produtivo e realizar o próprio trabalho de forma produtiva com 

elevado desempenho); Modelo de Relações Humanas, com o papel de mentor (ter 

comunicação eficaz, ter compreensão de si mesmo e dos outros, estimular o 

desenvolvimento dos empregados); Modelo de Sistemas Abertos, com os papéis de 

inovador (atuar no gerenciamento dos processos de mudança; conviver com a 

mudança) e negociador (saber apresentar e defender ideias perante os outros); 

Modelo de Processos Internos, com o papel de coordenador (fazer gerenciamento 

multidisciplinar das áreas e das diversas funções.).   

  

Sobre a estratificação por sexo, cabem alguns comentários. Em primeiro, lugar devese 

considerar que 83% dos respondentes são do sexo feminino, contra apenas 17% do 

sexo masculino. No que se refere à classificação das competências, verificaramse 
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divergências entre os sexos. No caso de respondentes do sexo masculino, foram 

destacadas, com mais frequência, competências relacionadas ao Modelo de Metas 

Racionais. Outra descoberta é que, comparativamente, os respondentes do sexo 

masculino identificaram, com mais frequência, competências relacionadas ao Modelo 

de Sistemas Abertos, especialmente relacionadas ao papel de inovador, o que não se 

evidenciou em relação ao público feminino. Deve-se mencionar, ainda, a divergência 

em relação aos papéis e competências relacionadas ao Modelo de Processos 

Internos. Na ótica do público feminino, evidenciou-se o papel de monitor e a 

competência “analisar informações com pensamento crítico”. Os respondentes do 

sexo masculino, por sua vez, salientaram o papel de coordenador e a competência 

“fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas e das diversas funções”.  
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A seguir, será apresentada a classificação das competências com base na faixa etária 

dos respondentes. A Tabela 19 demonstra o mapeamento das competências referente 

aos respondentes situados na faixa etária de 20 a 30 anos.  

  

Tabela 19  

Mapeamento das competências gerenciais – público: 20 a 30 anos  

Classificação - Faixa etária 20 a 30 anos  -  n = 17     

 COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média  Md  Desvio  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  4,59  5,00  0,795  
Saber apresentar e defender ideias ante os outros.  Negociador  Sistemas Abertos  4,53  5,00  0,624  

Estimular o desenvolvimento dos empregados.  Mentor  Relações Humanas  4,47  5,00  0,874  

Analisar informações com pensamento crítico.  Monitor  Processos Internos  4,41  4,00  0,618  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,35  5,00  0,862  

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,35  5,00  0,996  

Saber atuar na negociação de acordos e 

compromissos.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,35  4,00  0,606  

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,35  4,00  0,702  

Atuar no gerenciamento dos processos de mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,29  4,00  0,772  

Saber desenvolver e comunicar uma visão aos 

empregados.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,29  5,00  0,920  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,29  5,00  0,849  

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva com 

elevado desempenho.  
Produtor  

  

Metas Racionais  

  

4,29  4,00  0,686  

Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,24  5,00  0,970  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,06  4,00  1,029  

Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas e 

das diversas funções.  
Coordenador  

  

Processos Internos  

  

4,00  4,00  1,061  

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  3,88  4,00  1,111  

Incentivar a construção de equipes de trabalho.  Facilitador  Relações Humanas  3,82  4,00  1,074  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador  Processos Internos  3,82  4,00  1,334  

Promover a tomada participativa de decisões.  Facilitador  Relações Humanas  3,82  4,00  1,015  

Monitorar o próprio desempenho e administrar a 

sobrecarga de informações.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

3,76  4,00  1,033  

Atuar no planejamento e organização das atividades 

da empresa.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

3,76  4,00  0,903  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador Processos Internos  3,76  4,00  0,831  

Gerenciar o desempenho dos processos essenciais da  

empresa.  
 Monitor  Processos Internos  

    

3,53  4,00  0,874  

Construir e manter uma base de poder na empresa.  Negociador  Sistemas Abertos  2,88  3,00  1,166  
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

  

Com base na Tabela 19, abstrai-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et al.  
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(2003), já que, de forma geral, todas as competências foram bem avaliadas pelos 

respondentes, apenas uma delas obteve nota inferior a 3. A avaliação positiva das 

competências pode ser confirmada pelos valores elevados das médias (máximo = 4,59; 

mínimo = 2,88) e medianas (máximo = 5; mínimo = 3). Sublinha-se que 62% (15) das 

competências obtiveram médias entre 4,0 e 5,0 e 96% (23) delas alcançaram medianas 

entre 4,0 e 5,0.  

  

No grupo das 12 competências com médias mais elevadas, ficaram em relevo, pela 

frequência, os seguintes modelos, papéis e competências: Modelo de Sistemas 

Abertos, com os papéis de negociador (saber apresentar e defender ideias perante 

os outros; saber atuar na negociação de acordos e compromissos) e de inovador 

(desenvolver e aplicar pensamento criativo; atuar no gerenciamento dos processos de 

mudança); Modelo de Metas Racionais, com os papéis de diretor (saber estabelecer 

metas, planos e objetivos; saber desenvolver e comunicar uma visão aos empregados) 

e de produtor (estimular ambiente de trabalho produtivo; realizar o próprio trabalho de 

forma produtiva com elevado desempenho); Modelo de Relações Humanas, com o 

papel de mentor (ter comunicação eficaz; estimular o desenvolvimento dos 

empregados; ter compreensão de si mesmo e dos outros); Modelo de Processos 

Internos, com o papel de monitor (analisar informações com pensamento crítico).   

  

Na Tabela 20 acompanha-se o mapeamento das competências gerenciais na ótica dos 

respondentes na faixa etária de 31 a 40 anos.  
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Tabela    

Mapeamento das  –    

20 

competências gerenciais público: 31 a 40 anos 

Classificação - Faixa etária 31a 40 anos  -  n = 19  

 COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média Md Desvio  

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,83  5,00  0,514  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  4,72  5,00  0,575  

Estimular o desenvolvimento dos empregados.  Mentor  Relações Humanas  4,61  5,00  0,778  

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,61  5,00  0,608  

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva  Produtor  Metas Racionais de e 

com elevado desempenho.      
4,56  5,00  0,784  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador Processos Internos  4,56  5,00  0,856  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,56  5,00  0,705  

Analisar informações com pensamento crítico.  Monitor  Processos Internos  4,50  5,00  0,786  

Incentivar a construção de equipes de trabalho.  Facilitador  Relações Humanas  4,50  5,00  0,857  

Saber apresentar e defender ideias perante os Negociador Sistemas Abertos outros.     4,50  5,00  0,707  

Saber desenvolver e comunicar uma visão aos  Diretor  Metas Racionais 

empregados.      
4,50  5,00  0,786  

Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,44  5,00  0,922  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,44  5,00  0,922  

Monitorar o próprio desempenho e administrar a  Monitor  Processos 

Internos sobrecarga de informações.      
4,44  5,00  0,856  

Atuar no gerenciamento dos processos de  Inovador  Sistemas Abertos 

mudança.      
4,39  5,00  0,850  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,39  5,00  1,037  

Promover a tomada participativa de decisões.  Facilitador  Relações Humanas  4,28  5,00  1,018  

Saber atuar na negociação de acordos e  Negociador  

compromissos.    Sistemas Abertos  

4,11  4,00  0,963  

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  4,11  4,00  0,963  

Atuar no planejamento e organização das  Diretor  Metas Racionais atividades da 

empresa.      
4,06  4,00  0,639  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador Processos Internos  3,94  4,00  0,938  

Gerenciar o desempenho dos processos  Monitor  Processos Internos 

essenciais da empresa.      
3,94  4,00  0,873  

Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas Coordenador Processos Internos e das 

diversas funções.    
3,89  4,00  0,758  

Construir e manter uma base de poder na  Negociador  Sistemas Abertos 

empresa.      
3,72  4,00  1,074  

 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.     
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A partir da Tabela 20, percebe-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. 

(2003), pois todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes, o que 

se comprova pelos valores elevados das médias (máximo = 4,83; mínimo = 3,72) e 

medianas (máximo = 5; mínimo = 4); 83% (20) das competências obtiveram médias 

entre 4,0 e 5,0 e 100% (24) delas alcançaram medianas entre 4,0 e 5,0.  

  

No grupo das 11 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela 

frequência os seguintes modelos, papéis e competências: Modelo de Relações 

Humanas, com os papéis de mentor (ter compreensão de si mesmo e dos outros; ter 

comunicação eficaz; estimular o desenvolvimento dos empregados) e de facilitador 

(incentivar a construção de equipes de trabalho); Modelo de Metas Racionais, com 

os papéis de produtor (realizar o próprio trabalho de forma produtiva de e com elevado 

desempenho; estimular ambiente de trabalho produtivo) e de diretor (saber estabelecer 

metas, planos e objetivos; saber desenvolver e comunicar uma visão aos 

empregados); Modelo de Processos Internos, com os papéis de coordenador (atuar 

no planejamento do próprio trabalho) e de monitor (analisar informações com 

pensamento crítico); Modelo de Sistemas Abertos, com o  papel de negociador 

(saber apresentar e defender ideias perante os outros).   

  

A Tabela 21 demonstra o mapeamento das competências gerenciais na ótica dos 

respondentes que estão na faixa etária de 41 a 50 anos.  
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Tabela    

Mapeamento das  –    

  

  

  

21 

competências gerenciais público: 41 a 50 anos 

Classificação - Faixa etária 41a 50 anos  -  n = 12  

 COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média Md Desvio  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  5,00  5,00  0,000  
Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,82  5,00  0,405  

Saber apresentar e defender ideias perante os 

outros.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,82  5,00  0,405  

Saber desenvolver e comunicar uma visão aos 

empregados.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,73  5,00  0,467  

Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,73  5,00  0,467  

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,64  5,00  0,505  

Atuar no gerenciamento dos proc.de mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,55  5,00  0,688  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,55  5,00  0,688  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,55  5,00  0,522  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,55  5,00  0,522  

Saber atuar na negociação de acordos e 

compromissos.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,55  5,00  0,522  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador  Processos Internos  4,45  5,00  0,688  

Analisar informações com pensamento crítico.  Monitor  Processos Internos  4,45  4,00  0,522  

Estimular o desenvolvimento dos empregados.  Mentor  Relações Humanas  4,45  5,00  0,688  

Monitorar o próprio desempenho e administrar 

a sobrecarga de informações.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

4,36  4,00  0,674  

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva 

com elevado desempenho.  
Produtor  

  

Metas Racionais  

  

4,36  4,00  0,674  

Promover a tomada participativa de decisões.  Facilitador  Relações Humanas  4,36  4,00  0,674  

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  4,27  4,00  0,647  

Incentivar a construção de equipes de trabalho.  Facilitador  Relações Humanas  4,27  4,00  0,786  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador  Processos Internos  4,18  4,00  0,751  

Atuar no planejamento e organização das 

atividades da empresa.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,18  4,00  0,751  

Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas 

e das diversas funções.  
Coordenador  

  

Processos Internos  

  

4,00  4,00  0,775  

Gerenciar o desempenho dos processos 

essenciais da empresa.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

3,73  4,00  0,647  

Construir e manter uma base de poder na 

empresa.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

3,55  4,00  0,820  
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 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.     

  

Pela Tabela 21 depreende-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003), 

uma vez que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. Essa 

positividade pode ser vista pelos valores elevados das médias  

(máximo = 5,00; mínimo = 3,55) e medianas (máximo = 5; mínimo = 4). Põe-se em 

relevo que 92% (22) das competências obtiveram médias entre 4,0 e 5,0, enquanto, 

100% (24) delas alcançaram medianas entre 4,0 e 5,0.  

  

No grupo das 11 competências com médias mais elevadas, ressaltaram-se pela 

frequência os seguintes modelos, papéis e competências: Modelo de Sistemas 

Abertos, com os papéis de inovador (atuar no gerenciamento dos processos de 

mudança; conviver com a mudança; desenvolver e aplicar pensamento criativo) e de 

negociador (saber apresentar e defender ideias perante os outros; saber atuar na 

negociação de acordos e compromissos); Modelo de Metas Racionais, com os 

papéis de diretor (saber desenvolver e comunicar uma visão aos empregados; saber 

estabelecer metas, planos e objetivos) e de produtor (estimular ambiente de trabalho 

produtivo); Modelo de Relações Humanas, com os papéis de mentor (ter 

comunicação eficaz; ter compreensão de si mesmo e dos outros) e de facilitador 

(administrar conflitos). Interessante notar que na perspectiva desse público não foram 

detectadas competências vinculadas ao modelo de processos internos.  

  

A Tabela 22 refere o mapeamento das competências gerenciais na ótica dos 

respondentes na faixa etária de 51 a 60 anos.  
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Tabela    

Mapeamento das  –    

  

  

  

  

  

  

22 

competências gerenciais público: 51 a 60 anos 

Classificação - Faixa etária 51a 60 anos  -  n = 2  

 COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média Md Desvio  

Administrar conflitos.  Facilitador Relações Humanas 5,00  5,00 0,000  

Atuar no gerenciamento dos processos de Inovador Sistemas Abertos 5,00 5,00 0,000 mudança.     

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador Processos Internos  5,00  5,00 0,000  

Estimular o desenvolvimento dos empregados.  Mentor  Relações Humanas 5,00  5,00 0,000  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  5,00  5,00 0,000  

Incentivar a construção de equipes de Facilitador Relações Humanas 5,00 5,00 0,000 trabalho.     

Monitorar o próprio desempenho e Monitor Processos Internos 5,00 5,00 0,000 administrar a sobrecarga 

de informações.    

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva Produtor Metas Racionais 5,00 5,00 0,000 de e com elevado 

desempenho.    

Saber apresentar e defender ideias perante Negociador Sistemas Abertos 5,00 5,00 0,000 os outros.     

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas 5,00  5,00 0,000  

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas 5,00  5,00 0,000  

Analisar informações com pensamento crítico.  Monitor  Processos Internos  4,50  4,50 0,707  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador Processos Internos  4,50  4,50 0,707  

Construir e manter uma base de poder na Negociador Sistemas Abertos 4,50 4,50 0,707 empresa.     

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,50  4,50 0,707  

Promover a tomada participativa de decisões.  Facilitador Relações Humanas 4,50  4,50 0,707  

Saber desenvolver e comunicar uma visão  Diretor  Metas Racionais  4,50  4,50 0,707 aos 

empregados.      

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,50  4,50 0,707  

Atuar no planejamento e organização das  Diretor  Metas Racionais  4,00  4,00 1,414 

atividades da empresa.      
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Fazer gerenciamento multidisciplinar das Coordenador Processos Internos 4,00 4,00 0,000 áreas e das 

diversas funções.    

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  4,00  4,00 1,414  

Gerenciar o desempenho dos processos Monitor Processos Internos 4,00 4,00 1,414 essenciais da 

empresa.    

Saber atuar na negociação de acordos e  Negociador Sistemas Abertos  4,00  4,00 0,000 

compromissos.      

Desenvolver e aplicar pensamento criativo. Inovador Sistemas Abertos 3,00 3,00 1,414 Fonte: elaborada 

pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

  

Com base na Tabela 22 acompanha-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et 

al. (2003), devido ao fato de que todas as competências foram bem avaliadas pelos 

respondentes. Contudo, deve-se levar em conta que apenas dois respondentes 

pertencem à referida faixa etária. A avaliação positiva das competências pode ser 

constatada pelos valores elevados das médias (máximo = 5,00; mínimo = 3,00) e 

medianas (máximo = 5; mínimo = 3). E 96% (23) das competências obtiveram médias 

e medianas cujos valores variam entre 4,0 e 5,0.   

  

No grupo das 11 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela 

frequência os seguintes modelos, papéis e competências: Modelo de Relações 

Humanas, com os papéis de mentor (estimular o desenvolvimento dos empregados; 

ter comunicação eficaz; ter compreensão de si mesmo e dos outros) e de facilitador 

(administrar conflitos; incentivar a construção de equipes de trabalho); Modelo de 

Processos Internos, com os papéis de coordenador (atuar no planejamento do 

próprio trabalho) e de monitor (monitorar o próprio desempenho e administrar a 

sobrecarga de informações); Modelo de Sistemas Abertos, com os papéis de 

inovador (atuar no gerenciamento dos processos de mudança) e de negociador (saber 

apresentar e defender ideias perante os outros); Modelo de Metas Racionais, com o 

papel de produtor (estimular ambiente de trabalho produtivo; realizar o próprio trabalho 

de forma produtiva com elevado desempenho).  

  

A Tabela 23 traz que, em função da variação das competências destacadas nas 

diversas faixas etárias, houve variação de modelos e papéis. Em relação ao Modelo 

de Sistemas Abertos, o papel de negociador foi o mais frequente. No Modelo de Metas 
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Racionais, destacou-se o papel de Produtor. Já em relação ao Modelo de Relações 

Humanas, o papel de mentor apareceu com mais frequência. Finalmente, no que se 

refere ao Modelo de Processos Internos, o papel de monitor foi o mais frequente. Já 

no grupo das competências que se sobressaíram pela média, não foram identificadas 

competências relacionadas ao Modelo de Processos Internos, na ótica dos 

respondentes situados na faixa etária de 41 a 50 anos.    
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Tabela 23 Modelos e papéis - variável: faixa etária  

Faixa Etária  Modelos   Papéis  

20 a 30 anos  

(n=17)  

Sistemas Abertos  

Metas Racionais  

Relações Humanas  

Negociador, Inovador   

Diretor, Produtor  

Mentor  

 Processos Internos  

  

Monitor  

31 a 40 anos  

(n=18)  

Relações Humanas  

Metas Racionais  

Processos Internos  

Mentor, Facilitador  

Produtor, Diretor  

Coordenador, Monitor  

  

Sistemas Abertos  

  

Negociador  

  

41 a 50 anos 

(n=11)  

Sistemas Abertos  

Metas Racionais  

Inovador, Negociador  

Diretor, Produtor  

  

Relações Humanas  

  

Mentor, Facilitador  

  

51 a 60 anos 

(n=2)  

Relações Humanas  

Processos Internos  
Sistemas Abertos  

Mentor, Facilitador 

Coordenador, Monitor  

Inovador, Negociador  

 Metas Racionais  Produtor  

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

  

Para analisar a relevância das competências na perspectiva de respondentes com 

formação distinta, a seguir, foram consideradas: formação na área de gestão e 

formação na área comportamental. A Tabela 24 apresenta dados relativos aos 

respondentes com formação na área de gestão.  
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24 

competências gerenciais formação: área gerencial  

 
Classificação – Formação: área gerencial   n = 17  

COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média  Md  Desvio  

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,71  5,00  0,686  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  4,65  5,00  0,702  

Atuar no gerenciamento dos processos de 

mudança.  
Inovador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,59  5,00  0,870  

Estimular o desenvolvimento dos empregados.  Mentor  Relações Humanas  4,59  5,00  0,712  

Saber apresentar e defender ideias perante os 

outros.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,59  5,00  0,618  

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,53  5,00  0,717  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,53  5,00  0,943  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,47  5,00  0,800  

Analisar informações com pensamento crítico.  Monitor  Processos Internos  4,47  5,00  0,800  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,41  5,00  0,939  

Incentivar a construção de equipes de trabalho.  Facilitador  Relações Humanas  4,41  5,00  0,712  

Saber desenvolver e comunicar uma visão aos 

empregados.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,41  5,00  0,939  

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva de 

e com elevado desempenho.  
Produtor  

  

Metas Racionais  

  

4,35  5,00  0,862  

Saber atuar na negociação de acordos e 

compromissos.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,35  4,00  0,702  

Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,35  5,00  1,057  

Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas e 

das diversas funções.  
Coordenador  

  

Processos Internos  

  

4,29  4,00  0,849  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador  Processos Internos  4,24  5,00  1,251  

Monitorar o próprio desempenho e administrar a 

sobrecarga de informações.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

4,06  4,00  1,029  

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  4,00  4,00  1,118  

Promover a tomada participativa de decisões.  Facilitador  Relações Humanas  4,00  4,00  1,061  

Atuar no planejamento e organização das 

atividades da empresa.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,00  4,00  0,791  

Construir e manter uma base de poder na 

empresa.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

3,76  4,00  0,970  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador  Processos Internos  3,71  4,00  0,849  

Gerenciar o desempenho dos processos 

essenciais da empresa.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

3,59  4,00  0,939  

 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.       
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Apura-se, na Tabela 24, a aderência do modelo proposto por Quinn et al. (2003), 

porque todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. Isso pode 

ser comprovado pelos valores elevados das médias (máximo = 4,71; mínimo = 3,59) 

e medianas (máximo = 5; mínimo = 4). Enfatiza-se que 88% (21) das competências 

obtiveram médias entre 4,0 e 5,0 e 100% (24) delas alcançaram medianas entre 4,0 

e 5,0.  

  

No grupo das 12 competências com médias mais elevadas, ficaram em relevo pela 

frequência os seguintes modelos, papéis e competências: Modelo de Relações 

Humanas, com os papéis de mentor (ter compreensão de si mesmo e dos outros; ter 

comunicação eficaz; estimular o desenvolvimento dos empregados; incentivar a 

construção de equipes de trabalho) e de facilitador (administrar conflitos; incentivar a 

construção de equipes de trabalho); Modelo de Sistemas Abertos, com os papéis 

de inovador (atuar no gerenciamento dos processos de mudança; conviver com a 

mudança; desenvolver e aplicar pensamento criativo) e de negociador (saber 

apresentar e defender ideias perante os outros); Modelo de Metas Racionais, com 

os papéis de diretor (saber estabelecer metas, planos e objetivos; saber desenvolver 

e comunicar uma visão aos empregados) e de produtor (estimular ambiente de 

trabalho produtivo); Modelo de Processos Internos, com o papel de monitor 

(analisar informações com pensamento crítico).   

  

A Tabela 25 apresenta dados relativos aos respondentes com formação na área de 

comportamental.  
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25 competências gerenciais formação: área comportamental  

 Classificação – Formação: área comportamental  n = 30     

COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média  Md  Desvio  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  4,80  5,00  0,551  
Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,67  5,00  0,758  

Saber apresentar e defender ideias perante os 

outros.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,60  5,00  0,621  

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,53  5,00  0,571  

Saber desenvolver e comunicar uma visão aos 

empregados.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,50  5,00  0,682  

Estimular o desenvolvimento dos empregados.  Mentor  Relações Humanas  4,50  5,00  0,820  

Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,50  5,00  0,731  

Analisar informações com pensamento crítico.  Monitor  Processos Internos  4,47  4,50  0,571  

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva 

de e com elevado desempenho.  
Produtor  

  

Metas Racionais  

  

4,47  5,00  0,629  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,47  5,00  0,681  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador  Processos Internos  4,37  5,00  0,928  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,33  5,00  0,844  

Atuar no gerenciamento dos processos de 

mudança.  
Inovador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,30  4,00  0,702  

Monitorar o próprio desempenho e administrar 

a sobrecarga de informações.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

4,30  4,50  0,877  

Saber atuar na negociação de acordos e 

compromissos.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,27  4,00  0,785  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,23  4,50  0,935  

Promover a tomada participativa de decisões.  Facilitador  Relações Humanas  4,20  4,00  0,887  

Incentivar a construção de equipes de trabalho.  Facilitador  Relações Humanas  4,17  5,00  1,053  

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  4,13  4,00  0,860  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador  Processos Internos  4,13  4,00  0,819  

Atuar no planejamento e organização das 

atividades da empresa.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,00  4,00  0,788  

Gerenciar o desempenho dos processos 

essenciais da empresa.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

3,87  4,00  0,776  

Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas e 

das diversas funções.  
Coordenador  

  

Processos Internos  

  

3,83  4,00  0,747  
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Construir e manter uma base de poder na 

empresa.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

3,27  3,00  1,143  

 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.       

  

A aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003) pode ser visualizada na 

Tabela 25. Isso porque todas as competências foram bem avaliadas pelos 

respondentes, o que se constata pelos valores elevados das médias (máximo =  

4,80; mínimo = 3,27) e medianas (máximo = 5; mínimo = 3); 88% (21) das 

competências obtiveram médias entre 4,0 e 5,0 e 96% (23) delas alcançaram 

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: 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 de facilitador 

(administrar conflitos); Modelo de Metas Racionais, com os papéis de diretor (saber 

estabelecer metas, planos e objetivos; saber desenvolver e comunicar uma visão aos 

empregados) e de produtor (realizar o próprio trabalho de forma produtiva de e com 

elevado desempenho; estimular ambiente de trabalho produtivo); Modelo de 

Sistemas Abertos, com o papel de negociador (saber apresentar e defender ideias 

perante os outros); Modelo de Processos Internos, com o papel de monitor (analisar 

informações com pensamento crítico).   

  

A Tabela 26 revela que, em relação aos modelos, houve divergência apenas em 

relação à ordem. Já no que se refere aos papéis, a divergência caracterizou-se pela 

inclusão do papel de inovador no modelo de sistemas abertos, na ótica dos 

respondentes com formação na área de gestão.  

  

Tabela 26 Modelos e papéis - variável: área de formação  

 
Área de Formação  Modelos   Papéis  
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Gestão  

Relações Humanas  
Sistemas Abertos  
Metas Racionais  

Mentor, Facilitador  
Inovador, Negociador 

Diretor, Produtor  

 Processos Internos  

  

Monitor  

Comportamental  

Relações Humanas  
Metas Racionais  
Sistemas Abertos  

Mentor, Facilitador  
Diretor, Produtor 

Negociador  
 Processos Internos  Monitor  
Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.  

  

Na análise de dados, realizou-se a estratificação de dados com base no setor de 

atuação da empresa. A Tabela 27 refere-se aos respondentes que atuam no setor 

comercial.  

  

27 competências gerenciais setor comercial  

 Classificação – Setor Comercial - n = 14     

COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média  Md  Desvio  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  4,71  5,00  0,611  

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,71  5,00  0,825  

Saber apresentar e defender ideias perante 

os outros.  
Negociador  

  Sistemas Abertos  

4,64  5,00  0,497  

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,64  5,00  0,497  

Saber desenvolver e comunicar uma visão 

aos empregados.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,57  5,00  0,646  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,50  5,00  0,650  

Analisar informações com pensamento crítico.  Monitor  Processos Internos  4,50  4,50  0,519  

Estimular o desenvolvimento dos empregados.  Mentor  Relações Humanas  4,50  5,00  0,760  

Atuar no gerenciamento dos processos de 

mudança.  
Inovador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,43  4,00  0,514  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,43  4,50  0,646  

Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,43  5,00  0,852  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,36  4,50  0,745  

Incentivar a construção de equipes de trabalho. Facilitador  Relações Humanas  4,36  4,50  0,745  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador Processos Internos  4,36  5,00  0,842  

Atuar no planejamento e organização das 

atividades da empresa.  
Diretor  Metas Racionais  

    

4,36  4,00  0,497  

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva 

com elevado desempenho.  
Produtor  Metas Racionais  

    

4,36  4,00  0,633  

Saber atuar na negociação de acordos e 

compromissos.  
Negociador  Sistemas Abertos  

    

4,36  4,00  0,633  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador Processos Internos  4,29  4,00  0,726  

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  4,21  4,00  0,802  
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Fazer gerenciamento multidisciplinar das 

áreas e das diversas funções.  
Coordenador Processos Internos  

    

4,14  4,00  0,535  

Monitorar o próprio desempenho e 

administrar a sobrecarga de informações.  
Monitor  Processos Internos  

    

4,14  4,00  0,770  

Promover a tomada participativa de decisões.  Facilitador  Relações Humanas  4,14  4,00  0,770  

Gerenciar o desempenho dos processos 

essenciais da empresa.  
Monitor  Processos Internos  

    

3,86  4,00  0,663  

Construir e manter uma base de poder na 

empresa.  
Negociador  Sistemas Abertos  

    

3,71  4,00  0,914  

 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.       

  

A Tabela 27 denota a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003). Todas 

as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. Essa positividade 

encontra-se nos valores elevados das médias (máximo = 4,71; mínimo = 3,71) e 

medianas (máximo = 5; mínimo = 4). Registre-se que 92% (22) das competências 

obtiveram médias entre 4,0 e 5,0 e 100% (24) alcançaram medianas entre 4,0 e 5,0.  

  

No grupo das 11 competências com médias mais elevadas, destacaram-se pela 

frequência os seguintes modelos, papéis e competências: 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 de facilitador 

(administrar conflitos); Modelo de Metas Racionais, com os papéis de diretor (saber 

estabelecer metas, planos e objetivos; saber desenvolver e comunicar uma visão aos 

empregados) e de produtor (estimular ambiente de trabalho produtivo); Modelo de 

Sistemas Abertos, com os papéis de inovador (atuar no gerenciamento dos 

processos de mudança; desenvolver e aplicar pensamento criativo) e negociador 

(saber apresentar e defender ideias perante os outros); Modelo de Processos 

Internos, com o papel de monitor (analisar informações com pensamento crítico).   

  

A seguir, a Tabela 28 informa dados relativos aos respondentes que atuam no setor 

de serviços.  
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28 competências gerenciais setor de serviços  

 Classificação – Setor: Serviços - n = 20     

 COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média  Md  Desvio  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  4,85  5,00  0,489  

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,75  5,00  0,639  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,65  5,00  0,671  

Estimular o desenvolvimento dos empregados.  Mentor  Relações Humanas  4,65  5,00  0,745  

Saber apresentar e defender ideias perante os Negociador 

outros.    
Sistemas Abertos  

  

4,60  5,00  0,681  

Saber desenvolver e comunicar uma visão 

aos empregados.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,60  5,00  0,681  

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,60  5,00  0,598  

Monitorar o próprio desempenho e administrar 

a sobrecarga de informações.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

4,55  5,00  0,826  

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva 

com elevado desempenho.  
Produtor  

  

Metas Racionais  

  

4,55  5,00  0,826  

Analisar informações com pensamento crítico.  Monitor  Processos Internos  4,55  5,00  0,759  

Atuar no gerenciamento dos processos de 

mudança.  
Inovador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,45  5,00  0,826  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador  Processos Internos  4,45  5,00  0,945  

Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,40  5,00  0,883  

Incentivar a construção de equipes de 

trabalho.  Facilitador  Relações Humanas  
4,40  5,00  1,046  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,35  5,00  1,040  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,35  5,00  1,040  
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Tabela    

Mapeamento das  –  
Promover a tomada participativa de decisões.  Facilitador  Relações Humanas  4,25  4,50  0,967  

Saber atuar na negociação de acordos e 

compromissos.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,15  4,00  0,875  

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  4,05  4,00  1,050  

Atuar no planejamento e organização das 

atividades da empresa.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

3,95  4,00  0,759  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador  Processos Internos  3,90  4,00  0,912  

Gerenciar o desempenho dos processos 

essenciais da empresa.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

3,80  4,00  0,951  

Fazer gerenciamento multidisciplinar das 

áreas e das diversas funções.  
Coordenador  

  

Processos Internos  

  

3,80  4,00  0,951  

Construir e manter uma base de poder na 

empresa.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

3,50  4,00  1,100  

 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa       

  

Pode-se inferir, pela Tabela 28, a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. 

(2003), em que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes.  

Essa avaliação positiva é encontrada nos valores elevados das médias (máximo = 

4,85; mínimo = 3,50) e medianas (máximo = 5; mínimo = 4), sendo que 79% (19) 

obtiveram médias entre 4,0 e 5,0 e 100% (24) alcançaram 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: Modelo de Metas 

Racionais, com os papéis de diretor (saber desenvolver e comunicar uma visão aos 

empregados; saber estabelecer metas, planos e objetivos) e de produtor (estimular 

ambiente de trabalho produtivo; realizar o próprio trabalho de forma produtiva de e 

com elevado desempenho); Modelo de Relações Humanas, com o papel de mentor 

(ter comunicação eficaz; ter compreensão de si mesmo e dos outros; estimular o 

desenvolvimento dos empregados); Modelo de Processos Internos, com o papel de 

monitor (monitorar o próprio desempenho e administrar a sobrecarga de informações; 

analisar informações com pensamento crítico). Modelo de Sistemas Abertos, com o 

papel de negociador (saber apresentar e defender ideias perante os outros).  
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A Tabela 29 apresenta dados relativos aos respondentes que atuam no setor 

industrial.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 competências gerenciais setor industrial  

 Classificação – Setor Industrial  - n = 11     

COMPETÊNCIAS  Papel  Modelo  Média  Md  Desvio  

Ter comunicação eficaz.  Mentor  Relações Humanas  4,73  5,00  0,647  
Administrar conflitos.  Facilitador  Relações Humanas  4,64  5,00  0,809  

Estimular o desenvolvimento dos empregados.  Mentor  Relações Humanas  4,55  5,00  0,820  

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.  Mentor  Relações Humanas  4,55  5,00  0,688  

Saber apresentar e defender ideias perante os 

outros.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,55  5,00  0,688  

Saber atuar na negociação de acordos e 

compromissos.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,45  5,00  0,688  

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva 

de e com elevado desempenho.  
Produtor  

  

Metas Racionais  

  

4,36  4,00  0,674  

Conviver com a mudança.  Inovador  Sistemas Abertos  4,36  5,00  1,027  

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.  Inovador  Sistemas Abertos  4,36  5,00  0,809  

Saber desenvolver e comunicar uma visão 

aos empregados.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

4,36  5,00  1,027  

Estimular ambiente de trabalho produtivo.  Produtor  Metas Racionais  4,27  4,00  0,786  

Atuar no gerenciamento dos processos de 

mudança.  
Inovador  

  

Sistemas Abertos  

  

4,27  5,00  1,009  
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Tabela    

Mapeamento das  –  
Saber estabelecer metas, planos e objetivos.  Diretor  Metas Racionais  4,27  4,00  0,786  

Analisar informações com pensamento crítico.  Monitor  Processos Internos  4,18  4,00  0,603  

Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas 

e das diversas funções.  
Coordenador  

  

Processos Internos  

  

4,00  4,00  1,000  

Incentivar a construção de equipes de trabalho.  Facilitador  Relações Humanas  4,00  4,00  1,000  

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.  Produtor  Metas Racionais  3,91  4,00  0,831  

Promover a tomada participativa de decisões.  Facilitador  Relações Humanas  3,91  4,00  1,136  

Atuar no planejamento do próprio trabalho.  Coordenador  Processos Internos  3,82  4,00  1,471  

Atuar no gerenciamento de projetos.  Coordenador  Processos Internos  3,73  4,00  0,905  

Monitorar o próprio desempenho e administrar 

a sobrecarga de informações.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

3,73  4,00  1,104  

Atuar no planejamento e organização das 

atividades da empresa.  
Diretor  

  

Metas Racionais  

  

3,64  4,00  1,027  

Gerenciar o desempenho dos processos 

essenciais da empresa.  
Monitor  

  

Processos Internos  

  

3,45  4,00  0,934  

Construir e manter uma base de poder na 

empresa.  
Negociador  

  

Sistemas Abertos  

  

3,00  3,00  1,342  

 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.      

  

Com base na Tabela 29, percebe-se a aderência do modelo proposto por Quinn et al. 

(2003), já que, de forma geral, todas as competências foram bem avaliadas pelos 

respondentes. A avaliação positiva das competências pode ser conferida pelos 

valores elevados das médias (máximo = 4,73; mínimo = 3,00) e medianas (máximo = 

5; mínimo = 3). Ressalta-se que 67% (16) das competências obtiveram médias entre 

4,0 e 5,0, enquanto, 96% (23) delas alcançaram medianas entre 4,0 e 5,0.  

  

No grupo das 10 competências com médias mais elevadas, destoaram pela 

frequência os seguintes modelos, papéis e competências: Modelo de Relações 

Humanas, com os papéis de mentor (ter comunicação eficaz; estimular o 

desenvolvimento dos empregados; ter compreensão de si mesmo e dos outros) e 

facilitador (administrar conflitos); Modelo de Sistemas Abertos, com os papéis de 

negociador (saber apresentar e defender ideias perante os outros; saber atuar na 

negociação de acordos e compromissos) e inovador (conviver com a mudança; 

desenvolver e aplicar pensamento criativo); Modelo de Metas Racionais, com o 

papel de produtor (realizar o próprio trabalho de forma produtiva de e com elevado 

desempenho) e diretor (saber desenvolver e comunicar uma visão aos empregados).   
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A Tabela 30 revela variação de modelos e papéis quando se analisam os setores em 

que atuam os respondentes. Em relação ao Modelo de Relações Humanas, o papel 

de mentor foi o mais frequente. E no Modelo de Metas Racionais, destacaram-se os 

papéis de diretor e de produtor. No Modelo de Sistemas Abertos, o papel de 

negociador foi o mais frequente. Já em relação ao Modelo de Processos Internos, o 

papel de monitor evidenciou-se. Contudo, no grupo das 10 competências com maiores 

médias, não foram obtidas competências relacionadas ao referido modelo, na ótica 

dos respondentes que atuam no setor industrial.   

  

Tabela 30 Modelos e papéis - variável: setor  

Setor 

 Modelos   

Comércio  

Relações Humanas  
Metas Racionais  
Sistemas Abertos  

Mentor, Facilitador  
Diretor, Produtor  

Inovador, Negociador  

 Processos Internos  Monitor  

      

Serviço  

Metas Racionais  
Relações Humanas  
Processos Internos  

Diretor, Produtor  
Mentor  
Monitor  

 Sistemas Abertos  

  

Negociador  

Indústria  
Relações Humanas 

Sistemas Abertos  
Mentor, Facilitador 

Negociador, Inovador  

 Metas Racionais  Produtor, Diretor  

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

Papéis   
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A análise de dados acusou que, independentemente do critério utilizado para 

estratificar resultados, os quatro modelos propostos na abordagem de Quinn et al. 

(2003) se expressaram. Já as competências e seus respectivos papéis sofreram 

variações em face das características do público respondente.   

  

Pôde-se verificar a demanda por competências distintas, que sinalizam a necessidade 

de o profissional adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades e atitudes 

específicas em função do contexto de trabalho. Nos diversos papéis, manifestaram-se 

competências sociais que habilitam o profissional a interagir e resolver impasses no 

ambiente em que atua. Dessa forma, evidenciou-se a noção de competência 

relacionada a autores como Zarifian (2001) e Le Boterf (2003) que priorizam a 

aprendizagem e ação.   

  

A próxima seção aborda os meios utilizados para o desenvolvimento de competências.  

  

4.4 Fontes utilizadas para o desenvolvimento de competências  

  

Esta seção comprova os resultados relacionados ao terceiro objetivo da pesquisa, que 

foi identificar as fontes utilizadas para o desenvolvimento de competências 

profissionais.  

  

Em relação às fontes utilizadas para o desenvolvimento de competências, o 

instrumento de inquérito apresentou as seguintes alternativas de respostas: cursos e 

palestras; eventos, congressos e seminários; experiência profissional; e outros.  

  

A Figura 15 mostra os resultados relativos à participação dos respondentes em cursos 

e palestras.   
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Figura 15  
Participação em cursos e palestras – n=48.    
Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.  

  

A partir da Figura 15, nota-se que uma parcela equivalente a 73% dos respondentes 

considera que suas empresas ofertam cursos e palestras com média e alta frequência. 

Contudo, uma parcela considerável de respondentes (27%) sinalizou que as empresas 

fazem esse tipo de oferta com baixa frequência. Em relação aos entrevistados, ao se 

referirem às fontes utilizadas para o desenvolvimento de competências, mencionaram 

a participação em cursos e palestras como terceira alternativa.  

  

Entre os entrevistados, quatro deles afirmaram que, nas empresas em que atuam, não 

há oferta de treinamentos para profissionais da ARH. Isso sinaliza a falta de 

investimentos na formação desse profissional. O depoimento a seguir é crítico: "não 

há treinamento para o cargo. Eu mesmo tenho que procurar, correr atrás e investir do 

meu bolso. Haverá um treinamento que me interessa, no próximo mês, e solicitei 

recursos, a empresa disse que não cabe a mim ficar pedindo" (E4).  

  

No tocante às empresas que ofertam algum tipo de treinamento, os entrevistados 

mencionaram: treinamentos técnicos, gerenciamento do tempo, etiqueta empresarial, 

comunicação oral e escrita. Diante da fragilidade identificada em relação à oferta de 

treinamentos por parte das empresas, deve-se levar em conta a relevância dos 

processos de treinamento (Milkovich & Boudreau, 2000; Quinn et al. 2003) para elevar 

a performance no trabalho. Acredita-se que, por meio da aprendizagem, o profissional 
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pode alçar um patamar mais elevado e, dessa forma, contribuir de maneira efetiva para 

a obtenção dos resultados esperados pela organização.  

  

A Figura 16 mostra os resultados relativos à inserção dos respondentes em eventos, 

congressos e seminários.   

              

  
Figura 16   
Participação em eventos, congressos e seminários – n=48.    
Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.  

  

Na Figura 16 uma parcela equivalente a 79% dos respondentes tem participado de 

eventos, congressos e seminários temáticos com média e alta frequência. Do total de 

entrevistados, apenas 21% afirmaram utilizar essas fontes com baixa frequência. Eles 

destacaram a participação em eventos, congressos e seminários como segunda 

alternativa utilizada por eles. Diversos autores, como Bitencourt (2001; 2004), 

ressaltam a relevância da troca de informações em espaços de interação e construção 

de conhecimentos, tendo em vista a necessidade de ampliar as possibilidades de 

aprendizagem.  

  

A Figura 17 refere-se ao uso da experiência profissional como fonte para o 

desenvolvimento de competências.    
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Figura 17  
Desenvolvimento de competências por meio da experiência profissional – n=48.   Fonte: 

elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.  

  

Do total de respondentes, conforme mostra a Figura 17, a grande maioria (83%) 

afirmou utilizar a experiência profissional, com média e alta frequência, no 

desenvolvimento de competências. Apenas 17% afirmaram utilizar essa fonte com 

baixa frequência. Em relação aos entrevistados, entre as várias possibilidades 

apresentadas, a experiência profissional foi mencionada como a principal fonte 

utilizada. De fato, como referencia a literatura, a aprendizagem no cotidiano e as 

experiências profissionais ampliam o nível de conhecimento e domínio sobre o 

processo de trabalho (Bitencourt, 2001; Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001)  

  

A Figura 18 evidencia a natureza das iniciativas orientadas para o desenvolvimento de 

competências.    
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Figura 18  
Iniciativas relacionadas ao desenvolvimento de competências – n=48.  
Fonte: elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa  

  

Avaliando a Figura 18, abstrai-se que a maioria dos respondentes (56%) afirmou que 

o desenvolvimento de competências conta com iniciativas do próprio profissional. Esse 

elevado percentual demonstra que as empresas não têm envidado esforços para o 

desenvolvimento de competências. Os seguintes trechos obtidos nas entrevistas são 

esclarecedores: “há iniciativas pessoais pelo amor à profissão e por acreditar nas 

pessoas” (E2); “como gestora, busco sempre desenvolver, cada vez mais, minhas 

habilidades” (E7).   

  

Pode-se notar, com base na Figura 18, que apenas 10% dos respondentes 

reconhecem que as empresas adotam iniciativas com foco no desenvolvimento de 

competências. A literatura especializada admite que, em diversas empresas, o 

direcionamento de investimentos para o aprimoramento das competências é ínfimo. 

Nesse sentido, diversas possíveis causas têm sido citadas, tais como: restrição de 

recursos, falta de prioridade, dificuldades de vislumbrar resultados efetivos em curto 

prazo, entre outras.  

  

Uma parcela correspondente a 33% dos respondentes considerou a existência de 

investimentos por parte da empresa e, também, por parte do profissional. De forma 

geral, os entrevistados concordaram com esse apontamento. O trecho destacado, a 
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seguir, elucida esse posicionamento: “tem iniciativa de ambas as partes. Por parte da 

empresa, a matriz conversa muito conosco e nos dá um posicionamento do que ela 

quer. Há, também, iniciativa pessoal porque estou sempre muito antenada” (E3).   

  

Em relação aos desafios inerentes ao desenvolvimento de competências, os 

entrevistados mencionaram, nessa ordem: dificuldades relacionadas à cultura da 

empresa, escassez de tempo, falta de apoio da diretoria da empresa.  
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5 Considerações Finais  

   

Esta dissertação teve por objetivo geral analisar as competências gerenciais 

demandadas na área de recursos humanos em empresas da região de Divinópolis, em 

Minas Gerais. O objetivo proposto foi alcançado por meio do processo investigativo 

realizado com 48 profissionais que atuam no âmbito considerado. A coleta de dados 

envolveu a aplicação de questionário em formato eletrônico e entrevistas 

semiestruturadas que foram realizadas 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 caracterizar o contexto da ARH em 

empresas da região de Divinópolis-MG.  A realização desse objetivo envolveu a 

configuração da ARH nas empresas onde atuam os respondentes. Pôde-se notar que 

a ARH adota uma estrutura relacionada ao modelo tradicional com autonomia restrita 

e desempenha papel de especialista administrativo nos termos empregados por Ulrich 

(1998). Dessa forma, a ARH atua na execução de procedimentos de natureza mais 

operacional e burocrática. Em certas empresas, conforme revelaram os dados da 

pesquisa, a área tem papel híbrido, ao conjugar atividades de cunho operacional e 

estratégico. Tornou-se evidente a influência de fatores contextuais na dinâmica 

organizacional e, consequentemente, na atuação da ARH. De acordo com os 

resultados da pesquisa, observou-se um modelo de RH tradicional que executa, 

predominantemente, atividades operacionais em curto prazo, tendo poucas iniciativas 

sistêmicas. Esse RH atua como “especialista administrativo” e “executor”.   

  

No que se refere aos processos realizados pela ARH, observou-se que as empresas 

adotam práticas tradicionais de recrutamento e seleção e treinamento. Sobre o 

desenvolvimento dos profissionais, verificou-se que as empresas não têm envidado 

esforços concretos nesse sentido e que, em alguns casos, elas chegam a manifestar 

certo receio em relação ao processo. Quando o assunto é avaliação, as empresas não 
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têm procedimentos estruturados e parâmetros seguros. Outro aspecto marcante 

apurado pela pesquisa diz respeito às práticas de remuneração que têm sido bastante 

incipientes e forjadas em livre negociação com os proprietários das empresas, 

sobretudo naquelas de menor porte.  

  

Observou-se que o ambiente da ARH tem demandado múltiplas competências dos 

profissionais em posição de liderança e que esses profissionais, não raro, têm 

autonomia restrita, em função do modelo de gestão adotado pelas empresas.  

  

O segundo objetivo específico da pesquisa foi “mapear as competências requeridas 

dos profissionais que atuam na ARH, tendo como referência a abordagem de Quinn et 

al. (2003)”.  Inicialmente, buscou-se compreender a noção acerca do conceito de 

“competência”. Nesse sentido, a pesquisa mostrou que os pesquisados compreendem 

o conceito por meio de elementos destacados pela literatura especializada, tais como 

conhecimentos, habilidades e atitudes. A noção predominante valoriza a ação no 

trabalho e destaca a íntima relação entre competência e resultados.   

  

O mapeamento das competências demandadas dos profissionais que atuam na ARH, 

confirmou a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003) como referencial 

analítico, já que todas as competências foram avaliadas de forma positiva. 

Independentemente do critério de estratificação utilizado, a variação das 

competências, papéis e seus respectivos modelos torna-se compreensível em face da 

diversidade de quadros organizacionais e das especificidades inerentes a cada um 

deles. Notou-se que os profissionais da ARH são convocados a desenvolver 

competências diferenciadas de natureza técnica e social.  

  

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi identificar as fontes utilizadas para o 

desenvolvimento de competências profissionais. O estudo obteve que a maioria dos 

pesquisados utiliza, nesta ordem, as seguintes fontes para o desenvolvimento de 

competências: experiência; eventos, congressos e seminários; cursos e palestras. 

Portanto, a aprendizagem pela prática tem sido o meio mais utilizado para o 

aprimoramento e aquisição de competências. A participação em eventos, congressos 



104  

  

  

e seminários representa relevante alternativa, que esses espaços proporcionam a 

troca de informações e a construção coletiva de conhecimentos.    

A pesquisa mostrou que as iniciativas orientadas para o desenvolvimento de 

competências são, geralmente, empreendidas pelo empregado. Dessa forma, ele se 

torna protagonista do próprio desenvolvimento profissional. Se, por um lado, essa 

situação demonstra proatividade por parte dos profissionais da ARH, por outro, 

desperta certa preocupação em relação à postura adotada pelas empresas. Embora 

algumas delas adotem iniciativas para o desenvolvimento de competências, essa 

responsabilidade parece recair, em grande medida, sobre o próprio empregado.   

  

Entre os desafios relacionados ao desenvolvimento de competências, foram 

consideradas dificuldades relacionadas à cultura da empresa e falta de apoio da 

diretoria. E que, nem sempre, a organização estimula o aprimoramento profissional.  

  

A pesquisa traçou um panorama da ARH com base em empresas da região de 

Divinópolis e sinalizou a predominância de estruturas tradicionais que priorizam 

atividades de cunho operacional. Os dados da pesquisa acusaram diversidade de 

práticas e demandas por múltiplas competências, no âmbito da ARH. Diante das 

exigências impostas pelo ambiente de trabalho e das restrições organizacionais, o 

desenvolvimento das competências gerenciais tem sido alicerçado, principalmente, 

em esforços individuais. Nesse sentido, a atuação estratégica por parte da ARH, nos 

moldes idealizados pela literatura, não se evidenciou no quadro analisado. Pode-se 

admitir que, tendo-se a crise econômica que assola o país, a reversão desse quadro 

requer iniciativas cujos resultados virão a longo prazo. Todavia, para além de possíveis 

investimentos em capacitação, está em jogo a própria análise do modelo de gestão 

adotado.   
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Recomendações gerenciais  

  

A partir dos resultados da pesquisa, sugere-se aos profissionais que atuam na ARH 

uma reflexão acerca das possibilidades e limites inerentes ao desenvolvimento das 

competências gerenciais. Nessa ótica, é razoável discutir a própria empregabilidade, 

tendo em vista as características presentes nas organizações contemporâneas.  

  

Como limitação do estudo, menciona-se o número de respondentes da pesquisa.   

  

Segue sugestão para a realização de futuro estudo relacionado ao tema: - pesquisa 

envolvendo profissionais de outras regiões do país.  
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Apêndices  

  

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

  

Pesquisa intitulada “Demanda por Competências Gerenciais: estudo com 

profissionais da área de recursos humanos na região de Divinópolis-MG”  

  

Eu, __________________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado na pesquisa intitulada “Demanda por Competências 

Gerenciais: estudo com profissionais da Área de Recursos Humanos na região de 

Divinópolis-MG”. Esta pesquisa visa à elaboração do trabalho de conclusão do curso 

de Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo, do 

mestrando José Mauro Silva, orientado pelo Professor Dr. Reginaldo de Jesus 

Carvalho Lima. O objetivo é analisar as competências demandadas de profissionais 

que atuam na área de recursos humanos em empresas localizadas na região de 

Divinópolis, em Minas Gerais. Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas sem 

a identificação do entrevistado, sendo analisadas de forma agregada, garantindo, 

assim, sua confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que 

minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de 

que posso me recusar a participar ou retirar-me sem necessidade de qualquer 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma punição. 

Estou ainda ciente de que se tiver qualquer reclamação posso procurar a Fundação 

Pedro Leopoldo. Após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido 

o que me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa.  

  

Divinópolis, _____ de ____________________ de  2019.  

  

Assinatura do Entrevistado                                    Assinatura do Pesquisador  
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Mestrando: José Mauro Silva - MPA/Fundação Pedro Leopoldo  

(josemauros12@yahoo.com.br)  

Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/Fundação Pedro Leopoldo - 

(reginaldo.lima@fpl.edu.br).  

Apêndice B - Roteiro de entrevista   

  

1- Como está configurada a área de recursos humanos (ARH) de sua empresa?  

  

2- A ARH de sua empresa tem atuação operacional ou estratégica? Explique.  

  

3- Descreva as políticas, programas e procedimentos relacionados aos seguintes 
processos:  

  

a) Recrutamento e Seleção  

b) Treinamento   

c) Desenvolvimento  

d) Avaliação  

e) Remuneração  

  

4- Considerando a empresa, descreva o contexto de atuação do gerente da ARH.  
  

5- Quais são as atribuições do gerente da ARH, em sua empresa?  

  

6- Qual é a esfera de influência do gerente da ARH?  

  

7- Que fatores externos influenciam a ARH?  

  

8- Que fatores internos influenciam a ARH?  

  

9- Defina o termo “competência profissional”.  

  

10- Quais são as competências gerenciais demandadas na ARH da empresa?  

  

  

11- Como essas competências têm sido desenvolvidas?  

- Há iniciativas da empresa? Quais?  

- Há iniciativas pessoais? Quais?  

  

12- A empresa oferece treinamentos? Em caso afirmativo, com que frequência?  

  

13- Classifique em ordem de importância as fontes utilizadas para desenvolver 
competências.  
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14- Quais sãos os desafios relacionados ao desenvolvimento de competências?  

  

15- Caso tenha interesse, comente algum aspecto que você considere importante 
e que não tenha sido abordado durante a entrevista.  

  

  

  

Dados Demográficos   

  

Título do cargo atual:____________________________  

  

Tempo no cargo: _________ anos________meses  

  

Número de subordinados:________________  

  

Tempo de trabalho na empresa atual: _________ anos________meses  

  

Ramo de atuação da empresa:___________________________  

  

Número de empregados da empresa:  

Se Indústria  

(   ) até 19      (    ) de 20 a 99      (    )100 a 499     (    ) mais de 500  

  

Se Comércio ou Serviços  

(   ) até 09      (    ) de 10 a 49      (    ) 50 a 99     (    ) mais de 100  

  

Tempo de experiência na gestão de recursos humanos:______________________ 
Indique sua idade:_______________         

  

Sexo:  (     ) Feminino     (     ) Masculino       

    

  

Nível mais elevado de formação:   

                     (     ) Ensino Médio        

                     (     ) Ensino Superior incompleto  

                     (     ) Ensino Superior   completo  

                     (     ) Especialização/MBA        

                     (     ) Outro(s):____________________  

  

Área de Formação:________________________________   

  Cursos e Palestras   
  Eventos, congressos, seminários   
  Experiência profissional   
  Outro(s). Qual(is):   
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Muito obrigado!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Apêndice C – Questionário  

  

  
Prezado (a) colega,   
Solicito sua colaboração para realizar esta pesquisa acadêmica que será fundamental para 

concluir minha dissertação no curso de Mestrado Profissional da FPL. Sua identificação não 

é necessária.  

  
Muito obrigado!   

                                                                                                         José Mauro Silva   
Considerando a atuação dos profissionais da área de recursos humanos (ARH) na empresa, 

indique o grau de importância de cada uma das seguintes competências.   

  
Utilize a escala:   1- Muito Baixo----------------------------------------- 5 - Muito Alto  

  

  Grau de importância  

COMPETÊNCIAS  1  2  3  4  5  

Administrar conflitos.                 

Analisar informações com pensamento crítico.                 

Atuar no gerenciamento de projetos.                 

Atuar no gerenciamento dos processos de mudança.                 

Atuar no planejamento do próprio trabalho.                 

Atuar no planejamento e organização das atividades da empresa.                 

Construir e manter uma base de poder na empresa.                 

Conviver com a mudança.                 

Desenvolver e aplicar pensamento criativo.                 
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Estimular o desenvolvimento dos empregados.                 

Estimular ambiente de trabalho produtivo.                 

Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas e das diversas funções.                 

Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.                 

Gerenciar o desempenho dos processos essenciais da empresa.                 

Incentivar a construção de equipes de trabalho.                 

Monitorar o próprio desempenho e administrar a sobrecarga de informações.            

Promover a tomada participativa de decisões.            

Realizar o próprio trabalho de forma produtiva de e com elevado desempenho.            

Saber apresentar e defender ideias perante os outros.            

Saber atuar na negociação de acordos e compromissos.            

Saber desenvolver e comunicar uma visão aos empregados.            

Saber estabelecer metas, planos e objetivos.            

Ter comunicação eficaz.            

Ter compreensão de si mesmo e dos outros.            

  

  

  
Você considera a atuação da área de recursos humanos (ARH) da empresa como:  
(  ) operacional/burocrática       (  ) estratégica para o negócio    (  ) outra:____________.  

  

  
Você considera que, na empresa, o desenvolvimento de competências é influenciado 

por:    
(  ) iniciativas da empresa       (  ) iniciativas do próprio profissional    (  ) outra:______.  

  

  
Classifique em ordem de importância as fontes utilizadas para desenvolver 

competências.  Escala: 1 = Alta frequência  2 = Média frequência    3 = Baixa frequência    

  
   Cursos e Palestras  

 Eventos, congressos, seminários  

Experiência profissional  Outro(s). 

Qual(is):  

  
DADOS DEMOGRÁFICOS   

  
Título do cargo atual:____________________________  

  
Tempo no cargo: _________ anos________meses  

  
Número de subordinados:________________  

  
Tempo de trabalho na empresa atual: _________ anos________meses  
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Ramo de atuação da empresa:___________________________  

  
Número de empregados da empresa:  
Se Indústria  
(   ) até 19      (    ) de 20 a 99      (    )100 a 499     (    ) mais de 500  

  
Se Comércio ou Serviços  
(   ) até 09      (    ) de 10 a 49      (    ) 50 a 99     (    ) mais de 100  

  
Tempo de experiência na ARH:______________________  
Idade:_______________        
Sexo:  (     ) Feminino     (     ) Masculino      

  

Nível de Formação:   
                     (     ) Ensino Médio        
                     (     ) Ensino Superior incompleto  
                     (     ) Ensino Superior   completo  
                     (     ) Especialização/MBA        
                     (     ) Outro(s):______________  
Área de Formação:_________________________   

Muito Obrigado!  

  


