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Resumo  
 
Objetivo: considerando a relevância das práticas de gestão de pessoas e do 
desenvolvimento das competências digitais no atual contexto e sua possível 
contribuição para a competitividade das empresas, realizou-se uma pesquisa de 
natureza qualitativa, com o objetivo de averiguar como as empresas do arranjo 
produtivo local (APL) de Nova Serrana-MG tem se posicionado em relação à 
atividade de gestão de pessoas e ao enfoque da competência digital. 
Relevância/originalidade: o município de Nova Serrana se destaca no cenário 
nacional como polo produtivo no setor calçadista. A pesquisa realizada se diferencia 
pelo enfoque temático que privilegia a relação entre fatores vinculados à inovação. O 
referencial teórico da pesquisa resgata aspectos inerentes aos arranjos produtivos, à 
atividade de gestão de pessoas nas organizações e à abordagem da competência 
com ênfase na competência digital. Metodologia/abordagem: os procedimentos 
metodológicos envolveram a coleta de dados por meio de entrevistas 
semiestruturadas e consulta a documentos disponíveis em meio eletrônico. Foram 
abordados 20 profissionais atuantes nas empresas do APL. Realizou-se inquérito 
com o presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova 
Serrana (SINDINOVA). O conteúdo foi gravado com o devido consentimento dos 
participantes para posterior transcrição. O tratamento de dados envolveu análise de 
conteúdo e estatística descritiva. Principais resultados: os resultados evidenciaram 
a necessidade de aprimorar as práticas de gestão de pessoas e o domínio das 
competências digitais. Contudo, verificou-se que a dinâmica funcional tem sido 
condicionada pela natureza do processo produtivo e perfil de mão de obra. Por se 
tratar de empresas de médio e pequeno porte, geralmente a estrutura organizacional 
é modesta e não conta com um setor dedicado à gestão de pessoas. Observou-se 
que o domínio das competências digitais ainda é incipiente e não influencia 
significativamente o trabalho realizado. Apesar da propalada exaltação das 
inovações tecnológicas e organizações no âmbito da Quarta Revolução, mudanças 
expressivas ainda não foram identificadas nas empresas investigadas. O 
posicionamento das empresas em relação à configuração da gestão de pessoas e 
ao enfoque da competência digital ainda não representa um aspecto crítico para a 
competitividade na ótica das empresas abordadas nesta pesquisa. Contribuições 
teóricas/metodológicas: a pesquisa sinalizou a pertinência da relação teórica entre 
os temas considerados no referencial teórico e a relevância da triangulação no 
processo de análise de dados. Contribuições sociais/para a gestão: esta 
dissertação estimula o debate entre atores locais, salientando a relevância da gestão 
de pessoas e da competência digital para a competitividade das empresas do APL 
de Nova serrana, em Minas Gerais. 
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Competência digital. Competitividade. Arranjo 
Produtivo Local. Nova Serrana. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
Objective: Considering the relevance of people management practices and the 

development of digital competence in the current context and their possible 

contribution to the competitiveness of companies, a qualitative research was carried 

out, with the objective of finding out how companies in the productive arrangement 

(APL) of Nova Serrana-MG has positioned itself in relation to the people 

management activity and the focus of digital competence. Relevance/originality: The 

municipality of Nova Serrana stands out on the national scene as a productive hub in 

the footwear sector. The research carried out is distinguished by the thematic 

approach that privileges the relationship between factors linked to innovation. The 

theoretical framework of the research rescues aspects inherent to productive 

arrangements, the people management activity in organizations and the approach to 

competence with emphasis on digital competence. Methodology/approach: The 

methodological procedures involved data collection through semi-structured 

interviews and consultation of documents available in electronic media. Twenty 

professionals working in APL companies were approached. A survey was carried out 

with the president of the Intermunicipal Union of Footwear Industries of Nova Serrana 

(SINDINOVA). The content was recorded with the consent of the participants for later 

transcription. Data processing involved content analysis and descriptive statistics. 

Main results: The results highlighted the need to improve people management 

practices and mastery of digital competence. However, it was found that the 

functional dynamics has been conditioned by the nature of the production process 

and labor profile. As they are medium and small companies, the organizational 

structure is usually modest and does not have a dedicated people management 

department. It was observed that the domain of digital competence is still incipient 

and does not significantly influence the work carried out. Despite the publicized 

exaltation of technological innovations and organizations in the context of the Fourth 

Revolution, significant changes have not yet been identified in the investigated 

companies. The positioning of companies in relation to the configuration of people 

management and the focus of digital competence still does not represent a critical 

aspect for competitiveness from the point of view of the companies addressed in this 

research. Theoretical/methodological contributions: The research indicated the 

relevance of the theoretical relationship between the themes considered in the 

theoretical framework and the relevance of triangulation in the data analysis process. 

Social/Management Contributions: This dissertation stimulates the debate between 

local actors, pointing out the relevance of people management and digital 

competence for the competitiveness of companies in the APL of Nova Serrana, in 

Minas Gerais. 
 

Keywords: People Management. Digital competence. Competitiveness. Local 
Productive Arrangement. Nova Serrana. 
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1 Introdução  

 

As transformações no cenário produtivo, econômico e social influenciam a dinâmica 

competitiva das empresas e a esfera do trabalho (Crawford, 1994). Em face das 

mudanças verificadas nas últimas décadas do século XX, as organizações passaram 

a dedicar mais atenção às possibilidades de incrementar a competitividade em um 

contexto de elevada concorrência.  

 

A questão da competitividade tem sido discutida há tempos por meio de diversas 

linhas teóricas e interpretativas. Wood Jr. e Caldas (2007, p. 70) ao realizarem 

estudo sobre o assunto aplicaram a seguinte definição “A competitividade pode ser 

definida, de forma geral, como a capacidade de um sistema – país, setor industrial, 

grupo de empresas ou uma empresa específica – de atuar com sucesso em um 

dado contexto de negócios”.   

 

Os referidos autores, fundamentados em Coutinho e Ferraz (2002), consideram que 

o desempenho competitivo é condicionado por diferentes conjuntos de fatores, a 

saber: fatores sistêmicos, estruturais e os internos à empresa. Os fatores sistêmicos 

são externos, porém podem afetar a dinâmica da empresa. Esse conjunto envolve 

diferentes elementos: macroeconômicos; políticos e institucionais; regulatórios; de 

infraestrutura; sociais; relacionados à dimensão regional; e internacionais. Já os 

fatores estruturais se vinculam ao setor de atuação da empresa e envolvem, por 

exemplo, as características gerais dos mercados consumidores, a configuração 

geral da indústria e o modelo de concorrência adotado. Por fim, os fatores internos 

se materializam por meio de competências e recursos acumulados e estão sob a 

esfera de decisão dos proprietários e dirigentes. Todos abarcam, de forma ampla, “a 

competência dos gestores de orquestrar de forma eficiente e eficaz todos os 

recursos, distinguindo-se dos concorrentes e gerando valor” (Wood Jr. & Caldas, 

2007, p. 71). 

 

A competitividade representa um aspecto determinante para o desenvolvimento 

econômico e social, podendo ser analisada por diversas perspectivas. O assunto 

ganha relevância em face das fragilidades que comprometem o patamar competitivo 

do país. Dados divulgados pelo Forbes informam que o Brasil caiu duas posições no 
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levantamento de 2022 do Anuário Mundial de Competitividade, feito pelo Instituto 

Internacional de Desenvolvimento Gerencial (IMD), da Suíça. O país aparece na 59ª 

posição entre as 63 economias analisadas. 

 

Rodrigues, Bachega, Tavares, Ferreira, Nogueira e Silva (2021) relatam que, no 

período de 1985 a 2016, o setor industrial brasileiro perdeu aproximadamente 11% 

da sua participação no Produto Interno Bruto (PIB), conforme dados divulgados pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). E explicam que a produtividade foi 

reduzida em sete pontos entre 2006 e 2016. Concorreram para isso as mudanças na 

estrutura produtiva e também o surgimento de novos modelos tecnológicos. Eles 

esclarecem: 

 

Em 2020, a indústria brasileira como um todo representou 21,4% do PIB no 
país. No ranking geral do Competitividade Brasil de 2019/2020, o Brasil se 
situou como o penúltimo colocado entre 18 economias selecionadas, ficando 
à frente somente da Argentina. Quanto à tecnologia e inovação, a 
desvantagem do país em relação aos demais se reduziu, ocupando a 8ª 
posição (CNI, 2020) (Rodrigues et al., 2021, p. 217). 

 

Sabe-se que o desenvolvimento da produção industrial no Brasil caracterizou-se por 

diferentes fases e aspectos (industrialização tardia, substituição de importações, 

dependência de capital e de tecnologia estrangeiros), que contribuíram para a 

configuração atual.  

 

Na contemporaneidade, a compreensão da complexa dinâmica competitiva requer 

atenção em relação à diversidade de fatores presentes no campo industrial. Essas 

diferenças abarcam aspectos muito diversos, desde o porte até especificidades de 

cada setor produtivo. Wood Jr. & Caldas (2007, p. 71) destacam que, “nos setores 

menos desenvolvidos, problemas mais comuns são a reduzida articulação da cadeia 

de valores, o número excessivo de pequenas empresas e o baixo nível tecnológico”. 

E alertam acerca da necessidade de as empresas adotarem posturas ativas para 

estimularem a produtividade e a competitividade. Segundo eles (p. 71), “traços 

positivos como a flexibilidade, a agilidade, a valorização das relações pessoais e a 

capacidade de adaptação como base para seu modelo de gestão” se mostravam 

determinantes para a obtenção de resultados positivos. 
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Nesse quadro, o estabelecimento de estratégias competitivas e o gerenciamento dos 

recursos disponíveis tornam-se essenciais no âmbito das organizações. A relação 

entre estratégia e estrutura passa a ser discutida com ênfase devido aos desafios 

concorrenciais presentes no atual cenário e à necessidade de impulsionar os 

resultados do negócio. 

 

A análise de questões relacionadas à produtividade e à competitividade requer 

atenção quanto às profundas transformações em curso. Em sintonia com as 

tendências da Quarta Revolução Industrial, verifica-se a aproximação dos mundos 

físico, digital e biológico, cujo impacto afeta a natureza das atividades, processos e 

práticas de trabalho (Harari, 2018; Schwab, 2016).  Os avanços em áreas como 

robótica, inteligência artificial (IA), big data e internet das coisas (IoT) atestam o 

intenso uso de tecnologias e reforçam a necessidade do desenvolvimento de novas 

competências. 

 

Entre os diversos elementos capazes de afetar o potencial competitivo de uma 

organização, nesta dissertação foram selecionados os seguintes: atividade de 

gestão de pessoas e enfoque das competências digitais. Considerou-se que ambos 

se tornam determinantes, na medida em que as organizações se orientam para a 

construção de valor a partir da associação entre potencial humano e a aplicação de 

novas tecnologias.  

 

Admite-se que a Área de Recursos Humanos (ARH), tradicionalmente responsável 

pela atividade de gestão de pessoas, pode favorecer os resultados da organização. 

Marras (2011), referindo-se ao cenário dos anos 2000, reconhece que os 

funcionários assumiram importante papel na busca da vantagem competitiva, 

aplicando competências na resolução de problemas. Nessa direção, entende-se que 

o potencial competitivo se relaciona aos recursos disponíveis na empresa e às 

competências acumuladas pelas pessoas que a constituem (Silva & Pinho, 2021). 

 

A literatura especializada sugere que a área de gestão de pessoas pode impulsionar 

a estratégia organizacional, atuando como parceira no alcance dos objetivos 

estabelecidos. Pode, ainda, oferecer uma base de serviços para sustentar a 

eficiência da organização com base no redesenho de processos de trabalho, 
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redução de custos e geração de valor, conforme Kaufman (2007). Para o referido 

autor, a gestão de pessoas pode auxiliar na concepção de uma organização criativa, 

renovadora e inovadora, gerindo a transformação e a mudança, identificando 

obstáculos, propondo soluções e mantendo a persistência e o interesse ativos.  

 

Há tempos, estudiosos (Albuquerque, 1987; Dutra, 1993; Fisher, 1998; Marras, 

2011) têm abordado a relevância da gestão de pessoas e as dificuldades 

relacionadas à área. Sabe-se que a gestão de pessoas reflete traços de diversas 

fases históricas vivenciadas pela área. Dessa forma, a arquitetura da atividade de 

gestão das pessoas difere substancialmente entre as organizações, podendo 

predominar estruturas bastante simples ou dotadas de complexidade. Em relação à 

dinâmica funcional, a área pode assumir atribuições meramente burocráticas ou uma 

abordagem estratégica.  

 

A variabilidade também está presente na questão da competência digital. Em meio 

às transformações tecnológicas verificadas na sociedade da informação, 

determinadas organizações disponibilizam infraestrutura de recursos e incentivos, 

enquanto outras ainda adotam estruturas rudimentares. Os desafios são intensos, 

como afirmam Rodrigues et al. (2021): 

  

Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro Sistema 
(FIRJAN, 2016), a aplicação da digitalização no meio industrial constitui fator 
fundamental para o aumento da competitividade global do Brasil, bem como 
tem impacto no seu desenvolvimento econômico. Todavia, grande parte da 
indústria nacional ainda se encontra na transição da considerada Indústria 
2.0 (linhas de montagem) e Indústria 3.0 (automação). De modo geral, os 
desafios que o advento da Indústria 4.0 trouxe para as indústrias brasileiras 
são a união de gestores industriais proativos, a disposição de tecnologias e 
profissionais qualificados, a obtenção de políticas estratégicas e os 
incentivos governamentais (Rodrigues et al., 2021, p. 217). 

 

No que se refere às empresas de médio e pequeno porte cujas dificuldades têm sido 

alvo de intensos debates e reflexões por parte de diversos atores sociais, pode-se 

inferir que as práticas relacionadas à atividade de gestão de pessoas e às 

competências digitais assumem contornos específicos. Torna-se, portanto, instigante 

a possibilidade de empreender um estudo com foco na dinâmica adotada por 

empresas de um aglomerado produtivo em relação aos aspectos mencionados.  



 18 

Nesse prisma, a presente dissertação fundamenta-se em pesquisa sobre empresas 

localizadas no arranjo produtivo local (APL) de Nova Serrana, em Minas Gerais. 

Esse arranjo destaca-se como polo produtivo do setor calçadista no cenário 

nacional, sendo reconhecido por sua relevância econômica e social. Rodrigues et al. 

(2021) explicam: 

  

De acordo com o Núcleo Gestor de Arranjos Produtivos Locais, existem 
oficialmente 40 APLs em Minas Gerais, sendo os de maior destaque o APL 
de Eletroeletrônicos de Santa Rita do Sapucaí, o APL de Móveis de Ubá e o 
APL de Calçados de Nova Serrana (SEEDIF, 2016 [Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão]). No Brasil, a indústria calçadista constitui uma das 
maiores do país, fornecendo grandes oportunidades para o 
empreendedorismo e gerando um grande número de emprego. (Rodrigues 
et al., 2021, p. 218). 

 

Com base nas considerações apresentadas, adotou-se a seguinte questão como 

ponto de partida para a realização da pesquisa: como as empresas do APL de Nova 

Serrana-MG têm se posicionado em relação à atividade de gestão de pessoas e ao 

enfoque da competência digital? 

 

A partir desta indagação, foram estabelecidos os seguintes objetivos de pesquisa. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Averiguar como as empresas do APL de Nova Serrana-MG têm se posicionado em 

relação à atividade de gestão de pessoas e ao enfoque da competência digital. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever aspectos gerais do APL de Nova Serrana - MG. 

b) Caracterizar a configuração da atividade de gestão de pessoas em empresas 

do APL de Nova Serrana.  

c) Identificar a percepção de profissionais acerca das competências digitais 

requeridas nas empresas abordadas. 
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Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se estudo descritivo pela vertente 

qualitativa de pesquisa (Collis & Hussey, 2005). A unidade de análise foi constituída 

de um conjunto de 20 empresas do setor calçadista atuantes no APL de Nova 

Serrana. O processo investigativo também envolveu inquérito com o presidente do 

Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana (SINDINOVA, 

2013). 

 

Nova Serrana, cidade-polo calçadista, está localizada no centro-oeste de Minas 

Gerais. O polo tem apresentado considerável crescimento, gerando significativo 

número de emprego e renda. A cidade é alvo de migração de pessoas de diversas 

partes do Brasil, que buscam melhores oportunidades de emprego.  

 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, 

realizadas presencialmente nas empresas. Os participantes são profissionais que 

atuam na esfera da gestão. O conteúdo obtido foi gravado com o devido 

consentimento e, posteriormente, transcrito para análise. Dados secundários foram 

obtidos por consulta a documentos disponíveis em meio eletrônico: site do Sindinova 

e Prefeitura de Nova Serrana, entre outros.  

 

Para o tratamento de dados qualitativos empregou-se a análise categorial (Bardin, 

2011). Os dados quantitativos foram analisados com o emprego de procedimentos 

de estatística descritiva.  

 

Diversas razões justificam a realização desta pesquisa. Em primeiro lugar, 

menciona-se a possibilidade de oferecer contribuição ao debate teórico. A literatura 

refere a necessidade de expandir o nível de compreensão acerca dos fatores 

influentes na competitividade das empresas, nomeadamente a atividade de gestão 

de pessoas e as competências digitais. 

 

A busca realizada na Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL) no primeiro 

semestre de 2022 apurou escassez de estudos com o enfoque proposto nesta 

dissertação. A expressão “gestão de pessoas” retornou 275 resultados, enquanto 

“arranjo produtivo local” retornou 71. Já o termo “gestão de pessoas em arranjo 

produtivo local” não forneceu resultado. Na referida base de dados, apenas um 
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artigo sobre “competências digitais” foi identificado. A partir desses resultados, 

infere-se a oportunidade de contribuir para a ampliação de estudos relacionados à 

questão de pesquisa. 

  

A segunda justificativa é de natureza prática. Considera-se que o estudo realizado 

poderá estimular reflexões e iniciativas no âmbito das empresas.   

 

Finalmente, a terceira justificativa diz respeito à oportunidade de aprimorar 

habilidades e saberes em pesquisa. Assim, o estudo realizado ampliou o nível de 

conhecimento do pesquisador acerca do processo investigativo e suas nuanças 

teórico-metodológicas. 

 

Esta pesquisa está vinculada à área de concentração denominada gestão em 

organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada Inovação e Organizações, no 

Núcleo de Estudos em organizações e Gestão de Pessoas (NEOGEP), 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. O primeiro 

corresponde a esta introdução, que comporta a apresentação do tema, a 

contextualização do problema de pesquisa, além dos objetivos e justificativas do 

estudo. O segundo capítulo corresponde ao referencial teórico e abrange aspectos 

relacionados aos APLs, à gestão de pessoas e às competências digitais. O terceiro 

capítulo descreve os procedimentos metodológicos que foram adotados na 

pesquisa, contemplando a caracterização do estudo, o quadro de referências 

construído, a descrição da unidade de análise e observação e as técnicas de coleta 

e análise de dados. O quarto capítulo expõe os resultados da pesquisa e sua 

análise. Finalmente, no quinto capítulo, apresentam-se as considerações finais. 

Seguem-se referências e apêndices. 
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2 Arranjo Produtivo Local, Gestão de Pessoas e Competência Digital  

 

O presente capítulo contempla a base teórica do estudo que se fundamentou na 

seguinte questão geradora: “como as empresas do APL de Nova Serrana-MG têm 

se posicionado em relação à atividade de gestão de pessoas e ao enfoque da 

competência digital?” 

 

A primeira seção deste capítulo refere-se a aspectos relacionados ao conceito de 

arranjo produtivo local (APL). Na sequência, a segunda seção discorre acerca da 

atividade de gestão de pessoas nas organizações e sua trajetória histórica. 

Finalmente, a terceira seção abrange o modelo da competência e, mais 

especificamente, o enfoque da competência digital.  

 

2.1 Arranjo produtivo local (APL): aspectos gerais  

 

Há tempos a literatura realça a relevância do fator regional como fonte de vantagem 

competitiva (Porter, 1980). Nesse campo, predominam diferentes entendimentos e 

linhas interpretativas. Vale e Castro (2010), ao examinarem diversas proposições, 

caracterizaram, inicialmente, seis vertentes teóricas, a saber:  

 

I) a vertente neoclássica do desenvolvimento regional; II) as preocupações 
com o desenvolvimento e os desequilíbrios regionais; III) as vertentes 
institucionalistas; IV) a influência de Schumpeter nas contribuições de 
Perroux; V) as vertentes herdeiras das tradições marshallianas; e, VI) a 
influência da sociologia econômica (Vale & Castro, 2010, p. 83). 

 

Os referidos autores reconhecem a evolução do pensamento na área e distinguem 

três grandes conjuntos teóricos sobre a temática das aglomerações produtivas: a) as 

análises regionais de inspiração neoclássica; b) as análises regionais de inspiração 

institucional; c) as análises regionais sobre organização industrial. Sustentadas em 

distintos pressupostos, cada uma dessas abordagens oferece contribuições 

específicas que ampliam o entendimento sobre o fenômeno, gerando ampla e rica 

base conceitual.  
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Merece atenção a visão adotada por economistas evolucionários que ressaltam a 

emergência de um novo paradigma tecnológico, baseado na microeletrônica e nas 

novas tecnologias de informação e comunicação (TICs). Nesse aspecto, a 

capacidade de inovação e de adaptação torna-se determinante para a 

competitividade (Lundval, 1988).  

 

No âmbito da “ecologia organizacional”, as correntes associadas à temática do 

Sistema Nacional de Inovação (SNI) ganham relevância. Vale e Castro (2010) 

asseguram que essa vertente: 

  

Distingue-se por seu esforço de compreensão dos impactos do processo de 
inovação tecnológica, do conhecimento tácito e do aprendizado interativo no 
desempenho de um sistema produtivo e pela ênfase na concepção de um 
conjunto de medidas prescritivas capazes de estimular o desenvolvimento 
(Cassiolato & Lastres, 2003; Lastres, Cassiolato & Arroio, 2005 como citados 
por Vale & Castro, 2010, p. 89). 

 

Os APLs) podem ser compreendidos como concentrações geográficas de firmas 

especializadas em um mesmo setor ou em um mesmo complexo industrial. A 

literatura destaca a relevância de estudos sobre esses arranjos na medida em que 

contribuem para o entendimento de aspectos locais e as maneiras de organização 

das empresas neles contidas. 

 

Cardoso, Carneiro e Rodrigues (2014, p. 7) prelecionam que o arranjo produtivo 

local consiste em: 

 

Aglomeração de empresas localizadas em um mesmo território, que 
apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, 
interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, 
tais como: governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino 
e pesquisa. 

 

Na ótica de Cassiolato, Lastres e Szafiro (2000), esses aglomerados possuem 

certas peculiaridades, tais como: a dimensão territorial que favorece a interação 

entre os atores; a diversidade das atividades e de atores, como empresários e 

instituições; o conhecimento tácito; as inovações e aprendizados interativos; e a 

governança. 
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Cardoso et al. (2014, p. 14) esclarecem: “cada arranjo apresenta suas próprias 

características com relação às origens, contexto econômico, ambiente sociocultural, 

nível de complexidade da cadeia produtiva, entre outras”. E explicitam que, em 

relação ao grau ou estágio de desenvolvimento, os arranjos podem ser classificados 

em três níveis: arranjos incipientes, arranjos em desenvolvimento e arranjos 

desenvolvidos (sistemas produtivos e inovativos locais). 

 

Segundo Cardoso et al. (2014, p.14), os arranjos incipientes são: 

  

Bastante desarticulados, carentes de governança, cooperação, entidades de 
classe estruturadas, investimentos em ciência e tecnologia. São importantes 
em termos locais pela interferência positiva na arrecadação do município e no 
número de empregos gerados, mas os resultados obtidos estão aquém da 
sua potencialidade. 

 

Já os arranjos em desenvolvimento são: 

 

Importantes para o desenvolvimento local, pois atraem novas empresas e 
incentivam os empreendedores a investirem em competitividade, como 
condição para sua sobrevivência. Suas lideranças empresariais estão mais 
legitimadas e capacitadas, atuando em entidades de classe, com ênfase 
maior no trabalho setorial (Cardoso et al., 2014, p. 14). 

 

Finalmente, na ótica dos referidos autores, arranjos desenvolvidos são denominados 

sistemas produtivos e inovativos locais:  

 

São aqueles arranjos produtivos cuja interdependência, articulação e vínculos 

consistentes resultam em interação, cooperação e aprendizagem, possibilitando 

inovações de produtos, processos e formatos organizacionais e gerando mais 

competitividade empresarial e capacitação social (Cardoso et al., 2014, p.16). 

 

Segundo a RedeSist [Rede de Pesquisa em Arranjos e Sistemas Produtivos e 
Inovativos Locais], os sistemas produtivos e inovativos locais (SPIL) são 
conjuntos de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em um 
mesmo território, desenvolvendo atividades econômicas correlatas e que 
apresentam vínculos expressivos de produção, interação, cooperação e 
aprendizagem. 
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Vale e Castro (2010, p. 88) elucidam que o conceito de APL utilizado pela RedeSist 

no Brasil deriva dos SPIL: 

  

Tais sistemas, segunda a Redesist, seriam resultantes da evolução histórica, 
vinculada a um processo de formação da própria identidade do território onde 
se inserem. São caracterizados, também, por uma dimensão territorial; por 
um escopo de diferentes atividades e distintos atores econômicos, políticos e 
sociais aí presentes; pela presença de conhecimento tácito; por processos de 
inovação e aprendizagem interativos; mecanismos de coordenação das 
atividades (governança) e por um certo grau de enraizamento das atividades 
na comunidade local (REDESIST, 2004 como citado em Vale & Castro, 2010, 
p. 88). 
 

No entendimento de Barros (2012), os APLs caracterizam-se pela interação entre 

empresas por meio de diferentes formas de associação. Esses arranjos também 

envolvem diferentes atores, tais como instituições públicas e privadas. O referido 

autor considera que essa interação é fundamental para o estabelecimento de uma 

dinâmica com foco na formação de recursos humanos e na construção de um 

ambiente favorável à cooperação e à confiança. 

 

Como foi mencionado, Cassiolato et al. (2000) sugerem que os aglomerados se 

caracterizam por especificidades. Uma delas se refere ao porte das empresas. 

Geralmente, os APLs contemplam, quase sempre, expressiva parcela de micro e 

pequenas empresas. Nesses arranjos, empresas de maior porte representam 

importantes referências para as demais, atuando como âncoras. 

 

Os meios acadêmico e empresarial reconhecem que a pequena empresa 

desempenha papel fundamental nas perspectivas econômica e social.  Nesse 

sentido, políticas de inovação voltadas para essas empresas podem ser um 

instrumento de estímulo ao crescimento e à competitividade de setores e de regiões. 

Entretanto, a heterogeneidade do seu universo dificulta a implementação de políticas 

e iniciativas mais específicas. 

 

Tendo-se que as pequenas empresas possuem papel de destaque na economia do 

país, verifica-se a necessidade de ampliar a compreensão sobre os fatores que 

impactam a competitividade, sobretudo em um quadro marcado pelas tendências da 

Quarta Revolução. O estudo realizado procurou avançar nesse sentido, tendo como 
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foco a atividade de gestão de pessoas e o enfoque da competência digital no APL 

de Nova Serrana, em Minas Gerais. 

 

As micro e pequenas empresas (MPE) podem obter certas vantagens competitivas, 

tais como flexibilidade e capacidade de adaptação. Contudo, elas enfrentam 

inúmeros desafios. Nessa direção, Levisktky comenta: 

 

Estudos recentes sobre o desempenho competitivo das micro e pequenas 
indicam que existem limitações a este desempenho que são comuns às 
empresas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, tais como 
máquinas obsoletas, administração inadequada e dificuldades de 
comercialização de seus produtos em novos mercados. Sua capacidade 
inovadora depende de vários fatores, relacionados à organização do setor e 
ao sistema de inovações no qual elas se encontram (Levistky, 1996 como 
citado em Lèbre La Rovere, 2018, p. 3). 

 

Os desafios enfrentados por micro e pequenas empresas são inúmeros, tais como: 

problemas administrativos, falta de qualificação de mão de obra, escassez de 

recursos, dificuldade de acesso a informações sobre o ambiente competitivo, 

reduzido investimento em inovação tecnológica, dificuldades de acesso ao 

financiamento de capital, altas taxas de natalidade e de mortalidade, forte presença 

de proprietários e sócios e membros da família como mão de obra, entre outros. 

 

Santos, Dorow e Beuren (2016) afirmam que a falta de aprimoramento dos gestores 

e conhecimento de instrumentos gerenciais nos últimos anos tem contribuído para 

inibir o crescimento dessas empresas, pois o gerenciamento ocorre de forma 

intuitiva. Além disso, apenas algumas empresas utilizam a análise de dados como 

apoio ao planejamento e à tomada de decisão.  

 

Deve-se levar em conta que o poder decisório nessas empresas caracteriza-se pela 

centralização e influência direta dos proprietários. A fragilidade no registro de dados 

é uma questão crítica na medida em que dificulta a adequada leitura dos fatos. No 

ambiente empresarial, a tomada de decisão é determinante para a condução do 

negócio. De forma geral, uma decisão corresponde à melhor solução encontrada em 

determinadas circunstâncias e que envolve a comparação dos meios alternativos em 

função dos fins que se procura alcançar. 
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A conduta e o posicionamento adotados pelos dirigentes podem favorecer ou 

dificultar o aproveitamento de oportunidades e o patamar competitivo da empresa. 

Pelo exposto, pode-se inferir a relevância da configuração adotada pelas empresas, 

sobretudo nos APLs. 

 

Esta seção recuperou distintas vertentes teóricas e aspectos gerais relacionados a 

aglomerados produtivos. A próxima seção trata da gestão de pessoas nas 

organizações e sua trajetória histórica.   

 

2.2 Atividade de gestão de pessoas: considerações necessárias 

 

Ao longo do tempo, as organizações se modificam para adaptar-se às nuanças dos 

quadros econômico, político e cultural. As pressões concorrenciais e os inúmeros 

desafios geram incitações relacionadas à competitividade (Mascarenhas, 2008). 

 

Em decorrência das forças do processo de globalização, as organizações foram 

impelidas a alterar o padrão de relações com os diversos agentes. A aplicação das 

TICs aumentou as possibilidades de interação, diminuindo o tempo de resposta e 

ampliando a comunicação em tempo real.  

 

Na busca de patamares mais elevados de produtividade, as organizações foram 

forçadas a rever seus modelos de negócio e reestruturar processos. O alinhamento 

entre estratégias e estruturas ganhou mais relevância num quadro de abruptas 

transformações.  

 

Em face das tendências da Quarta Revolução, as organizações passaram a 

demandar a aplicação de metodologias ágeis com foco na geração de valor para o 

negócio. Trata-se de uma situação na qual a o desenvolvimento tecnológico afeta, 

inclusive, o padrão relacional entre pessoas (Schwab, 2016). 

 

Assim, a atividade de gestão de pessoas tornou-se fundamental na dinâmica 

funcional das organizações (Dutra, 2002; Ulrich, 1998; Ulrich, Allen, Brockbank, 

Younger & Nyman, 2011). Os processos de recrutamento e seleção, treinamento e 
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desenvolvimento, remuneração e valorização dos empregados tornaram-se alvos de 

aprimoramento (Dutra, 2002).  

 

A atividade de gestão de pessoas passa a desempenhar papel decisivo na 

construção de relações capazes de estimular a articulação e a cooperação entre os 

empregados, favorecendo o alcance dos objetivos organizacionais e individuais.  

 

A gestão de pessoas pode ser definida de diversas formas com ênfases distintas. Gil 

(2001) apresenta o seguinte entendimento: 

   

Gestão de pessoas é a função gerencial que visa à cooperação das pessoas 
que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto 
organizacionais quanto individuais. Constitui, a rigor, uma evolução das 
áreas designadas no passado como administração de pessoal, relações 
industriais e administração de recursos humanos. Essa expressão aparece 
no final do século XX e guarda similaridade com outras que também vêm 
popularizando-se, tais como gestão de talentos, gestão de parceiros e 
gestão do capital humano (Gil, 2001, p. 17).  

 

A gestão de pessoas constitui uma atividade complexa marcada por aspectos. Leite 

e Albuquerque (2010) mencionam as contribuições de Davel e Vergara (2001), que 

consideraram as dimensões objetiva e subjetiva inerentes à gestão de pessoas. 

Esses autores, ao considerarem a complementaridade entre dimensões, associaram 

o pensar, o sentir e o expressar nas organizações por meio de questões simultâneas 

acerca de cognição, interioridade, prazer, emoção, relações amorosas e familiares, 

culturas, inovação e poder, agindo e interagindo nas organizações (Leite & 

Albuquerque, 2010, p. 38). 

 

A ARH, responsável pela atividade de gestão de pessoas, passou por diferentes 

fases históricas, assumindo contornos específicos (Albuquerque, 2002).  

 

A Tabela 1 evidencia a divisão temporal considerada por Wood Jr. (1995). 
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Tabela 1 

Gestão de Recursos Humanos no Brasil 

PERÍODO  FASE  CARACTERÍSTICAS  

 Antes da década 
de 1930  

Pré-jurídico-
partidária 

- 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 de enforques. 

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

 

A fase inicial se deu nos anos 1930 e correspondeu ao primeiro governo do 

Presidente Getúlio Vargas. Algumas medidas importantes foram a criação do 

Ministério do Trabalho e a promulgação de um conjunto de leis que representaram 

marcos daquela fase. As iniciativas tiveram como foco o atendimento da legislação, 

estimulando o controle burocrático dos processos realizados no âmbito do 

Departamento de Pessoal. 

 

Wood Jr. (1995) denomina a próxima fase “tecnicista” que, tendo emergido nos anos 

1950, caracterizou-se pela aquisição de práticas de gestão importadas e derivadas 

dos modelos adotados pelas montadoras de automóveis que se instalaram no país. 

A necessidade de imprimir eficiência e aprimorar estruturas favoreceu o foco em 

subsistemas de ARH. Dessa forma, ao longo dos anos 1960 observou-se a 

instituição de setores responsáveis por atividades específicas, tais como: 

recrutamento, treinamento e cargos e salários. Diante dos desafios inerentes ao 

contexto empresarial, a abordagem sistêmica ofereceu um repertório teórico-

conceitual ampliado para a análise da dinâmica organizacional e das forças 

exógenas presentes no cenário competitivo.  
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A necessidade de reduzir custos e potencializar os resultados num quadro de 

acirrada concorrência estimulou, no final da década de 1980, a abordagem com foco 

na gestão estratégica de recursos humanos. Nesse prisma, privilegiou-se o 

alinhamento entre práticas de gestão de pessoal e estratégias do negócio e uma 

visão que levava em conta aspectos como a melhoria contínua de processos, 

produtos e serviços e a relevância da cultura nas organizações (Fleury & Fleury, 

2001b).  

 

Por seu turno, Marras (2011) considerou as seguintes fases evolutivas: a) contábil 

(antes de 1930), que foi marcada pelo foco em custos relacionados à aquisição e à 

manutenção da mão de obra; b) legal (1930 a 1950), que enfatiza o controle e a 

fiscalização das atividades, predominando a figura do chefe de pessoal; c) tecnicista 

(1950 a 1965), fundamentada na reprodução do modelo de gestão americano e 

investimentos em processos de recrutamento, seleção e treinamento; d) 

administrativa (1965 a 1985), na qual emergiu certa preocupação com o aspecto 

social do trabalho na atividade sindical; d) estratégica (1985 à atual), que considera 

a articulação entre os diversos níveis da estrutura organizacional e a conexão com 

as diretrizes do negócio.  

 

Na abordagem estratégica, a ARH passa a priorizar resultados comprovados por 

indicadores e espera-se que a contribuição da área seja demonstrada de forma 

explícita (Albuquerque & Leite, 2009; Becker, Huselid & Ulrich, 2001; Ulrich, 1998). 

Na contemporaneidade, o foco em inovação e a articulação de esforços no âmbito 

organizacional caracterizam a abordagem estratégica.  

 

A literatura sugere que a ARH pode assumir diversos papéis no cenário 

organizacional. Ulrich (1998), na obra denominada “Os campeões de recursos 

humanos: inovando para obter os melhores resultados”, propõe quatro papéis para 

os profissionais de RH, indicados na Figura 1.  
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Figura 1 
Modelo de múltiplos papéis. 
Fonte: Ulrich (1998, p.40). Os campeões de recursos humanos. Inovando para obter os melhores 
resultados. São Paulo: Futura.  

 

Conforme mostra a Figura 1, os quatro papéis são: a) administração de 

estratégias de RH, centrada no alinhamento das estratégias de RH à estratégia 

organizacional; b) administração de infraestrutura da empresa , orientada para a 

reestruturação de processos; c) administração da contribuição dos funcionários, 

por meio do franco diálogo; d) e administração da transformação e da mudança, 

com foco nas alterações necessárias à competitividade e na adaptação cultural da 

empresa.  

 

Ulrich (1998) afirma que os diferentes papéis são complementares e envolvem as 

perspectivas de curto e longo prazo. Nesse sentido, os múltiplos papéis são 

essenciais e intrínsecos à atividade de gestão de pessoas nas organizações. 

Quando são cumpridos de forma plena, favorecem a atuação da ARH como um 

“parceiro empresarial”.  

 

A estruturação da atividade de gestão de pessoas representa um desafio diante dos 

diversos fatores influentes na dinâmica funcional da organização. A construção de 

referências e o estabelecimento de parâmetros tornam-se necessários para a 

mensuração dos resultados gerados nessa área. Como exemplo de metodologia 

com ênfase em indicadores, pode-se mencionar o Balanced Scorecard (BSC), que 

tem sido amplamente utilizado pelas organizações. Ele foi proposto por Robert 

Steven Kaplan e David Norton nos anos 1990 e procurou superar as limitações 

presentes nos enfoques até então adotados. O BSC considera quatro dimensões 
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analíticas, a saber: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento.  

 

Baseando-se nessa metodologia, Becker et al. (2001) recomendam a configuração 

de um sistema de mensuração com determinação do scorecard de recursos 

humanos (RH), por meio de indicadores antecedentes e consequentes, de controle 

de custos e de criação de valor, considerando as dimensões tangível e intangível. 

Os passos indicados pelos referidos autores são: a) definir com clareza a estratégia 

de negócio; b) desenvolver um argumento de negócios para o RH como ativo 

estratégico; c) criar um mapa estratégico definindo indicadores antecedentes e 

consequentes e aspectos tangíveis e intangíveis; d) identificar os produtos de RH 

dentro do mapa estratégico; e) alinhar a arquitetura de RH com os produtos do RH, 

priorizando o ajuste entre função de RH, sistema de RH e comportamentos 

estratégicos dos empregados; f) projetar o sistema de mensuração estratégica; g) 

implementar a gestão por mensuração.  

 

Ulrich et al. (2011) orientam à configuração do ARH com base em diferentes canais: 

 

a) O primeiro deles é denominado “centros de serviços”, que se fundamentam 

na padronização das atividades e aproveitam economias de escala para o 

trabalho de RH tradicional: programas de atendimento ao funcionário, 

processamento de pedidos de benefícios, planos de pensão, captação de 

candidatos e folha de pagamento; 

b) o segundo canal é o “RH corporativo”, que envolve o redesenho para atender 

a responsabilidades tais como: criar cultura e identidade consistentes, moldar 

os programas que implementam a agenda do Chief Executive Officer (CEO), 

projetar processos para alinhar o trabalho do RH aos objetivos do negócio, 

servir de intermediário entre centros de expertise e RH integrado, assumir 

responsabilidade do RH em nível corporativo e garantir o desenvolvimento 

profissional; 

c) o terceiro canal denominado “RH integrado” contempla a atuação de 

profissionais que atuam diretamente com os gerentes de unidades e com 

equipes de liderança e têm como responsabilidades: engajar-se e apoiar a 

avaliação e revisão da estratégia de negócio; representar os interesses dos 
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funcionários e preocupar-se com o impacto das mudanças; definir as 

exigências para potencializar os resultados do negócio; selecionar e 

implementar as práticas mais adequadas à empresa; e medir e controlar o 

desempenho em sintonia com o planejamento; 

d) o quarto canal corresponde aos “Centros de expertise” que atuam como 

consultorias internas e especializadas que, basicamente, criam alternativas 

de melhores práticas de RH e as implementam conforme as diretrizes da 

empresa; 

e) o quinto canal foi denominado “execução operacional” e procura “certificar-se 

de que o RH implementa as mais avançadas estratégias modernas, 

personalizadas de acordo com as necessidades do negócio” (Ulrich et al., 

2011, p. 87). 

 

Esta seção resgatou aspectos inerentes à atividade de gestão de pessoas nas 

organizações, destacando a evolução histórica da ARH, papéis e arranjos passíveis 

de serem adotados. Os apontamentos anteriores denotam a relevância da atividade 

de gestão de pessoas nas organizações e sua complexidade. A lógica de 

mensuração de resultados tem se consolidado no mundo corporativo devido à 

necessidade de gerar valor para o negócio (Becker et al., 2001). Nesse sentido, o 

alinhamento entre estratégia e estrutura passa a ser fundamental. 

Consequentemente, a configuração adotada pela área de gestão de pessoas 

representa um aspecto determinante para a competitividade da empresa (Ulrich et 

al., 2011). 

 

Deve-se levar em conta que, não raramente, os autores que discutem o tema se 

referem a grandes empresas. Contudo, sabe-se que as pequenas e microempresas 

têm características específicas. Nessa ótica, acredita-se que o estudo realizado no 

APL de Nova Serrana poderá clarear determinados aspectos presentes no cotidiano 

das empresas e que estão vinculados à atividade de gestão de pessoas e ao 

enfoque da competência digital. 

 

A próxima seção trata do debate sobre competências e do enfoque da competência 

digital. 
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2.3 Abordagem da competência e enfoque da competência digital 

 

A sociedade tem sido afetada por transformações de natureza tecnológica que 

estimulam avanços como inteligência artificial (IA), big data e internet das coisas 

(IoT), definida por Harari (2018). Schwab (2016) preceitua que essas inovações estão 

relacionadas à Quarta Revolução Industrial e que essa revolução se refere a um 

conjunto de transformações em curso que envolvem tecnologias emergentes e 

tecnologias construídas a partir de conhecimentos gerados pelos sistemas 

industriais anteriores.  

 

Cabe ressaltar que as três primeiras revoluções causaram forte impacto nos 

processos industriais e permitiram acentuado aumento da produtividade e eficiência, 

a partir da utilização de desenvolvimentos tecnológicos disruptivos, como a máquina 

de vapor, a eletricidade e a tecnologia digital. Já a Quarta Revolução Industrial 

representa um complexo sistema tecnológico que inclui avanços relacionados às 

chamadas fábricas inteligentes. 

 

Para Aires, Moreira e Freire (2017), a era da digitalização fomenta o 

desenvolvimento de soluções baseada no envolvimento de diversos stakeholders, 

incluindo a política global, setores públicos e privados, academia e sociedade em 

geral. As novas tecnologias favorecem a interação social, estreitando laços e 

diminuindo barreiras espaciais. 

 

As novas TICs impulsionam a busca de estruturas mais ágeis e flexíveis. Nessa 

direção, torna-se essencial o desenvolvimento de redes capazes de favorecer a 

interação e o relacionamento entre diversos atores, como cliente e fornecedores. 

Essa tendência estimulou significativas mudanças no trabalho, demandando novas 

competências por parte dos diversos agentes (Ottonicar & Valentim, 2021).  

 

No campo das organizações produtivas, a motivação para a adoção de novas 

tecnologias surge da necessidade de utilizar melhor os recursos disponíveis. A 

competitividade requerer um processo de gestão ágil e inteligente, baseado na 

informação.  
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As TICs provocam a adoção de modelos dinâmicos sustentados na interação entre 

múltiplos atores. Essas tecnologias favorecem a produtividade e a eficácia 

organizacional, gerando redução de custos e ampliando o tempo para a tomada de 

decisões. Elas têm papel essencial na articulação entres as diversas áreas 

funcionais da empresa, podendo impactar a dinâmica do trabalho na medida em que 

favorecem a automatização de tarefas por meio da aplicação de diversos recursos 

disponíveis, tais como processadores de texto, planilhas eletrônicas e base de 

dados. 

 

A aplicação das TICs nas MPEs pode contribuir para o aumento da eficiência 

produtiva e economia de tempo, agilizando os fluxos de informações interno e 

externo. Nesse caso, os gestores devem escolher as ferramentas tecnológicas 

certas e capazes de atender às necessidades da empresa. Impulsionadas por 

pressões competitivas, as organizações têm revisto conceitos e práticas gerenciais. 

Nesse quadro, a abordagem da competência representa uma via importante para se 

discutir a geração de valor por meio das pessoas.  

 

À luz desses aspectos que marcam o contexto das organizações, torna-se evidente 

a relevância do debate sobre competências. O assunto não é recente, mas ganha 

notoriedade no atual momento, marcado por profundas transformações sociais e 

produtivas. A abordagem da competência emergiu no final do século XX com foco 

na efetiva contribuição das pessoas para o negócio. Buscava-se potencializar as 

entregas realizadas pela força de trabalho e elevar o patamar de produtividade num 

cenário caracterizado pelo esgotamento do modelo taylorista-fordista de produção.  

O modelo da competência enfatizou a relevância da profissionalização e a 

necessidade de as organizações construírem ambientes mais dinâmicos e flexíveis 

(Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001).  

 

Os impactos da aplicação de tecnologias de automação no campo industrial 

provocaram significativas mudanças no trabalho. Zarifian (2001) salientou três 

aspectos que passaram a configurar o mundo do trabalho, a saber: a) eventos - que 

se referem aos impasses e perturbações inesperadas no trabalho; b) comunicação -

que sinaliza a necessidade de mais interação e escuta em relação aos pares, além 
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de engajamento; c) e lógica de serviços – que envolve a preocupação com as 

diversas demandas postas por clientes internos e externos. 

  

A abordagem da competência contempla discussões nos níveis coletivo e individual.    

No nível coletivo, o debate tem suas raízes na visão baseada em recursos (VBR), 

que enfatiza o potencial dos recursos disponíveis para a geração de valor e envolve 

aspectos sutis das organizações (Lima, 2013; Lima, Barbosa & Cintra, 2015). As 

competências organizacionais podem ser consideradas estratégicas e distintivas, 

por sustentarem a vantagem competitiva da organização (Prahalad & Hamel, 1995; 

Ruas, 2005).  

 

Conforme reportado, o debate sobre competências envolve o nível individual. O 

artigo “Testing for Competence rather than Intelligence”, elaborado por McClelland 

nos anos 1970, tem sido considerado uma referência basilar (Fleury & Fleury, 

2001a). Bitencourt (2001a) cita a obra intitulada “The Competent Manager: a Model 

of Effective Performance”, divulgada por Richard Boyatzis nos anos 1980, como 

marco para o estudo das competências gerenciais. O referido trabalho contempla 21 

atributos relacionados ao perfil ideal de um gestor.  

 

A noção de competência profissional envolve diversas vertentes teóricas. A corrente 

francesa considera a competência uma ação situada. Le Boterf (2003) e Zarifian 

(2001; 2003) adotam essa visão construtivista pela qual a competência é construída 

por iniciativas de diversos atores sociais e requer ações tais como: agir, comunicar, 

mobilizar, aprender e assumir responsabilidades com foco no desenvolvimento do 

negócio e das pessoas. Por sua vez, a vertente norte-americana privilegia o 

desempenho superior a partir de determinadas características do indivíduo, 

buscando certos traços distintivos. 

 

A Tabela 2 apresenta diversos conceitos atribuídos à competência. Trata-se de uma 

relação que contempla a contribuição de autores clássicos. 
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Tabela 2  

Conceitos de competência 

Autor Conceito 

Boyatizis  
(1982, p. 23) 

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

Boog 
(1991, p. 16) 

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

Spencer e 
Spencer 
(1993, p. 9) 

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

Sparrow e 
Bognanno 
(1994, p. 3) 

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

Moscovici 
(1994, p. 26) 

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

Cravino 
(1994, p. 161) 

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

Parry 
(1996, p. 48) 

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

Sandberg 
(1996, p. 411) 

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

Bruce  
(1996, p. 6) 

“Competência é o resultado final da aprendizagem”. 

Le Boterf 
(1997, 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”. 

Durand 
(1998, p. 3) 

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

Hase et al. 
(1998, p. 9) 

“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)”. 

continua 
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Tabela 2  

Conceitos de competência - conclui 

Autor Conceito 

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 
(2000, 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 
(2000, p. 7) 

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

Davis 
(2000, p.1,15) 

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

Zarifian 
(2001, p. 66) 

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

Becker et al. 
(2001, p. 156) 

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

Fonte: Bitencourt, C. C. (2001b). 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). 

 

A Tabela 2 reúne importantes conceitos que, tradicionalmente, têm sido 

mencionados em diversos estudos sobre o tema. Deve-se alertar que, embora não 

sejam recentes, esses conceitos representam os principais enfoques.  

 

Num quadro caracterizado por incertezas e pela dinâmica da inovação, o domínio de 

competências relacionadas às novas tecnologias representa um aspecto central. As 

competências digitais tornam-se, portanto, essenciais no âmbito da Quarta 

Revolução, que envolve o desenvolvimento da computação em nuvem, sistemas 

autônomos, sistemas ciberfísicos, IoT, dentre outros recursos. 

 

Silva (2021) realizou estudo sobre o tema e destacou a seguinte definição formulada 

por Silva e Behar (2019): 
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O termo Digital Competence (competência digital) surgiu no ano de 2006, 
tendo sido registrado no relatório “Competências-chave para a educação e a 
formação ao longo da vida”, elaborado pelo Parlamento Europeu, em 
parceria com a Comissão Europeia de cultura e educação (Silva, 2021, p. 
37; Silva & Behar, 2019).   

 

Esses autores consideram que a competência digital influencia a interação entre 

pessoas e como elas respondem ao mundo real e virtual. Eles identificaram diversos 

conceitos relacionados à noção de competência digital, evidenciados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 

Principais conceitos de competência digital 

Ano, Autor Conceito 

(2005) ITU  Conhecimentos, criatividade e atitudes necessárias para utilizar as mídias digitais 
para a aprendizagem e compreensão da sociedade do conhecimento. 

(2005) Erstad Habilidades, conhecimentos e atitudes, mediante os meios digitais, para dominar a 
sociedade da aprendizagem. 

(2006) União 
Europeia 

Uso seguro e crítico das tecnologias de informação para o trabalho, para o lazer e 
para a comunicação. Sustenta-se mediante as competências básicas em matéria 
de TIC: o uso do computador para obter, avaliar, armazenar, produzir, dar e trocar 
informação, e se comunicar e participar em redes de colaboração pela internet. 

(2008) Calvani, 
Cartelli, Fini e 
Ranieri 

Ser capaz de explorar e enfrentar as novas situações tecnológicas de maneira 
flexível, para analisar, selecionar e avaliar criticamente os dados e informação, 
para aproveitar o potencial tecnológico com o fim de representar e resolver 
problemas e construir conhecimento compartilhado e colaborativo, enquanto se 
fomenta a consciência de suas próprias responsabilidades pessoais e o respeito 
recíproco dos direitos e obrigações. 

(2011) 
Gutiérrez 

A competência digital como a soma de habilidades, conhecimentos e atitudes 
quanto aos aspectos não apenas tecnológicos, mas também informacionais, 
multimídias e comunicativos. 

(2011) Gisbert 
e Esteve 

A competência digital como a soma de habilidades, conhecimentos e atitudes 
quanto aos aspectos não apenas tecnológicos, mas também informacionais, 
multimídias e comunicativos. 

(2012) Anusca, 
Ferrari 

[...] um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, estratégias e 
sensibilização de que se precisa quando se utilizam as TICs e os meios digitais 
para realizar tarefas, resolver problemas, se comunicar, gestar informação, 
colaborar, criar e compartilhar conteúdo, construir conhecimento de maneira 
efetiva, eficiente, adequada de maneira crítica, criativa, autônoma, flexível, ética, 
reflexiva para o trabalho, o lazer, a participação, a aprendizagem, a socialização, o 
consumo e o empoderamento. 

(2013) Larraz A capacidade de mobilizar diferentes alfabetizações, para gestar a informação e 
comunicar o conhecimento, resolvendo situações em uma sociedade em constante 
evolução. 

 Fonte:  Silva, K. K. A., & Behar, P. A. (2019). Competências digitais na educação: uma discussão 
acerca do conceito. Educação em Revista, 35, 13. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-
4698209940. 
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Na Quarta Revolução, a noção de competência digital emerge como alternativa para 

se discutir a relação entre novas tecnologias e indivíduos no campo do trabalho. Nas 

diversas instâncias, o uso das tecnologias se torna cada vez mais requerido, bem 

como o domínio dos recursos disponíveis.  

 

Uma referência importante para o estudo das competências digitais se refere ao 

quadro comum para competências didáticas digitais, proposto pelo Instituto Nacional 

de Tecnologias Educacionais e Formação de Professores (INTEF), órgão 

pertencente ao Ministério da Educação, Cultura e Esportes (MECD) do Governo da 

Espanha. O referido documento emprega a seguinte definição: 

 

A competência digital também pode ser definida como o uso criativo, crítico e 
confiante nas tecnologias de informação e comunicação para alcançar os 
objetivos relacionados ao trabalho, empregabilidade, aprendizagem, tempo 
livre, inclusão e participação na sociedade (INTEF, 2017, p.12). 

 

Em seu conteúdo, o referido quadro de referência contempla 21 competências 

digitais, a saber:  

 

a) Navegação, pesquisa e filtragem de informações, dados e conteúdos digitais: 

buscar informação, dados e conteúdos digitais na rede e acessá-los, 

expressar de maneira organizada as necessidades de informação, encontrar 

informação relevante para as tarefas docentes, selecionar recursos 

educativos de forma eficaz, gerenciar diferentes fontes de informação, criar 

estratégias de informação pessoal.  

b) Avaliação de informações, dados e conteúdos digitais: reunir, processar, 

compreender e avaliar informação, dados e conteúdos digitais de forma 

crítica. 

c)  Armazenamento e recuperação de informação, dados e conteúdos digitais: 

gerenciar e armazenar informação, dados e conteúdos digitais para facilitar 

sua recuperação; organizar informação, dados e conteúdos digitais. 

d) Interação por meio de tecnologias digitais: interagir por meio de diversos 

dispositivos e aplicativos digitais, entender como se distribui, apresenta e 

gerencia a comunicação digital, compreender o uso adequado de distintas 

formas de comunicação a partir de meios digitais, contemplar diferentes 
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formatos de comunicação, adaptar estratégias e formas de comunicação para 

destinatários específicos. 

e) Compartilhamento de informação e conteúdos digitais: compartilhar a 

localização das informações e do conteúdo digital encontrados, estar disposto 

e ser capaz de compartilhar conhecimento, conteúdo e recursos, agir como 

intermediário, ser proativo na divulgação de notícias, conteúdos e recursos, 

conhecer as práticas de citação e referência e integrar novas informações ao 

conjunto de conhecimento existente. 

f) Participação cidadã online: envolver-se com a sociedade por meio da 

participação online, buscar oportunidades tecnológicas de empoderamento e 

autodesenvolvimento em termos de tecnologias e ambientes digitais, estar 

ciente do potencial da tecnologia para a participação do cidadão. 

g) Colaboração por meio de canais digitais: utilizar tecnologias e meios para o 

trabalho em equipe, para processos colaborativos e para a criação e 

construção comum de recursos, conhecimentos e conteúdos. 

h) Netiqueta: familiarizar-se com as regras de conduta nas interações online ou 

virtuais, estar atento à diversidade cultural, ser capaz de se proteger e 

proteger outras pessoas de possíveis perigos online, desenvolver estratégias 

ativas para identificar comportamentos inadequados. 

i) Gestão da identidade digital: criar, adaptar e gerenciar uma ou mais 

identidades digitais, ser capaz de proteger a própria reputação digital e 

gerenciar os dados gerados pelas várias contas e aplicativos utilizados. 

j)  Desenvolvimento de conteúdos digitais: criar conteúdo digital em diferentes 

formatos, incluindo conteúdo multimídia, editar e melhorar o seu conteúdo de 

criação ou de outra pessoa, expressar-se de forma criativa por meio de 

mídias e tecnologias digitais. 

k)  Integração e reelaboração de conteúdos digitais: modificar, refinar e 

combinar os recursos existentes para criar conteúdo digital e conhecimentos 

novos, originais e relevantes. 

l)  Direitos autorais e licenças: entender como direitos autorais e licenças se 

aplicam a informações e conteúdo digital. 

m)  Programação: fazer modificações em programas de computador, aplicativos, 

configurações, programas, dispositivos; compreender os princípios da 

programação; entender o que está por trás de um programa. 
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n)  Proteção de dispositivos: proteger seus dispositivos e conteúdo digital, 

entender os riscos e ameaças da rede e conhecer as medidas de proteção e 

segurança. 

o)  Proteção de dados pessoais e identidade digital: compreender os termos 

comuns de uso de programas e serviços digitais, proteger ativamente os 

dados pessoais, respeitar a privacidade de outras pessoas e proteger-se 

contra ameaças, fraude e cyberbullying. 

p)  Proteção da saúde: evitar riscos à saúde relacionados ao uso de tecnologia 

em termos de ameaças à integridade física e ao bem-estar psicológico. 

q)  Proteção do ambiente: levar em consideração o impacto das tecnologias no 

meio ambiente. 

r)  Resolução de problemas técnicos: identificar potenciais problemas técnicos e 

resolvê-los (desde a resolução de problemas básicos até a resolução de 

problemas mais complexos). 

s)  Identificação de necessidades e respostas tecnológicas: analisar as próprias 

necessidades ao nível da utilização de recursos, ferramentas e 

desenvolvimento de competências, atribuindo soluções possíveis às 

necessidades detectadas, adaptando as ferramentas às necessidades 

pessoais e avaliando criticamente as possíveis soluções e ferramentas 

digitais. 

t)  Inovação e uso criativo de tecnologia digital: inovar utilizando a tecnologia 

digital, participar ativamente de colaborações multimídia e produções digitais, 

expressar-se de forma criativa por meio de mídias e tecnologias digitais, gerar 

conhecimento e solucionar problemas conceituais com o suporte de 

ferramentas digitais. 

u)  Identificação de lacunas na competência digital: compreender as 

necessidades de melhoria e atualização das próprias competências, apoiar 

outros no desenvolvimento da sua própria competência digital, estar a par das 

novidades. 

 

Pode-se notar que o referido documento abarca uma gama de competências digitais 

cuja aplicação não se restringe ao campo educacional. No entorno da Quarta 

Revolução, permeado por novas tecnologias, essas competências ganham 
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relevância, tendo em vista a necessidade de os profissionais se adequarem às 

tendências e exigências do mundo digital.  

 

O estudo realizado teve por objetivo “averiguar como as empresas do APL de Nova 

Serrana-MG têm se posicionado em relação à atividade de gestão de pessoas e ao 

enfoque da competência digital”. A pesquisa considera a relevância desses dois 

fatores para a competitividade das empresas. Se, por um lado, a lógica da atividade 

da gestão de pessoas abarca iniciativas estruturantes do ambiente interno da 

empresa, por outro, a questão da competência digital amplia as possibilidades de 

interação e comunicação com atores externos, em uma situação configurada pela 

aplicação de novas tecnologias. Nesse quadro, os profissionais são provocados no 

sentido de gerarem valor para o negócio, a partir dos meios físico e virtual.  

 

O próximo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa 

cujo objetivo geral foi averiguar como as empresas do APL de Nova Serrana-MG 

têm se posicionado em relação à atividade de gestão de pessoas e ao enfoque da 

competência digital. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Realizou-se pesquisa descritiva pela vertente qualitativa de pesquisa (Gil, 2001). 

Collis e Hussey (2005) defendem que a pesquisa descritiva envolve levantamento de 

opiniões, atitudes, crenças ou características.  

 

Delineou-se esta pesquisa com um estudo de campo. Conforme Gil (2008, p.57), “os 

estudos de campo procuram muito mais o aprofundamento das questões propostas 

do que a distribuição das características segundo determinadas variáveis”. 

 

3.2 Unidades de análise e observação 

 

A unidade de análise do estudo foi constituída por empresas do APL de Nova 

Serrana, localizado no estado de Minas Gerais. A unidade de observação foi o 

posicionamento das empresas em relação à atividade de gestão de pessoas e ao 

enfoque da competência digital. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Os dados primários foram obtidos em entrevista semiestruturada. O roteiro utilizado 

está disponível no Apêndice C desta dissertação e envolveu questões abertas e 

fechadas. Sua estrutura foi segmentada em três blocos, a saber:  

 

a) Bloco I – Caracterização do participante 

O bloco I foi composto de questões sobre: cargo, sexo, idade, estado civil, 

nível de formação, tempo de experiência. 
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b) Bloco II – Caracterização da empresa 

O bloco II envolveu questões sobre: ano de fundação da empresa, número de 

funcionários, estrutura organizacional, existência de Setor de Recursos 

Humanos, atribuições do RH, profissionais dedicados ao RH, papel do RH 

(estratégico/ operacional), recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, remuneração e desafios relacionados à atividade de gestão 

de pessoas.  

 

c) Bloco III – Competências digitais 

O bloco III abordou os seguintes aspectos: influência das novas tecnologias 

na atividade gerencial, no processo produtivo, nas relações com 

fornecedores, nas relações com cliente, nas relações com outros atores; 

desafios relacionados ao uso das TICs; competências digitais requeridas, 

meios utilizados para o desenvolvimento de competências digitais. Esse bloco 

também apresentou uma questão aberta para que o entrevistado pudesse 

fazer considerações adicionais ou comentar algum aspecto de seu interesse.  

 

O bloco III contemplou um formulário sobre as competências digitais 

requeridas nas empresas. Esse formulário baseou-se no quadro comum para 

competências didáticas digitais proposto pelo INTEF (2017), mencionado no 

capítulo destinado ao referencial teórico. Deve-se destacar que a escolha do 

referido documento se deu em função da ampla aplicabilidade das 

competências nele descritas. Dessa forma, apesar de ter origem no campo 

educacional, seu conteúdo envolve competências digitais que podem se 

manifestar em diversos segmentos. O conteúdo do formulário contemplou as 

competências digitais apresentadas na Tabela 4.  
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Tabela 4 

Competências digitais  

Competências Digitais 

Navegação, pesquisa e filtragem de informações, dados e conteúdos digitais.  

Avaliação de informações, dados e conteúdos digitais.  

Armazenamento e recuperação de informação, dados e conteúdos digitais. 

Interação por meio de tecnologias digitais. 

Compartilhar informação e conteúdos digitais. 

Participação cidadã online. 

Colaboração por meio de canais digitais. 

Netiqueta. 

Gestão da identidade digital. 

Desenvolvimento de conteúdos digitais. 

Integração e reelaboração de conteúdos digitais. 

Direitos autorais e licenças. 

Programação. 

Proteção de dispositivos. 

Proteção de dados pessoais e identidade digital. 

Proteção da saúde. 

Proteção do ambiente. 

Resolução de problemas técnicos. 

Identificação de necessidades e respostas tecnológicas. 

Inovação e uso criativo de tecnologia digital. 

Identificação de lacunas na competência digital. 

Fonte: adaptada de Instituto Nacional de Tecnologias Educacionais e Formação de Professores. 
INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Madrid: Ministerio de Educación, 
Ciencia y Deportes. 

 

Para cada competência digital foram apurados os seguintes atributos: grau de 

importância, frequência, nível de domínio. Para tanto, o pesquisador solicitou ao 

entrevistado a atribuição de uma nota em uma escala de cinco pontos com a 

seguinte composição: 1 – Muito Baixo   2 – Baixo   3 – Mediano   4 – Alto   5 – Muito 

Alto.  

 

O formulário formulou, ainda, duas questões: uma sobre os recursos utilizados para 

o desenvolvimento de competências digitais e outra sobre as redes sociais 

utilizadas. 

 

Inicialmente, este pesquisador recorreu ao Sindicato intermunicipal das indústrias de 

Calçados de Nova Serrana (SINDINOVA) para obter informações sobre o APL e 

indicação de possíveis empresas para realizar o trabalho de campo. Na ocasião, foi 



 46 

entrevistado o presidente da entidade, em sessão com duração de 40 minutos. Essa 

entrevista de caráter exploratório foi realizada de forma não estruturada com foco na 

obtenção de informações gerais sobre as empresas do APL. 

 

Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, o 

Sindinova pode fornecer apenas uma relação contendo os nomes de 30 empresas. 

Na sequência, realizou-se pesquisa no Google com a finalidade de obter mais 

informações sobre essas empresas. Foram selecionadas 25 empresas com base na 

atividade econômica denominada “produção de calçados”. Ao realizar o contato 

telefônico para agendamento de entrevistas, o pesquisador constatou que quatro 

empresas se recusaram a participar da pesquisa. No total, o processo investigativo 

envolveu 21 entrevistados, tendo sido realizadas 20 entrevistas com profissionais 

atuantes nas empresas e uma com o presidente do Sindinova.  

 

A Tabela 5 traz a caracterização dos profissionais entrevistados nas empresas. 

 

Tabela 5 

Caracterização dos profissionais entrevistados nas empresas 

Ent. Cargo Sexo Idade Estado Civil Formação Tempo Exp. 
(ano) 

1 Gerente Administrativo Feminino 35 Casado E.Médio 4 

2 Gerente Administrativo Masculino 49 Casado E.Médio 4 

3 Gerente Administrativo Feminino 35 Casado E.Médio 4 

4 Auxiliar Administrativo Masculino 49 Casado E.Médio 15 

5 Auxiliar Administrativo Feminino 35 Solteiro E.Médio 2 

6 Gerente Administrativo Feminino 24 Solteiro E.Médio 2 

7 Gerente Geral Feminino 34 Solteiro E.Médio 4 

8 Gerente Geral Feminino 34 Solteiro E.Médio 4 

9 Chefe de Dep. Pessoal Feminino 40 Solteiro  -  6 

10 Psicóloga Feminino 25 Solteiro Graduação 4 

11 Contadora Feminino 33 Solteiro Graduação 2 

12 Gerente Administrativo Feminino 28 Solteiro E.Médio 8 

13 Contadora Feminino 42 Solteiro Graduação 12 

14 Gerente Administrativa Feminino 37 Solteiro  - 8 

15 Gerente Administrativo Feminino 37 Solteiro E.Médio 8 

16 Auxiliar Administrativo Feminino 24 Solteiro E.Médio 2 

17 Auxiliar Administrativo Feminino 24 Solteiro E.Médio 2 

18 Chefe de Dep. Pessoal Feminino 45 Casado E.Médio 6 

19 Assistente Administrativo Feminino 42 Casado E.Médio 8 

20 Auxiliar administrativo Feminino 38 Casado E.Médio 3 

Fonte: elaborada pelo autor da pesquisa 
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As entrevistas foram realizadas de forma presencial nas dependências de empresas 

localizadas no APL de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Os entrevistados 

foram devidamente orientados sobre a natureza da pesquisa e tiveram acesso à 

Carta de Apresentação (Apêndice A) e puderam manifestar sua concordância por 

meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B). 

 

As entrevistas tiveram duração média de 80 minutos. O conteúdo foi gravado para 

posterior transcrição, com a devida autorização dos participantes. 

 

Deve-se destacar que a coleta de dados foi realizada durante a pandemia da 

coronavirus disease (COVID-19), que inibiu, em certa medida, a participação das 

empresas.  

 

3.4 Análise de dados 

 

A análise de dados envolveu técnicas distintas. Os dados quantitativos foram 

analisados com a aplicação de procedimentos de estatística descritiva, com o 

cálculo de percentuais e mediana. 

 

Para os dados qualitativos, empregou-se a análise de conteúdo (Bardin, 2011). Essa 

técnica foi realizada em três fases: a) pré-análise, com seleção e leitura flutuante; b) 

exploração do material, com a codificação, classificação e categorização; c) e 

tratamento dos resultados em sintonia com o referencial teórico do estudo. 

 

O procedimento aplicado na análise de conteúdo envolveu os seguintes passos:  

 

a) Identificação de palavras-chave; 

b) contagem e ordenação de palavras pela frequência; 

c) agrupamento de palavras de mesmo sentido; 

d) ordenação das palavras pela frequência em cada agrupamento; 

e) determinação da categoria semântica. 
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Optou-se pela triangulação como estratégia de análise de dados, considerando as 

evidências obtidas por meio de entrevistas e em documentos disponíveis em meio 

eletrônico. 

 

A Tabela 6 demonstra a síntese da metodologia, ressaltando objetivos específicos e 

as técnicas de coleta e análise de dados. 

 

Tabela 6 

Síntese metodológica 

 
Objetivo específico 

 

Instrumento de 
coleta de dados 

Técnica de 
análise de dados 

Descrever aspectos gerais do APL de Nova Serrana-MG. 
 
 

Análise de 
Documentos 

Entrevista 

Análise de Conteúdo 
 
 

Caracterizar a configuração da atividade de gestão de 
pessoas em empresas do APL de Nova Serrana.  

Entrevista 

 

Análise de Conteúdo 

 

Identificar a percepção de profissionais acerca das 
competências digitais requeridas nas empresas 
abordadas. 

Entrevista 
 
 

Análise de Conteúdo 
Estatística descritiva 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

  

O próximo capítulo relata os resultados da pesquisa e sua análise. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados desta pesquisa, cujo objetivo foi 

“averiguar como as empresas do APL de Nova Serrana-MG têm se posicionado em 

relação à atividade de gestão de pessoas e ao enfoque da competência digital”. 

 

Os resultados são apresentados em sintonia com os objetivos específicos da 

pesquisa. Inicialmente, optou-se pela apresentação do perfil das empresas com o 

intuito de favorecer uma visão panorâmica das organizações participantes. Na 

sequência, tem-se a descrição de aspectos gerais do APL de Nova Serrana - MG; a 

análise da configuração da atividade de gestão de pessoas em empresas do APL de 

Nova Serrana; e, finalmente, a identificação da percepção de profissionais acerca 

das competências digitais requeridas nas empresas abordadas. 

 

4.1 Caracterização dos participantes 

 

A pesquisa envolveu 20 profissionais. Entre eles, 90% (18) declararam pertencer ao 

sexo feminino, enquanto os demais (10%) indicaram o sexo masculino. Pode-se 

notar, portanto, a expressiva participação feminina no estudo realizado. 

 

A Figura 2 ilustra a distribuição dos participantes por faixa etária.  
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Figura 2 
Faixa etária dos participantes. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

 

A Figura 2 expõe que os participantes têm idade entre 20 e 49 anos. Predominou a 

faixa etária entre 30 e 39, correspondendo a 45% do total. Verificou-se que 75% (15) 

dos entrevistados têm idade entre 30 e 49 anos e que, portanto, são profissionais 

com maturidade.  

 

Sobre o estado civil, observou-se que uma parcela equivalente a 65% (13) dos 

entrevistados foi constituída de indivíduos solteiros e que apenas 35% (7) são 

casados. 

 

A pesquisa contou com ocupantes dos seguintes cargos: assistente, chefe de 

departamento, contador, gerente e psicólogo. 

 

A Figura 3 mostra o cargo dos entrevistados. 
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45%
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Figura 3 
Cargo dos participantes. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

 

A Figura 3 revela que uma parcela equivalente a 55% (11) do total de participantes 

foi constituída de gerentes e chefe de departamento de pessoal, que são 

profissionais alocados em posições de lideranças e com atuação determinante na 

gestão do negócio. Deve-se considerar que, por se tratar de empresas de reduzido 

porte na maioria dos casos, os profissionais com atuação técnica, como contador e 

psicólogo, também acabam influenciando a dinâmica funcional das áreas. 

 

Sondando a formação dos participantes, apurou-se que 84% (16) concluíram o 

ensino médio e que 16% (três) têm curso de graduação. Os dados indicaram espaço 

para capacitação dos profissionais que atuam na gestão das empresas abordadas 

na medida em que a maioria deles ainda não avançou para além do ensino médio.  

 

A pesquisa revelou que o tempo de atuação dos entrevistados variou entre dois e 15 

anos. O tempo médio de atuação correspondeu a 5,4 anos, com mediana quatro. 

Pôde-se inferir que 70% (14) atuam há, no mínimo, quatro anos na referida 
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empresa. Trata-se de um público com vivência profissional na ambiência da 

empresa.   

 

A Figura 4 indica o tempo de atuação das empresas no mercado.  

 

 

Figura 4 
Tempo de atuação dos participantes. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

 

A partir da Figura 4 pode-se notar que 80% (16) das empresas têm mais de 10 anos 

de atuação no mercado e que, entre elas, 35% (sete) têm mais de 20 anos de 

atuação. Esses expressivos percentuais revelam que a pesquisa envolveu empresas 

com trajetórias consolidadas no mercado. 

 

A Figura 5 mostra o porte das empresas com base no número de empregados.  
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Figura 5 
Porte das empresas. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

 

A Figura 5 sinaliza a predominância de empresas que têm quadros efetivos 

constituídos de 20 a 99 empregados. Elas equivalem a 55% do total pesquisado. A 

maioria (95% do total) foi classificada como empresa de pequeno porte (EPP), 55%, 

ou empresa de médio porte (EMP), 40%. No que se refere ao número de 

empregados por empresa, deve-se destacar que o número mínimo observado foi 16 

e o máximo 200. Obtiveram-se média 93 e mediana 71. 

 

Na sequência serão apresentados os resultados obtidos em sintonia com os 

objetivos específicos da pesquisa. 

 

4.2 Arranjo produtivo local de Nova Serrana 

 

Esta seção refere-se ao primeiro objetivo específico da pesquisa, qual seja, 

descrever aspectos gerais do APL de Nova Serrana – MG. 
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O estudo foi realizado no APL de Nova Serra, que é um município brasileiro do 

estado de Minas Gerais. Sua população estimada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística para 1º de julho de 2021 era de 108.241 habitantes (IBGE, 

2022). 

 

A cidade de Nova Serrana está localizada numa grande extensão de terras 

inóspitas, ao sudoeste de Pitangui, antes denominada Sertão do Inhanhi até o 

segundo quartel do século XVIII. Antes de 1730, poucas e fracassadas incursões 

foram realizadas no território que seria, mais tarde, denominado município de Nova 

Serrana. Notícias sobre aventureiros de Pitangui dizem que se buscavam outras 

paragens auríferas, notadamente a Serra da Boa Esperança, utilizando um caminho 

informal que se dirigia ao sul da capitania de Minas, com passagem no rio Lambari 

(Freitas & Freitas, 2002). 

 

Já em 1737, Gomes Freire de Andrade, governador da capitania de Minas, anulou a 

portaria que proibia a abertura de novos caminhos e convocou a adesão de 

empreendedores para a abertura de novas trilhas, para ligar o sul da capitania a 

Pitangui e de São João Del-Rei a Paracatu (Picada São João Del-Rei/ Paracatu). 

Entretanto, ao passar por Formiga, criou-se uma variante rumo norte com destino a 

Pitangui, cujo traçado cruzava a extensão norte-sul do atual município de Nova 

Serrana. Isso possibilitou a fundação de várias fazendas, que posteriormente foram 

transformadas em povoados, a exemplo de Novais, Barretos, Boa Vista, Areias, 

Ripa, Moreiras e, no centro do atual município, a fazenda Barra Grande do Cercado 

(Freitas & Freitas, 2002).  

 

A fazenda Barra Grande do Cercado foi criada pelo português Custódio Martins 

Vieira e sua mulher, Maria Nunes da Silva, sendo que a partir de 1755 iniciou-se ali 

a prestação de serviços aos viandantes do caminho. Esse período coincide com o 

desmantelamento das aldeias quilombolas que dominavam a região desde 1738. 

Contudo, em 27 de maio de 1791, morreu o proprietário e em 1804 sua esposa 

Maria Nunes da Silva, sendo que após um longo e penoso processo de partilha, a 

fazenda foi dividida e transformada em várias unidades produtoras. A sede da 

fazenda continuou com seu nome original até meados de 1850 (Freitas & Freitas, 

2002).  
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A partir de 1860, o lugarejo composto de várias casas construídas ao longo da 

estrada ganhou o nome de “Cercado”. Nessa época, os ranchos desempenhavam 

importante papel à beira das estradas, sendo considerados de grande importância 

na economia das regiões transitadas por tropeiros e viandantes. Nesses lugares as 

tropas abasteciam para seguir viagem, compravam milho para as mulas, 

alimentavam-se e descansavam nas paradas. Era nesses arredores que se 

encontrava também a venda, um comércio que abastecia os moradores da região 

(Freitas & Freitas, 2002).  

 

Em 5 de novembro de 1869, por força da Lei nº 1622, o arraial do Cercado ganhou a 

distinção de distrito, sob a jurisdição direta de Pitangui. A emancipação do distrito do 

Cercado se deu quando o vereador José Batista de Freitas (neto do major Francisco 

Batista de Freitas), seguindo as orientações da Lei Estadual nº 336 de 27 de 

dezembro de 1948, viu seus objetivos concretizados no dia 12 de dezembro de 

1953: o distrito do Cercado de Pitangui passou a se denominar município de Nova 

Serrana, numa reverência à antiga Pitangui, também cognominada “Velha Serrana 

(Freitas & Freitas, 2002). 

 

A tradição calçadista teve início em 1941, com o Senhor Geny José Ferreira, que 

teve como mestre Venerando Viana, exímio sapateiro e proprietário da sapataria 

Vitória, em Bom Despacho, que fabricava botinas para a polícia. A produção inicial 

da Sapataria de Geny, registrada com o nome de Fábrica de Calçados Oeste, era 

pequena, fabricava cerca de 20 pares de botinas por dia, de forma muito artesanal. 

Mais tarde, comprou uma máquina, mas ainda usava pregos e grude para fabricar 

suas botinas. Este contato trazia a primeira indústria de calçados para o município e 

deixava outros sapateiros importantes para a cidade, como José Pinto Firmino 

(Pintinho), José Silva Almeida (Zezito), Valdomiro Amaral (Miro), Alvimar Coelho, 

Sebastião Fábio (Pedro Rosa) e Romeu Coelho (Freitas & Freitas, 2002). 

 

O sucesso das primeiras fábricas atraiu novos empreendedores e, com a 

emancipação política, a atividade tornou-se atrativa e preferencial. Mais impulso 

ocorreu, no entanto, após a construção da rodovia BR-262 e com a encampação do 

sistema elétrico pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). Em março 
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de 1991, Nova Serrana foi elevada a comarca, desmembrada da comarca de 

Pitangui (Freitas & Freitas, 2002).  

 

O Sindinova representa uma entidade de relevância para o contexto local. Barros 

(2012) postula que os APLs se caracterizam pela interação entre diferentes atores 

públicos e privados que podem contribuir para a construção de um ambiente 

favorável à cooperação e à confiança. 

 

Criado em 17 de julho de 1991, o Sindinova tem se empenhado em promover o 

desenvolvimento do associativismo, convencido de que essa é a melhor e mais 

dinâmica alavanca capaz de impulsionar ações comuns em busca do 

desenvolvimento econômico e social. Entidade moderna e contemporânea, o 

Sindinova está em sintonia com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas de Minas Gerais (SEBRAE-MG) e o Sistema Federação das Indústrias de 

Minas Gerais (FIEMG), por intermédio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), para promover 

condições de suporte técnico à indústria local, visando colocar o polo calçadista 

como modelo de arranjo produtivo.  

 

Sempre próximo das necessidades de seus associados, o Sindinova participa e 

estimula o desenvolvimento de projetos voltados para o aumento da competitividade 

das indústrias e para melhorias de gestão, além de ser parceiro das atividades da 

Escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), considerada a 

melhor e mais produtiva unidade educacional dirigida para o setor industrial, 

formando força de trabalho de alta qualificação profissional. 

 

Atualmente, o APL tem investido na exportação. Os fabricantes de calçados de Nova 

Serrana trabalham para alavancar o setor, incrementando as vendas externas. Antes 

mesmo do recém-anunciado acordo do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) com 

a União Europeia, já haviam definido a América Latina como alvo (Souto, 2019). 

Deve-se considerar que a capacidade de inovação e de adaptação torna-se 

determinante para a competitividade no âmbito dos arranjos produtivos (Lundval, 

1988).  
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De acordo com o Sindinova (2022), a cultura da produção de calçados disseminou-

se espontaneamente e o polo transformou-se em referência nacional em estudos 

acadêmicos quando se trata de verificar o crescimento da indústria calçadista. Na 

ótica do presidente do Sindinova, o APL de Nova Serrana cumpre relevante papel na 

geração de emprego e renda naquela região. Cassiolato et al. (2000) admitem que 

os aglomerados produtivos possuem certas peculiaridades, tais como: a dimensão 

territorial, que favorece a interação entre os atores; a diversidade das atividades e 

de atores, como empresários e instituições; o conhecimento tácito; as inovações e 

aprendizados interativos; e a governança. Esses aspectos se articulam em 

intensidades diferentes em função do nível de maturidade do arranjo. Cardoso et al. 

(2014) acreditam que cada arranjo apresenta suas próprias características e se 

encontra em determinado estágio de desenvolvimento. 

 

É considerado um dos mais desenvolvidos polos de calçados do país, empregando 

nada menos que 20 mil trabalhadores diretos e 22 mil indiretos, produzindo cerca de 

105 milhões de pares de sapato por ano (SINDINOVA, 2022). 

 

De acordo com o Jornal Sindinova, Nova Serrana é a segunda cidade que mais 

gerou empregos em Minas no primeiro bimestre de 2022. Dados elaborados pela 

Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (ABICALÇADOS) revelam que as 

indústrias de calçados geraram o total de 279 mil empregados em nível nacional. 

Ainda conforme a entidade, o número é 8,2% superior aos registros do mesmo 

período do ano passado, crescimento superior ao registrado na indústria de 

transformação no mesmo intervalo (4,8%) (SINDINOVA, 2022). 

 

Atualmente, apenas uma parcela da ordem de 2 a 3% da produção total chega às 

prateleiras de outros países, especialmente Argentina, Equador e Bolívia. Em 2019, 

as vendas ao exterior movimentaram US$ 13,5 milhões com o comércio de 2,8 

milhões de pares – 32,8% de todo o calçado que foi exportado por Minas Gerais 

(Souto, 2019). 

 

O Sindinova criou um novo selo para o APL, que foi repensado a partir da 

reconstrução da imagem do polo, devido à mudança de valores e atitudes por parte 

das empresas locais. A produção de calçados na cidade está diversificada, indo 
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além do tênis e, assim, o símbolo atual une o sapato feminino e o masculino na 

mesma identidade com o slogan “O polo que calça o país”, que reflete a abrangência 

dos produtos apresentados ao mercado (SINDINOVA, 2022). 

 

Santos e Romeiro (2013) chamam a atenção para o fato de que, com a competição 

acirrada, os calçados brasileiros se posicionam em um patamar intermediário, devido 

à grande quantidade de produtos asiáticos, que são baratos, e também os calçados 

europeus, com preços competitivos, porém de alta qualidade. O presidente do 

Sindinova considera que as empresas do APL de Nova Serrana enfrentam diversos 

desafios para se manterem competitivas no mercado. Santos et al. (2016) alertam 

para a falta de aprimoramento dos gestores e das fragilidades inerentes à aquisição 

de conhecimento sobre instrumentos gerenciais. Esses autores advertem que, nos 

últimos anos, tais aspectos têm contribuído para inibir o crescimento das empresas, 

na medida em que o gerenciamento ocorre de forma intuitiva. 

 

Dessa maneira, as empresas brasileiras vivenciam dificuldades significativas para a 

inserção da indústria nacional no mercado exterior. O acirramento da concorrência 

internacional e o esgotamento da fonte de demanda para os produtores locais 

representam riscos para o futuro cenário brasileiro das exportações de calçados 

(Santos & Romeiro, 2013). 

 

4.3 Gestão de pessoas no APL de Nova Serrana  

 

Esta seção discorre acerca do segundo objetivo específico do estudo - caracterizar a 

configuração da atividade de gestão de pessoas em empresas do APL de Nova 

Serrana.  

 

Considerando a relevância da atividade de gestão de pessoas nas organizações, 

esta seção descreve aspectos que caracterizam a referida atividade no âmbito das 

empresas do APL de Nova Serra, em Minas Gerais. Deve-se considerar a influência 

da pandemia na dinâmica e nos procedimentos adotados pelas empresas. Portanto, 

torna-se pertinente averiguar a configuração adotada pelas empresas nessa 

situação atípica e marcada por adversidades. 
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A descrição da atividade de gestão de pessoas fundamentou-se nos seguintes 

aspectos: a) estrutura organizacional; b) existência de área específica; c) atribuições 

e papéis; d) subprocessos (recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

remuneração e carreira); e) desafios. 

 

De forma geral, apreendeu-se que nas empresas pesquisadas a estrutura 

organizacional envolve, basicamente, três setores: produção, estoque, 

administrativo. Cada um deles abarca uma gama de processos e atividades, como 

se pode notar.  O Setor de Produção opera sobre matérias-primas, equipamentos e 

ferramentas, com foco na fabricação do produto final. O Setor de Estoque abrange 

produtos em fabricação e produtos acabados. O controle de qualidade e 

regularidade, geralmente, fica a cargo desse setor. O Setor Administrativo é 

responsável pelos processos de compra, venda e pós-venda, emissão de notas 

fiscais e controle contábil.  

 

Nessas empresas, os limites das atividades e atribuições podem não ser tão nítidos, 

sendo que a lógica funcional, geralmente, é marcada pelo trabalho colaborativo mais 

focado no alcance dos objetivos que no mero cumprimento das tarefas prescritas 

pelo cargo. Entre as empresas classificadas como EMP, quatro (50%) contam com 

uma diretoria em sua estrutura, responsável por coordenar os demais setores. Deve-

se considerar que, conforme Ulrich et al. (2011), alinhamento entre estratégia e 

estrutura passa a ser fundamental para a competitividade da empresa. Na 

perspectiva da abordagem estratégica, espera-se que a contribuição das diversas 

áreas seja demonstrada de forma explícita (Albuquerque & Leite, 2009; Becker et al., 

2001; Ulrich, 1998). 

 

A pesquisa acusou que 80% (16) das empresas não contam com uma área 

específica destinada às atividades de gestão de pessoas. Mesmo entre as EMPs, 

apenas duas delas têm um departamento dedicado à gestão de pessoas. A 

ausência dessa área pode acarretar dificuldades relacionadas à mensuração de 

resultados e aferição da contribuição das pessoas para o negócio. A tendência a 

estabelecer indicadores mais precisos de gerenciamento das diversas áreas da 

empresa tem se consolidado nas organizações (Becker et al., 2001). O contexto 

atual tem sido marcado pelo desenvolvimento tecnológico que acaba influenciando, 
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inclusive, o padrão relacional entre pessoas (Schwab, 2016). Nesse sentido, a 

atividade de gestão de pessoas representa um componente essencial na dinâmica 

funcional das organizações (Dutra, 2002; Ulrich, 1998; Ulrich et al., 2011).  

 

É necessário destacar que, apesar de não disporem de uma área específica para a 

gestão de pessoas, as empresas desempenham atividades relacionadas aos 

processos de captação, movimentação e valorização de empregados (Dutra, 2002). 

O estudo mostrou que as empresas realizam procedimentos vinculados aos 

processos de recrutamento e seleção, capacitação de mão de obra, avaliação de 

desempenho e resolução de conflito, entre outros. 

 

A área de gestão de pessoas pode desempenhar múltiplos papéis na organização, 

como atestou Ulrich (1998). Nas empresas analisadas, as práticas adotadas 

relacionam-se ao papel de especialista administrativo mencionado por Ulrich (1998). 

A organização da infraestrutura, o controle normativo e o apoio operacional são 

essenciais na dinâmica dessas empresas.  

 

No caso das empresas pesquisadas, os processos de recrutamento e seleção de 

candidatos se diferem. Há as que realizam esses processos com apoio de empresas 

terceirizadas que oferecem serviços especializados que são realizados por 

profissionais habilitados (psicólogos). Todavia, em algumas empresas outros 

profissionais, como os próprios proprietários, assistentes ou contadores, conduzem 

esses processos. A indicação de empregados antigos é sempre considerada para o 

ingresso dos novatos. Três EMPs dispõem de banco de dados para armazenamento 

de currículos de candidatos.  

 

Constatou também divergências entre as empresas quanto aos processos de 

treinamento e desenvolvimento. Esses processos têm sido conduzidos por 

diferentes profissionais, como psicólogos e outros profissionais com experiência nas 

funções. Embora a capacitação seja um dos fatores relevantes para a produtividade, 

fica sempre em segundo plano, uma vez que requer investimentos específicos. 

 

De forma geral, as empresas balizam as remunerações nas anteriores, reajustadas 

anualmente pelo sindicato de classe com base na Convenção Coletiva de Trabalho. 
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Geralmente, optam pela remuneração baseada em piso salarial no período de 

experiência e, posteriormente, aplicam adicionais de insalubridade e/ou 

periculosidade. Obviamente, os valores do salário e dos reajustes variam em função 

dos cargos e das empresas.  

 

As empresas não dispõem de políticas ou programa capazes de contemplar gestão 

da carreira. Isso é compreensível, por se tratar de empresas com estruturas 

relativamente simples e que não oferecem muitas possibilidades de ascensão 

profissional. Algumas delas realizam processos internos para promoção com base 

na avaliação do desempenho e na conduta dos empregados. Contudo, estas podem 

ser vistas como exceções. 

 

Os processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

remuneração e valorização dos empregados tornaram-se alvos de atenção por parte 

dos dirigentes, em face de sua relevância para a dinâmica funcional (Dutra, 2002). 

No caso das empresas do APL de Nova Serrana, não se pode perder de vista a 

natureza do processo produtivo e o porte das empresas, que acabam impactando as 

decisões relacionadas aos referidos processos. 

 

Faz-se necessário pôr em relevo que a gestão de pessoas nas organizações 

constitui uma atividade complexa influenciada por diversos aspectos, conforme 

asseveram Leite e Albuquerque (2010). Os principais desafios identificados na 

pesquisa foram: necessidade de capacitação profissional, sobretudo em relação aos 

gestores; e demanda por maquinário capaz de favorecer a produtividade. 

 

A partir dos dados obtidos, pôde-se traçar um panorama da gestão de pessoas nas 

empresas pesquisadas. O estudo revelou que as empresas adotam estruturas 

organizacionais bastante simples, em sintonia com o porte e a natureza da atividade 

produtiva. De forma geral (80%), as empresas não possuem uma área ou 

departamento específico para tratar de questões referentes à gestão de pessoas. 

Pode-se inferir que a inexistência dessa área influencia a coordenação e o 

planejamento das atividades nas empresas. Pôde-se observar que as práticas de 

gestão de pessoas desempenhadas têm caráter mais burocrático e normativo, 

relacionando-se com o papel de especialista administrativo. A conduta adotada 
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pelas empresas nos subprocessos de gestão de pessoas difere entre elas. Nesse 

sentido, algumas contam com a participação de profissionais externos. A política de 

remuneração da mão de obra operacional fundamenta-se em piso salarial mais 

adicionais estabelecidos por Lei. 

 

4.4 Abordagem da competência digital no APL de Nova Serrana 

 

Esta seção dedica-se ao terceiro objetivo específico da pesquisa, que foi identificar a 

percepção de profissionais acerca das competências digitais requeridas nas 

empresas abordadas, no APL de Nova Serrana. 

 

A maioria dos participantes (70%) concordou sobre a influência das TICs na 

atividade gerencial. Essas tecnologias favorecem a gestão à proporção que 

dinamizam o fluxo de comunicação entre as diversas áreas da empresa. Por 

consequência, auxiliam na sistematização e no estabelecimento de rotinas. 

“Agilizam o contato com a diretoria, gerências e setor de marketing” (Entrevistado 9 

– E9). 

 

Apesar do elevado grau de concordância, seis participantes ainda não percebem 

essa relação. Trata-se de empresas cuja cultura ainda privilegia o controle físico e a 

interação face a face. Nesses casos, o processo de comunicação fundamenta-se na 

abordagem verbal presencial. 

 

A Tabela 7 mostra o resultado da análise de conteúdo realizada a partir das 

respostas concedidas pelos entrevistados que reconheceram a influência das TICs 

na gestão da empresa. 
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Tabela 7 

Análise de conteúdo: influência das TICs na gestão 

Categoria temática: influência das TICs na gestão 

Palavras-chave / Frequência Agrupamento Categoria semântica 

 

Agilidade (9)  

Controle (3)  

Protocolo (2) 

Ganho de tempo (2) 

Agilidade de informação (1) 

Interações dinâmicas (1) 

Otimização de tempo (1) 

Assertividade (1) 

Mensuração (1) 

Celeridade (1) 

Contato (1) 
 

Agilidade (9)  

Ganho de tempo (2) 

Otimização de tempo (1) 

Agilidade de informação (1) 

Celeridade (1)   

Agilidade 

Controle (3)  

Protocolo (2) 

Mensuração (1) 

Assertividade (1)   

Controle 

Interações dinâmicas (1) 

Contato (1) 
 

Interação 
 

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

 

A partir da Tabela 7 abstrai-se que as palavras-chave foram agrupadas com base no 

sentido e na frequência, originando as seguintes categorias semânticas: “agilidade”, 

“controle” e “interação”.  

 

Com base nesses resultados, verificou-se que, nas empresas analisadas, a 

influência das TICs na gestão favorece a agilidade nos processos de comunicação, 

o controle e registro de informações que são veiculadas verbalmente e a interação 

entre os empregados de diferentes setores. A contribuição dessas tecnologias no 

âmbito da gestão pode afetar todo o sistema organizacional, o que se torna 

relevante no panorama marcado por transformações e avanços que demandam 

novos posicionamentos dos atores sociais (Harari, 2018; Schwab, 2016).  

 

No que se refere à influência das TICs no processo produtivo adotado pela empresa, 

a pesquisa sinalizou divergências. Parcela correspondente a 50% dos participantes 

concordou acerca dessa influência. Todavia, a outra metade não a reconheceu na 

empresa. Deve-se considerar que, no geral, são empresas com processo produtivo 

quase artesanal e caracterizado por tarefas manuais.  

 

A Tabela 8 exibe o resultado da análise de conteúdo realizada a partir das respostas 

concedidas pelos entrevistados que reconheceram a influência das TICs no 

processo produtivo. 
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Tabela 8   

Análise de conteúdo: influência das TICs no processo produtivo 

Categoria temática: influência das TICs no processo produtivo 

Palavras-chave / Frequência Agrupamento Categoria semântica 

Informação (7) 

Meio de comunicação (1) 

Celeridade (1) 
 

Informação (7) Informação 

Meio de comunicação (1) Comunicação 

Celeridade (1) Celeridade 

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

 

Percebe-se na Tabela 8 que nas empresas analisadas a influência das TICs no 

processo produtivo se dá pela contribuição no acesso à informação, agilização da 

comunicação entre empregados. 

 

Já quanto à influência das TICs nas relações com os fornecedores, a pesquisa 

mostrou que 90% dos participantes atestaram esse vínculo.  Os trechos destacados 

comprovam que: 

 

As cotações e compras são realizadas de forma digital, assim como o controle 
de estoque e a verificação de ociosidade dos empregados (E1). 
 
As compras de materiais necessários para a empresa são feitas via aplicativo 
(E5). 
 
As cotações de matéria-prima são feitas via online (E9). 
 
A negociação de compras ficou mais rápida devido ao uso de computadores e 
aplicativos (E12). 
 
Compras e cotações de matéria-prima são feitas online e também a 
intervenção junto aos fornecedores (E16). 

 

A partir desses dados, apurou-se que, embora as TICs não tenham ampla 

aplicabilidade no processo produtivo das empresas, elas têm fundamentado as 

relações com os fornecedores. Dessa forma, essas tecnologias ganham relevância 

na comunicação com agentes externos. 

A Tabela 9 mostra o resultado da análise de conteúdo das respostas concedidas 

pelos entrevistados que reconheceram a influência das TICs nas relações com 

fornecedores. 
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Tabela 9 

Análise de conteúdo: influência das TICs nas relações com fornecedores 

Categoria temática: influência das TICs nas relações com fornecedores 

Palavras-chave/ Frequência Agrupamento Categoria semântica 

 
Cotação (7) 
Compras (6) 
Online (4) 
Controle de estoque (4) 
Aplicativo (3) 
Digital (2) 
Redes sociais (1) 
Interação (1) 
Videochamada (1) 
Videoconferência (1) 
Whatsapp (1) 
Agilidade (1) 
Ganho de tempo (1) 
Controle   (1) 
Verificação de 
ociosidade (1) 
Envio de documentos (1) 
Licitação (1) 
Negociação (1) 

 

 

Cotação (7) 

Compras (6) 

Controle de estoque (4) 

Envio de documentos (1) 

Licitação (1) 
Negociação (1) 
 

 
 

 
Processos 

 

Online (4) 

Aplicativo (3) 

Digital (2) 

Redes sociais (1) 

Interação (1) 

Videochamada (1) 

Videoconferência (1) 

WhatsApp (1) 
 

 
Canais 

 

Agilidade (1) 

Ganho de tempo (1) 

Controle  (1) 

Verificação de ociosidade  (1) 
 

 
ganhos 

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

 

Nas empresas analisadas, a influência das TICs nas relações com fornecedores se 

expressa em diversos processos de trabalho, com destaque para: cotação, compras 

e controle de estoque; diversos canais de interação; e ganhos em termos de 

agilidade e controle (Tabela 9). Esse padrão relacional estimula mudanças no 

trabalho, demandando novas competências (Ottonicar & Valentim, 2021). 

 

Percentual equivalente a 65% dos participantes afirmou que as TICs apoiam as 

relações com clientes a partir do uso de plataforma digitais, redes sociais e 

WhatsApp. Os seguintes fragmentos são esclarecedores:  

A empresa expõe suas criações em redes sociais para a prática de vendas na 
modalidade online (E1). 
 
O WhatsApp é um recurso de verificação da qualidade do produto quando 
chega ao cliente (E6). 
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A empresa agrega novos nichos para vendas online utilizando redes sociais 
para divulgar sua imagem, atrair novos clientes e potencializar as vendas 
(E11). 
 
[As TICs] aumentaram o volume de vendas e a dimensão de clientes 
alcançados. A empresa possui site que possibilita compras online e 
divulgação das criações (E20).  

 

Novamente, os dados atestam a relevância das TICs para a maioria das empresas 

analisadas. Contudo, deve-se observar que uma parcela correspondente a 35% do 

total de empresas ainda não as utiliza para estabelecer relacionamento com clientes. 

 

A Tabela 10 mostra o resultado da análise de conteúdo realizada a partir das 

respostas concedidas pelos entrevistados que reconheceram a influência das TICs 

nas relações com clientes. 

 

Tabela 10 

Análise de conteúdo: influência das TICs nas relações com cliente 

Categoria temática: influência das TICs nas relações com clientes 

Palavras-chave / Frequência Agrupamento Categoria semântica 

Divulgação (8) 

Volume de vendas (4) 

Redes sociais (3) 

Vendas online (2) 

Cotações (2) 

Videochamadas (1) 

WhatsApp (1) 

Instagram (1) 

Plataforma digital (1) 

Ferramentas virtuais (1) 

Agilidade (1) 

Imagem (1) 

Site (1) 

Verificação de qualidade (1) 
  

Divulgação (8) 

Volume de vendas (4) 

Vendas online (2) 

Cotações (2) 

Verificação de qualidade (1) 
 

 
Processos 

 

Redes sociais (3) 

Videochamadas (1) 

WhatsApp (1) 

Instagram (1) 

Plataforma digital (1) 

Ferramentas virtuais (1) 

Site (1)   

 
Canais 

Agilidade (1) 

Imagem (1) 
  

Ganhos 

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

 

Nas empresas analisadas, a influência das TICs nas relações com clientes envolve 

processos diversos (divulgação, vendas, cotações e verificação de qualidade), 

utilização de canais de comunicação distintos e ganhos (agilidade e retorno de 

imagem), como se detecta na Tabela 10. 
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Quando questionados acerca do uso de TICs em relações com os outros atores, a 

maioria dos entrevistados (70%) reconheceu a importância dessas tecnologias: ”[As 

TICs] são utilizadas para obter informação em relação à concorrência, otimizar 

trabalho e acompanhar novidades no mercado competitivo” (E1).  

 

A Tabela 11 disponibiliza o resultado da análise de conteúdo realizada a partir das 

respostas concedidas pelos entrevistados que reconheceram a influência das TICs 

nas relações com outros atores. 

 

Tabela 11  

Análise de conteúdo: influência das TICs nas relações com outros atores 

Categoria temática: influência das TICs nas relações com outros atores 

Palavras-chave / Frequência Agrupamento Categoria semântica 

 
 

Concorrência (5) 

Informação (4) 

Mercado (2) 

Agilidade (1) 

WhatsApp (1) 
  

 

Concorrência (5) 

  

  

Atores 

Informação (4)  
Mercado (2) 
Agilidade (1) 
 

Ganho 

WhatsApp (1) Canal 

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

 

Pode-se verificar, na Tabela 11, que a influência das TICs nas relações com outros 

atores ocorre, sobretudo, no tocante aos concorrentes. O ganho auferido pela 

empresa refere-se à ampliação do nível de informação sobre o mercado e à 

agilidade. O aplicativo WhatsApp foi citado como o canal utilizado. Para Aires et al. 

(2017), a era da digitalização fomenta o desenvolvimento de soluções baseada no 

envolvimento de diversos stakeholders, incluindo a política global, setores públicos e 

privados, academia e sociedade em geral. Nessa direção, as novas tecnologias 

favorecem a interação social, estreitando laços e diminuindo barreiras espaciais 

entre diferentes atores, dentro e fora das empresas. 

Sobre os desafios atualmente enfrentados pelas empresas em relação às TICs, a 

pesquisa sinalizou a necessidade de despertar confiabilidade quanto ao emprego 

das novas tecnologias, conforme comentou um dos entrevistados: “desmistificar que 

as redes e plataformas digitais são tão confiáveis como as demais formas e 

ferramentas para se trabalhar” (E7). Outro desafio diz respeito à necessidade de 
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mudar a cultura da empresa que compromete uma visão mais abrangente acerca da 

contribuição das tecnologias no contexto da empresa. Os fragmentos destacados a 

seguir evidenciam esse aspecto:  

 

A necessidade de um tempo maior para disseminação do uso de novas 
tecnologias e mudar a visão da cultura empresarial que é estritamente voltada 
ao volume de produção (E10).  
 
Instruir os diretores à necessidade da modernização dos equipamentos de 
produção e administrativo (E12).  
Conscientizar a diretoria que o investimento nas TICs pode trazer retorno e 
vai além da premissa de acompanhar a modernidade (E14). 

 

Outro desafio lembrado pelo entrevistado 12 é a necessidade de capacitação de 

mão de obra e a promoção de uma dinâmica de aprendizagem na empresa: “[...] 

carência de profissionais especializados para desempenho das funções e 

proporcionalidade de cursos de reciclagem e aprendizado” (E12). 

 

Importante destacar que algumas empresas ainda carecem de conhecimentos 

básicos aplicados à gestão. Nesse sentido, em 15% (três) das empresas abordadas, 

os entrevistados mencionaram a necessidade de desenvolver conhecimentos acerca 

do uso da calculadora financeira (Hewlett Packard - HP 12C). Deve-se considerar 

que, no caso das pequenas empresas, predominam intensos desafios como 

qualificação para o trabalho. 

 

Os resultados da pesquisa revelaram que iniciativas relacionadas ao 

desenvolvimento de competências digitais nessas empresas ainda são incipientes. 

De forma geral, as empresas não direcionam esforços nesse sentido. Contudo, 

algumas reconhecem a importância dessas ações. O entrevistado 3 explicou que 

uma das formas de estimular iniciativas dessa natureza é “alertando a alta direção 

sobre a urgente necessidade de inovar nossa estrutura empresarial com um todo” 

(E3). Já o entrevistado 9 destacou: “em cada palestra ou treinamento ressaltar a 

necessidade de adaptação à modernidade e [...] estimular a criação de redes 

sociais. É necessário desenvolver competências digitais”. Conforme esclareceu o 

entrevistado 15, no caso da empresa onde atua, “semanalmente há reunião com a 

diretoria e em todas uma das pautas é a implementação de novos recursos 
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tecnológicos” (E15). Novamente, deve-se enfatizar que ações dessa natureza não 

têm sido priorizadas na maioria das empresas (85%). 

 

A restrita visão dos dirigentes foi citada, explicitamente, por 50% dos entrevistados 

(E6, E7, E8, E9, E11, E15, E16, E17, E18, E19) como um desafio que compromete a 

proposição de iniciativas com foco no desenvolvimento de competências digitais. 

Segundo eles, os dirigentes não têm priorizado investimentos dessa natureza. A 

cultura organizacional e o modelo mental predominantes exaltam apenas a 

dimensão física do processo produtivo. 

 

Tabela 12 

Competências digitais apresentadas no formulário 

Fonte: elaborada pelo autor a partir do Instituto Nacional de Tecnologias Educacionais e Formação 
de Professores. INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Madrid: Ministerio de 
Educación, Ciencia y Deportes. 

A Tabela 12 traz a relação de competências digitais contidas no roteiro de entrevista. 

Utilizou-se a seguinte definição: “a competência digital também pode ser definida 

como o uso criativo, crítico e confiante nas tecnologias de informação e 

comunicação para alcançar os objetivos relacionados ao trabalho, empregabilidade, 

Competências Digitais 

Navegação, pesquisa e filtragem de informações, dados e conteúdos digitais.  

Avaliação de informações, dados e conteúdos digitais.  

Armazenamento e recuperação de informação, dados e conteúdos digitais. 

Interação por meio de tecnologias digitais. 

Compartilhar informação e conteúdos digitais. 

Participação cidadã online. 
Colaboração por meio de canais digitais. 

Netiqueta. 

Gestão da identidade digital. 

Desenvolvimento de conteúdos digitais. 

Integração e reelaboração de conteúdos digitais. 

Direitos autorais e licenças. 

Programação. 
Proteção de dispositivos. 

Proteção de dados pessoais e identidade digital. 

Proteção da saúde. 

Proteção do ambiente. 

Resolução de problemas técnicos. 

Identificação de necessidades e respostas tecnológicas. 

Inovação e uso criativo de tecnologia digital. 

Identificação de lacunas na competência digital. 
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aprendizagem, tempo livre, inclusão e participação na sociedade” (INTEF, 2017, 

p.12). 

 

Vê-se na Tabela 13 a relação das competências digitais e o respectivo grau de 

importância de cada uma delas, na percepção dos entrevistados. 
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Tabela 13 

Importância das competências digitais 

Competência Digital 1 2 3 4 5 Total Md 

Navegação, pesquisa e filtragem de informações, dados 
e conteúdos digitais.  

7 
35% 

0 
0% 

3 
15% 

6 
30% 

4 
20% 

20 
100% 3,5  

Avaliação de informações, dados e conteúdos digitais. 
  

7 
35% 

0 
0% 

0 
0% 

11 
55% 

2 
10% 

20 
100% 4  

Armazenamento e recuperação de informação, dados e 
conteúdos digitais. 

6 
30% 

1 
5% 

0 
0% 

4 
20% 

9 
45% 

20 
100% 4  

Interação por meio de tecnologias digitais.  
10 

50% 
0 

0% 
0 

0% 
8 

40% 
2 

10% 
20 

100% 2,5  
Compartilhar informação e conteúdos digitais. 6 

30% 
3 

15% 
0 

0% 
9 

45% 
2 

10% 
20 

100% 
4 

 
 

Participação cidadã online. 7 
35% 

0 
0% 

0 
0% 

5 
25% 

8 
40% 

20 
100% 

4 
 

 
Colaboração por meio de canais digitais. 6 

30% 
3 

15% 
0 

0% 
1 

5% 
10 

50% 
20 

100% 
4,5 

 
 

Netiqueta. 6 
30% 

0 
0% 

2 
10% 

9 
45% 

3 
15% 

20 
100% 

4 
 

 
Gestão da identidade digital. 9 

45% 
1 

5% 
0 

0% 
0 

0% 
10 

50% 
20 

100% 
3,5 

  
Desenvolvimento de conteúdos digitais. 8 

40% 
1 

5% 
5 

25% 
5 

25% 
1 

5% 
20 

100% 
3 

 
 

Integração e reelaboração de conteúdos digitais. 5 
25% 

3 
15% 

0 
0% 

3 
15% 

9 
45% 

20 
100% 

4 
  

Direitos autorais e licenças. 4 
20% 

2 
10% 

3 
15% 

2 
10% 

9 
45% 

20 
100% 

4 
 

 
Programação. 7 

35% 
0 

0% 
0 

0% 
12 

60% 
1 

5% 
20 

100% 
4 

  
Proteção de dispositivos. 9 

45% 
0 

0% 
0 

0% 
3 

15% 
8 

40% 
20 

100% 
4 

 
 

Proteção de dados pessoais e identidade digital. 6 
30% 

1 
5% 

0 
0% 

4 
20% 

9 
45% 

20 
100% 

4 
 

 
Proteção da saúde. 6 

30% 
0 

0% 
1 

5% 
4 

20% 
9 

45% 
20 

100% 
4 

 
 

Proteção do ambiente. 5 
25% 

0 
0% 

3 
15% 

0 
0% 

12 
60% 

20 
100% 

5 
 

 
Resolução de problemas técnicos. 6 

32% 
0 

0% 
0 

0% 
8 

42% 
5 

26% 
19 

100% 
4 

 
 

Identificação de necessidades e respostas tecnológicas. 10 
53% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

9 
47% 

19 
100% 

1 
 

 
Inovação e uso criativo de tecnologia digital. 8 

40% 
0 

0% 
0 

0% 
1 

5% 
11 

55% 
20 

100% 
5 

  
Identificação de lacunas na competência digital. 5 

25% 
0 

0% 
6 

30% 
0 

0% 
9 

45% 
20 

100% 
3 

    

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

 

No tocante ao grau de importância das competências digitais, a análise da Tabela 5 

proporcionou a obtenção da Tabela 6, que apresenta a classificação decrescente 

das competências com base no percentual total atribuído aos conceitos “alto” e 

“muito alto”. 
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Tabela 14 

Classificação das competências digitais pelo grau de importância 

 Conceitos  

Competências Digitais 

M
u

it
o

 b
a
ix

o
 

o
u

 B
a
ix

o
 

M
u

it
o

 a
lt

o
 

o
u

 A
lt

o
  

P
e
rc

e
n

tu
a
l 

Resolução de problemas técnicos. 32% 68% 100% 

Avaliação de informações, dados e conteúdos digitais.  35% 65% 100% 

Armazenamento e recuperação de informação, dados e conteúdos digitais. 35% 65% 100% 

Participação cidadã online. 35% 65% 100% 

Programação. 35% 65% 100% 

Proteção de dados pessoais e identidade digital. 35% 65% 100% 

Proteção da saúde. 30% 65% 95% 

Netiqueta. 30% 60% 90% 

Integração e reelaboração de conteúdos digitais. 40% 60% 100% 

Proteção do ambiente. 25% 60% 85% 

Inovação e uso criativo de tecnologia digital. 40% 60% 100% 

Compartilhar informação e conteúdos digitais. 45% 55% 100% 

Colaboração por meio de canais digitais. 45% 55% 100% 

Direitos autorais e licenças. 30% 55% 85% 

Proteção de dispositivos. 45% 55% 100% 
Navegação, pesquisa, filtragem de informações, dados e conteúdos digitais. 35% 50% 85% 

Interação por meio de tecnologias digitais. 50% 50% 100% 

Gestão da identidade digital. 50% 50% 100% 

Identificação de necessidades e respostas tecnológicas. 53% 47% 100% 

Identificação de lacunas na competência digital. 25% 45% 70% 

Desenvolvimento de conteúdos digitais. 45% 30% 75% 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

Para 81% (17) das competências digitais os participantes atribuíram percentuais 

mais elevados em relação aos conceitos “alto” ou “muito alto”, na comparação com 

os conceitos “baixo” ou “muito baixo”. Entre elas, parcela correspondente a 71% 

alcançou percentual igual ou superior a 55% (Tabela 6).  

 

Em se tratando das competências “interação por meio de tecnologias digitais” e 

“gestão da identidade digital”, foram obtidos percentuais semelhantes (50%) em 

relação aos referidos conceitos. As competências “identificação de necessidades e 

respostas tecnológicas” e “desenvolvimento de conteúdos digitais” configuraram 

exceções por apresentarem percentuais mais elevados quanto aos conceitos “baixo” 

ou “muito baixo”. 
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A Tabela 15 apresenta a relação das competências digitais e suas respectivas 

frequências, na ótica dos participantes. 

 

Tabela 15 

Frequência das competências digitais 

Competência Digital 1 2 3 4 5 Total Md 

Navegação, pesquisa e filtragem de informações, dados 
e conteúdos digitais.  

7 
35% 

8 
40% 

4 
20% 

1 
5% 

0 
0% 

20 
100% 

2 

 

Avaliação de informações, dados e conteúdos digitais.   
13 

65% 
4 

20% 
2 

10% 
1 

5% 
0 

0% 
20 

100% 
1 

 
Armazenamento e recuperação de informação, dados e 
conteúdos digitais. 

14 
70% 

3 
15% 

2 
10% 

1 
5% 

0 
0% 

20 
100% 

1 

 

Interação por meio de tecnologias digitais.  
16 

80% 
2 

10% 
0 

0% 
1 

5% 
1 

5% 
20 

100% 
1 

 

Compartilhar informação e conteúdos digitais.  
14 

70% 
5 

25% 
0 

0% 
0 

0% 
1 

5% 
20 

100% 
1 

 

Participação cidadã online.  
7 

35% 
1 

5% 
6 

30% 
2 

10% 
4 

20% 
20 

100% 
3 

 

Colaboração por meio de canais digitais.  
12 

60% 
5 

25% 
1 

5% 
2 

10% 
0 

0% 
20 

100% 
1 

 

Netiqueta.  
6 

30% 
7 

35% 
6 

30% 
0 

0% 
1 

5% 
20 

100% 
2 

 

Gestão da identidade digital.  
14 

70% 
1 

5% 
0 

0% 
4 

20% 
1 

5% 
20 

100% 
1 

 

Desenvolvimento de conteúdos digitais.  
18 

90% 
1 

5% 
0 

0% 
1 

5% 
0 

0% 
20 

100% 
1 

 

Integração e reelaboração de conteúdos digitais.  
10 

50% 
8 

40% 
0 

0% 
1 

5% 
1 

5% 
20 

100% 
1,5 

 

Direitos autorais e licenças.  
9 

45% 
6 

30% 
4 

20% 
1 

5% 
0 

0% 
20 

100% 
2 

 

Programação.  
20 

100% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
20 

100% 

1 

 

Proteção de dispositivos.  
19 

95% 
0 

0% 
0 

0% 
1 

5% 
0 

0% 
20 

100% 
1 

 

Proteção de dados pessoais e identidade digital.  
13 

65% 
6 

30% 
1 

5% 
0 

0% 
0 

0% 
20 

100% 
1 

 

Proteção da saúde.  
16 

80% 
3 

15% 
1 

5% 
0 

0% 
0 

0% 
20 

100% 
1 

 

Proteção do ambiente.  
7 

35% 
8 

40% 
5 

25% 
0 

0% 
0 

0% 
20 

100% 
2 

 

Resolução de problemas técnicos.  
11 

55% 
6 

30% 
3 

15% 
0 

0% 
0 

0% 
20 

100% 
1 

 

Identificação de necessidades e respostas tecnológicas.  
19 

95% 
1 

5% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
20 

100% 
1 

 

Inovação e uso criativo de tecnologia digital.  
19 

95% 
1 

5% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
20 

100% 
1 

 
Identificação de lacunas na competência digital. 
  

17 
85% 

2 
10% 

0 
0% 

1 
5% 

0 
0% 

20 
100% 

1 
  

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 



 74 

A análise da Tabela 7 possibilitou a elaboração da Tabela 8 sobre a frequência das 

competências digitais, que faz a classificação decrescente das competências com 

base no percentual total atribuído aos conceitos “baixo” e “muito baixo”. 

 

Tabela 16 

Classificação das competências digitais pela frequência 

Competências Digitais 

Conceitos 

P
e
rc

e
n

tu
a
l 

 

M
u

it
o

 

b
a
ix

o
 o

u
 

B
a
ix

o
 

M
u

it
o

 

a
lt

o
 o

u
 

A
lt

o
  

Programação. 100% 0% 100% 

Identificação de necessidades e respostas tecnológicas. 100% 0% 100% 

Inovação e uso criativo de tecnologia digital. 100% 0% 100% 

Compartilhar informação e conteúdos digitais. 95% 5% 100% 

Desenvolvimento de conteúdos digitais. 95% 5% 100% 

Proteção de dispositivos. 95% 5% 100% 

Identificação de lacunas na competência digital. 95% 5% 100% 

Proteção de dados pessoais e identidade digital. 95% 0% 95% 

Proteção da saúde. 95% 0% 95% 

Interação por meio de tecnologias digitais. 90% 10% 100% 

Integração e reelaboração de conteúdos digitais. 90% 10% 100% 

Colaboração por meio de canais digitais. 85% 10% 95% 

Avaliação de informações, dados e conteúdos digitais.  85% 5% 90% 

Armazenamento, recuperação de informação, dados e conteúdos digitais. 85% 5% 90% 

Resolução de problemas técnicos. 85% 0% 85% 

Gestão da identidade digital. 75% 25% 100% 

Navegação, pesquisa, filtragem de informações, dados e conteúdos digitais.  75% 5% 80% 

Direitos autorais e licenças. 75% 5% 80% 

Proteção do ambiente. 75% 0% 75% 

Netiqueta. 65% 5% 70% 

Participação cidadã online. 40% 30% 70% 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

A Tabela 16 demonstra que, para 100% (21) das competências digitais, os 

participantes atribuíram percentuais mais elevados para os conceitos “baixo” e 

“muito baixo”. Deve-se destacar que, para 90% (19) das competências, esse 

percentual foi, no mínimo, equivalente a 75%. Esse expressivo percentual denota a 

ausência de manifestação de competências digitais nas empresas pesquisadas. 

Embora essas competências tenham sido consideradas relevantes por 81% dos 

entrevistados, conforme mencionado anteriormente, elas não se materializam no 
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cotidiano das empresas. Na sequência, a Tabela 17 contém os níveis de domínio 

das competências digitais reportados pelos participantes. 

 

Tabela 17 

Nível de domínio das competências digitais 

Competência Digital 1 2 3 4 5 Total Md 

Navegação, pesquisa e filtragem de informações, dados e 
conteúdos digitais.  

7 1 9 3 0 20 3 
35% 5% 45% 15% 0% 100%  

Avaliação de informações, dados e conteúdos digitais.  7 0 2 8 3 20 4 
 35% 0% 10% 40% 15% 100%  

Armazenamento e recuperação de informação, dados e 
conteúdos digitais. 

6 1 4 9 0 20 3 
30% 5% 20% 45% 0% 100%  

Interação por meio de tecnologias digitais. 10 0 0 9 1 20 2,5 
 50% 0% 0% 45% 5% 100%  

Compartilhar informação e conteúdos digitais. 6 1 0 8 5 20 4 
 30% 5% 0% 40% 25% 100%  

Participação cidadã online. 7 1 1 11 0 20 4 
 35% 5% 5% 55% 0% 100%  

Colaboração por meio de canais digitais. 5 4 2 9 0 20 3 
 25% 20% 10% 45% 0% 100%  

Netiqueta. 6 2 7 2 3 20 3 
 30% 10% 35% 10% 15% 100%  

Gestão da identidade digital. 9 2 1 7 1 20 2 
 45% 10% 5% 35% 5% 100%  

Desenvolvimento de conteúdos digitais. 8 0 9 3 0 20 3 
 40% 0% 45% 15% 0% 100%  

Integração e reelaboração de conteúdos digitais. 3 4 5 8 0 20 3 
 15% 20% 25% 40% 0% 100%  

Direitos autorais e licenças. 4 2 2 5 7 20 4 
 20% 10% 10% 25% 35% 100%  

Programação. 7 0 7 6 0 20 3 
 35% 0% 35% 30% 0% 100%  

Proteção de dispositivos. 9 0 4 7 0 20 3 
 45% 0% 20% 35% 0% 100%  

Proteção de dados pessoais e identidade digital. 6 2 5 5 2 20 3 
 30% 10% 25% 25% 10% 100%  

Proteção da saúde. 7 0 5 1 7 20 3 
 35% 0% 25% 5% 35% 100%  

Proteção do ambiente. 6 0 3 4 7 20 4 
 30% 0% 15% 20% 35% 100%  

Resolução de problemas técnicos. 8 8 3 1 0 20 2 
 40% 40% 15% 5% 0% 100%  

Identificação de necessidades e respostas tecnológicas. 10 2 8 0 0 20 1,5 
 50% 10% 40% 0% 0% 100%  

Inovação e uso criativo de tecnologia digital. 7 0 10 3 0 20 3 
 35% 0% 50% 15% 0% 100%  

Identificação de lacunas na competência digital. 5 0 10 0 5 20 3 

  25% 0% 50% 0% 25% 100%   

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
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A classificação decrescente das competências no nível de domínio de competências 

digitais foi feita com base no percentual total atribuído aos conceitos “baixo” e “muito 

baixo” e encontra-se na Tabela 18. 

 

Tabela 18 

Classificação das competências digitais com base no nível de domínio 

Competências Digitais 

Conceitos 

P
e
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e

n
tu

al
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Resolução de problemas técnicos. 80% 5% 85% 

Gestão da identidade digital. 55% 40% 95% 

Interação por meio de tecnologias digitais. 50% 50% 100% 

Colaboração por meio de canais digitais. 45% 45% 90% 

Proteção de dispositivos. 45% 35% 80% 

Navegação, pesquisa e filtragem de informações, dados e conteúdos digitais.  40% 15% 55% 

Participação cidadã online. 40% 55% 95% 

Netiqueta. 40% 25% 65% 

Desenvolvimento de conteúdos digitais. 40% 15% 55% 

Proteção de dados pessoais e identidade digital. 40% 35% 75% 

Avaliação de informações, dados e conteúdos digitais.  35% 55% 90% 

Armazenamento e recuperação de informação, dados e conteúdos digitais. 35% 45% 80% 

Compartilhar informação e conteúdos digitais. 35% 65% 100% 

Integração e reelaboração de conteúdos digitais. 35% 40% 75% 

Programação. 35% 30% 65% 

Proteção da saúde. 35% 40% 75% 

Inovação e uso criativo de tecnologia digital. 35% 15% 50% 

Direitos autorais e licenças. 30% 60% 90% 

Proteção do ambiente. 30% 55% 85% 

Identificação de necessidades e respostas tecnológicas. 30% 0% 30% 

Identificação de lacunas na competência digital. 25% 25% 50% 

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

 

A Tabela 18 indica que: 

 

a) Para 48% (10) das competências digitais, os participantes atribuíram 

percentuais mais elevados para os conceitos “baixo” e “muito baixo”;  

b) para 38% (oito) das competências digitais, os participantes atribuíram 

percentuais mais elevados para os conceitos “alto” e “muito alto”;  
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c) para 14% (três) das competências digitais, os participantes atribuíram 

percentuais semelhantes para os conceitos dois extremos.  

 

Pode-se notar que a percepção dos entrevistados acerca do domínio de 

competências digitais está relacionada à baixa frequência dessas competências nas 

empresas analisadas. Como elas não têm sido exigidas, o nível de domínio fica 

comprometido. Uma das possíveis razões que concorrem para esse resultado 

refere-se ao modelo mental dos dirigentes que, de forma geral, não prioriza o 

desenvolvimento de competências tecnológicas. Mas, devem-se levar em conta 

aspectos como a natureza do processo produtivo, o porte das empresas e a cultura 

predominante. 

 

Observou-se que a competência “resolução de problemas técnicos” se destacou 

pelo elevado percentual (80%) relativo aos conceitos “baixo” e “muito baixo”. As 

demais competências obtiveram para esses conceitos percentuais que variaram de 

55 a 25%. Todavia, deve-se considerar que esses valores decorrem da percepção 

dos entrevistados. A aferição do nível de domínio expresso nos diversos setores das 

empresas demandaria o aprofundamento metodológico e analítico em futuros 

estudos. A pesquisa realizada não pretendeu avançar nessa linha de investigação. 

 

Para estimular a identificação de possíveis competências digitais não contempladas 

na relação apresentada, o roteiro de entrevista incluiu uma questão aberta para que 

os participantes tivessem liberdade de expressar alternativas. Os entrevistados 

indicaram as seguintes: 

 

a) O domínio de informática foi mencionado por 90% (19) deles como uma 

competência demandada, mais especificamente o uso de Word e Excel;  

b) parcela constituída de 20% (quatro) dos entrevistados mencionou a 

necessidade de ampliar o nível de conhecimento do uso dos recursos 

disponíveis na Web e ampliar o uso do aplicativo WhatsApp;  

c) na ótica de 45% (nove) dos participantes, o domínio de programas de gestão 

empresarial, contábil e financeira também tem sido requerido. 
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Pode-se notar que as empresas pesquisadas ainda necessitam de conteúdos 

considerados básicos, tais como: conhecimentos de informática (Word, Excel), Web, 

WhatsApp e programas de gestão. Essas carências podem ser compreendidas ao 

se considerar a natureza das empresas e da atividade produtiva predominantes no 

APL de Nova Serrana, em Minas Gerais.  

 

Apesar das carências sinalizadas, não se deve perder de vista a necessidade de 

envidar esforços para adquirir recursos necessários para fomentar ambientes mais 

dinâmicos e flexíveis nas empresas (Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001).  Essa condição 

se torna relevante tendo em vista a necessidade de estimular o desenvolvimento de 

competências digitais no âmbito da Quarta Revolução.  
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5 Considerações Finais 

 

Esta dissertação adotou como ponto de partida a seguinte questão de pesquisa: 

“como as empresas do APL de Nova Serrana-MG têm se posicionado em relação à 

atividade de gestão de pessoas e ao enfoque da competência digital?” A partir da 

questão geradora, orientou-se para o objetivo geral - averiguar como as empresas 

do APL de Nova Serrana-MG têm se posicionado em relação à atividade de gestão 

de pessoas e ao enfoque da competência digital. Esse objetivo pôde ser alcançado 

com a aplicação de procedimentos metodológicos determinados em função da 

natureza do objeto de estudo. A pesquisa acessou 20 participantes que atuam na 

esfera da gestão nas empresas analisadas e o presidente do Sindinova. A coleta de 

dados fundamentou-se em entrevista semiestruturada e análise de documentos 

disponíveis em meio eletrônico. O tratamento de dados envolveu análise de 

conteúdo e procedimentos de estatística descritiva. 

 

Neste capítulo, os resultados da pesquisa são apresentados de acordo com os 

objetivos específicos do estudo. O primeiro deles foi descrever aspectos gerais do 

APL de Nova Serrana – MG. Apurou-se que o APL de Nova Serrana se destaca pela 

produção no cenário nacional, contribuindo efetivamente para a geração de emprego 

e renda na região. Sua configuração envolve empresas de diferentes portes, 

predominando pequenas e microempresas. O processo produtivo caracteriza-se 

pela manufatura e baixa intensidade tecnológica. As atividades, na maioria dos 

casos, envolvem operações manuais de natureza simples. A mão de obra tem sido 

constituída de empregados com baixa qualificação profissional e que auferem 

reduzidos salários. Entre os atores locais sobressai-se o Sindinova, que 

desempenha importante papel na articulação entre as empresas locais, além de 

promover ações de capacitação de mão de obra e divulgação da imagem do APL.  

 

A pesquisa sinalizou que a entidade tem envidado esforços para potencializar as 

ações de cunho estratégico capazes de favorecer a competitividade do APL, 

sobretudo em face das exigências de um contexto modelado pela Quarta Revolução 

Industrial e da necessidade de superar dificuldades derivadas da pandemia.  
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O segundo objetivo específico da pesquisa foi caracterizar a configuração da 

atividade de gestão de pessoas em empresas do APL de Nova Serrana.  Os dados 

da pesquisa possibilitaram uma visão geral acerca da gestão de pessoas nas 

empresas. O panorama obtido indica que as empresas apresentam estruturas 

organizacionais simples e que são consideradas adequadas à natureza da atividade 

e à escala de produção.  

 

De forma geral, as empresas não dispõem de uma área ou setor específico para 

cuidar dos processos inerentes à gestão de pessoas nem há profissionais dedicados 

à atividade. A inexistência dessa área pode influenciar a coordenação e o 

planejamento das atividades nas empresas. Isso não impede que procedimentos 

vinculados à gestão de pessoas sejam realizados cotidianamente nas empresas. 

Nesse sentido, as práticas adotadas assumem caráter mais burocrático e normativo. 

O conteúdo estratégico e a tomada de decisão ficam a cargo, quase sempre, do 

proprietário da empresa que conduz seu negócio numa lógica de centralização.  

 

A pesquisa revelou, a respeito dos subprocessos de gestão de processos, que as 

empresas contam com profissionais especializados de natureza externa que atuam 

como prestadores de serviço. A mão de obra caracteriza-se, em sua maioria, por 

empregados com baixa qualificação profissional e que auferem remuneração 

vinculada ao piso salarial.  

 

Os resultados evidenciaram que essas empresas, de forma geral, caracterizam-se 

por estruturas organizacionais simples, processo produtivo tradicional com ênfase 

em atividades manuais de baixa complexidade e uma cultura organizacional 

conservadora em decorrência da abordagem gerencial adotada pelos dirigentes. 

 

A pesquisa teve como terceiro objetivo específico identificar a percepção de 

profissionais acerca das competências digitais requeridas nas empresas abordadas. 

A maioria dos participantes concordou que a influência das TICs na atividade 

gerencial favorece a agilidade nos processos de comunicação, o controle e registro 

de informações que são veiculadas verbalmente e a interação entre os empregados 

de diferentes setores. 
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A pesquisa sinalizou visões distintas por parte dos participantes sobre a influência 

das TICs no processo produtivo adotado pela empresa. Na ótica daqueles que 

consideram essa influência, ela contribui para o acesso à informação e proporciona 

celeridade no processo de comunicação. 

 

Notou-se que a influência das TICs nas relações com os fornecedores tem sido 

percebida pela quase totalidade dos participantes. Essa relação se expressa em 

diversos processos de trabalho, com destaque para cotação, compras e controle de 

estoque; diversos canais de interação; e ganhos em termos de agilidade e controle.  

 

Expressiva parcela concordou que as TICs apoiam as relações com clientes. Nesse 

sentido, têm sido empregadas plataforma digitais, redes sociais e WhatsApp. A 

influência das TICs nas relações com clientes envolve processos diversos 

(divulgação, vendas, cotações e verificação de qualidade) e utilização de canais de 

comunicação distintos e proporciona determinados ganhos (agilidade e retorno de 

imagem). 

 

Os participantes, de forma geral, reconheceram a aplicação das TICs nas relações 

com outros atores. Nesse sentido, foram destacadas as relações estabelecidas com 

concorrentes, o ganho se refere à ampliação do nível de informação obtido pela 

empresa. 

 

O estudo sinalizou a necessidade de despertar confiabilidade no emprego das novas 

tecnologias quanto aos desafios atualmente enfrentados pelas empresas em relação 

às TICs. Além disso, inferiu-se a conveniência de prover a capacitação da mão de 

obra; ampliar a visão gerencial sobre as variáveis influentes no negócio; e estimular 

uma cultura organizacional orientada para inovações.  

 

Os participantes, de forma geral, consideram as competências digitais importantes, 

apesar de que elas ainda não se manifestam no cotidiano das empresas. A dinâmica 

funcional e produtiva das empresas parece estar longe de incorporar plenamente a 

ênfase da competência digital. O baixo domínio de competências digitais está 

associado à sua reduzida frequência nas empresas. Deve-se levar em conta a 
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influência de aspectos como a natureza do processo produtivo, o porte das 

empresas, a cultura e o modelo mental predominantes. 

 

Finalmente, algumas considerações podem ser feitas em relação à questão central - 

como as empresas do APL de Nova Serrana-MG têm se posicionado em relação à 

atividade de gestão de pessoas e ao enfoque da competência digital? A conduta das 

empresas abordadas está arraigada numa visão tradicional e pautada no controle. 

Isso se justifica em função das características do processo produtivo nessas 

empresas. Intuiu-se que o potencial competitivo pode ser impactado positivamente 

pela adoção de uma visão mais orientada à construção de valor com ênfase nas 

práticas de gestão de pessoas e no desenvolvimento de competências digitais.  

 

Como foi enunciado neste trabalho, esses dois fatores podem ser considerados 

determinantes para o desempenho da empresa, principalmente numa sociedade em 

constante transformação, marcada por inovações tecnológicas e busca de novos 

modelos de gestão capazes de alavancar os resultados do negócio. Apesar da 

propalada exaltação das inovações tecnológicas e organizações no âmbito da 

Quarta Revolução, mudanças expressivas ainda não foram identificadas nas 

empresas investigadas. O posicionamento das empresas adiante da configuração da 

gestão de pessoas e do enfoque da competência digital ainda não representa um 

aspecto crítico para a competitividade na ótica das empresas abordadas nesta 

pesquisa.  

 

5.1 Recomendações gerenciais 

 

A partir dos resultados da pesquisa, apresentam-se as seguintes recomendações 

gerenciais. 

 

a) Estimular atores locais, como o Sindinova, na divulgação de orientações 

sobre fatores impactantes na competitividade das empresas; 

b) sugerir cursos de capacitação gerencial com enfoque nas diversas áreas da 

Administração, inclusive gestão de pessoas; 
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c) estimular a oferta de palestras sobre o uso das novas tecnologias no 

ambiente industrial e sobre a relevância da competência digital no ambiente 

organizacional. 

 

Como limitação do estudo, menciona-se o contexto restritivo gerado pela pandemia 

da COVID-19.  

 

Sugere-se a realização de futuros estudos envolvendo outras empresas do APL de 

Nova Serrana, em Minas Gerais.  
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Apêndices 

 

Apêndice A - Carta de apresentação da pesquisa 

 

Nova Serrana, 2021. 

 

Prezado(a) Participante, 

 

Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração/MPA da Fundação Pedro 

Leopoldo e estou realizando uma pesquisa acadêmica intitulada “Atividade de 

Gestão de Pessoas e Enfoque da Competência Digital: estudo no APL de Nova 

Serrana - MG”, sob a orientação do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

 

Gostaria de contar com a sua colaboração, concedendo-me breve entrevista.  

 

Agradeço sua contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos no email: 

wilsonenes50@gmail.com. 

 

Muito obrigado! 

 

Mestrando: Wilson Machado Enes 

Mestrado Profissional em Administração - MPA/FPL 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Pesquisa sobre Competências Digitais no APL de Nova Serrana / MG 

 

Eu, __________________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado(a) na pesquisa intitulada “Atividade de Gestão de 

Pessoas e Enfoque da Competência Digital: estudo no APL de Nova Serrana - MG”, 

sob a orientação do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. O objetivo geral é 

averiguar como as empresas do APL de Nova Serrana-MG têm se posicionado em 

relação à gestão de pessoas e ao desenvolvimento de competências digitais. Estou 

ciente de que as entrevistas serão gravadas e transcritas e de que a identidade dos 

entrevistados será mantida em sigilo e os dados obtidos serão utilizados para fins 

acadêmicos. Estou ciente de que posso recusar-me a participar ou retirar-me sem 

necessidade de qualquer consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que 

isso me traga alguma punição. Após convenientemente esclarecido(a) pelo 

pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta 

pesquisa. 

 

 

Nova Serrana, _____ de novembro de 2021. 

 

Assinatura do(a) Entrevistado(a):      

                                             

Assinatura do Pesquisador: 

 

Mestrando: Wilson Machado Enes – MPA/FPL 

wilsonenes50@gmail.com 

 

Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/FPL 

(reginaldo.lima@fpl.edu.br) 
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Apêndice C – Roteiro de entrevista e formulário 

 

BLOCO 01 – Caracterização do participante 
 

1. Cargo:__________________________________________________________ 
 

2. Sexo: 
(   ) Feminino  (   ) Masculino  (   ) Prefiro não declarar 
 

3. Idade: __________________________________________________________ 
 

4. Estado civil: 
(   ) Solteiro(a)     (   ) Casado(a)   (   ) Viúvo(a) 
(   ) Separado(a)/ Divorciado(a) (   ) Outros 
 

5. Nível de formação: 
(   ) Graduação    (   ) Especialização / MBA    (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 
(  ) Outro:________________________________________________________ 
 

6. Tempo de experiência: _____________anos 
 

BLOCO 02 – Caracterização da Empresa 
 

1. Ano de fundação da empresa:________________________________________ 
 

2. Número de Funcionários:____________________________________________ 
 

3. Como a empresa está estruturada (quais são as áreas, setores, 
departamentos)? 
 

4. A empresa possui um setor de recursos humanos / gestão de pessoas? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 

5. Caso a resposta anterior tenha sido “sim”, responda: 
A) Quais são as atribuições do Setor de RH/Gestão de Pessoas? 
B) Existem profissionais responsáveis exclusivamente pelo Setor de RH? 
C) Quantos empregados fazem parte da equipe de RH, caso ela exista? 
D) O Setor de RH tem papel mais estratégico ou operacional/burocrático? Comente: 

 
 
6. Comente como são realizados os seguintes processos: 

-  Recrutamento e seleção 
- Treinamento e desenvolvimento 
-  Remuneração  
- Gestão de carreira  
   

7. Quais são os desafios relacionados à gestão de pessoas nesta empresa? 
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BLOCO 03 – Competências digitais 
 

Nesta pesquisa, considerou-se que “a competência digital também pode ser 
definida como o uso criativo, crítico e confiante nas tecnologias de informação e 
comunicação para alcançar os objetivos relacionados ao trabalho, empregabilidade, 
aprendizagem, tempo livre, inclusão e participação na sociedade” (INTEF, 2017, p. 
12). 

 
1- As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) influenciam sua 

atividade gerencial? Comente.  
 

2- As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) influenciam o 
processo produtivo da empresa? Comente.  
 

3- As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) influenciam as 
relações com os fornecedores? Comente. 
 

4- As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) influenciam as 
relações com os clientes da empresa? Comente 

 
5- As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) influenciam as 

relações com os outros atores? Em caso afirmativo, qual(is)? 
 

6- Quais são os desafios que o(a) Sr.(a) enfrenta em relação ao uso das 
tecnologias de informação e comunicação (TICs)? 

 
7- Quais são as competências digitais requeridas nesta empresa? 

 
8- Como são desenvolvidas as competências digitais? 

 
9- Quais são os principais desafios em relação ao desenvolvimento das 

competências digitais? 
 

10- APLICAR FORMULÁRIO “Competência Digitais” 
 
 

11- Sinta-se à vontade para comentar outros aspectos que não foram abordados 
durantes esta entrevista. 
 

        
___________________________________________________________________ 
 

        Muito obrigado! 
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FORMULÁRIO – COMPETÊNCIAS DIGITAIS 
 

A seguir são descritas diversas competências digitais. Indique o nível de 

importância e de frequência das competências em seu trabalho gerencial. Indique, 

também, o quanto o(a) Sr.(a) domina cada competência mencionada.  

Utilize a seguinte escala:  

1 – Muito Baixo   2 – Baixo   3 – Mediano   4 – Alto   5 – Muito Alto 

 

COMPETÊNCIAS 

1 Navegação, pesquisa e filtragem de informações, dados e conteúdos digitais.  
 
Buscar informação, dados e conteúdos digitais na rede e acessá-los, expressar de maneira 
organizada as necessidades de informação, encontrar informação relevante para as tarefas, 
gerenciar diferentes fontes de informação, criar estratégias de informação pessoal. 
 
 

 

 

 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

 
2- Avaliação de informações, dados e conteúdos digitais.  
 
Reunir, processar, compreender e avaliar informação, dados e conteúdos digitais de forma crítica. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

 
3 Armazenamento e recuperação de informação, dados e conteúdos digitais. 
 
Gerenciar e armazenar informação, dados e conteúdos digitais para facilitar sua recuperação; 
organizar informação, dados e conteúdos digitais. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 
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4 Interação por meio de tecnologias digitais. 
 
Interagir por meio de diversos dispositivos e aplicativos digitais, entender como se distribui, 
apresenta e gerencia a comunicação digital, compreender o uso adequado de distintas formas de 
comunicação a partir de meios digitais, contemplar diferentes formatos de comunicação, adaptar 
estratégias e formas de comunicação para destinatários específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

 
5 Compartilhar informação e conteúdos digitais. 
 
Compartilhar a localização das informações e do conteúdo digital encontrados, estar disposto e ser 
capaz de compartilhar conhecimento, conteúdo e recursos, agir como intermediário, ser proativo na 
divulgação de notícias, conteúdos e recursos. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

 
6 Participação cidadã online. 
 
Envolver-se com a sociedade por meio da participação online, buscar oportunidades tecnológicas de 
empoderamento e autodesenvolvimento em termos de tecnologias e ambientes digitais, estar ciente 
do potencial da tecnologia para a participação do cidadão. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

 
7 Colaboração por meio de canais digitais. 
 
Utilizar tecnologias e meios para o trabalho em equipe, para processos colaborativos e para a 
criação e construção comum de recursos, conhecimentos e conteúdos. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 
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8 Netiqueta. 
 
Familiarizar-se com as regras de conduta nas interações online ou virtuais, estar atento à 
diversidade cultural, ser capaz de se proteger e proteger outras pessoas de possíveis perigos online, 
desenvolver estratégias ativas para identificar comportamentos inadequados. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

9 Gestão da identidade digital. 
 
Criar, adaptar e gerenciar uma ou mais identidades digitais, ser capaz de proteger a própria 
reputação digital e gerenciar os dados gerados a partir das várias contas e aplicativos utilizados. 
 
 
 
 

 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 
 

10 Desenvolvimento de conteúdos digitais. 
 
Criar conteúdo digital em diferentes formatos, incluindo conteúdo multimídia, editar e melhorar o seu 
conteúdo de criação ou de outra pessoa, expressar-se de forma criativa por meio de mídias e 
tecnologias digitais. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

11 Integração e reelaboração de conteúdos digitais. 
 
Modificar, refinar e combinar os recursos existentes para criar conteúdo digital e conhecimentos 
novos, originais e relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

12 Direitos autorais e licenças. 
 
Entender como direitos autorais e licenças se aplicam a informações e conteúdo digital. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 
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13 Programação. 
 
Fazer modificações em programas de computador, aplicativos, configurações, programas, 
dispositivos; compreender os princípios da programação; entender o que está por trás de um 
programa. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

14 Proteção de dispositivos. 
 
Proteger seus dispositivos e conteúdo digital, entender os riscos e ameaças da rede e conhecer as 
medidas de proteção e segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

15 Proteção de dados pessoais e identidade digital. 
 
Compreender os termos comuns de uso de programas e serviços digitais, proteger ativamente os 
dados pessoais, respeitar a privacidade de outras pessoas e proteger-se contra ameaças, fraude e 
cyberbullying. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

16 Proteção da saúde. 
 
Evitar riscos à saúde relacionados ao uso de tecnologia em termos de ameaças à integridade física e 
ao bem-estar psicológico. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

17 Proteção do ambiente. 
 
Levar em consideração o impacto das tecnologias no meio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 
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18 Resolução de problemas técnicos. 
 
Identificar potenciais problemas técnicos e resolvê-los (desde a resolução de problemas básicos até 
a resolução de problemas mais complexos). 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 

 
19 Identificação de necessidades e respostas tecnológicas. 
 
Analisar as próprias necessidades ao nível da utilização de recursos, ferramentas e desenvolvimento 
de competências, atribuindo soluções possíveis às necessidades detectadas, adaptando as 
ferramentas às necessidades pessoais e avaliando criticamente as possíveis soluções e ferramentas 
digitais. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 
20 Inovação e uso criativo de tecnologia digital. 
 
Inovar utilizando a tecnologia digital, participar ativamente de colaborações multimídia e produções 
digitais, expressar-se de forma criativa por meio de mídias e tecnologias digitais, gerar conhecimento 
e solucionar problemas conceituais com o suporte de ferramentas digitais. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 

 
21 Identificação de lacunas na competência digital. 
 
Compreender as necessidades de melhoria e atualização das próprias competências, apoiar outros 
no desenvolvimento da sua própria competência digital, estar a par das novidades. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA da competência 1 2 3 4 5 

FREQUÊNCIA da competência 1 2 3 4 5 

MEU DOMÍNIO 1 2 3 4 5 
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Esta parte deve ser preenchida marcando com um X a opção que corresponde à 
sua resposta. 

 
1. Qual(is) recurso(s) você utiliza para desenvolver competências digitais? 

(   ) Computador  (   ) Notebook   (   ) Tablet/ Ipad 
(   ) Smartphone  (   ) Smart TV   (   ) Smartwatch 
(   ) 
Outros:______________________________________________________ 
 

2. Qual(is) rede(s) social(is) você utiliza? 
(   ) Facebook   (   ) WhatsApp  (   ) Instagram 
(   ) Twitter    (   ) Snapchat  (   ) Youtube 
(   ) Skype   (   ) LinkedIn   (   ) Messenger 
(   ) Telegram  (   ) Outras. 
 

 


