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A. LEMES; F. SILVA; S. BARROS Resumo 

RESUMO 

O objetivo principal desta monografia é avaliar o processo de desenvolvimento de 

competências gerenciais. Busca-se contribuir para o conhecimento do tema e seu 

desenvolvimento por meio das diversas formas de aprendizagem. Adotou-se o estudo de caso 

múltiplo de caráter exploratório como estratégia de pesquisa. A amostra pesquisada compõe-

se de três profissionais que ocupam cargos de alta gerência em organizações de diferentes 

áreas de atuação no mercado. A partir dos dados coletados foi feita a análise para 

compreensão do desenvolvimento de competências gerenciais e as diversas formas que o 

conceberam. As análises permitiram abordar questões de personalidade e inteligência como o 

Senso do Eu e o Senso do Outro. A pesquisa visa suprir a lacuna de estudos relacionados ao 

tema, com restrita aplicação no âmbito da engenharia. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

O reconhecimento da importância do desenvolvimento das competências individuais dos 

executivos está intimamente relacionado à necessidade das empresas de conseguirem 

desenvolver funcionários com alto nível de desempenho. Ter gestores com essas habilidades é 

o mesmo que garantir o desenvolvimento individual das pessoas, como também de assegurar 

a eficácia coletiva e a capacidade de aprendizado organizacional (BARROS, 2007). 

Num mundo do trabalho cada vez mais competitivo e demandante, os executivos não podem 

depender apenas de suas habilidades técnicas, pois é necessário construir um contexto 

organizacional que dê suporte a um conjunto de motivações e comportamentos humanos. A 

filosofia emergente da gerência consiste em enfatizar os propósitos, os processos e as pessoas 

que constituem a organização (BARROS, 2007). 

Ainda diante do cenário de competitividade abordado, muitas empresas buscam, atualmente, 

um maior valor para seus investimentos em treinamento e desenvolvimento gerencial 

(GARAVAN, 1997). Este valor pode advir de um melhor desempenho dos gerentes através de 

sua capacidade de transposição do conhecimento adquirido em programas de treinamento e 

desenvolvimento a uma ação eficaz. A noção de competência gerencial faz um forte apelo a 

essa necessidade organizacional, na medida em que se propõe trabalhar a relação entre 

conhecimento, ação e desempenho (LANTELME, 2004). 

Bitencourt (2001) complementa afirmando que o desenvolvimento de competências 

gerenciais possibilita que as práticas organizacionais sejam direcionadas para uma gestão 

mais efetiva e propícia à estratégia competitiva da empresa. Nesse sentido, a questão de 

atitudes mais apropriadas à nova realidade proposta é a chave para o aprimoramento das 

práticas de trabalho e para o envolvimento de todas as pessoas na organização. Trata-se de 

uma área que, apesar de reconhecida importância, tem sido pouco desenvolvida nas 

organizações, prevalecendo a clássica visão da qualificação profissional. 

A aprendizagem vem sendo referida dentro desse contexto mais estratégico como uma 

alternativa de resposta a essas demandas que dependem da capacidade de mudança e de 
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aprendizagem para manter e desenvolver competitividade e inovação em condições 

tecnológicas e de mercado incertas. Com esta ênfase, chega a ser considerada pelos 

praticantes como a única vantagem competitiva sustentável e a chave para as formas 

características com que as empresas podem inovar (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; STATA, 

1997; TUSHMAN; NADLER, 1997). 

Sendo assim, o enfoque na gestão de pessoas coloca o conhecimento do clima organizacional 

como um importante termômetro para a proposição e condução de ações de mudanças, pois 

possuir tais informações permite à organização reavaliar, planejar e desenvolver relações de 

trabalho produtivas e proativas entre seus empregados. Este fato é de grande valor para a 

busca dos objetivos organizacionais, pois, para se compreender como as organizações 

funcionam, é necessário, em primeiro lugar, compreender como funcionam as pessoas nessas 

organizações (SCHEIN, 1982). 

Nesse contexto da importância da compreensão das pessoas, Bitencourt (2001) discorre que 

essas novas formas de organização do trabalho possuem um ponto em comum, a necessidade 

de participação mais efetiva das pessoas tendo como base o desenvolvimento de novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, desenvolvimento de competências. Portanto, a 

mudança referida é mais profunda e não transitória como àquelas relacionadas a novas 

técnicas ou operacionalização de ferramentas, ou a “modismo”. Esse tipo de mudança é 

observado quando existe uma mudança de atitude das pessoas. Sendo assim, torna-se 

necessário refletir sobre a necessidade de uma nova forma de visão do próprio papel que as 

pessoas representam na organização e sobre as novas formas de competências gerenciais que 

ofereçam suporte a esse tipo de mudança. 

Considera-se importante, portanto, analisar o papel e o perfil do gerente, enquanto agente 

indutor de mudanças na organização e nos processos. Um estudo realizado por Mintzberg 

(19951apud HIROTA, 2001) em diversos tipos de organização como empresas, órgãos 

governamentais, gangues de rua, instituições religiosas, entre outros, mostra que o conceito 

convencional de gerente como aquele que planeja, organiza, coordena e controla, precisa ser 

revisto. O autor conclui que o gerente é um profissional que toma decisões e que, para isso, 

depende de informações. 

                                                 
1MINTZBERG, H. The manager’s job: folklore and fact. In: KOLB, D. A.; OSLAND, J. S.; RUBIN, I. M. 

The organizational behavior reader. 6ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1995. P.30-46. 
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Na mesma linha, Senge (1990) afirma que a essência do trabalho do gerente é tomar decisões 

sobre problemas divergentes, que não têm respostas simples. Somam-se a isso, as 

adversidades do ambiente: uma sociedade em constante evolução e um mercado cada vez 

mais competitivo e exigente que impõe às empresas uma busca contínua de novos paradigmas 

(HIROTA, 2001). 

Ainda se torna importante destacar que embora a ênfase dada à noção de competência na 

literatura e na gestão de recursos humanos nas organizações, as abordagens tradicionais de 

desenvolvimento gerencial continuam distantes de uma perspectiva de desenvolvimento de 

competências (RUAS, 2001). 

A partir desses desafios, cresce no setor o debate sobre a formação, o treinamento e o 

desenvolvimento de competências dos profissionais responsáveis pela gestão das empresas 

(LINSINGEN et al., 1999; LEAL, 2002). 

Portanto, diante desse contexto e ressaltadas as problemáticas acerca do assunto, o presente 

trabalho tem o seguinte questionamento: Como ocorre o processo de desenvolvimento de 

competências gerenciais? 

 

1.1 OBJETIVO 

Essa pesquisa tem por objetivo avaliar o processo de desenvolvimento de competências 

gerenciais por meio da identificação das formas de aprendizagem de uma amostra de gestores. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo aborda a fundamentação teórica acerca do tema desenvolvido nesta pesquisa, 

abrangendo a definição de competência e competências gerenciais, liderança e o papel do 

gerente. Uma ênfase maior é dada às formas de aprendizagem, por ser a variável principal de 

investigação da pesquisa. 

2.1  DEFININDO COMPETÊNCIA 

É comum, hoje, julgar um profissional como competente, ou não, em determinado serviço, a 

partir dos resultados que ele obtém neste, e dos atributos que possui. Porém, muito se tem 

discutido acerca do significado e da correta compreensão do termo competência, o que de fato 

define esse termo e, por consequência, como se pode determinar a competência ou não, para a 

realização de determinada tarefa. 

Fleury e Fleury (2001) definem competência como uma palavra do senso comum, utilizada 

para designar uma pessoa qualificada para realizar algo. A partir dessa definição, já é possível 

notar o quão genérico e amplo é o significado desse termo, como confirma o dicionário 

Webster (1981, p. 63) que define competência como a "qualidade ou estado de ser 

funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidades ou força 

para uma determinada tarefa".  

É no espaço existente entre o ter conhecimento e o realizar a tarefa que entram as discussões a 

respeito desse assunto. O conhecimento do indivíduo sobre determinada tarefa não implica, 

por si só, em uma execução desta última de maneira eficaz, assim como afirma Sant'Anna 

(2002), que competência não é um estado ou conhecimento que se possui, pois pessoas que 

detém conhecimento nem sempre sabem fazer uso dele em situações cujo conhecimento é 

demandado. 

 Sant'Anna (2002) também afirma, fundamentado nos conceitos de Boterf (1995),que a 

competência individual se apoia na tríade saber, saber-fazer e saber-ser. A partir disso, são 

feitas três importantes considerações: a primeira, já citada, faz referência ao fato da 

competência não ser um estado ou conhecimento que possui; a segunda consideração afirma 
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que a competência é contingencial, em outras palavras, é exercida sob um contexto particular, 

exigindo flexibilidade e ampla capacidade de atualização; a terceira, por fim, afirma que a 

competência não é apenas um construto operatório, mas também um construto social. 

É nessa perspectiva social que se nota que o indivíduo envolvido num processo de 

compreensão ou de conhecimento é guiado por todo um sistema de valores, de princípios e 

modelos compartilhados pela sua sociedade. Em decorrência disso, a competência não pode 

ser dissociada das políticas e práticas organizacionais, às informações que estas geram, à 

concepção de papéis e funções que instituem, existindo, portanto, tanto políticas 

organizacionais que podem favorecer a competência, quanto as que podem prejudicá-la ou até 

mesmo destruí-la (SANT’ANNA, 2002). 

Stroobants (1997) também segue a mesma direção de Sant’anna, definindo o saber como o 

conhecimento formal que pode ser traduzido em fatos e regras, o saber-fazer como parte da 

esfera dos procedimentos empíricos, ou seja, o conhecimento adquirido na prática de uma 

ocupação quotidiana e o saber-ser como o saber social ou do senso comum, que envolve a 

mobilização de estratégias e visão da realidade, do mundo como um todo. 

Desse modo, percebe-se que a noção de competência, que muitas vezes é definida de uma 

forma objetiva através da qualificação do indivíduo, seu grau de escolaridade, seus títulos 

pessoais e até por suas experiências formais de trabalho, passa a ser vista de uma outra 

maneira, esta, por sua vez, muito mais subjetiva, ao utilizar o termo para se referir àquele que 

sabe lidar com uma situação de forma eficaz, agregando valor e atingindo resultados. Nesse 

sentido, a competência do indivíduo não pode mais ser medida ou comprovada através 

somente da sua qualificação, mas sim, por meio do seu desempenho eficaz em uma ação 

dentro de um determinado contexto (LANTELME, 2004). 

Sendo assim, o conceito de competência deve ser visto como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, em outras palavras, seria um 

estoque de recursos que o indivíduo detém (FLEURY; FLEURY, 2001). 

2.2  COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Em um tempo em que os trabalhadores estão voltados para a busca do conhecimento e as 

inovações tecnológicas vem substituindo a mão de obra humana, faz-se necessário, cada vez 
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mais, a presença de líderes dentro da organização. Seguindo essa linha tem-se que o 

conhecimento por si só não basta para tornar o líder gerencial eficaz. Toda a complexidade 

comportamental está relacionada ao desempenho gerencial, bem como seu carisma e a 

possibilidade de aperfeiçoar os processos da organização (QUINN et al, 2003). 

Ainda dentro desse contexto, no interior de uma organização pode-se tanto ter competências 

coletivas como individuais, mas as competências gerenciais são definidas como os 

conhecimentos, habilidades e atitudes esperadas dos gestores (BARROS, 2007). 

Desse modo, torna-se viável identificar quais conhecimentos, habilidades e atitudes são esses, 

quais os atributos específicos à função gerencial e que precisam ser investigados para 

avaliação e seleção de pessoas em postos de gerência e supervisão (SPENCER; SPENCER, 

19932 apud BARROS,2007). 

Goshal e Bartlett (2000) identificam três grandes grupos de competências comumente 

requeridas em âmbito gerencial: características de personalidade, que seriam as atitudes e 

valores relativos ao caráter e personalidade do indivíduo; atributos de conhecimento, que 

seriam a experiência, o domínio e o conhecimento adquirido por treinamento ou ao longo da 

carreira profissional; e as habilidades especializadas que seriam àquelas ligadas aos requisitos 

específicos do trabalho. 

Segundo Streit (2001), fundamentado em Boterf (1999), para gerir uma situação profissional 

complexa, o gestor deve apresentar as competências necessárias que significam saber 

inventar, reconstruir e inovar. Dentro disso encontram-se o saber agir com pertinência; saber 

mobilizar em um contexto; saber combinar; saber transpor; saber aprender e saber aprender 

a aprender; e o saber se engajar (BOTERF, 1999). 

Dentro desse contexto, Zarifian (2001), baseado em seu conceito de competência como 

inteligência prática de situações que se apoia nos conhecimentos adquiridos, foca em três 

mutações principais no mundo do trabalho que justificam a emergência do modelo de 

competência para a gestão das organizações. Na primeira delas, é abordada a noção de 

incidente, ou seja, do imprevisto, do que não é programado, ultrapassando a capacidade 

rotineira de auto regulação. Tem-se, portanto, que a competência não pode estar contida em 

tarefas pré-determinadas, o indivíduo precisa mobilizar recursos para resolver as novas 

situações de trabalho. A segunda mutação é acerca da comunicação, da compreensão própria 

                                                 
2SPENCER, L. M; SPENCER, S. Competence at work. New York: John Wiley, 1993. 
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e do próximo, sobre entrar em acordo a respeito de objetivos organizacionais e partilhar 

normas comuns para sua gestão. Por último, a última mutação remete ao serviço, à noção 

deste, de atender um cliente, seja ele externo ou interno a organização, à sua presença em 

todas as atividades. 

Katz (19553apud SANT’ANNA, 2002), um dos precursores nos estudos acerca das 

habilidades necessárias aos gestores para a condução do processo administrativo, salienta que 

há uma combinação adequada entre as habilidades técnica, humana e conceitual que varia à 

medida que um indivíduo caminha profissionalmente, indo de um cargo de supervisão para 

uma posição de alta direção. A habilidade técnica, adquirida por experiência, educação e 

instrução, seria a habilidade de usar o conhecimento, técnicas e equipamentos necessários 

para a realização de uma tarefa específica. A habilidade humana seria a capacidade e 

discernimento de trabalhar com pessoas, exercendo eficientemente seu papel de líder e 

motivador. Por sua vez, a habilidade conceitual seria a habilidade para compreender as 

complexidades da organização global e o ajustamento das operações da pessoa na 

organização.  Segundo o autor, ao fazer a transição de níveis inferiores para níveis mais 

elevados da corporação, cada vez menos são necessárias habilidades técnicas, mas em 

contrapartida, faz-se mais necessárias habilidades de caráter conceitual. 

2.3  LIDERANÇA 

Hoje, as organizações buscam em um líder gerencial que as competências e os papéis 

exercidos por ele possam integrar de maneira dinâmica as competências exigidas dos gestores. 

Conhecimento só não basta para tornar o líder gerencial eficaz (BARROS, 2007); a 

complexidade comportamental está relacionada ao desempenho gerencial, bem como ao seu 

carisma e à possibilidade de promover melhorias nos processos da organização (QUINN, 

2003). 

Faz-se necessário que os líderes das grandes organizações se conscientizem de que um novo 

modelo de gestão deve ser criado, no qual o fator humano não foque apenas em seu lado 

racional, mas que seja visto de forma inteira, considerados seus aspectos relacionados à 

emoção e ao afeto. É preciso sair do paradigma exclusivamente mecanicista, em que a pessoa 

                                                 
3KATZ, R. L.Skills of an effective administrator.Havard Business Review, p. 33-42, Jan/Feb, 1955. 
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não é tratada em sua globalidade, constituindo-se apenas como engrenagem de uma máquina 

(BARROS, 2007). 

Os líderes hoje têm que aceitar mudanças, pensar globalmente e, muitas vezes, gerenciar mais 

pessoas em menos tempo e recursos. Sua abordagem deve ser de foco, de inspiração e de 

suporte às pessoas, sem retirar a responsabilidade. É uma grande mudança em relação aos 

líderes antigos (BARROS, 2007). 

Segundo Bryman (1999), as muitas definições de liderança enfatizam três elementos: 

influência, grupo e objetivo. Em primeiro lugar, a liderança é vista como um processo de 

influência no qual a ação do líder tem algum impacto sobre o comportamento de outras 

pessoas. Em segundo, este processo de influência ocorre no contexto de um grupo, geralmente 

formado por pessoas pelas quais o líder tem alguma responsabilidade ou ascendência. 

Terceiro, o líder influencia o comportamento do grupo para a consecução de objetivos 

(LANTELME, 2004). 

2.4  O PAPEL DO GERENTE 

Em um estudo realizado por Beer, Eisenstat e Spector (1995) discutiu-se sobre a relevância do 

papel exercido pelos gerentes de produção na introdução de inovações gerenciais na 

construção.  

A introdução de mudanças em uma organização exige mudanças de comportamento das 

pessoas envolvidas. Programas que promovem mudanças com base na introdução de 

conceitos abstratos como “participação”, “cultura” e “missão” devem ser evitados pois não 

resultam em uma mudança de comportamento. Essas mudanças decorrem da atuação das 

pessoas em novos contextos, assumindo novos papéis, responsabilidades e relacionamentos, 

com base no estudo de diversas organizações que implantarem programas para mudança 

cultural, de processo e estrutura. Conclui-se que a forma mais eficaz de introduzir mudanças é 

iniciar pelas unidades periféricas mais distantes da diretoria (BEER; EISENSTAT; 

SPECTOR, 1995). 

Nonaka e Takeuchi (1995) defendem a ênfase nos gerentes de níveis intermediários das 

organizações (middle managers) nos processos de aprendizagem organizacional, definido por 

eles como os processos de mudança impulsionados pela criação do conhecimento nas 
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organizações. As mudanças comportamentais, culturais e estruturais decorrentes da 

aprendizagem organizacional envolvem necessariamente toda a organização, sendo que os 

gerentes intermediários ocupam uma posição privilegiada neste processo. Esses gerentes 

estabelecem conexões entre funções e pessoas de hierarquia superior, responsáveis pela 

estratégia, e o chão de fábrica, onde as ações são concretizadas. 

Nonaka e Takeuchi (1995) afirmam que é grande o poder de influência dos gerentes 

intermediários nos processos de aprendizagem organizacional, em decorrência da própria 

função desses gerentes: resolução de problemas e ações. Para esses autores as ações são 

componentes intrínsecos do conhecimento e, portanto, da aprendizagem. 

A análise do papel e o perfil do gerente, enquanto agente indutor de mudanças na organização 

e nos processos faz-se importante. Mintzberg (1995apud HIROTA, 2001) em seu estudo com 

diversos tipos de organizações aponta a necessidade de revisão do conceito convencional de 

gerente. O autor acompanhou diariamente os gerentes dessas organizações, identificando 

minuciosamente as atividades desenvolvidas, e obteve uma média de 583 atividades em uma 

jornada de 8 horas, ou seja, uma atividade a cada 48 segundos.  

Um problema de retenção e centralização de informações é gerado por 66% a 80% do tempo a 

ser despendido com comunicação verbal, em uma jornada de trabalho, o que por sua vez 

explica a dificuldade ou relutância apresentada pela grande maioria dos gerentes, na 

delegação de atribuições. Dentre as atividades observadas por Mintzberg (1995apud 

HIROTA, 2001) encontram-se atividades sociais para manutenção de um bom relacionamento 

com pessoas com interesse para a empresa, como fornecedores, instituições bancárias, 

políticos, clientes; atenção para os funcionários e operários; troca de informações com 

membros da equipe ou com pessoas de outros departamentos dentro da empresa; contato com 

colegas de outras empresas. 

O gerente é, essencialmente, um profissional que toma decisões e que para isso depende de 

informações. Portanto, o gerente atua como catalisador de informações, recebendo, 

transmitindo, processando, analisando ou simplesmente retendo informações. Quanto menor a 

habilidade do gerente em lidar com informações e comunicação, mais caótica se tornam suas 

atividades desenvolvidas (MINTZBERG, 1995apud HIROTA, 2001). 
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Mintzberg (1995apud HIROTA, 2001) cita como habilidades gerenciais mais importantes o 

desenvolvimento de relações de parceria, negociação, motivação dos subordinados, resolução 

de conflitos, tomada de decisão em condições adversas e a alocação de recursos.  

2.5  SENSO DO EU E SENSO DO OUTRO 

O relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho é algo que gera certa complexidade, 

visto que relaciona o convívio entre pessoas diferentes em um âmbito competitivo e em um 

local que está sempre susceptível a mudanças. É através do trabalho que o homem sobrevive e 

interage, tornando-se um ser expansivo e transformador no meio em que vive (CARDOZO; 

SILVA, 2014) 

Segundo Scheff (1990), os motivos que levam um indivíduo a se comportar de determinada 

forma não podem ser compreendidos apenas como intenções e motivações individuais, mas 

tem uma forte influência das percepções sociais (a percepção do indivíduo de como os outros 

o percebem) que se estabelecem entre os indivíduos envolvidos em uma mesma situação. 

Dessa forma os comportamentos tornam-se consequência das percepções que se tem a 

respeito do comportamento ou ações de outras pessoas (LANTELME, 2004). 

Lantelme (2004) também aponta que, no decorrer do desenvolvimento social da infância à 

idade adulta, a natureza das relações, dos vínculos afetivos e emocionais que se estabelecem 

entre o indivíduo e os outros e de suas experiências de interação social produz profundos 

efeitos sobre o senso do eu, a autoestima e sobre o relacionamento com os indivíduos. 

Baseada em Goleman (1995), Lantelme (2004) ainda resume esse processo de interação 

social, afirmando que nele, a percepção (ou a antecipação e imaginação) que um indivíduo 

tem sobre os sentimentos dos outros em relação a si mesmo, desperta determinados 

“esquemas emocionais” que irão causar ao indivíduo uma predisposição a determinadas 

formas de agir. 

É nesse contexto que aparece a inteligência emocional. Mayer (1999) coloca que a 

inteligência das emoções está no desenvolvimento de uma capacidade de raciocinar com a 

emoção, ou seja, perceber as próprias emoções, integrá-las ao pensamento, compreendê-las e 

gerenciá-las. Golemanet al. (2002) colocam que a inteligência emocional depende do 

desenvolvimento da competência pessoal e da competência social. A primeira engloba o 
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desenvolvimento da autoconsciência e da autogestão e a segunda, a consciência social e da 

administração de relacionamentos, conforme demonstra a Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Os domínios da inteligência emocional (Fonte: Golemanet al, 2002) 

 

 

Golemanet al. (2002) apontam ainda que, embora a inteligência emocional apresente seu 

maior potencial de desenvolvimento na infância e adolescência, ela pode ser continuamente 

desenvolvida na idade adulta, porém sendo necessário maior esforço e energia.  

Lantelme (2004) levanta outra questão muito relevante acerca da construção desses 

conhecimentos, que devido ao seu caráter sócio interacionista, sofre profundas influências das 

questões culturais enraizadas na linguagem, artefatos, normas, valores e condutas 

consideradas sociais, estabelecendo, desse modo, diferenças fundamentais na relação entre o 

eu e o outro em diferentes culturas. A autora ainda define em seu trabalho: 

 Senso do eu: consiste no conhecimento sobre si mesmo originado da consciência e 

reflexão sobre nossas emoções e sentimentos, nossas formas de ver o mundo, de 

aprender e agir sobre ele e do reconhecimento de nossas limitações e potencialidades; 

 Senso do Outro: consiste na capacidade de perceber as expectativas, sentimentos, 

emoções, motivações e capacidades dos outros indivíduos. 
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2.6  FORMAS DE APRENDIZAGEM 

2.6.1 Formação na graduação 

Tomando como perspectiva o novo milênio, a American Society for Engineering Education – 

ASEE – constituiu um grupo de trabalho, com diretores de escolas de engenharia, empresários 

do setor industrial e representantes da sociedade organizada, para avaliar o ensino de 

engenharia nos Estados Unidos e propor medidas de melhoria no mesmo.  O argumento 

motivador adotado pelo grupo foi a existência de uma relação direta entre a qualidade na 

formação de engenheiros e a capacidade de desenvolvimento e geração de riquezas de um 

país (ASEE, 1994).  

A formação dos profissionais de engenharia não deve contemplar apenas o desenvolvimento 

intelectual e a capacitação técnica, mas deve ter também como objetivos o desenvolvimento 

de habilidades de comunicação e para o trabalho em grupo. A conscientização e o 

entendimento do contexto social, econômico e ambiental em que se inserem as suas atividades 

profissionais devem também contemplar essa formação (ASEE, 1994). 

Dentre as sugestões apresentadas pelos autores, destacam-se: 

 O uso de técnicas inovadoras de ensino e reformulação curricular com vistas a 

preparar o profissional para atuar em um ambiente em constante transformação; 

 O estabelecimento de parcerias com o setor produtivo para permitir contato do aluno 

com a realidade da atividade profissional, além de obter o comprometimento do 

setor com a qualidade da formação dos profissionais; 

 A disseminação da educação continuada, tendo em vista que a tendência do mercado 

de trabalho é tornar-se cada vez mais restritivo e concorrido, implicando a 

necessidade de capacidade empreendedora e habilidades para a aprendizagem 

individual por parte dos profissionais; 

 Uma formação básica e conceitual sólida, ao longo do curso de graduação, para 

permitir o desenvolvimento profissional de forma autônoma e com maior 

flexibilidade.  
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Em 1997, no Brasil, iniciou-se uma discussão para reformulação da legislação que estabelece 

o currículo mínimo para os cursos de engenharia. A Associação Brasileira do Ensino de 

Engenharia – ABENGE – analisou o perfil necessário para os profissionais e discutiu a 

substituição do currículo mínimo por diretrizes curriculares. O objetivo principal destas 

mudanças é dar flexibilidade ao conteúdo curricular para a adaptação às necessidades e 

características regionais. 

A Associação encaminhou uma proposta ao Conselho Nacional de Educação que estabelece 

que as Diretrizes Curriculares deverão garantir sólida formação técnico-científica e 

profissional, que capacite o profissional a desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua 

atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, levando em conta seus 

aspectos político-econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, 

em atendimento à demanda da sociedade (ABENGE, 1998). 

2.6.2 Aprendizagem organizacional 

A Aprendizagem Organizacional pode ser vista no contexto atual como uma resposta às 

mudanças enfrentadas pelas empresas, em que se busca desenvolver a capacidade de aprender 

continuamente a partir de experiências organizacionais e a traduzir estes conhecimentos em 

práticas que geram contribuição para um melhor desempenho, tornando a empresa mais 

competitiva (BITENCOURT, 2001). 

Dentre os diversos conceitos da Aprendizagem Organizacional, Garvin (1993) define como 

organizações capacitadas em criar, adquirir, transferir conhecimento e em modificar seus 

comportamentos para refletir estes novos conhecimentos e insights. Embora esse método não 

seja recente, ele tem crescido continuamente e tem sido sugerido seu deslocamento para o 

estágio central da teoria das organizações (PRANGE, 1999). 

É relevante salientar a importância de observar a diferença entre os termos Aprendizagem 

Organizacional e Organização de Aprendizagem. Quando a referência for a Organização de 

Aprendizagem, o foco é questionamentos do tipo “o que” e descreve os sistemas, princípios e 

características da Organização que Aprende como uma entidade coletiva. Já se tratando da 

Aprendizagem Organizacional, o foco refere-se ao “como” a aprendizagem na organização 

acontece, isto é, as habilidades e processos de construção e utilização do conhecimento 

(BITENCOURT, 2001). 
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A aceitação à importância da aprendizagem organizacional no desempenho estratégico das 

empresas é uma das principais razões para a atenção crescente dada a esta abordagem, 

intensificada diante dos desafios da competitividade que colocam em questão muitas práticas 

estabelecidas pela administração. Entre esses desafios, encontram-se a globalização da 

competição, a diminuição dos ciclos de vida dos produtos, a fragmentação dos mercados e os 

avanços na tecnologia da informação (DODGSON, 1993). 

Há autores que consideram a aprendizagem organizacional a única vantagem competitiva 

sustentável, como Stata (1997) ao afirmar que o ritmo que os indivíduos e organizações 

aprendem pode se tornar a única vantagem competitiva sustentável, especialmente em setores 

intensivos em conhecimento. 

Segundo Bitencourt (2001), tomando-se como base os trabalhos desenvolvidos nessa área, 

observa-se que há o processo (em termos de continuidade), a transformação (baseadana 

mudança de atitude), o grupo (enfatizando o coletivo), a criação e reflexão (ótica da inovação 

e conscientização) e, por último, a ação (apropriação e disseminação do conhecimento) como 

pontos básicos que se referem ao conceito de Aprendizagem Organizacional. 

Para Dodgson (1993), através desse método as empresas constroem, suplementam e 

organizam conhecimento e rotinas em suas atividades e culturas, adaptam e desenvolvem 

eficácia organizacional através do desenvolvimento e aproveitamento das várias habilidades 

de sua força de trabalho. Há pesquisadores que adotam uma visão positivista que tem por teor 

uma abordagem objetiva para a aprendizagem, enquanto outros pesquisadores se concentram 

no aperfeiçoamento de habilidades (cognitivas) abstratas. 

Bitencourt (2001) ainda destaca a importância do ciclo virtuoso em que a aprendizagem 

contribui para o desenvolvimento de competências. 

2.6.3 Aprendizagem por descoberta 

A aprendizagem por descoberta visa estabelecer no aluno uma postura ativa em seu processo 

de aprendizagem, que o faça refletir sobre o assunto para adquirir o conhecimento, saindo dos 

padrões de modelo de transmissão de conhecimento do professor para o aluno (JACOBS, 

19924apud HIROTA, 2001). Jacobs (1992apud HIROTA, 2001) afirma, em sua retrospectiva 

                                                 
4JACOBS, G. Hypermidia and discovery-based learning: a historical perspective. British Journal of 

Educational Technology, v.23, n.2, p.113-121, 1992. 
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histórica do assunto, que Sócrates foi o primeiro autor a defender o ensino por descoberta, 

posterior a ele outros filósofos, como Locke, Jean-Jaques Rousseau, Kant e John Dewey 

também citam esse método e destacam a curiosidade ou motivação do aluno como fator 

essencial para a aprendizagem.  

Entretanto, estudos posteriores consideraram esta abordagem não precisa. A motivação 

proporcionada pela descoberta é apenas um dos fatores intervenientes na formação do 

conhecimento pelo indivíduo, segundo autores da corrente construtivista (HIROTA, 2001). 

2.6.4 Problematização 

O princípio básico desta teoria é a atuação do aluno em seu próprio processo de 

aprendizagem, ao longo de um ciclo. O processo deve iniciar com a exposição do aluno à 

realidade para delimitação de um problema, o qual deve ser analisado pelo aluno com base 

nos conhecimentos e experiências anteriores. Os pontos-chave ou conceitos centrais para a 

compreensão do fenômeno ou processo através da teorização do problema devem ser 

identificados em seguida (MAGUEREZ, 19705apud BORDENAVE; PEREIRA, 1984). 

O papel do professor no processo da Problematização é de facilitador da aprendizagem, 

supervisionando o trabalho do aluno, indicando material bibliográfico e levantando 

questionamentos. O aluno deve buscar hipóteses de solução para os problemas detectados, a 

partir da compreensão teórica, exercitando a criatividade, a análise crítica e a capacidade de 

aplicar conhecimentos adquiridos em outras disciplinas ou através de experiência própria 

(HIROTA, 2001). 

A aplicação das soluções encontradas tem como objetivo consolidar conceitos e técnicas, 

através da comprovação ou não das hipóteses formuladas, além de motivar o aluno a buscar o 

desenvolvimento de suas habilidades pessoais e sua autoconfiança (HIROTA, 2001). 

2.6.5 Aprendizagem Vivencial 

A aprendizagem vivencial é originada a partir da experiência profissional, quando essa 

experiência é fonte de novos conhecimentos e não apenas um campo para aplicação dos 

                                                 
5 MAGUEREZ, C.Elementos para uma pedagogia de massa na assistência técnica  agrícola.  In: 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL  – CATI. Análise do sistema paulista de 

assistência à agricultura. Campinas, 1970. Mimeografado. 
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conhecimentos adquiridos no ensino formal. Kolb (1997) desenvolveu o modelo de 

aprendizagem vivencial a partir do trabalho do psicólogo social Kurt Lewin, e descreve o 

conhecimento como um processo de transformação da experiência, que é continuamente 

criado e recriado, e não uma entidade independente a ser adquirida e transmitida (NEWTON; 

ORMEROD, 19976apud HIROTA, 2001). Kolb (1984) descreve um modelo (Figura 2.1) que 

representa o ciclo de aprendizagem, que se inicia na tradução da experiência em conceitos, os 

quais conduzem à tomada de decisão e à escolha de novas experiências.  

 

Figura 2.1: Modelo de Aprendizagem Vivencial 

 

Fonte: Adaptado de Kolb(1984) 

Segundo Kolb (1997), é necessário o desenvolvimento de quatro tipos diferentes de 

habilidade pelos aprendizes, para um aprendizado afetivo. Inicialmente, necessita-se do 

aprendiz a capacidade de se envolver completa, aberta e imparcialmente em novas 

experiências (experiência concreta), em seguida, refletir sobre essas experiências e observá-

las a partir de diferentes perspectivas (observação reflexiva), criar conceitos que integrem 

suas observações em teorias sólidas em termo de lógica (conceituação abstrata), e usar essas 

teorias para tomar decisões e resolver problemas (experimentação ativa) (KOLB, 1984). 

Kolb (1997) desenvolve uma estrutura para os estilos de aprendizagem (Figura 2.2), que 

possui estreita relação com o modelo de aprendizagem vivencial. Segundo o autor, as pessoas, 

em sua maioria, priorizam determinadas habilidades de aprendizagem, como resultado de 

                                                 
6NEWTON, R.A.; ORMEROD, M.G. Building on experience. 1997. 

http://www.arbld.unimelb.edu.au/~kenley/conf/timetbl1.html. 
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experiências anteriores, por hereditariedade, por estímulos externos ou condicionantes do 

ambiente de trabalho ou aprendizado.  

 

Figura 2.2: Estilos de Aprendizagem  

 

Fonte: Adaptado de Kolb (1984) 

 

Em seu modelo de Estilo de Aprendizagem, Kolb (1984) define: 

 Conhecimento Acomodativo: Adapta-se facilmente a novas circunstâncias, 

realizador, executa planos e experimentos; 

 Conhecimento Divergente: Possui a capacidade de imaginação, distingue-se pela 

capacidade de ver coisas concretas sob diferentes perspectivas, desempenha-se bem 

na geração de ideias, interessa-se por pessoas; 

 Conhecimento Assimilativo: Sobressai no raciocínio indutivo e na criação de 

modelos teóricos, interessa-se por pessoas e preocupa-se com conceitos abstratos; 

 Conhecimento Convergente: Destaca-se na aplicação prática de ideias, tem o 

conhecimento organizado através do raciocínio hipotético-dedutivo, prefere lidar 

com coisas a pessoas; característico dos engenheiros. 
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O Modelo de aprendizagem vivencial é um importante instrumento para o planejamento e 

prática das atividades de ensino e treinamento, na medida em que induz o aluno ou 

profissional a “aprender a aprender” através da atividade em seu ambiente de trabalho 

(HIROTA, 2001). Schon (1982) defende a “reflexão sobre a ação”, reflexão sobre a prática 

profissional advinda da conscientização das etapas do ciclo de aprendizagem vivencial. Esse 

autor defende que a reflexão sobre a ação permite conhecer a forma e os mecanismos de 

raciocínio adotados tacitamente pelo profissional para a delimitação, estruturação e resolução 

de problemas. 

2.6.6 Aprendizagem-ação 

Originada a partir de estudos realizados por Reginald W. Revans, a Aprendizagem-ação 

surgiu através de uma busca de compreensão da dualidade entre o trabalho intelectual e o 

trabalho braçal. Observando o trabalho das enfermeiras em hospitais, o autor despertou 

interesse pelo tema que o levou a trabalhar com treinamento e desenvolvimento pessoal em 

uma indústria de mineração da Inglaterra. Revans (1982, p. 626-7) descreve tal método como 

“um meio para o desenvolvimento intelectual, emocional e físico, explicitando que o 

indivíduo realiza mudanças observáveis em seu comportamento e no seu trabalho através de 

seu comprometimento com a resolução de um problema real e complexo”.  

Apesar de ser uma abordagem pouco explorada no Brasil, a Aprendizagem-Ação vem sendo 

cada vez mais utilizada para capacitação de gerentes em países como Estados Unidos, África 

do Sul, Austrália e diversos países da Europa, em pequenas empresas, serviços públicos e 

serviços de saúde (PEDLER, 1997). 

O método tem como objetivo provocar mudanças observáveis no indivíduo, grupo e na 

organização que o utiliza, através de reuniões para resolução de problemas reais e complexos 

e aprendizagem (PEDLER, 1997). Revans (1982) declarou sua dificuldade em descrever e 

explicar o que é a Aprendizagem Ação, mesmo após tê-la praticado por mais de vinte e cinco 

anos em mais de vinte países diferentes. Devido a essa dificuldade em explicar o que é a 

Aprendizagem-Ação percebe-se que os autores descrevem seus processos e princípios, e 

pouco se acha na literatura a definição do método. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

3.1  CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

Este estudo tem como principal objetivo avaliar o processo de desenvolvimento de 

competências gerenciais. Para tal, o método utilizado foi o estudo de caso múltiplo de caráter 

exploratório. A amostra pesquisada compõe-se de três profissionais que ocupam cargos de 

alta gerência em organizações de diferentes áreas de atuação no mercado. O gerente 1 

desempenha sua função na iniciativa pública, como delegado de polícia, o gerente 2 atua 

como gerente em uma importante empresa reconhecida no cenário nacional da área de 

engenharia civil e por fim o gerente 3 representa o modelo de gerente de uma empresa 

reconhecida no cenário regional inserida na iniciativa privada fora do mercado da engenharia 

civil. 

Vergara (2000) define estudo de caso como “aquele que é circunscrito a uma ou poucas 

unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma empresa...”. Para Gil (2002), o estudo de 

caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de forma a 

permitir o seu amplo e detalhado conhecimento. 

A metodologia desenvolvida nessa pesquisa é de natureza qualitativa, com o intuito de 

compreender um fenômeno no contexto em que ocorre e do qual faz parte. Seguindo essa 

perspectiva, o trabalho privilegia a compreensão analítica, no qual a compreensão prática do 

fenômeno se dá através do método de estudo de caso (GODOY, 1995). 

Para cumprir seu objetivo principal, a pesquisa foi dividida nas seguintes etapas que serão 

explicadas na sequência: 

 Revisão bibliográfica; 

 Definição das variáveis do estudo; 

 Escolha dos casos; 

 Construção do instrumento de coleta dos dados; 
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 Realização das entrevistas e 

 Análise dos dados e conclusões. 

3.2  ETAPA 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Essa etapa pretendeu embasar o conteúdo desenvolvido, discorrendo sobre as definições e 

assuntos relevantes para o entendimento do desenvolvimento de competências. Essa etapa 

permitiu adquirir os conhecimentos necessários para definir as variáveis e o processo de 

pesquisa. 

Na revisão bibliográfica definiu-se competência, bem como competências gerenciais, formas 

de aprendizagem e liderança. Todos esses conceitos fornecem subsídios teóricos para atingir o 

objetivo proposto de avaliar o processo de desenvolvimento de competências gerenciais. 

3.3  ETAPA 2 – DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS 

Torna-se importante caracterizar as variáveis de estudo e seus parâmetros, apresentados na 

construção da pesquisa, que sustentarão a avaliação dos casos escolhidos. 

3.3.1 Formas de aprendizagem 

Com essa variável, pretende-se entender por que meios o gestor em cada caso avaliado 

adquiriu as competências gerenciais que possui. 

3.3.2 Competências gerenciais 

Com essa variável pretende-se identificar nos casos avaliados as diferentes competências 

desenvolvidas pelo gestor no decorrer de suas experiências tanto profissionais quanto 

pessoais. As competências gerenciais serão a base para entender o perfil do gestor avaliado e 

sua forma de gestão, ainda que seja ressaltado que não é objetivo dessa pesquisa classificar 

perfis de gestores. 
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3.4  ETAPA 3 - ESCOLHA DOS CASOS 

A pesquisa foi realizada com três profissionais que atendem aos critérios: 

 Coerência com o escopo da pesquisa. Como se busca avaliar o processo de 

desenvolvimento de competências gerenciais, foram selecionados profissionais que 

ocupam cargos de gerência em suas empresas. 

 Acessibilidade e disponibilidade. Como torna-se necessária a realização de entrevista 

com os profissionais, optou-se por pessoas que se demonstraram acessíveis e 

interessadas na pesquisa. 

É importante ressaltar que a escolha dos profissionais não se limitou a gestores do âmbito da 

engenharia, se preocupando mais no fato de serem profissionais com comprovada atuação em 

gestão, considerados em seu âmbito profissional como bem-sucedidos, independente da área 

de atuação. 

3.5  CONSTRUÇÃO DA ENTREVISTA 

Tendo em vista as variáveis definidas, elaborou-se a pesquisa baseada nos parâmetros do 

Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 - Parâmetros 

VARIÁVEL PARÂMETROS 

FORMAS DE 

APRENDIZAGEM 

Formação acadêmica 

Aprendizagem por descoberta 

Aprendizagem vivencial 

Aprendizagem organizacional 

Aprendizagem por problematização 

COMPETÊNCIA 

GERENCIAL 

Capacidade de realização 

Postura ética 

Criatividade/inovação 

Motivação 

Energia e dinamismo 

Capacidade de equacionar problemas 

Capacidade de relacionamento interpessoal 
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3.6  REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

As entrevistas foram realizadas com os profissionais de maneira semiestruturada. De acordo 

com Trivinos (1987), a entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos 

básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 

questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos 

informantes e o foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador.  

Segundo Manzini (1990), a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o 

qual será confeccionado um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. O autor ainda complementa 

afirmando que esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as 

respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Há ainda a necessidade de perguntas básicas e principais para atingir o objetivo da pesquisa 

(TRIVINOS, 1987). Dessa forma, Manzini (2003) salienta que é possível um planejamento da 

coleta de informações por meio da elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam os 

objetivos pretendidos. Além de coletar as informações básicas, o roteiro serviria como um 

meio para o pesquisador se organizar para o processo de interação com o informante. 

A primeira parte da entrevista foi focada na busca pelo processo de aprendizagem do gerente. 

Portanto, nesse momento a entrevista segue numa sequência autobiográfica, deixando o 

entrevistado abordar livremente sobre toda sua trajetória de vida até se tornar um gestor. 

Nessa etapa, os pesquisadores tiveram como objetivo buscar indícios que levariam a 

identificar diferentes formas de aprendizagem e o impacto que essas trouxeram na vida 

profissional do gerente. 

Na segunda parte da entrevista, objetivou-se a busca pelas diferentes competências gerenciais 

com algumas perguntas determinadas pré-entrevista e algumas perguntas surgidas no 

momento da ação, tendo em mente sempre a busca por alguma competência específica. A 

seguir, tem-se as perguntas pré-definidas pelos pesquisadores. 

 

PERGUNTA 1 – Busca pela competência motivacional, relações interpessoais – Como você 

se motiva? E como procura motivar seus funcionários? 
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PERGUNTA 2 – Busca pela competência de delegação, capacidade de delegação, energia e 

dinamismo – Como é sua forma de gerência, ensina, faz ou delega? Por quê? 

PERGUNTA 3 – Busca pela compacidade de inovação e competência de equacionar 

problemas - O que você procura fazer para encontrar e/ou corrigir falhas no sistema? 

PERGUNTA 4 – Busca pela competência ética e relações interpessoais – Como você lida 

com opiniões divergentes? 

3.7  ANÁLISE DE DADOS E CONCLUSÕES 

Nessa etapa, pretende-se avaliar os dados coletados nas pesquisas a partir do método de 

análise de conteúdo com o intuito de obter a avaliação do processo de desenvolvimento de 

competências gerenciais. Ainda nessa etapa, foram feitas conclusões e recomendações sobre o 

processo de pesquisa. 

3.7.1 Análise de Conteúdo 

A análise de conteúdo esteve presente desde as primeiras tentativas da humanidade de 

interpretar os antigos escritos, como as tentativas de interpretar os livros sagrados. Entretanto, 

a análise de conteúdo apenas na década de 20 foi sistematizada como método, devido aos 

estudos de Leavell sobre a propaganda empregada na primeira guerra mundial, adquirindo 

dessa forma, o caráter de método de investigação (TRIVINOS,1987). 

O método de análise de conteúdo constitui-se em um conjunto de técnicas utilizadas na 

análise de dados qualitativos cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um 

documento (CAMPOS, 2004). Berelson (1952) definiu a análise de conteúdo como uma 

técnica de investigação que permite “a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação”. Trinta anos depois, Krippendorff (1980) definiu análise 

de conteúdo como “uma técnica de investigação que permite fazer inferências, válidas e 

replicáveis, dos dados para o seu contexto”. 

Bardin (1977) define a análise de conteúdo atualmente como um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

“discursos” (conteúdos e continentes) extremamente diversificados. O fator comum dessas 

técnicas múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo de frequências que fornece dados 
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cifrados, até a extração de estruturas traduzíveis em modelos – é uma hermenêutica 

controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a análise de 

conteúdo oscila entre os dois polos de rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade.  

O primeiro passo para a análise do discurso consiste em estar de posse dos dados que poderão 

ser coletados a partir de entrevistas semiestruturadas, questões abertas dos questionários ou 

outras ferramentas que o pesquisador julgue adequadas. De posse dos dados o pesquisador 

parte para a análise e interpretação das informações colhidas para, em seguida, chegar à etapa 

da conclusão (SILVA et al., 2005) 

Bardin (1995), apresenta a utilização da análise de conteúdo em três fases fundamentais: a 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados.  Na primeira fase é 

estabelecido um esquema de trabalho que deve ser preciso, com procedimentos bem 

definidos, embora flexíveis. A segunda fase consiste no cumprimento das decisões tomadas 

anteriormente, e finalmente na terceira etapa, o pesquisador apoiado nos resultados brutos 

procura torná-los significativos e válidos. 

A metodologia para análise adotada nesta monografia se pautou na pesquisa qualitativa e se 

utilizou do método de análise de conteúdo em entrevista semiestruturada com uma amostra de 

gestores. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

As entrevistas foram realizadas de maneira semiaberta. Seguem neste capítulo as análises e 

discussões referentes às entrevistas realizadas com os gestores. 

 

4.2 ENTREVISTA COM O GERENTE 1 

 

O GERENTE 1 foi escolhido como objeto de estudo pelo fato de se tratar de uma referência 

da função que desempenha e possuir alto cargo no seu ambiente de trabalho. Além disso, é o 

único dos três casos analisados que está inserido na iniciativa pública, o que desperta interesse 

em observar algumas diferenciações em relação à iniciativa privada. 

 

4.2.1 A história de aprendizagem do GERENTE 1 

 

O GERENTE 1 trabalha no setor público como delegado de polícia, possui 47 anos e 

atualmente possui 60 servidores em sua equipe, tendo anteriormente trabalhado como 

comerciante e ferroviário. É interessante marcar que nunca foi obstinação do gerente se tornar 

delegado de polícia, sendo que de início ele criou um cenário pessimista sobre a função, até 

que posteriormente viesse a realização profissional. 

 

GERENTE 1 – Iniciei minha carreira profissional, eu era da iniciativa privada e fiz 

o concurso, obviamente objetivando melhoria de vida, salarial, enfim, e buscar um 

caminho mais adequado para o que eu pensava. E fiz o concurso, inicialmente pela 

faculdade pois sempre tive a intenção de fazer o curso de direito e com o curso de 

direito ele te abre vários caminhos, várias possibilidades, várias portas, 

especialmente para concurso. Nunca foi meu forte a questão da advocacia em si, 

mas os concursos e dentre eles eu consegui passar nesse de delegado da polícia. 

Inicialmente foi uma função que me assustou no início, que me deixou um pouco 

perplexo e receoso. 

PESQUISADOR 1 – Por qual motivo?  

GERENTE 1 - Porque a iniciativa privada e o trabalho que eu desenvolvia era 

totalmente diferenciado de tudo que se diz respeito ao meu potencial. Então quando 

eu entrei realmente foi impactante, eu já era casado e tinha filhos e eu realmente 
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tive momentos de dificuldade sem saber se aquilo me agradaria ou não. Mas 

questão de 3 ou 4 meses isso já mudou por completo na minha vida e eu já me 

apaixonei realmente pela profissão e hoje eu realmente faria tudo de novo. Hoje 

minha vida é ser delegado de polícia, eu não serviria para outra função, hoje é o 

que eu faço, é o que eu gosto, é o que eu sei e então minha vida. Ser delegado de 

polícia veio inicialmente com certo temor mas depois encaixou. 

 

Em sua trajetória de aprendizagem, o gerente ressalta a importância e o impacto que suas 

profissões anteriores tiveram em sua atual função. Em sua fala, o gerente demonstra plena 

noção de características que ele considera fundamentais para desempenhar sua função como 

delegado de polícia e deixa claro que a percepção e evolução dessas características foram 

adquiridas no seu desempenho como comerciante e ferroviário. 

 

GERENTE 1 – (...) A de comerciante porque quando você lida com o público com 

o social e comercial precisa se destacar no meio comunicativo, você precisa tratar 

bem, você precisa respeitar, conversar com o seu cliente, se você quiser conquistar 

o cliente e manter o seu cliente, então isso fez com que eu trouxesse isso para a 

minha profissão hoje. Porque eu vejo como um dos atributos e um dos requisitos 

mais fortes para ser um delegado de polícia, dentre outras carreiras, é a 

comunicação, é o saber entender, saber ouvir as pessoas, é o bom senso, então isso 

deixa toda aquela questão do radicalismo de segundo, terceiro plano. Então o 

principal da função da carreira é o bom senso, é o saber ouvir, saber conversar, 

então por isso eu trouxe essa situação lá da área comercial para minha função. E 

com relação à questão da empresa, da Ferrovia no caso, eu tive um momento que 

ela era uma empresa de economia mista, ou seja, uma empresa do governo federal 

e que depois ela se privatizou, então eu conheci os dois mundos, a empresa como 

estatal e depois como uma empresa privada. E isso me fez entender as diferenças, 

as nuances e porque que em uma empresa privada se exige muito a efetividade, a 

produtividade, então isso me fez trazer isso para o mundo novamente agora, estatal 

uma carreira de estado, e onde eu procurei canalizar o atender bem, conversar, ter 

jogo de cintura, o bom senso aliado a efetividade, a produtividade que a iniciativa 

privada marca muito. 

 

Em outra passagem, o gerente destaca a necessidade do conhecimento teórico para 

desempenhar seu trabalho, denotando que o conhecimento originado do meio acadêmico é 

essencial para seu desenvolvimento como profissional. 
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PESQUISADOR 2 – Durante todo esse processo que o senhor foi aprendendo na 

prática a lidar com tudo isso, a ter métodos que fizeram o senhor obter um 

resultado mais positivo, vamos dizer assim, na teoria o senhor buscou isso também, 

algo da parte teórica te ajudou nisso? 

GERENTE 1 – Claro, uma coisa é paralela a outra, então junto com a prática é 

claro que a gente tinha que buscar da teoria e às vezes da teoria você tira suas 

noções mais elementares mais básicas para que você coloque na prática. Então eu 

fiz vários cursos, nunca parei de estudar e até hoje as vezes faço cursos, e em várias 

áreas, o curso nunca é desperdiçado. Então depois do curso de Direito fui fazer 

Especialização em Direito Penal, Direito do Processo Penal, Pós-Graduação Em 

Gerenciamento de Segurança Pública, o próprio curso superior de Direito, área de 

inteligência, inteligência básica, inteligência financeira, tudo isso são cursos que 

você faz para aprimorar seu trabalho e sua gestão, então até hoje mesmo como 

Diretor da Escola Superior da Polícia Civil ainda faço os cursos e tento aprimorar, 

olhando o lado teórico e depois tentando colocar isso na prática. 

 

Nessa primeira etapa da análise da entrevista, é possível inferir que o GERENTE 1 

desenvolveu suas competências a partir de três formas de aprendizagem em especiais: a 

aprendizagem vivencial, aprendizagem organizacional e a aprendizagem a partir da formação 

acadêmica. 

 

4.2.2 Perfil e competências do GERENTE 1 

 

A primeira característica marcante a se destacar no GERENTE 1 é seu domínio em relação ao 

Senso do Eu e ao Senso do Outro, cuja fundamentação teórica foi desenvolvida no trabalho de 

Lantelme (2004) e apresentada no capítulo 2 deste trabalho. Essa característica é marcante 

durante toda entrevista na qual o gerente se utiliza de auto definições e autoanálises. 

  

GERENTE 1 – Eu sempre na verdade busquei motivação pelas dificuldades da 

vida, claro eu individualmente buscava me motivar, sempre procurei me motivar 

almejando coisas boas, para mim e para minha família. E isso para se chegar hoje a 

ser líder, dirigir, gerir algum órgão, a ser gestor, eu trouxe isso para que eu consiga 

de alguma forma passar isso para os meus colegas, costumo assim dizer, eu não 

digo meus subalternos, mas meus colegas, a minha equipe. Então eu tento passar 
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essa motivação para minha equipe, motivação sempre baseada realmente no fazer o 

melhor possível a cada dia, trabalhar com a força de vontade, com sempre querer 

fazer melhor.   

 

GERENTE 1 – Na verdade, eu sempre fui... eu me taxo assim, meio centralizador 

apesar de tentar motivar a equipe, mas sempre eu centralizei no sentido que eu 

sempre gostei de estar junto, de estar fazendo primeiro mostrando com as atitudes, 

com as ações. Ou seja, se eu quero que um colega meu faça determinada obra, 

determinado serviço, determinada atividade, eu me responsabilizo por primeiro 

saber fazer, porque não adianta que um colega meu faça se eu mesmo não faço. 

Então todos os caminhos que eu tomei durante toda essa vida de gestão, 

principalmente na polícia, foi priorizando essa liderança no sentido da motivação, 

mas obviamente demonstrando exemplo, um exemplo a seguir, então isso com 

certeza tem um reflexo muito grande para as pessoas que trabalham ao lado, e isso 

puxa, leva a multidão a trabalhar junto, você engaja os colegas a assumirem o 

mesmo compromisso que você está tendo. 

 

Nos trechos selecionados acima ainda destaca-se a visão do gerente sobre motivação e sua 

auto definição como um gestor centralizador. Para o GERENTE 1, a motivação surge a partir 

do incômodo com sua realidade e do desejo de evolução, nesse caso, infere-se evolução como 

uma progressão social e financeira. Ainda é possível inferir que o gestor motiva seus 

funcionários tentando transmitir a ideia de que esses estão no mesmo nível de hierarquia que 

ele, rechaçando a palavra “subalternos”. 

Da auto definição como gestor centralizador, é possível deduzir a capacidade de realização, 

energia e dinamismo do gerente. Nesse caso, a atitude centralizadora do gerente refere-se à 

execução da tarefa de fato e não ao seu planejamento e organização. Em outro trecho da 

entrevista quando abordado sobre sua capacidade de analisar perfis de seus funcionários, essa 

diferenciação entre execução e planejamento é analisada pelo gerente de acordo com a área da 

polícia em questão. Nesse momento, o gerente transparece seu Senso do Outro e pode-se 

inferir sua capacidade de relacionamento interpessoal, além de apontar sua aprendizagem 

organizacional. 

 

PESQUISADOR 1 – E quando na equipe, o senhor está gerenciando e encontra 

alguém que talvez não tenha essa paixão, essa vontade, essa inquietação, como o 

senhor lida com isso? 
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GERENTE 1 – Olha, é claro que por esses anos e anos de trabalhos de equipes, de 

dezenas e talvez centenas de profissionais que trabalharam conosco é claro que boa 

parte deles, não tinham e não tem nenhum perfil desse, mas eu procurava ver 

nesses que não tinham perfil de investigador, eu procurava ver nele aquele detalhe, 

aquele feeling do que ele tem de bom. Então você despreza o lado negativo, tenta 

melhorar/trabalhar isso, para ver se é possível para a pessoa corrigir suas fraquezas, 

suas falhas. Mas por outro lado você valoriza o lado positivo, ou seja, eu pegava 

aquele que não sabia, que não tinha esse lado do bom investigador, mas talvez ele 

saiba ser um bom operacional, ele sabe se camuflar bem em meio a sociedade, ele 

tem um linguajar, o verdadeiro 171, que a gente fala, que é um estelionatário. Ele 

conversa sem as pessoas saberem que ele é policial ou as vezes um que trabalha 

bem com sistemas operacionais, com computador, por exemplo, um que trabalha 

bem com Excel, com planilhas... Enfim, cada um tem um perfil que você pode 

buscar, para somar na equipe. Então um vai ser bom demais para “dar uma  cadeia” 

que a gente chama, que é o operacional, um gosta demais de arma, outro gosta 

demais de uma aeronave, um helicóptero, outro gosta demais de carro, e assim por 

diante, um gosta de estar ouvindo o telefone, outro gosta de fazer interceptação, 

outro gosta de ir para a internet e investigar textos cibernéticos, então você 

conseguir como gestor captar o lado positivo de cada um da sua equipe e pegar 

todo esse positivo e transformar isso no produto para que seja desenvolvida uma 

boa atividade de investigação. 

 

PESQUISADOR 1 – Essa sua capacidade de análise, o Senhor acha que veio de 

onde? Porque isso, igual o senhor disse, é uma coisa de perfil. Talvez tenha vindo 

da sua base familiar, das suas vivencias, alguém te ensinou, alguém te mostrou 

como faz, como que hoje o senhor tem essa capacidade de analisar o perfil de cada 

funcionário e colocar na sua função devida. 

 

GERENTE 1 – Na verdade foi muito mais pela necessidade, é no trabalho que você 

vai observando e vai conseguindo adquirir a experiência necessária para você 

conseguir visualizar na pessoa o que ela tem de bom e o que pode somar com você. 

É claro que já aconteceu de você não conseguir com que aquela pessoa, o lado as 

vezes negativo dela talvez fosse tão marcante, que as vezes a gente teve de 

descartar, ela até pode servir mas não para aquilo que a equipe está proposta a 

fazer, ela vai servir para uma outra unidade de trabalho, mas não para a unidade 

que eu estava, por exemplo, que é a unidade de investigação. Então talvez ela fosse 

boa para trabalhar, lá na TI, que é tecnologia de informação, mas talvez para o 
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cartório de investigação, o qual eu estava gerindo naquele momento, talvez não 

seria bom. Então aí você tem que chegar com toda a honestidade e falar “Olha, 

infelizmente seu perfil não dá para um trabalho como esse que estamos 

desenvolvendo, eu não consegui captar em você algo para somar aqui, mas você é 

uma pessoa de extrema capacidade e competência para fazer determinado trabalho, 

e determinado trabalho você vai desenvolver em determinada sessão”, mas isso é 

experiência, de acordo com a necessidade da investigação, é que você consegue 

analisar qual o perfil da pessoa. Isto nós estamos falando até agora só em termo de 

investigação, outros termos da área de gestão até chegar nisso, estamos falando de 

um caso concreto, do caso de um cartório de investigação, até agora nós falamos de 

DEIC, de roubo a banco, mas e depois? Como é essa estrutura também que você 

coloca na unidade por exemplo de inteligência da própria polícia civil, que é a 

unidade de investigação, mas é uma unidade de gestão estratégica, você trabalhar 

para você fornecer os meios para que os outros executem, como é esse trabalho? E 

aí muda, não muda, o que você pode pegar de lá e transformar aqui... Quais os 

profissionais, que agora os profissionais já são diferenciados, o perfil é diferente. 

Então isso tudo deve ser levado em conta de acordo com o que você está se 

propondo a fazer. Então quando eu estava propondo a fazer investigação de roubo a 

banco o perfil que eu buscava era aquele definido, então isso eu adquiri com a 

experiência de ter feito roubo a banco, agora quando eu trabalhei na gestão da 

unidade de inteligência policial aí eu tenho que buscar aqueles caminhos, aqueles 

perfis, e aqueles profissionais que se enquadram para o trabalho de inteligência 

policial que é diferenciado, são questões diferenciadas. E assim também depois 

passando para uma superintendência que é um marco, que é um trabalho que 

desenvolve a um nível operacional, por exemplo, da polícia em todo estado de 

Goiás, são todas as operações e investigações tão concentradas nessa 

superintendência, como é esse perfil que você precisa e o que você tem que 

desenvolver em cada delegado e cada policial, essa característica de trabalhar, de se 

aquietar, de querer fazer o melhor, desenvolver um trabalho bom agora sim falando 

de toda a polícia, para toda a sociedade, como é que você consegue?! Bom, e indo 

mais a frente, e agora como delegado geral adjunto?! Como é que é isso? A parte 

tanto política da instituição, quanto a operacional está tudo na sua mão, e como 

você trabalha isso?! Então em cada sessão, cada etapa... 
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Por fim, destaca-se a capacidade de criação do GERENTE 1, que tem como característica a 

inovação a partir de determinada deficiência do processo ou do sistema. Na entrevista o gestor 

cita um exemplo de inovação que propôs. 

 

GERENTE 1 – Quando eu assumi o grupo anti-assalto a banco, esse grupo era 

constituído de um delegado e agentes escrivães em que tinha uma formatação de 

trabalho típica do colega que me antecedeu. Quando eu assumi o grupo eu comecei 

a perceber que o grupo precisava ter uma dinâmica e uma dimensão maior, 

diferenciada do trabalho que estava sendo desenvolvido. E como que se deu isso? 

Eu comecei a perceber que os crimes eram praticados em uma constância entre 

locais, entre tipos de criminosos, que praticavam o mesmo tipo de delito, então 

tinha uma forma de agir semelhante e que esses criminosos não se restringiam 

apenas ao estado de Goiás ou apenas a Goiânia, mas todo contexto a nível nacional. 

Então eles saiam do Pará para praticar crime em Goiás, de Goiás iam para o Pará e 

assim por diante. Então a primeira metodologia que eu estabeleci foi manter rede 

de contato, não existia na época, e a gente iniciou então a propagar entre os vários 

colegas delegados que atuavam nessa área em todo o Brasil a propagação da 

informação. Naquela época não existiam grupos do WhatsApp, nem mesmo 

celulares se faziam tão presentes, quando muito existia um fax ou um e-mail que 

era muito restrito ainda. Mas ainda assim nós conseguimos manter uma rede de 

comunicação muito salutar que propiciou a melhoria de processo em todo país, não 

só em Goiás, esse processo foi difundido no país. E a gente foi começando a 

conversar e engraçado como a gente nem se conhecia pessoalmente, mas já se 

conhecia através das comunicações e mantivemos um relacionamento profissional 

muito profícuo, no sentido que várias quadrilhas e assaltantes de banco foram 

realmente presos, identificados, condenados, existem vários presos até hoje, tendo 

em vista a essa atividade que nós concluímos, quando digo nós é porque todos os 

colegas de outros estados colaboraram conosco e nós colaboramos com eles e 

fomos desenvolvendo ao longo do tempo. 

 

Nessa segunda etapa, conclui-se que é possível fazer inferências a respeito do perfil e das 

competências gerenciais do GERENTE 1, segundo o Quadro 4.1: 
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Quadro 4.1 Competências do GERENTE 1 

COMPETÊNCIA GERENCIAL EXPRESSÕES 

Motivação 

"Busquei motivação pelas 
dificuldades", "procurei me 
motivar", "passar essa 
motivação" 

Capacidade de realização 

"estar fazendo primeiro 
mostrando com as atitudes", 
"me responsabilizo por 
primeiro saber fazer" 

Energia e dinamismo 
"gostei de estar junto", 
"trabalhar com a força de 
vontade" 

Relacionamento Interpessoal 
(Senso do Outro) 

"eu não digo meus 
subalternos, mas meus 
colegas", "ele tem de bom", 
"chegar com toda a 
honestidade e falar", "nós" 

Capacidade de inovação "não existia na época" 

 

 

4.3 ENTREVISTA COM O GERENTE 2 

 

A escolha do GERENTE 2 é baseada no fato deste desempenhar o papel de gerente em uma 

importante empresa reconhecida no cenário nacional da área de engenharia civil, despertando 

o interesse em observar como se desenvolve a forma de gestão desse profissional. 

 

4.3.1 A história de aprendizagem do GERENTE 2 

 

O GERENTE 2 é proprietário e gerente de uma importante empresa de engenharia da área de 

restauro que executa obras em todo o Brasil, possui 55 anos e de 200 a 250 funcionários em 

sua empresa. Destaca-se em sua história, que apesar de formado em engenharia, a obstinação 

e objetivo profissional desse gerente desde o início era ser proprietário de uma empresa, 

possuindo e gerenciando um bar antes de ingressar no ramo da construção. Ainda ressalta-se a 

referência dada ao contato com as primeiras formas de gestão ainda no meio acadêmico. 

Nota-se também, que o início do processo de formação profissional do GERENTE 2 é 

direcionado pelo autoquestionamento originado de incertezas. 
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GERENTE 2 – Aí optei pela engenharia civil. Durante o período de início da 

engenharia civil você vai vendo se é o que você quer. Aí é o primeiro momento 

assim, que você começa ter contato assim, com as obras quando você é estagiário, 

com técnicas que você está aprendendo na faculdade, um pouquinho de 

gerenciamento que você começa participar pela primeira vez originalmente de 

algumas formas de organização, você tem o centro acadêmico, você tem um time 

de futebol. Você começa a organizar, aprender a lidar com essa organização. 

Começa a ter uma maturidade de organização. Mas tudo, lógico, extremamente 

amador e inicial. Aí você forma, sai da escola e as vezes não deu tempo ainda de 

definir, o que você quer fazer com aquele curso... e ainda mais se você quer o 

curso. Então quer dizer, você sai muito, vamos dizer assim, imaturo ainda no que 

você quer fazer. Então a primeira coisa que você pensa é assim, a palavra 

organização, tem que organizar, “o que fazer quando eu formar?”. (...) Então eu fui, 

queria ganhar meu dinheirinho, então naquele momento eu saí da engenharia e fui 

montar um bar. E aí a gente tinha toda uma programação, organizar o bar, uma 

coisa complicada. Era um bar legal, nós éramos três engenheiros sócios formados 

na mesma época. Ou seja, a dificuldade de espaço dentro da engenharia acabou nos 

colocando em um outro ramo de empresa. Mas aí já é o primeiro momento que 

você começa a perceber que “eu acho que não vou ser empregado não, vou tentar 

focar minha vida pra um dia ser dono”. 

 

Posteriormente, o gerente começa a trabalhar no ramo da construção. Nesse processo, como 

empregado, o gerente demonstra aprendizado organizacional a partir da análise, 

aparentemente negativa, da forma de gestão de seu ex-chefe. 

 

GERENTE 2 – Ele (ex-chefe) gerenciava a empresa dele. E nós aprendemos as 

coisas boas e as coisas ruins da forma amadora como ele gerenciava a empresa 

dele. Tinha coisas boas e coisas muito ruins. 

 

Em relação a formação acadêmica, o GERENTE 2 infere que apesar de considerar importante 

“fazer cursos”, o curso de Engenharia em si foi importante para a formação do seu perfil de 

profissional no quesito de tomar decisões rápidas e não que o curso tenha acrescentado de 

forma teórica. 

 

GERENTE 2 – Eu fiz cursos de gestão... não é nem cursos... eu fui... eu pratiquei a 

gestão em diversas... uma, duas três, quatro...(...). Então na verdade você vai 
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fazendo e acaba estudando pra fazer isso. Então nessa área de gestão... eu adoro 

essa área de gestão, vocês vieram me procurar pra uma coisa que eu adoro. Eu só 

acho, que uma coisa que eu critico muito, que esse tipo de gestão de uma empresa, 

para engenheiros, tem que ser diferente, sabe? Não é a mesma gestão de um 

hospital, gestão de uma escola... o ver é diferente, porque o engenheiro é diferente, 

o engenheiro tem muita rapidez nas coisas, ele quer resposta rápida, e as vezes 

essas auditorias criam passos pra gente chegar numa decisão, tabela SWOT, vai 

criando umas coisas que pra nós, não precisava demorar dois, três dias, a gente 

fazia em uma hora. Não é porque é mais inteligente não, não é isso não. É por 

causa do jeito de lidar com o raciocínio. (...). Agora, depois que você pega o 

embalo, se você pegar um livro de gestão que tem milhares aí, já li uns 4, leio mais 

não, cada um pega uma “formulazinha” e vai... o ideal é você ler e entender o que 

você tem que se preocupar, que aí você consegue os 80%, os outros 20 % você vai 

somando a medida que você vai aprendendo as coisas. (...) Eu sou muito as vezes, 

criticado de eu achar... eu acho importante você fazer cursos, certo? Mas ele tem 

que somar, fazer por fazer pra ter títulos, isso é pra enriquecer professor, que 

quanto mais título tiver mais vai ganhar. Pra gente que é da área da engenharia, 

como eu falei, a maioria de nós engenheiros somos muito ágeis, rápido nas 

decisões, a gente precisa ser.... você vai concretar uma laje, naquele momento 

estraga a bomba, o concreto estragando, não tem como pensar duas vezes, igual 

medico fazendo uma cirurgia com alguém lá e o cara está morrendo... se for parar 

pra pensar... tem hora que não é só isso. Você por causa de algum tempo a mais 

você perde muito, o prazo é importante. Nós temos o costume de raciocinar mais 

rápido, nós somos praticantes da cabeça, conta matemática o tempo todo. Isso 

exercita a cabeça da gente. 

 

Por fim, o GERENTE 2 destaca a importância que suas vivências pessoais e profissionais 

tiverem no encontro com o ramo da engenharia que atua e tem apreço atualmente. 

 

GERENTE 2 – Sempre gostei de História, sempre adorei... a minha mãe é santeira, 

faz santo né? Então tenho proximidade com essas coisas de igreja ne? De santo e 

tal... mas na verdade eu gostei disso aí quando eu estagiei. Eu estagiei em uma 

empresa, única empresa que estagiei, fiz algumas obras como estagiário. Depois 

quando ele me chamou de novo fiz mais umas três obras pra ele dessa área de 

patrimônio histórico. E eu vi que aquilo traduzia tudo que eu gostava. Eu vi na 

restauração as coisas que eu gostava de fazer na engenharia. Muita coisa gosto de 
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fazer... é... quando você estuda aquele local e faz uma coisa que você não vai achar 

nos livros, você cria uma solução. 

 

Nessa primeira etapa da análise da entrevista, é possível inferir que o GERENTE 2 

desenvolveu suas competências a partir de três formas de aprendizagem em especiais: a 

aprendizagem vivencial, sendo que essa serviu mais como fonte de inspiração para que o 

gerente encontrasse gosto pela profissão; aprendizagem organizacional, tendo essa 

influenciado de fato o gestor a todo momento de sua vida profissional e a aprendizagem a 

partir da formação acadêmica. 

 

4.3.2 Perfil e competências do GERENTE 2 

 

O GERENTE 2 se caracteriza por tomar suas decisões pautadas no Senso do Outro e no Senso 

do Eu. Ele guia sua vida profissional de acordo com seus valores, nesse caso, entende-se que 

seus valores se referem à negação de uma empresa cujo foco é a lucratividade, exaltando a 

atenção às pessoas que trabalham na empresa. O Senso do Eu surge sempre nas decisões do 

gerente como respostas ao autoquestionamento, as auto definições e autoanálises ajudam o 

gerente todo momento a decidir como agir. 

 

GERENTE 2 – (...)eu continuava fazendo o trabalho, começando a ganhar 

dinheiro, começando a fazer minhas coisinhas, mas não muito satisfeito com aquilo 

que eu fazia, não era aquilo que eu queria. O meu sócio não, queria aquilo. E aí a 

gente começa a pensar “por que que eu não quero fazer esse tipo de engenharia e 

gostava de fazer outra engenharia?”. Então, todos esses processos vão maquinando 

a cabeça da gente, acaba fazendo com que você pense um pouquinho numa forma 

de organizar por que você não quer a coisa, por que você quer outra coisa. Eu 

comecei a pensar, por exemplo eu sempre tive uma boa relação interpessoal com as 

pessoas, que é um fator muito grande, muito bom de mobilização. Aí começa a 

aparecer a palavra organização. Eu sempre acho que dentro de organização o que 

deveria ser privilegiado era o ser humano, não era o lucro. Então você começa a 

bater de frente com algumas coisas que na época não eram muito praticadas. 

Operário na época ainda era muito número, hoje ainda é, mas está diminuindo, né? 

era insumo, hoje não é. Então isso vai modificando o jeito de você ver as obras. 

Então a obra que você vê daquele jeito, que você não concorda muito com o que é 

feito... naquela época não tinha nem preocupação com hora extra, então o cara 
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rodava... tava tudo errado... sobrava muito material, comprava errado...então assim, 

tudo desorganizado né, gerenciamento era zero. 

 

É possível inferir que a capacidade de delegação e relacionamento interpessoal é característica 

do perfil do GERENTE 2. Ele destaca ainda que as duas capacidades estão interligadas entre 

si. 

 

GERENTE 2 – E aí você vai criando com o tempo algumas peças fundamentais de 

gerenciamento. Uma delas que eu acho fantástico que chama delegar. Então 

delegar por exemplo é uma coisa que eu nunca vou esquecer, você só pode ter 

tranquilidade na sua profissão, quando você é dono, se você delegar. Você só pode 

delegar se você gostar de gente. Porque você só tem condição de delegar se você 

tiver tolerância. Então se você gostar de gente... se não gostar esquece. Se você for 

uma pessoa que gosta de gente e não é tolerante também não adianta, não adianta 

delegar, delegação é uma das peças pra mim mais fundamentais de uma gestão. 

Você já tá aí num ponto que vocês vão pegar que é saber delegar bem. Porque ele 

toma tempo, você tem um caminhão que dá conta de encher e dirigir ele, quando o 

caminhão tá cheio você não dá conta de colocar mais nada em cima e aí? Você tem 

que pegar outros caminhões que vão te seguir pegando um pouquinho... esse 

caminhão se ele tá vazio você tem que trazer coisas novas. Você tem que ter essa 

aptidão de delegar. Então eu acho, grandes líderes de organizações tem uma grande 

competência que é delegar. Atrelado a isso ter uma excelente relação interpessoal e 

dar muito valor ao ser humano. (...) Eu quero uma equipe que trabalha em 

conjunto, se você não tiver desenvolvido na sua equipe esses valores anteriores que 

eu te falei...eles nunca vão trabalhar em equipe porque eles não se dão bem né, se 

você não tiver delegado pra eles que o resultado que eles vão ter... E depois só 

questionar numa boa aquilo que foi feito e não foi, se você não quiser fazer isso e 

tomar só suas iniciativas próprias que é o antigo costume de ser o concentrador de 

tudo não vai funcionar. Funciona, funciona de um jeito, que eu acho que desgasta 

os líderes de hoje, os empresários de hoje. 

 

GERENTE 2 – Delegação é o seguinte, eu tenho uma tarefa e tenho uma equipe 

próxima pra desenvolver aquilo. Aí eu chamo alguém com as habilidades que eu 

entendo e passo aquela tarefa pra ela, se a pessoa vai questionar aquela tarefa 

comigo aí é outra coisa, não é que é negação, se ela vai questionar, ela vai falar 

assim “não, eu não concordo com essa tarefa”, aí você tem que analisar, ela pode 
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ter razão, ela vai te alertar, ela pode estar equivocada também, pode não querer 

fazer aquilo. Aí você vai de uma forma extremamente, até dócil, discutir o assunto 

com a pessoa pra que ela não tenha receio de falar tudo. 

 

GERENTE 2 – Eu sempre gostei muito de lidar com gente, então é o respeito ao 

ser humano, você não grita, é comum você ver em obra os caras gritando. Brigar 

briga, mas não é assim aquela coisa... o ambiente é muito bom, você não briga, 

você não deve gritar com ninguém, não deve dar bronca na frente dos outros, deve 

chamar num canto pra conversar, não pra dar bronca, mas pra ser assertivo, tentar 

modificar a pessoa. O trabalho em equipe porque a gente tem sempre que ajudar 

um ao outro executar as tarefas. Uma coisa que acontece muito na área da 

construção civil é que é muito impreciso quando vai ter e quando não vai ter obra, 

tem hora que tá com muita obra e tem hora que não vai ter obra. Se você pegar e 

quando tem muita obra e “ah vou contratar um monte de gente” e quando tá ruim 

você manda todo mundo embora, você vai criando equipes sazonais, você não 

monta equipe boa, então quando você tá com ociosidade ao invés de mandar as 

pessoas embora, cada um vai ajudando o outro e quando aumenta também ao invés 

de você contratar gente, você sabe que daqui a pouco o ciclo vai mudar, cada um 

ajuda o outro. Trabalho em equipe, a gente força muito isso. 

 

É importante também frisar o entendimento do gerente no que se refere à motivação 

de seus funcionários. A motivação para o GERENTE 2 é originada a partir do 

exemplo, no sentido de demonstrar os valores em atitudes, em comportamento. 

Nessa parte da entrevista, ressalta-se também a capacidade inovadora do gerente, 

essa originada a partir dos valores abordados anteriormente na entrevista e com o 

intuito de motivação dos funcionários. 

 

PESQUISADOR – Como que o senhor tenta fazer isso (demonstrar os valores aos 

funcionários)? Fazer com que os geridos tanto realizem o trabalho de forma bem 

feita como sempre foi feito e aderindo esses valores do senhor? Como que o senhor 

tenta motivar eles para isso, mostrar essa importância? 

 

GERENTE 2 – Essa pergunta sua é importante. Primeiro que você tem que ser o 

exemplo. Nada vem de baixo pra cima desse jeito aqui. Se a empresa começa lá 

com 2 funcionários, depois 4, depois 8, ou 16 sei lá quanto, ela vai crescendo de 

cima pra baixo, sempre o dono começa e aí vai ampliando né? Então, se você 
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defende os valores e você não tem esses valores, principalmente os dons ou a 

cúpula superior do pessoal, acabou, não vai pra frente. Pode ser a coisa mais linda 

do mundo que um dia você vai dar bandeira. Então primeira coisa é exemplo. Tem 

que vir de cima. Todos tem que agir desse jeito. Segunda coisa, você tem que não 

só sentir isso, você tem que botar em prática. Você vai criando programas, que é o 

caso da “Empresa”, depois vou dar um livrinho pra vocês que temos aqui... você 

vai criando aos poucos, “Empresa” desde 2007 tem um programa chamado 

“Nome”. São todas as ações, diversas ações que a gente faz, tentando que essas três 

coisas aconteçam. Valorizar a história, ser humano e trabalho em equipe. Então a 

gente começa por exemplo a fazer coisas bem diferentes. Nós temos por exemplo 

projetos... temos todo o canteiro de obras, tem duas aulas por semana no horário 

que eles trabalham, recebem pra ter aula, não é fora do horário. Eles têm uma aula 

de aprendizado histórico, é uma aula que ensina para as pessoas, pros profissionais 

da obra, história, história de restauro. As vezes entre a parte prática. Como que faz 

determinado tipo de argamassa. Então você tem essas aulas de patrimônio e a aula 

usando o pessoal que não escreve, que é analfabeto, que é mudo. Já começa ter os 

frutos no analfabeto, porque você pega um senhor de 50 anos analfabeto que não 

sabe escrever, depois começa a escrever, começa a ler, começa a chorar porque tá 

lendo... você vai começando a receber.... Ver que tudo que você tá falando tem a 

ver. Depois vou descrever pra vocês o que esse tem a ver impacta. Por enquanto, 

vocês tão vendo o que essas causas que vieram dos valores da empresa trouxeram 

casos pra empresa, que vai fazer praticar aquilo e no final vai ter uma 

consequência. Então você tem diversos programas. Nós temos lá o “Nome”, 

“Nome” é um programa que o cara não falta, ele recebe, sorteado uma vez por mês 

um funcionário que recebe 1500 reais em material de construção, e ele é obrigado, 

só pode receber esses 1500 se ele conseguir com os colegas dele, mutirão pra fazer 

a reforma na casa dele. Ele está tendo que fazer um almoço pelo pessoal. Cria-se 

uma gama de relações, e tudo tem a ver com que eu estou falando. Trabalho em 

equipe, ser humano né... e tudo você vai criando isso aí... foi mais de 80 casas 

desse jeito,1500 não faz muita coisa, mas o cara faz um banheiro, faz uma escada, 

faz um puxadinho. Essas casas são ruins, malocas... outra coisa que a gente tá 

fazendo demais também é inserção de pessoas que são abandonadas pela 

sociedade, sempre falando, onde você está na obra. Se eu estou com uma obra no 

estudo de cegos eu fiz um convenio, botei lá seis cegos pra trabalhar comigo. Se 

você vai trabalhar com mudos a mesma coisa. Nós estamos trabalhando no hospital 

que tem pessoas com deficiência mental, chamadas especiais, nós estamos fazendo 
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um trabalho e colocando eles também... então, mostrando pra sociedade que há 

como inserir pessoas... uma gama de programas... tem um programa de bônus que é 

muito legal, que a gente tem aqui pra gratificar não só pela condição e sim pela 

produção. E outros valores, o cara tem que ter participado das escolas, tem que ter 

feito uma atividade cultural, se estudou, cada um ganha um pontinho... feito esses 

programas tem uma liderança que conversa dessa forma com toda equipe, batendo, 

você fica com a empresa nesse aspecto redondinho, no sentido de valor e exemplo 

daqueles valores. 

 

Nessa segunda etapa, conclui-se que é possível fazer inferências a respeito do perfil e 

das competências gerenciais do GERENTE 2, segundo o Quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2. Competências do GERENTE 2 

COMPETÊNCIA GERENCIAL EXPRESSÕES 

Motivação 
"você tem que ser o exemplo", 
"primeira coisa é exemplo" 

Capacidade de realização 
"eu fiz", "eu continuava 
fazendo o trabalho" 

Relacionamento Interpessoal 
(Senso do Outro) 

"deveria ser privilegiado era o 
ser humano", "Você só pode 
delegar se você gostar de 
gente", "dar muito valor ao ser 
humano.", "trabalha em 
conjunto", "ser humano" 

Capacidade de inovação "Você vai criando programas" 

 

 

4.4 ENTREVISTA COM O GERENTE 3 

 

O GERENTE 3 representa o modelo de gerente de uma empresa reconhecida no cenário 

regional inserida na iniciativa privada fora do mercado da engenharia civil. 

 

4.4.1 A história de aprendizagem do GERENTE 3 

 

O GERENTE 3 é proprietário e gerente de uma importante empresa do ramo de equipamentos 

de refrigeração e eletrodomésticos com lojas físicas presentes em três cidades do Estado de 
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Goiás e loja virtual. Possui 60 anos e, atualmente, 130 funcionários. Na trajetória desse 

gerente, se destaca a sua vivência constante com o universo de trabalho, procurando sempre 

uma atividade para executar durante toda sua vida profissional, independente se essas 

atividades estavam ligadas ao seu campo de formação. Ressalta-se ainda o cenário otimista 

sempre criado pelo gerente e as inúmeras histórias de relações interpessoais que o levaram a 

evoluir profissionalmente. 

 

GERENTE 3 – eu passei em 76 no vestibular de agronomia, eu era bancário e 

trabalhava no banco real. Eu era na época caixa lá, tinha 21 anos. (...)Então, eu 

trabalhava durante o dia. Como eu passei no concurso de agronomia, a aula era 

cedo e a tarde, dia inteiro, naquele tempo era modelo de crédito, você pegava 

tantos créditos, aí saía as matérias, tinha aula cedo e a tarde e as vezes a noite 

também. (...) E saí do banco, pedi conta e fui dar aula. Só que naquele tempo era só 

colégio público, colégio particular era outra coisa, ser professor em colégio público 

tinha que ser muito bom, tinha que prestar concurso, não tinha vaga. Eu tinha 

muitos colegas que davam aula de matemática e eles faziam a mesma matéria que 

eu, as vezes tinha que matar aula então eu trocava com eles, eles me pagavam, 

quando eles não queriam matar aula, quando tava apertado, falavam “ah você podia 

dar essa aula a noite pra mim, tenho que estudar pra prova amanhã”, aí eles me 

pagavam... aí surgiu a ideia, mas não estava dando, precisava arrumar outra coisa... 

aí o “Nome” vendia tripa em Uberlândia, fazia engenharia, falei “Nome, como é 

que é esse trem seu aí?”, “eu vendo umas tripas”, ele tinha uma lojinha dele lá, aí 

eu falei “eu tenho condição de vender isso aqui em Goiânia?” e ele falou “tem”, aí 

que que ele falou, “então você vai ser meu sócio, eu vou mandar as tripas pra você 

e você vende aí”. Aí ele me ensinou mais ou menos... 

 

PESQUISADOR – E nesse início do Senhor, quando começou a entender das 

tripas e tudo mais, isso tudo o senhor foi entendendo só com o trabalho do senhor 

mesmo ou o senhor teve que estudar alguma coisa? 

 

GERENTE 3 – Só com o trabalho, esse primo meu foi criado comigo, gosto demais 

dele, mas pra negócio não serve. Ele me mandou “ah então você vai ser meu sócio” 

e eu sou um cara muito persistente e muito honesto, o que eu não quero pra mim eu 

não faço com os outros. Ele me mandou uns pacotes de tripa e eu não entendia 

nada disso, fui lá no mercado e deixei lá pra uns irmãos, uns açougueiros antigos 

que tinham e falei “eu tô vendendo tripa, queria que vocês experimentassem isso 
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aqui e se der certo vocês viram meu freguês”. Aí fui pra escola, quando voltei e 

cheguei lá ele pegou o pacote de tripa molhada e jogou na minha cara e disse 

“porque essa tripa sua não presta”. Aí peguei a tripa, baixei a cabeça e fui embora. 

Liguei pro “Nome” e disse “você me mandou uma tripa aqui que o cara disse que 

não presta. Você vai escolher a melhor tripa que tiver aí e vai me mandar, e se ela 

for ruim quem vai te jogar na cara sou eu.” Falei desse jeito pra ele, “você vai 

mandar a melhor que você tiver aí, boa, de carneiro que eu vou voltar nesse 

cliente” e voltei nele. E falei assim “Senhor vai me desculpar, eu tô começando 

agora, eu não entendo, mas eu vou deixar e você faz um teste nessa aqui pra mim, 

se for boa o senhor me paga, se não for precisa me pagar não, mas me joga na cara 

não”. Falei desse jeito pra ele. Aí eu fui estudar, quando de tarde eu fui lá. Depois 

de 20 anos ele morreu meu cliente. Ele e os irmãos dele ficaram meus amigos. Fui 

aí que eu quis sair do “Nome”. Com o “nome” aqui vou levar manta só. Então foi 

persistência. Era um negócio bom porque era um negócio que eu fazia meu horário. 

(...) Então minha vida é essa, de trabalho de luta. 

 

GERENTE 3 – Então eu sempre fui assim um cara visionário, meio mandão, certo? 

não é mandão, meio líder. Sempre soube o que quis fazer e antes de engraxar, eu 

tinha uns colega que a gente brincava, eles vendiam coxinha, bolo e eu ia com eles, 

e eu vendia, então quer dizer, eu sempre arranjei o que fazer, nós catávamos cobre 

naquela época, pedaço de fio e vendia, eu e meus colegas, então eu sempre fui 

comerciante. Aí meu pai logo levou a gente pra trabalhar com ele. Fazia levantar de 

madrugada pra abrir bar. E o bar me deu muita experiência de negociação, de 

atendimento, então eu sempre fui do comércio, depois eu fui pra banco, aí eu 

completei porque banco te dá a visão monetária fabulosa, eu já tinha a prática do 

comércio de atendimento, e peguei a parte financeira. Aí eu formei e fui pra 

Agroquima que foi uma escola de vida pra mim, uma empresa super profissional. 

Então foi tudo se encaminhando... agora ninguém vence se não lutar, não gostar. 

 

Da primeira parte da entrevista, infere-se que o gerente possui aprendizado pela formação 

acadêmica, porém a forma de aprendizado mais marcante da vida desse gerente é o 

aprendizado vivencial, no qual a sua evolução como gestor se deu a partir de vivências 

pessoais e profissionais. 
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4.4.2 Perfil e competências do GERENTE 3 

 

Fica evidente durante a análise da entrevista do GERENTE 3, com algumas passagens já 

apresentadas no tópico anterior, que suas principais competências são referentes às relações 

interpessoais, capacidade de realização, energia e dinamismo. Também infere-se sua 

motivação especialmente no âmbito pessoal, tendo o gerente demonstrado a todo momento 

satisfação no que faz. A dedução dessas competências apontadas veio a partir da interpretação 

de diversas histórias que o gerente se utilizava para responder as perguntas dos pesquisadores 

em busca das variáveis de competências gerenciais. 

 

GERENTE 3 – E fui crescendo, logo comprei, aluguei uma casinha aqui, 

que o mercado ia ser demolido, aí aluguei uma casinha de passarinho aqui 

que ia acabar, aí depois comprei da dona, e fui aumentando, fui comprando 

aqui em volta e aumentando. Aí fui ampliando, vendia tudo pra açougue. 

Montava um açougue completinho. Depois passei vender “trem” pra 

lanchonete, ar condicionado. Nome da empresa era “Empresa”. 

“Abreviação” é abreviação. Aí quando fui comprar o ar condicionado, eles 

demoraram uns três meses pra aprovar o meu cadastro, por quê? Ele falou 

“casa das tripas vender ar condicionado?”, quer dizer, foi preciso do 

representante falar “se ele não pagar eu pago”. Aí eu vi que eu estava tendo 

dificuldade de ampliar a linha, aí que que eu fiz? Eu registrei a marca 

“Abreviação” e mudei para “Abreviação” refrigeração e equipamentos de 

frigorífico e depois mudei pra “Abreviação” Refrigeração e eletrodoméstico 

que é até hoje. E fui crescendo. A história é essa, fui crescendo, fui 

ampliando, sempre fui comerciante, sempre gostei do que eu fazia. 

 GERENTE 3 – Não existe empresa pequena, não existe pequena média, não 

existe empresa grande, é tudo a mesma coisa. Umas quebram primeiro, 

outras crescem primeiro. Mas todas têm a mesma dificuldade. E você tem 

que conhecer do seu negócio pra não quebrar. Porque é o “trem” mais 

fácil... vai fazer 40 anos já... pra quebrar é dois meses. Você pode ficar 40 

anos fazendo ela, dois meses você... se você soltar as rédeas quebra.  
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PESQUISADOR – Com os funcionários, o que você acha, o que você faz, o 

segredo pra manter seus funcionários sempre querendo crescer? 

 

GERENTE 3 – Valorizar eles, não só profissionalmente, mas até 

individualmente. É, eu sempre falei pra minhas filhas e... se eu der conta do 

meu meio que eu vivo, da minha família, dos meus irmãos, dos meus 

funcionários, e fazer pelo menos parte do que eu poderia fazer, eu acho que 

já tô cumprindo uma missão muito boa,.. a “empresa” tem 125 funcionários 

mais ou menos, desses 125, eu acho que deve ter uns 40 ou metade que tem 

mais de 10 anos que trabalham comigo, então o cara pra aguentar 10 anos 

numa empresa, ganhando o salário básico aí de 2 mil e 3 mil reais é porque 

a empresa é boa e o patrão é bom, tem virtude. Eu sempre falei pra eles “Se 

eu souber que vocês foram pedir dinheiro emprestado pra agiota, eu mando 

vocês embora, quem tem que resolver o problema de vocês aqui sou eu. Se 

eu der conta bem, se não der eu tento ajudar”. Mas eles têm mais ou menos 

isso aí, eles têm muita restrição de vir pedir as coisas pra gente. Quando 

vem eu dou solução, eu tento dar solução. Agora a gente também é movido 

por sentimentos, tem dia que você tá de bem com a vida, tem dia que você 

tá chateado. Mas eles têm eu assim, eu sempre me preocupo com eles, não 

na integralidade assim em todos os problemas, mas no básico, nas horas 

difíceis da economia por exemplo, é a hora que eu fico mais parceiro, hora 

que fico mais vigilante pra tentar manter eles na empresa, é hora que eu 

mais converso com eles, hora que eu passo mais experiência minha pra 

eles... “faz dívida não, se você tá ganhando menos, dá valor nisso aqui. As 

coisas vão melhorar daqui uns dias”. Então é o dia a dia, contato no dia a 

dia. Ontem mesmo veio uma menina aqui, uma vendedora de uns 15 anos 

comigo, tá com problema familiar, ela não é casada mas mora com o cara e 

tem uma filha de 20 anos. Mas o cara já largou dela e volta... e hoje mora na 

casa dela mas não vive com ela. E parece que agride ela, porque bebe e 

agora ela tá com medo de ter que vender a casa pra dar parte da casa dele. 

Falei com ela “que dia é audiência?” “Dia 18 de junho”. Mas mesmo assim 

tô tentando ajuda-la, orienta-la. Então é o meu dia-a-dia, eu chego aqui e 

viro pros meus funcionário com mais de 10 anos e um dia eu cheguei e falei 
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“escuta, qual o sonho de consumo seu?”, escolhi todos que tinha mais de 10 

anos. Um por um né, não é tudo junto. Um mês um, daqui seis meses 

chamava outro, “ah o meu sonho é trocar o carro”, “quanto que você tem?”, 

“eu tenho tanto”, “quanto que falta pra você, o que preciso fazer pra te 

ajudar”, não sei... “ah, meu sonho é fazer uma pós graduação”, “quanto 

custa essa pós graduação?”, “se eu pagar metade tá bom?”, minha vida é 

isso! Minha vida hoje, hoje não, toda vida, foi desse jeito. Agora eu faço 

isso por merecimento, e não me gabo por isso não, acho que isso aqui é 

obrigação. Se você falar assim se eu preciso trabalhar desse tanto 

hoje?!Não. Pra mim criar, porque minhas filhas já são independentes, o 

patrimônio que tenho hoje, que não é muita coisa, mas dá pra ter uma vida 

digna, são duas profissionais formadas. Mas eu olho aqui pra baixo, tenho 

funcionário aqui de 25 anos, como é que você acaba com a empresa? Não 

tem jeito. Parte de tudo que eu consegui na vida são deles. Eles me 

ajudaram a conseguir. Foi por eles que eu consegui. Certo? Claro que tem 

meu esforço mas tem o esforço deles. Como que eu acabo com a empresa? 

Não tem jeito. Empresa ou você vai embora ou você mantém, ou você acaba 

com ela. Eu optei por manter e ir crescendo de acordo com que nós damos 

conta. E eles sabem dessa realidade, eu já falei pra eles “Se vocês derem 

conta vocês tem emprego, se não der vou voltar a ser agrônomo e vocês vão 

arrumar outro emprego”. Então uma mão lava a outra. É olhar o olho no 

olho você entende? E conversar seriamente, é isso que eu faço. 

 

GERENTE 3 – Mas tem uma coisa, eu tenho muita força de vontade e 

facilidade em aprender as coisas e ele falou “pode começar amanhã”. Então 

eu sempre fui honesto, com tudo na vida, até pra conversar com as pessoas, 

às vezes eu agrido as pessoas porque eu sou muito sincero. É um defeito 

meu, mas eu vou fazer o que, eu falo as coisas e as pessoas às vezes 

acreditam e me dão uma chance. E são meus melhores amigos, os primeiros 

“patrão” meu são meus melhores amigos, mas por que? Eu sempre fui fiel 

as pessoas, sempre me dediquei, sempre fui simples, humilde... nem sei se 

sou humilde, mas simples eu sou. Eu acho que a humildade é a arma dos 

incompetentes. A humildade quando você não passa por cima dos outros é 
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uma virtude, então você não pode ser muito humilde. Porque o ser humano é 

muito perverso né, você tem que ser meio radical porque senão as pessoas 

tomam conta de você, passam por cima. Então eu sou desse jeito, mas é um 

defeitozinho que eu acho que atrapalhou eu na vida aí um pouquinho em 

relacionamento, mas eu tentei superar. 

 

Nessa segunda etapa, conclui-se que é possível fazer inferências a respeito do perfil e 

das competências gerenciais do GERENTE 3, segundo o Quadro 4.3: 

 

Quadro 4.3 Competências do GERENTE 3 

COMPETÊNCIA GERENCIAL EXPRESSÕES 

Motivação 
“Valorizar eles”, “sempre me 
preocupo com eles” 

Capacidade de realização 
“fazer”, “eu já tinha a pratica”, 
“eu trocava”, “eu vendo” 

Relacionamento Interpessoal 
(Senso do Outro) 

“eles” 

Energia e dinamismo 
“Sempre gostei”, “fui crescendo”, 
“me dediquei” 

 

4.5 Comparação entre os gerentes 

Nos três casos analisados, nota-se que os gerentes tiveram em seu processo de formação o 

contato com profissões adversas às atuais. Em todas elas, é possível inferir que o aprendizado 

vivencial proporcionado pelo contato com outras profissões geralmente deixou marcas 

positivas nos gestores especialmente no que se refere à competência de relacionamento 

interpessoal. 

Nota-se ainda nos três gerentes elevada capacidade de autoanálise (Senso do Eu) e análise do 

outro, dos perfis de seus funcionários ou clientes. Demarca-se aqui, que a sensibilidade em 

relação a si mesmo e ao outro ajudam os gestores nas tomadas de decisões; na capacidade de 

equacionar problemas; no processo motivacional, tanto de si mesmo quanto do de seus 

funcionários e direcionar suas ações. 

Finalizando essa análise conjunta dos três casos, demarcam-se algumas diferenças de 

posicionamentos entre os gerentes. A primeira se refere à diferença de ideias quanto à forma 

de delegar. Infere-se da análise de conteúdo que o GERENTE 1 opta por delegar através de 
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atitudes, demonstrando a execução da tarefa, o GERENTE 2 opta por delegar a partir do 

planejamento, determinando funções e tarefas aos seus empregados. Não se percebe bem 

como se dá a forma de delegar do GERENTE 3, porém, entende-se que atualmente sua forma 

de delegar se assemelha ao GERENTE 2, delegando funções. A segunda diferença ocorre com 

relação ao impacto que o aprendizado advindo da formação acadêmica tem nos gerentes. A 

formação no curso de Direito é considerada primordial pelo GERENTE 1 para execução do 

seu serviço, porém infere-se que a formação como Engenheiro Civil e Agrônomo pelos 

GERENTES 2 e 3, respectivamente, pouco impactaram em suas formas de gerenciar, apenas 

direcionando a área de atuação, no caso do GERENTE 2. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho apontou em seu capítulo introdutório a importância dada ao entendimento 

do desenvolvimento das competências gerenciais no cenário de competitividade entre as 

empresas. Além disso, aborda sobre a compreensão de pessoas como peça fundamental para o 

direcionamento de ações no clima organizacional, apontando como problema principal a 

necessidade do entendimento de como ocorre o processo de desenvolvimento de 

competências gerenciais, tendo como objetivo identificar processos de formação de 

aprendizagem e competências em gerentes com o intuito de avaliar como ocorreu o processo 

de desenvolvimento. 

Como metodologia, optou-se pelo estudo de caso múltiplo e pela execução de entrevistas 

semiestruturadas, analisando os dados desses entrevistas a partir do método da Análise de 

Conteúdo. 

 

5.1 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA E MÉTODO DE ANÁLISE 

 

A opção por analisar o processo de desenvolvimento de competências através da realização de 

entrevistas semiestruturadas foi considerado satisfatório devido à riqueza e quantidade das 

informações fornecidas nessa forma de busca de dados. Mesmo que em muitos casos, a 

interpretação dos dados foi dificultada devido o caráter pessoal do conteúdo, esbarrando em 

barreiras como ego, vaidade e, algumas vezes, a dificuldade dos entrevistados em direcionar a 

entrevista ao objetivo proposto. 

A análise de conteúdo se mostrou uma ferramenta eficaz para interpretação dos dados de 

entrevistas semiabertas, porém, ainda é um método que não consegue aproveitar em sua 

totalidade toda a profundidade das entrevistas desse tipo. Ainda assim, diante da necessidade 

de tornar a avaliação algo científico, a análise de conteúdo se mostra eficaz, no que se refere a 

interpretação de termos mais frequentes ou inferências de contextos ou frases. 

 

5.2 OBJETIVO PROPOSTO 

 

A identificação das formas de aprendizagem para correlação com as competências gerenciais 

se mostrou eficiente, porém não suficiente. É possível fazer relações e deduções sobre o 
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processo de formação das competências gerenciais identificando as formas de aprendizagem, 

porém, percebeu-se que são necessárias análises mais complexas a respeito do 

desenvolvimento do perfil e personalidade de cada gerente. 

Em vários casos, percebeu-se que os gerentes direcionavam sua forma de gestão a partir de 

valores e princípios que possuíam intrínsecos ao seu caráter. Ainda assim, esse trabalho 

consegue abordar questões de personalidade e inteligência como o Senso do Eu e o Senso do 

Outro, deixando clara a necessidade do gerente em compreender pessoas, em ter a percepção 

do outro.  

Dessa forma, conclui-se que o processo de desenvolvimento de competências gerenciais se dá 

não só a partir da formação acadêmica, mas sim a partir do conjunto formado pela história de 

aprendizagem - que lhe fornece o conhecimento técnico e teórico para execução de tarefas e 

competências de interações sociais – com aspectos ligados à personalidade intrínsecos ao 

gerente – que lhe fornece a capacidade de avaliação de si mesmo e do outro. 

 

5.3 PESQUISAS FUTURAS 

 Sugere-se como continuidade desse trabalho: 

 A identificação de um método de análise capaz de interpretar com maior riqueza os 

dados fornecidos em uma entrevista semiestruturada; 

 Um estudo mais aprofundado de questões que envolvem o campo da psicologia, como 

personalidade, caráter, inteligência emocional. 

 A realização de entrevistas com subordinados aos gerentes para que se possa fazer um 

confronto das visões sobre as variáveis. 
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