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RESUMO 
 
Osbi, L. C. M. Estratégias de Aprendizagem no desenvolvimento de Competências 

Gerenciais : um estudo qualitativo, Salvador, 2007, 138p, Dissertação de Mestrado. 

Programa de Pós - Graduação em Psicologia, Universidade Federal da Bahia. 

 

O crescimento dos estudos sobre o desenvolvimento gerencial reflete a busca 

das organizações por formas de alinhamento entre as competências individuais e as 

competências estratégicas. Um estudo que investigue as estratégias de aprendizagem 

utilizadas pelos gerentes para desenvolver competências gerenciais contribui na 

identificação de práticas e ferramentas eficazes de desenvolvimento gerencial que 

atendam aos objetivos estratégicos das organizações. O objetivo geral desta 

dissertação foi o de relacionar estratégias de aprendizagem no trabalho a domínios 

de competências gerenciais usados por gerentes de nível médio, tendo como 

objetivos específicos: Identificar as principais competências gerenciais de cada 

domínio utilizadas pelos gerentes, buscar relações entre atividades gerenciais e 

competências mobilizadas, avaliar se as estratégias de aprendizagem variam 

conforme a área de atuação gerencial e as atividades gerenciais rotineiras, e oferecer 

subsídios para programas de desenvolvimento gerencial.  O estudo se dividiu em 

duas etapas sendo que a primeira teve como foco a construção de um modelo de 

domínio de competências gerenciais. Os resultados obtidos nesta etapa, permitiram a 

construção de um modelo de três domínios (gestão de pessoas, gestão de processos 

de trabalho e conhecimento técnico) que ao ser submetido à avaliação de juízes, foi 

selecionado e usado para dar prosseguimento a segunda etapa do estudo. Nesta 

última, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com cinco gerentes de 

organizações de diferentes segmentos do mercado, com o intuito de investigar as 

estratégias de aprendizagem utilizadas por eles para o desenvolvimento das 

competências do domínio apresentado. Os resultados apontam que embora os 

gerentes pertençam a áreas técnicas distintas, mencionam competências comuns e 

citam outras competências que estão mais relacionadas às suas atividades e ao 

negócio. Entre as competências comuns identificadas como centrais a qualquer 

gestão encontra-se as do domínio de gestão de pessoas. Sobre as estratégias de 

aprendizagem, cabe destacar que a aplicação prática e a busca de ajuda interpessoal 

foram apontadas como as principais estratégias de aprendizagem utilizadas para 



 
 

 xiv

desenvolver as competências gerenciais. Foram mencionadas também estratégias de 

auto-regulação, sugerindo que a dimensão afetiva da aprendizagem está presente nas 

decisões gerenciais, principalmente no que se se refere à gestão de pessoas. Assim, 

concluiu-se com o estudo que o conceito de domínio de competências é impreciso na 

explicação do que é exigido dos gerentes em termos de desenvolvimento de 

competências. Além disso, é possível concluir que a aprendizagem gerencial, apesar 

de estar relacionada a competências diferenciadas, deve ser considerada um 

fenômeno global, em que poucas estratégias de aprendizagem são suficientes para 

garantir o desenvolvimento de variadas competências.  

 

PALAVRAS-CHAVE : Competências gerenciais, estratégias de aprendizagem, 
desenvolvimento gerencial. 
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ABSTRACT 

 

Osbi, L. C. M. Learning Strategies on the Development of Management 

Competences: a qualitative study., Salvador, 2007, 138p, Dissertação de Mestrado. 

Programa de Pós - Graduação em Psicologia, Universidade Federal da Bahia. 

 

The study field of managerial development has showed growth within the last years 

due to the companies' need to align the individual competencies to the company's 

strategic competence. Such a conclusion is followed by the discussion of the 

inefficacy of the tools and proceedings used in this context and for this propose. The 

great challenge of the working organizations is concentrated in identifying efficient 

ways of developing managerial competences which satisfy the business' strategic 

objectives. The general objective of this study is to connect learning strategies at 

work to the domain of managerial competencies used by intermediate level 

managers; and the specific objectives are: Identify the main managerial competences 

of each field used by managers, search for the connection between managerial 

activities and used competences, evaluate if the learning strategies vary according to 

the field of management actions and routine managerial activities and offer subsidies 

for management development programs. This study was divided into three parts 

where the first one was focused in the construction of a model of domain of 

managerial competencies. The results obtained in this step allowed the construction 

of a three domain model (people management, work process management and 

technical knowledge) which, when submitted to evaluation of judges, together with 

another four domain model found in the literature, was selected and used to proceed 

to the second step of the study. In the second part of this study semi-structured 

interviews with five managers of organizations of different market fields were 

performed with the intention of investigating the strategies used for the development 

of competences of the presented domain. Results show that although those managers 

belong to different fields, they mention competences which are shared by all of them 

but also mention other competences which are more related to the specificity of their 

job activities and to the profile of the organization where they work. Among the 

shared competences, which seem to be the core of any management, we can find the 

ability to manage people. However, when speaking of the competences that are 



 
 

 xvi

important to the functional performance, the managers take into more consideration 

their routine activities in the company. This observation takes to the conclusion that 

the domain of competences is imprecise and cannot explain what is demanded by the 

managers in terms of competences development. As for the learning strategies, it is 

important to highlight that the practical application and the search of interpersonal 

help were pointed as the main strategies to develop the managerial competences. It is 

worth to note this conclusion because there seems to be a consensus that a few 

learning strategies are enough to develop several different competences and to 

potencialize the success in the performance of managerial functions. This takes to the 

conclusion that the managerial learning, although demanding different activities and 

competences according to the organizational reality where it is inserted, must be 

considered a global phenomenon which a few learning strategies are enough to 

guarantee the development of several competences. 

 

KEY WORDS: Managerial competences, learning strategies, managerial 

development. 
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 INTRODUCÃO  
 
Os avanços tecnológicos, a internacionalização dos mercados, a diversidade 

das demandas dos consumidores e a alta competitividade definem um cenário no qual 

o indivíduo passa a ser uma peça chave do sucesso das organizações 

contemporâneas. A complexidade de informações a serem processadas e os 

diversificados sistemas de comunicação organizacional transformam o ambiente de 

trabalho em um contexto rico de aprendizagem. Neste cenário, o conhecimento, 

aliado à competência das pessoas passam a ser considerados recursos valiosos, 

proporcionando vantagens competitivas às empresas.  

A formação e o aprimoramento da força de trabalho estão assim, diretamente 

relacionados à maneira como as empresas constroem o conhecimento e organizam 

suas atividades, sendo, portanto, importante a existência de suporte e incentivo à 

aprendizagem contínua, além da utilização de meios que promovam o 

desenvolvimento das competências humanas.  

 A abordagem das competências no campo de estudo do trabalho tem tido 

maior destaque nos últimos cinco anos, evidenciando o surgimento de produções que 

enfatizam a função estratégica dos recursos humanos e o seu potencial competitivo 

para as organizações. A crença de que os recursos humanos são estratégicos reforça a 

questão da gestão de competências que está relacionada à capacidade de aliar 

competências individuais e organizacionais aos objetivos estratégicos da corporação. 

Apesar de se apresentar como um campo de fácil acesso para aqueles que estão 

interessados em compreender as competências e suas relações com a estratégia 

organizacional, o estudo das competências ainda é pouco explorado academicamente. 

Muitos são os modelos de compreensão das competências e de seus requisitos, mas 

poucos são os que se respaldam em dados empíricos que propõem o 

desenvolvimento de um conhecimento mais sistematizado neste campo.  

A compreensão da competência como um processo dinâmico e que envolve 

mobilização de conhecimentos, produção de associações entre conteúdos e, portanto, 

aprendizagem, parece ser a ênfase central das abordagens mais atuais. Apesar de 

haver relativa convergência na compreensão do que seja competência, ainda persiste 

a dificuldade de esclarecer de que modo conhecimentos, habilidades e atitudes 

apresentam-se articulados. 
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Mesmo admitindo o crescente interesse dos pesquisadores do comportamento 

organizacional sobre o tema, o aumento da oferta de manuais prescritivos, 

elaborados por consultores de recursos humanos e por profissionais que relatam suas 

experiências práticas nas organizações de trabalho, em detrimento de relatos de 

pesquisas empíricas, tem, de certa forma, dificultado o avanço no campo do 

conhecimento sistematizado.  A questão é que muitas dessas prescrições, por não 

estarem respaldadas em resultados de pesquisa que ajudam a organizar o 

conhecimento sobre as competências, deixam ainda mais lacunas sobre o assunto. 

Autores como Ruas, Fleury e Fleury, Brandão, Moraes e Bittencourt vêm 

contribuindo significativamente para o avanço e sistematização deste conceito no 

campo acadêmico brasileiro, desenvolvendo pesquisas e associando o conceito de 

competência individual à competência organizacional e à aprendizagem 

organizacional.  

Na literatura das competências, pode-se destacar ainda a existência de 

divergências sobre as formas de desenvolvimento das competências individuais. No 

campo prático, as organizações recorrem a consultorias para implantação de 

programas de gestão de competências e, mesmo assim, ainda não se sentem 

plenamente satisfeitas com os resultados alcançados. Além disso, muitas dessas 

organizações ainda não têm clareza dos objetivos que as levam a adotar um sistema 

de desenvolvimento de competências, utilizando-o, por isso, de forma aleatória. 

Dessa forma, a necessidade de sistematização do conhecimento, bem como da 

promoção de avanços relacionados à produção de instrumentos de pesquisa não deve 

ser vista apenas do ponto de vista acadêmico, mas como uma prática das 

organizações em implementarem sistemas eficazes de desenvolvimento de pessoas 

em seus ambientes de trabalho.  

A principal problemática dos estudos das competências individuais está no 

âmbito dos modelos de requisitos de competências. Tais modelos apresentam 

um conjunto de habilidades técnicas, humanas e conceituais de forma generalista e 

pouco crítica. McKeena (2004) afirma que a maior parte das publicações propõe uma 

classificação de competências que desconsidera a realidade do individuo e das 

organizações de trabalho. Neste contexto, desenha-se uma crise das práticas de 

desenvolvimento de pessoas nas empresas, por estas não estarem sustentadas em um 
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criterioso levantamento de necessidades que considere a estratégia organizacional 

mais ampla na elaboração de planos de formação de competências individuais.  

As competências gerenciais estão no nível das competências individuais 

e também estão sujeitas aos mesmos problemas descritos anteriormente. Em se 

tratando dessas competências, os modelos de requisitos propostos pelos estudos 

parecem não contribuir de modo satisfatório para o desenvolvimento gerencial.  A 

falta de alinhamento entre os planos de desenvolvimento gerencial e as necessidades 

organizacionais é um dos motivos que tem contribuído para a crise gerencial nas 

empresas. Segundo Ruth (2006) isto ocorre devido a uma tendência de 

universalização dos modelos de requisitos gerenciais desconsiderando as diferenças 

contextuais. Além disso, as competências prescritas não estão sustentadas em dados 

empiricamente testados e findam por representar a imagem ideal de um gerente 

("Super Homem") e não a real.  

Ao se fazer uma análise da literatura sobre as competências gerenciais, foco 

desta dissertação, e sobre os modelos defendidos desde a década de 1970, percebe-se 

que muitos deles, mesmo os construídos em ambiente acadêmico, ainda fazem uso de 

prescrições, muitas vezes justificadas a partir de uma análise geral do contexto das 

organizações em um referido período. Isso é percebido com maior clareza, quando 

analisamos o perfil gerencial das perspectivas clássica, tradicional e moderna na 

abordagem de Teixeira (1995). Em todas elas, as competências definidas nos 

modelos apresentados pelos autores estão sustentadas apenas em uma análise mais 

ampla de contexto e não em dados empíricos.  

Nesse sentido, mesmo as produções mais recentes e que fazem críticas à 

existência de prescrições de competências, pautam suas investigações na 

confirmação de classificações previamente definidas em "Best-Sellers" e manuais de 

administração. A maior parte dessas produções recorre a este tipo de literatura em 

suas revisões teóricas, o que confirma a carência de estudos mais criteriosos e que 

resultem na produção de conhecimento válido no campo das competências 

gerenciais. As iniciativas de autores brasileiros, citados anteriormente, têm sido 

importantes na solução de questões teóricas e empíricas que envolvem a 

compreensão das competências, mas ainda não são suficientes para dar conta da 

abordagem das competências gerenciais.   

Dessa forma, discutir as competências gerenciais do ponto de vista acadêmico 
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torna-se justificado pelas lacunas existentes na literatura e pela crise nas práticas de 

gestão e em suas formas de desenvolvimento nas organizações. Um outro ponto que 

caracteriza a urgência da discussão diante da crise refere-se à posição estratégica 

ocupada pela gerência dessa empresas. Em se tratando do gerente de nível médio, 

foco de estudo da presente dissertação, as funções são caracterizadas pela mediação 

entre "aquilo que é" e "aquilo que deveria ser", entre os níveis operacional e 

estratégico. 

Os gerentes da atualidade são considerados então, importantes promotores da 

aprendizagem organizacional e constantemente solicitados a desenvolverem uma 

mentalidade criativa que seja incorporada como valor pela cultura da empresa. Nesse 

sentido, a aprendizagem gerencial tem despertado o interesse de grandes companhias 

e pesquisadores dos estudos organizacionais, no sentido de identificar as estratégias 

de aprendizagem utilizadas pelos gerentes para a obtenção de competências 

específicas e requeridas pela organização.   

Embora necessitando de novas contribuições teórico-metodológicas, a área 

temática das estratégias de aprendizagem no trabalho tem se destacado nos últimos 

anos. Em levantamento feito na base de dados do Psycoinjo, Science Direct e 

Proquest sobre aprendizagem no trabalho (learning at work) foram identificadas 55 

referências nos últimos cinco anos. A maior parte dos estudos refere-se a processos 

de aprendizagem no trabalho, representando 22 referências, sendo o interesse em 

como ocorre a aprendizagem nos indivíduos, a perspectiva de análise mais explorada 

nos últimos três anos.   

Apesar da tendência de crescimento das produções sobre estratégias de 

aprendizagem no trabalho, a quantidade de estudos sobre esse tema ainda é limitada. 

Autores como Warr e Allan, (1998), Warr e Downing (2000) e Holman, Epitropaki e 

Fernie (2001) apresentaram em suas pesquisas, importantes avanços no que tange ao 

desenvolvimento e à validação de uma escala de estratégias de aprendizagem. No 

âmbito nacional, Pantoja (2004) investigou relações importantes entre estratégia de 

aprendizagem no trabalho, suporte à aprendizagem contínua, variáveis individuais e 

contextuais. 

Holman e Cols (2001) destacam algumas lacunas de conhecimento e, em 

especial, a necessidade de investigação da relação entre estratégia de aprendizagem e 

performance gerencial.  Além disso, a interface entre o uso das estratégias de 
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aprendizagem e as competências gerenciais requeridas pela organização é 

congruente com o interesse do campo de estudos do comportamento gerencial, que 

apresenta crescimento em produções com ênfase na identificação de necessidades de 

aprendizagem para a formação de competências.  

Acompanhando as tendências de pesquisa no campo, a presente dissertação 

tem como objetivo geral relacionar estratégias de aprendizagem, atividades 

profissionais e competências gerenciais.  
Sendo assim, o estudo das estratégias de aprendizagem gerencial se torna 

fundamental para agregar valor competitivo à organização, na medida em que é por 

meio delas que o gerente adquire e desenvolve suas competências. O gerente se 

define então, como uma unidade de análise importante na investigação das 

estratégias de aprendizagem, em especial pelo papel que ocupa na articulação do 

nível estratégico e operacional. Neste sentido, ele é peça chave na realização de 

projetos integradores desses dois níveis, caracterizando-se como de grande valor no 

alcance do sucesso das organizações.  

Em resumo, esta dissertação pretende contribuir teórica e empiricamente para o 

estudo dos processos de aprendizagem no trabalho, oferecendo, inclusive, subsídios 

para planos de desenvolvimento de competências gerenciais, ao propiciar 

compreensão das estratégias de aprendizagem utilizadas pelos gerentes para 

desenvolver as competências que lhes são requeridas pelas organizações. 

A presente dissertação está estruturada em duas partes. A primeira delas é 

teórica e inclui dois capítulos, sendo que no primeiro são discutidas as competências 

gerenciais e seus modelos de requisitos e no segundo, as teorias de aprendizagem, 

estratégias de aprendizagem e sua contextualização gerencial. A parte empírica se 

subdivide em duas, uma apresentando o modelo teórico e a outra o método de 

investigação. Os resultados são apresentados em seqüência. Primeiro, a partir do 

relato das entrevistas individuais e depois a partir das relações entre competências, 

atividades desempenhadas no trabalho e estratégias de aprendizagem gerencial. 

Finalizando, há uma seção dedicada às conclusões e às limitações do presente estudo.  

 

 

 

 



 
 

 6 

 

1. CAPÍTULO I: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

 
 
Este capítulo tem por objetivo apresentar as principais noções de competências 

gerenciais. Para tal, foi organizado em três seções: a primeira discorre sobre as 

definições de competências organizacionais e de competências individuais, visando 

delimitar o conceito; a segunda introduz a noção de competências gerenciais, dando 

destaque aos principais modelos teóricos e aos requisitos de competências presentes 

na literatura, além de também incluir uma subseção de discussão do conceito de 

competência no âmbito gerencial. A terceira e última seção apresenta modelos atuais 

de competências gerenciais. Esta seção se encerra descrevendo a interface entre o 

processo de aprendizagem no trabalho e a noção de competência. 

Em se tratando de um conceito que é abordado de diversas formas na literatura, 

o presente estudo também faz considerações críticas ao uso do mesmo no contexto 

gerencial. 

 

1.1 A Trajetória da Noção de Competência Individual  

 

As mudanças e desafios enfrentados pelas organizações têm gerado impactos 

nos processos de trabalho, demandando das empresas, novas competências relativas 

ao negócio e novas capacidades dos indivíduos que dela fazem parte. Nessa direção, 

modelos de gestão e perfis gerenciais, que definem a dimensão estratégica da 

organização, são redesenhados para que possam atender a esse novo cenário de modo 

que garanta a eficácia dos diversos processos organizacionais e viabilize sua 

sustentabilidade (Carbone, Brandão, Leite e Vilhena, 2005). 

Nesse contexto, observa-se um crescimento de publicações focadas nos 

impactos dessas mudanças, tanto nas competências organizacionais quanto nas 

individuais. Por meio de mapeamento de publicações no campo das competências 

gerenciais (management competencies), realizado nas bases de dados do Psycinfo, 

Proquest, Seience Direct, Banco de Teses da Capes e Anais do ENANPAD (Encontro 

Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração), nos últimos cinco 

anos, foram identificados 48 estudos. Vale destacar que nos últimos dois anos 

observou-se um crescimento de produções interessadas na relação entre 
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competências gerenciais e estratégia organizacional. No entanto, constata-se haver 

uma crise gerencial decorrente de lacunas nos processos de formação e 

desenvolvimento de competências gerenciais (Boog, 2004), com nítidos impactos 

nos processos sucessórios das organizações brasileiras. Apesar da expansão deste 

campo de estudo, a literatura deixa transparecer as imprecisões conceituais da 

competência e de sua  mensuração no ambiente de trabalho.  

Nesta primeira seção, inicialmente serão abordadas as competências 

individuais e sua relação com as competências organizacionais para, em seguida, 

serem consideradas as competências gerenciais, foco de interesse desta dissertação. 

As competências organizacionais são caracterizadas por capacidades 

corporativas que geram um valor distintivo e correspondente às suas características 

estratégicas. Nesse sentido, podem ser percebidas como a institucionalização e 

normatização das aprendizagens individuais, alinhadas ao negócio que permite que a 

organização adquira valor diferencial em relação a suas concorrentes.  

Essa abordagem sistêmica configura-se como um grande desafio para as 

organizações contemporâneas e, em especial, para os gerentes, responsáveis por 

captar, planejar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização, as 

competências necessárias à consecução dos seus objetivos. 

Compreender e relacionar competências nos níveis individual e organizacional 

torna-se uma tarefa imprescindível para definir que competências são importantes 

nas organizações e de que forma seria possível desenvolvê-las. Carbone e cols (2005) 

afirmam que as competências individuais são representadas por um conjunto 

sinérgico de conhecimentos, habilidades e atitudes e que, traduzidas no desempenho 

profissional, dentro de determinado contexto organizacional, agrega valor às pessoas 

e às organizações.  

Essa noção de competência, além de ir ao encontro da maior parte das 

definições de competências individuais, destaca o caráter situado de sua aplicação, 

afirmando que esta deve ser compreendida à luz de um contexto específico de 

trabalho. Em se tratando das competências organizacionais, estas seriam aprendidas a 

partir da gestão das competências individuais, elencadas de acordo com a estratégia 

organizacional.  

Apesar da diversidade conceitual no campo teórico das competências 

individuais, é possível definir duas correntes: a primeira é representada por autores 
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norte-americanos que concebem a competência como um estoque de qualificações 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) que credencia a pessoa a realizar 

determinado trabalho. A segunda é representada, principalmente, por autores 

franceses e associa a competência não a um conjunto de qualificações do indivíduo, 

mas às realizações em um determinado contexto, ou seja, aquilo que ele produz e 

realiza no trabalho (Dutra e Silva, 1998).  

No modelo francês destaca-se a definição de Zarifian (2001) para quem a 

competência é uma combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes que se 

exerce num contexto específico e é constatada quando de sua utilização em situação 

profissional. Esta perspectiva tem sido bastante referida nos estudos de competências 

no trabalho. 

A profusão de modelos teóricos sobre competência ocorre a partir da década de 

1980, quando predomina a perspectiva americana nos estudos sobre práticas 

administrativas. Nesta primeira fase, a competência é relacionada à formação 

profissional do indivíduo e serve de referencial para o bom desempenho no trabalho. 

Destaca-se também neste período, a idéia de competência como aptidão ou vocação 

relacionada à natureza humana.  

Sobre a trajetória do conceito, a percepção da competência como uma 

característica disposicional, esteve presente nas definições apresentadas até meados 

da década de 1990, quando alguns autores começaram a incorporar a perspectiva da 

interação entre características da pessoa e seu ambiente de trabalho.  

Segundo Bittencourt (2001), a denominação de competência inicia-se na Idade 

Média, em um contexto jurídico que a relacionava à faculdade atribuída a um 

indivíduo ou a uma instituição de apreciar e julgar assuntos. Isambert – Jamati 

(2006) complementa essa idéia afirmando que a competência se referiu por muito 

tempo à capacidade reconhecida de se pronunciar nesta ou naquela matéria e, nesse 

sentido, não apenas os juristas reconheceriam esta capacidade, mas qualquer outra 

pessoa.  

Ainda de acordo com a autora supracitada, na década de 1970 alguns 

psicólogos mencionavam, em seus artigos, competências como capacidades 

específicas para realizar uma tarefa. Já na década de 1990 algumas ramificações 

conceituais começam a existir, e a competência passa a ser abordada tanto em termos 

de requisitos como também de suas formas de desenvolvimento. No início desta 
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mesma década ressalta-se também a relação entre competência individual e estratégia 

organizacional. Entretanto, esta relação é estabelecida de forma mais dinâmica em 

estudos mais recentes que abordam a idéia de ‘transferência’ na formação das 

competências organizacionais. 

Em 1994, Sparrow e Bognano afirmam que as competências representam 

atitudes identificadas como relevantes para a obtenção de alto desempenho em um 

trabalho específico ao longo da carreira, ou no contexto da estratégia corporativa. 

Nesta definição, os referidos autores incorporam, além das concepções da ação e do 

resultado, a relação entre o comportamento do indivíduo e as metas mais amplas da 

organização (Isambert-Jamati, 2006). 

Boterf (1997), um autor da corrente francesa, vai além destas perspectivas 

iniciais e incorpora a noção de mobilização, ao destacar o impacto da mudança e da 

complexidade do ambiente de trabalho na definição de competências.  

Perrenoud (1999) corrobora a característica dinâmica da competência ao 

afirmar que esta não surge de forma independente dos saberes adquiridos. Esse autor 

destaca que se faltam os recursos necessários, não pode haver competência, e que 

estes, uma vez presentes, devem ser mobilizados e articulados traduzindo-se em 

ações efetivas. Dessa forma, no fim da década de 1990, prevalece a ênfase na 

formação, no desempenho, no trabalho e na mobilização de capacidades para lidar 

com as incertezas. 

Na produção brasileira, a influência da perspectiva francesa se faz notar em 

Ruas (1999), que define a competência como a capacidade de mobilizar, integrar e 

colocar em ação conhecimentos, habilidades e atitudes a fim de atingir ou superar 

desempenhos esperados pela empresa. Nesta definição, Ruas (1999) apresenta a 

competência como sendo sustentada pela mobilização de recursos (elementos da 

competência) necessários para o alcance dos resultados.  

Em consonância com esta perspectiva, Hipólito (2000) afirma que a 

competência sintetiza a mobilização, a integração e a transferência de conhecimentos 

e capacidades, adicionando valor ao negócio e estimulando um contínuo crescimento 

do trabalho.  

Sintetizando a trajetória do conceito de competência, encontram-se 

especificadas a seguir as ênfases das últimas três décadas: 
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1- Década de 1980 – ênfase na formação, comportamentos, valores e 

resultados. 

2- Década de 1990 – ênfase na ação, desempenho no trabalho, 

interação/mobilização 

3- A partir do ano 2000 – ênfase na mobilização, aprendizagem e resultados. 

 

Um aspecto a ser destacado na análise da trajetória do conceito é sua relação 

com o desempenho no trabalho. Desde as primeiras noções desenvolvidas na década 

de 1980, a competência é compreendida pelos autores como associada ao resultado 

no trabalho, só podendo ser avaliada em decorrência do mesmo. 

 Apesar disso, a concepção da competência como um processo dinâmico só 

começa a ficar evidente no final da década de 1990 com a idéia da mobilização de 

recursos de competência. Para Ruas (1999), a ação dos indivíduos é elemento 

importante na concretização dos resultados, afirmando que os recursos conceituais 

não são suficientes, sendo preciso saber colocá-los em prática para que sejam 

aproveitados pela organização.  

 A formação das competências ditas essenciais para a organização passa, 

então, pelo entendimento de como se desenvolvem competências individuais e de 

como estas relações refletem uma dinâmica de troca de conhecimentos entre pessoas 

e organizações; referindo-se, em outras palavras, à questão da transferência.  

 O processo de transferência do conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes do indivíduo para a organização pode ser percebido no conceito de ‘entrega’ 

citado por Fleury e Fleury (2000) e por Dutra (1998). Neste, o indivíduo através da 

execução da tarefa, ‘entrega’ suas competências ao patrimônio organizacional, 

atuando como agente de transformação. 

 A transferência de conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo para a 

organização mobiliza processos de aprendizagem individual, e pessoas que ocupam 

posições intermediárias de articulação entre os níveis estratégico e operacional 

funcionam como importantes promotoras dessa mobilização. Os gerentes podem ser 

citados como exemplo desta realidade, sendo importante entender como ele aprende 

a desenvolver suas competências, em especial porque a organização passa a exigir 

deles um perfil alinhado com as estratégias organizacionais. 
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 O destaque dado ao perfil de competências gerenciais, que será foco desta 

dissertação, tem relação direta com a discussão das competências organizacionais. 

Isso se justifica pelo fato de os gerentes serem peças estratégicas para as 

organizações, devendo possuir, em seu elenco de competências, as competências 

essenciais para o negócio. Dessa forma, compreender as competências como 

mobilização de recursos no processo de aprendizagem no trabalho torna-se 

importante para que se possa introduzir a noção de competências gerenciais e sua 

relação com as estratégias de aprendizagem no trabalho, assunto que será tratada 

mais adiante. 

 Em paralelo ao entendimento das competências como processos de 

transferência estabelecidos a partir da relação do indivíduo com a organização, 

destacam-se as primeiras abordagens que relacionam aprendizagem no trabalho e 

formação de competências. Nos estudos de Bruce (1996 apud Oderich, 2001), a 

relação entre competência e aprendizagem individual é afirmada de forma direta, e 

sua definição salienta que a competência refere-se a um processo de aprendizagem 

individual, no qual a responsabilidade maior do mesmo deve ser atribuída ao próprio 

indivíduo.  

 Na próxima seção, será abordada a noção de competências gerenciais 

considerando seus aspectos conceituais e seus requisitos nas organizações. Tal 

discussão é de fundamental importância para que se possa estabelecer futuramente 

uma relação consistente entre competência gerencial e aprendizagem no trabalho. 

 

1.2 Competências Gerenciais: definições, modelos e requisitos 

 

 Como dito anteriormente, a definição de competência como mobilização do 

repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes individuais na ação tende a 

predominar entre a maior parte das pesquisas atuais no campo.  Apesar disso, muitas 

são as possibilidades de se enfatizar o conceito, fato também percebido nas 

abordagens das competências gerenciais. 

As diversas formas de se abordar as competências gerenciais não se deve 

apenas aos aspectos conceituais, mas também a questões relacionadas ao contexto de 

trabalho dos gerentes. Nesta direção, compreender as competências gerenciais 

significa considerar fatores relacionados a características da realidade gerencial, do 
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perfil gerencial e de suas abordagens conceituais. Para tanto, será importante destacar 

aspectos relacionados aos dois níveis de abordagem das competências: individual e 

organizacional. 

Retomando a relação entre as competências individuais, organizacionais e a 

estratégia da organização, pode-se afirmar que os impactos das mudanças nas 

estratégias utilizadas pelas organizações de trabalho para incrementar a vantagem 

competitiva, afeta diretamente a formação das competências em nível individual, 

atribuindo às pessoas uma grande responsabilidade na eficácia da aprendizagem 

organizacional e na adaptação da organização às novas demandas. 

É na abordagem das competências individuais que se insere a discussão das 

competências gerenciais. Como apresentado no item da trajetória da noção de 

competência, o campo de estudo das competências gerenciais traz algumas lacunas 

compatíveis com as apresentadas no campo de estudo do conceito de competências. 

Em se tratando das competências gerenciais, além de lidarem com questões teóricas 

resultantes da diversidade das ênfases que podem ser utilizadas nas definições, os 

autores lidam com problemas relacionados ao campo de estudo do perfil gerencial. 

 A figura do gerente tem despertado o interesse dos estudos organizacionais 

desde o início do desenvolvimento dos princípios da administração científica, quando 

foi delimitado o papel do chefe como responsável pelos resultados dos empregados e 

das organizações. Desde este período até os dias atuais, o perfil gerencial passou por 

modificações para acompanhar o panorama econômico e estratégico das 

organizações de trabalho. No entanto, o entendimento deste panorama não é 

consensual, tendo sido criados diversos modelos teóricos, destacando os requisitos e 

as competências essenciais ao gerente. 

 Muitas das produções sobre competências gerenciais imprimem um tom 

prescritivo à formação gerencial e pouco contribuem para o desenvolvimento das 

ferramentas de pesquisa e para a produção de conhecimento no campo. Nesse 

sentido, torna-se necessário apresentar uma revisão conceitual das competências 

gerenciais para, em seguida, tratar criticamente a formação dos modelos de 

requisitos. 
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1.3 Definindo Competência Gerencial 

  

 Através da análise da literatura das competências gerenciais percebe-se um 

grande número de produções respaldadas em práticas ou vivências de consultores em 

diferentes organizações. Tais produções estão orientadas no sentido da abordagem do 

que é importante para ser um bom gerente e dos requisitos demandados pelo mercado 

atual. Nessa direção, a literatura atende a uma abordagem mais prescritiva, sendo 

comum a apresentação de sugestões ou de orientações para se alcançar bom 

desempenho no gerenciamento de pessoas e processos.  

 Fica evidenciado, no entanto, através desta revisão de literatura, que o campo 

de produções acadêmicas no Brasil, abordando as competências gerenciais, apesar 

das iniciativas de alguns pesquisadores, ainda necessita de pesquisas que contribuam 

não apenas para a investigação de requisitos de competências como também para a 

compreensão de suas formas de desenvolvimento. A análise destas produções 

evidencia também que as competências são tratadas de uma forma ainda não 

sistemática, havendo múltiplas abordagens conceituais provenientes de diversas áreas 

de conhecimento, como será visto mais adiante nesta seção.   

 Como destacado, o conceito de competência pode apresentar ênfases distintas 

a depender do referencial teórico do autor. Para Boog (2004), a competência 

gerencial é caracterizada pela presença de habilidades técnicas, que representam o 

conhecimento técnico da área funcional do gerente; habilidades humanas, que se 

referem à natureza das relações estabelecidas entre o gerente e o seu ambiente de 

trabalho; habilidades conceituais, relacionadas ao conhecimento da visão da 

empresa e sua estratégia mais ampla.  

 Ruas (2000), por sua vez, define a competência gerencial como recursos de 

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao exercício da função gerencial 

e mobilizados quando da sua utilização no contexto de trabalho, visando à realização 

da missão da organização. Da mesma forma, Boterf (1997) afirma que tais 

competências seriam caracterizadas pela presença de recursos essenciais ao 

desenvolvimento das mesmas, assim distribuídos: conhecimentos (gerais e teóricos, 

operacionais e sobre o ambiente), aplicações (operacional, experiencial e relacional 

cognitivo), atitudes (atributos pessoais e relacionais) e ambientais (sistemas de 
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informação e banco de dados). Para Oderich (2001), tais recursos, ao serem 

mobilizados, gerariam o desempenho. 

 Percebe-se, então, que existem várias perspectivas de compreensão das 

competências gerenciais, conforme os autores levem em consideração suas 

experiências práticas nas organizações e também as investigações empíricas no 

campo. A partir dessas perspectivas percebe-se que existe um interesse na 

abordagem de consultores organizacionais, tais como Boog, em destacar os 

requisitos de competências e habilidades que compõem o perfil gerencial. Isso pode 

ser percebido também em autores como Oliveira e Marinho (2005) e Quinn e cols 

(2005). Já a abordagem acadêmica, tal como a de Ruas, tem um interesse orientado 

para os aspectos conceituais e para o processo de desenvolvimento das competências 

gerenciais que será descrito mais adiante.  

 Na abordagem acadêmica, a definição de Carbone e cols (2005) integra os 

modelos francês e americano. Segundo essa perspectiva, a competência gerencial é 

entendida não apenas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários para exercer uma atividade, mas também como o desempenho expresso 

pelo gerente em determinado contexto, em termos de comportamentos e realizações 

decorrentes da mobilização desses conhecimentos, habilidades e atitudes. 

 Dessa forma, nota-se que as competências gerenciais conservam a base 

teórica do conceito mais amplo de competência, apresentando algumas variações 

quando relacionadas às discussões dos múltiplos papéis gerenciais.  

 Boog (2004) também afirma que a competência é caracterizada por um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que os gerentes desenvolvem para 

assegurar a competência empresarial. Nesse sentido, relaciona a competência do 

gerente à competência da organização, afirmando que este deve balizar suas decisões 

na agregação de valor à organização, quer seja na qualidade de bens e serviços, quer 

seja no atendimento às necessidades do cliente.  

Atendendo a uma perspectiva que contempla a ênfase em requisitos de 

competências e perfil gerencial, Quinn e cols (2005) apresentam uma concepção 

diferenciada de competências gerenciais, respaldada na evolução dos modelos de 

gestão do taylorismo e fordismo, em que prevalece o foco na produtividade e no 

controle da produção, em oposição aos modelos com ênfase em sistemas abertos, 

cujas premissas básicas são a flexibilidade e inovação.  
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 Neste caso, as competências gerenciais estariam representadas por um 

arcabouço único que reuniria as características dos principais modelos de gestão da 

história do desenvolvimento das organizações e que traduziria valores competitivos 

vinculados à atuação gerencial. O modelo também destaca que a performance 

gerencial poderia ser traduzida em oito papéis relativos aos modelos de gestão e que 

envolveriam as principais competências dos gerentes, sendo eles os papéis de diretor, 

produtor, mentor, facilitador, coordenador, monitor, inovador e negociador. 

 Em outra direção, e mais afinado com a perspectiva americana, Barroso 

(2005) advoga que o conceito de competências gerenciais está associado a um 

reservatório (estoque) de habilidades de recursos humanos que conseguem 

administrar conflitos e solucionar problemas da instituição.  

 Apesar dessa diversidade de perspectivas e das imprecisões que ainda 

persistem no campo, todas as contribuições têm favorecido o desenvolvimento do 

conhecimento na área, podendo-se afirmar que tanto consultores como acadêmicos 

convergem em alguns pontos e se diferenciam em relação a outros. 

 A literatura ainda aponta algumas dificuldades metodológicas inerentes ao 

conceito, o qual só pode ser medido no desempenho do trabalho e não no processo 

que antecede à realização da tarefa. Com relação a esta última questão, Sugo (2005) 

afirma que o resultado e o processo se definem como duas dimensões voltadas para o 

exercício da função gerencial. Tais dimensões estão associadas ao conceito de 

competência de forma mais ampla, sendo o desempenho um importante critério de 

avaliação de eficácia que descreve o ato de ‘ser competente’. 

 Vale ainda destacar que na análise da literatura de competências gerenciais, 

foram identificadas três formas de se abordar tais competências: ênfase na 

mobilização de recursos, ênfase no desempenho do trabalho e ênfase na transferência 

de conhecimentos. 

 Descrevendo as ênfases conceituais, a mobilização de recursos refere-se à 

integração de conhecimentos, habilidades (técnicas, humanas e conceituais) e 

atitudes no exercício da função do gerente. Nesta abordagem, a competência pode ser 

percebida no momento em que se exercem atividades gerenciais que estimulam o 

profissional a fazer uso de estratégias para alcance do bom desempenho. A ênfase 

conceitual no desempenho associa a noção de competência a resultados alcançados, 

sendo esta percebida após a realização da tarefa ou no cumprimento de uma meta. Já 
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a ênfase na transferência de conhecimentos está relacionada ao conceito de “entrega” 

abordado por Fleury e Fleury (2000) no qual o gerente, através do exercício das suas 

funções, incorpora à realidade gerencial os seus conhecimentos, promovendo a 

aprendizagem. 

Tais ênfases são geradas a partir de pontos de convergência identificados na 

literatura. A ênfase conceitual que se refere à mobilização de recursos de 

competências pode ser vista em autores como Ruas (1999), Zarifian (2001), Oderich 

(2001) e Carbone e cols (2005).  Sobre a ênfase na transferência podem-se destacar 

não apenas Fleury e Fleury (2000) como também Dutra (1998). Por fim, a ênfase no 

desempenho é percebida em autores como Sugo (2005) que entende a avaliação do 

‘ser competente’ através de indicadores de produtividade e cumprimento de metas no 

trabalho.   

 Ao articular as ênfases encontradas na literatura, visando propor um conceito 

abrangente que fosse útil à abordagem da competência gerencial, foram considerados 

os seguintes aspectos centrais: mobilização de recursos, transferência de 

conhecimentos, relações de troca e desempenho no trabalho. Dessa forma, as 

competências gerenciais referem-se a recursos de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, mobilizados na realização das atividades de gestão, e que envolvem 

transferência de conhecimentos técnicos de gerência e construção de redes de 

relacionamento para o alcance das metas organizacionais previstas. As relações de 

troca entre gerentes e suas redes são importantes porque dão destaque a processos 

informais da aprendizagem no desenvolvimento de competência gerenciais, 

admitindo o fato de que a competência é também adquirida nas relações informais e 

não somente através de processos de aprendizagem formais planejados pela 

organização. 
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Figura 1: Ênfases conceituais identificadas na literatura das competências gerenciais e 

construção do referencial teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em revisão de literatura 

 

Dado o exposto, os estudos de competências gerenciais podem ser divididos 

em três focos: no conceito de competência, nos requisitos de competências gerenciais 

(modelos classificatórios) e, por último, nas formas de desenvolvimento. O primeiro 

foco já foi explorado, ao serem apresentados alguns dos principais conceitos de 

competências gerenciais. O segundo será abordado a partir da descrição de modelos 

de competências gerenciais que destacam os principais requisitos de um gerente. O 

terceiro, dada sua relação direta com o tema a ser tratado subsequentemente, será 

abordado no capítulo de aprendizagem no trabalho. 

 

 

 

 

 

ÊNFASE 1 
Mobilização de Recursos 

ÊNFASE 2 
Transferência de Conhecimentos ÊNFASE 3 

Desempenho no Trabalho 

ÊNFASE 4 
Construção de relações de troca 

Recursos de conhecimentos, habilidades e atitudes 
mobilizados na realização das atividades de gestão, 
envolvendo transferência de conhecimentos 
técnicos de gerência, trocas entre os gerentes e 
suas redes de relações e alcance das metas 
organizacionais previstas pela estratégia mais 
ampla. 
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1.4 Os Modelos Classificatórios de requisitos de competências gerenciais 

 

A apresentação dos requisitos de competências está relacionada à necessidade 

de compreensão do que vem sendo demandado de um gerente pelas organizações 

atuais.  

A importância de se abordar os requisitos das competências gerenciais nas 

discussões da construção dos diversos tipos de competências deve-se ao fato de o 

gerente ser o principal responsável pela aprendizagem nas organizações de trabalho, 

uma vez que é promotor da mudança e articulador de processos entre os níveis 

estratégico e operacional. Outra característica a ser destacada é o papel do gerente 

como mediador de relações no contexto do trabalho e como participante na 

identificação de competências essenciais da organização para o cumprimento dos 

objetivos estratégicos. 

Os requisitos de competências de um gerente vêm sendo redesenhados à 

medida que são redefinidas as suas atribuições para atender à complexidade do 

ambiente organizacional. Nesse sentido, múltiplos papéis têm sido exigidos dos 

gerentes, demandando competência para equilibrar, de um lado, o controle e a 

continuidade dos processos; de outro, a flexibilidade e orientação para a inovação. 

Apesar da diversidade de abordagens dos requisitos de competências, é 

importante destacar que existem pontos de convergência nos perfis descritos, mas 

como boa parte deles carece de validação empírica, alguns problemas emergem: 

 

1- Generalização indiscriminada de modelos de requisitos para todo 

tipo de organização   

2- Ausência de clareza da relação entre requisitos gerenciais e 

estratégia organizacional 

3- Inconsistência entre o perfil prescrito e a efetiva prática gerencial 

4- Ausência de consistência temporal, dada a variabilidade no perfil 

gerencial. 

 

Mesmo diante destas vulnerabilidades, de acordo com Lúcia e Lepsinger (1999 

apud Bittencourt, 2004), o perfil e o conseqüente modelo de competências dele 

derivado é uma ferramenta descritiva que identifica os conhecimentos, habilidades e 
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comportamentos necessários para um desempenho eficaz na organização. Estas 

competências, identificadas a partir de perfis, funcionam, então, como uma base para 

o planejamento e desenvolvimento das atividades da gestão de recursos humanos. As 

autoras ainda afirmam que as competências ajudam na comunicação das 

necessidades estratégicas da organização e criam uma espécie de linguagem comum 

que pode ser utilizada em processos de seleção, desenvolvimento e sucessão 

empresarial. 

Em sintonia com os problemas identificados na literatura sobre o assunto, 

Viitala (2005) afirma que a maior parte desses modelos é alvo de críticas por 

produzirem listas de requisitos (perfis) que incluem competências sem levar em 

conta a realidade do trabalho do gerente. 

A tentativa de generalização dos modelos de requisitos tem sido um grande 

problema para o campo de estudo das competências gerenciais. Isso ocorre em 

abordagens teóricas em que os modelos são caracterizados como comuns a todos os 

gerentes e, portanto, incorporados de forma acrítica por organizações interessadas em 

promover o desenvolvimento gerencial em seus ambientes de trabalho, a despeito de 

suas especificidades. Diante de modelos ditos universais, as organizações encontram 

dificuldades em alcançar desempenhos de gerentes compatíveis com o esperado pela 

estratégia organizacional mais ampla, visto que não realizam levantamento de 

necessidades de treinamento que leve este aspecto em consideração. 

Mc Keena (2004) também apresenta críticas aos modelos homogeneizadores e 

afirma que as organizações tendem a adotar perfis de requisitos previamente 

descritos para serem seguidos pelos gerentes. Nesse sentido, Viitala (2005) afirma 

que tais competências estão dissociadas da realidade estratégica da organização e, 

além disso, destaca que muitas organizações ainda atuam como se o 

desenvolvimento gerencial ocorresse de forma isolada e independente do 

desenvolvimento da organização, atribuindo ao gerente toda a responsabilidade pelo 

seu desempenho. Tais questões contemplam o segundo problema identificado pela 

revisão de literatura deste estudo: a desarticulação dos requisitos de competências 

gerenciais à estratégia organizacional mais ampla. 

Em relação à estratégia organizacional, pode-se destacar que as competências 

organizacionais servem de base para a estruturação do modelo de requisitos de 

competências gerenciais. Segundo Bittencourt (2004) as competências gerenciais só 
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são desenvolvidas quando em convergência com o desenvolvimento das 

competências organizacionais. Nesse sentido, configura-se um processo no qual são 

selecionadas, num primeiro momento, as competências organizacionais necessárias 

para, em seguida, identificar quais estratégias devem ser utilizadas e, a partir daí, 

definir as competências gerenciais para a organização em questão. 

Um terceiro problema presente na literatura está relacionado com a 

incongruência existente entre a teoria e a prática gerencial, ou seja, os requisitos que 

constam nos modelos estão dissociados das práticas de gestão utilizadas nas 

organizações de trabalho. Em consonância com isto, Hayes, Rose-Quire e Alysson 

(2000) destacam que nos cursos de MBA e especialização em práticas gerenciais, a 

percepção gerencial é a de que as competências ensinadas são importantes, mas não 

correspondem ao prioritário na realidade de gestão. Ademais há competências 

importantes para a prática gerencial que não são abordadas nesses cursos de pós-

graduação. 

Um último problema é a mudança no perfil gerencial. Segundo Grun (1990), 

em relação ao espaço bem estruturado de boa parte dos profissionais liberais, o 

campo gerencial torna-se de caráter mais complexo e indefinível, caracterizando-se 

pela baixa institucionalização das atribuições e, portanto, pelas capacidades de 

trabalho.  

Devido ao caráter ambíguo da função gerencial, os modelos de requisitos de 

competências precisam ser periodicamente revisados pelas organizações, visto que os 

papéis dos gerentes na organização necessitam ser revistos à medida que a estratégia 

do negócio muda. Isto encontra justificativa nos aspectos econômicos, sociais e 

políticos do ambiente organizacional que exercem influência significativa nas 

mudanças das competências organizacionais, com impacto nos modelos de gestão.  

De acordo com Bittencourt (2004), os modelos de competências gerenciais 

devem ser construídos a partir da realidade individual e da estratégia competitiva de 

cada empresa, fato esse que caracteriza uma visão processual (desenvolvimento de 

competência), não se reduzindo, portanto, a uma lista de atributos que por si só não 

agrega valor à organização ou às pessoas. Tal visão reflete uma postura crítica que 

leva em consideração a realidade organizacional e funcional do gerente. 

Até então foram tratados os aspectos conceituais das competências gerenciais e 

as implicações relacionadas às tentativas de criação de modelos classificatórios de 
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competências. A seguir, serão descritos alguns modelos atuais de compreensão dos 

requisitos de competências, destacando os mais citados na literatura. 

 

1.4.1 Os modelos atuais  

 

Como já foi visto, os diversos modelos de gerenciamento são respaldados por 

um contexto social, político e econômico que definem o conjunto de competências 

necessárias ao perfil do gerente. As produções atuais têm apresentado modelos de 

competências cujo desenho atende a uma perspectiva dinâmica que valoriza 

competências como inovação, negociação, visão sistêmica e gestão de equipes. 

A análise da literatura de competências gerenciais permite a identificação de 

modelos que destacam competências semelhantes para o perfil do gerente atual. Mais 

especificamente, nos últimos dois anos, alguns modelos de competências podem ser 

mencionados (Quadro 1) pela capacidade de abrangerem as principais competências 

e de apresentarem uma abordagem relacionada às tendências do ambiente 

organizacional. 

Pode-se afirmar que, no fim da década de 1990 e a partir do ano 2000, a ênfase 

dos modelos recai sobre a mudança organizacional, atrelada à concepção de 

aprendizagem. Nesse contexto, a competência do “aprender a aprender“ surge como 

novo requisito do gerente e a concepção de mudança como fator determinante das 

redefinições do perfil gerencial, fazendo com que os novos modelos de competência 

destaquem a habilidade de lidar com essas mudanças. 

Pode-se citar o modelo de Boog (2004) que apresenta uma concepção 

sustentada em três domínios de competências: resultado, pessoa e inovação. Tais 

domínios são manifestados pelas seguintes competências básicas: i) descentralização; 

ii) comunicação; iii) integração entre o estratégico e o operacional; iv) equilíbrio 

entre os domínios técnico, humano e conceitual; v) manejo de ambigüidades e 

incertezas; vi) administração de conflitos vii) gestão de pessoas. O referido modelo 

ainda aponta tendências da função gerencial e destaca que a capacidade de gerenciar 

pessoas é a competência mais básica que deverá estar presente em todos os níveis e 

áreas gerenciais. A gerência adquire então um estilo mais aberto e participativo, 

fortalecendo os processos decisórios. 
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Um segundo modelo de competências gerenciais que pode ser destacado dentro 

das premissas atuais de gestão, é o apresentado por Oliveira e Marinho (2005). 

Neste, os autores afirmam que a interdisciplinaridade deve caracterizar o perfil do 

gerente e abordam a necessidade de se fazer uso de conhecimentos da educação, 

administração, engenharia e psicologia.  

Em relação a este modelo, podem ser destacados cinco domínios de 

competências gerenciais: i) pessoal ii) educacional (fundamentos da ética, 

responsabilidade social e aprendizagem) iii) interpessoal ( relações humanas)   iv) 

organizacional  ( mudança e desenvolvimento organizacional)  v) profissional 

(empreender e administrar).  

Para finalizar, o modelo de competências de Quinn e cols (2005) define uma 

perspectiva mais ampla e destaca competências gerenciais atreladas a quatro 

principais modelos de gestão presentes na história das organizações: modelo das 

metas racionais, modelo dos processos internos, modelo das relações humanas e 

modelo dos sistemas abertos.  

Ao serem destacados os requisitos de competências gerenciais, os modelos 

acima citados evidenciam a importância do papel do gerente no que tange a sua 

contribuição para o aprimoramento das competências organizacionais. Nessa 

perspectiva, as dimensões empresa e indivíduo não estão necessariamente em 

oposição, pois um dos resultados esperados da atuação do gerente é a composição de 

forças e interesses de ambos os lados.  

Além disso, o gerente deve ser responsável pelo equilíbrio entre estabilidade e 

a necessidade de inovar. Nesse sentido, o papel gerencial volta-se para a criação de 

ambientes de aprendizagem nas organizações, visto que o mesmo é um importante 

difusor de conhecimentos e integrador dos diversos níveis da empresa. 
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Quadro 1: Modelos teóricos de competências gerenciais 

 

Autor Modelo Domínios de 

competências 

Competências Gerenciais 

Boog (2004) Sustentado pela mudança e 

novos desafios impostos à 

organização. 

Orientação para 

Resultados, Pessoas e 

Inovação. 

Visão ampla de negócios, delegação, 

negociação, gerenciamento de 

fatores organizacionais e de pessoas, 

saber lidar com o novo e o 

inesperado, trabalho em equipe, 

administração de conflitos. 

Oliveira e Marinho 

(2005) 

Sustentado pela 

interdisciplinaridade 

Pessoal, educacional, 

interpessoal, 

organizacional e 

profissional. 

Ética, responsabilidade social, 

aplicação de estratégias de 

aprendizagem, desenvolvimento de 

pessoas, comunicação interpessoal, 

trabalho em equipe, trânsito na 

diversidade, implementação de 

mudança, criação e inovação, 

promoção do desenvolvimento 

organizacional, fundamentos da 

teoria da liderança, pesquisa e 

análise, geração de conhecimento e 

informação, solução de problemas e 

tomada de decisão, 

empreendedorismo, planejamento. 

Quinn, Faerman, 

Thompson e Mc 

Grath (2005) 

Sustentado por quatro modelos 

de gestão presentes na história 

do gerenciamento 

Metas racionais, 

processos internos, 

relações humanas e 

sistemas abertos. 

Produtividade, gerenciamento do 

tempo e stress, comunicação 

organizacional, estabelecimento de 

metas, planejamento, gestão 

multidisciplinar, monitoramento do 

desempenho, trabalho em equipe, 

administração de conflitos, 

comunicação e desenvolvimento de 

empregados. 

 

  O conceito referencial de competência a ser utilizado nesta dissertação, foi 

obtido através da análise da literatura de competências gerenciais, apresentada 

anteriormente e que inclui a dimensão das relações de troca de experiências no 

trabalho gerencial e da aprendizagem prática. Assim, as competências gerenciais 
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devem ser percebidas como recursos de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

mobilizados na realização das atividades de gestão, e que envolvem transferência de 

conhecimentos técnicos de gerência e construção de redes de relacionamento para o 

alcance das metas organizacionais previstas. Este conceito enfatiza a abordagem 

dinâmica da competência, importante na consideração das estratégias de 

aprendizagem usadas pelos gerentes para o seu desenvolvimento. O conceito de 

domínio de competências que fundamenta a pesquisa será apresentado mais adiante, 

no modelo teórico do estudo.  

 

1.5 Desenvolvimento de competências: a importância da aprendizagem. 

 

Retomando o que foi apresentado anteriormente, a competência é um conceito 

que possui duas dimensões: a do resultado e a do processo. Na dimensão resultado, a 

competência é o desempenho alcançado no trabalho ao se cumprir metas e atingir 

bons indicadores de produtividade. Na dimensão processo, a competência é a 

mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para a realização 

do trabalho. Em relação à dimensão processo, Boterf (1997) destaca que ocorre uma 

mudança inerente ao comportamento na aquisição de uma competência e que isto se 

reflete num processo de aprendizagem.  

Assim, tornar-se competente é aprender, em uma situação específica, a fazer 

uso de estratégias eficazes de ação no trabalho que poderão ser utilizadas novamente 

pelo indivíduo em novas situações.  Partindo-se dessa suposição, a competência 

deixa de ser definida apenas como um fim (resultado) e passa a ser entendida como 

um processo. Segundo Moura e Bittencourt (2006), trata-se não apenas de quantificar 

avanços de competências, mas de desvendar como ocorre a aprendizagem, pois é por 

meio dela que se obtém bons desempenhos profissionais. 

 Conceber a competência como processo, ajuda a compreender a interface 

entre a sua formação e os processos de aprendizagem no trabalho. Nesse sentido, a 

relação entre competência e aprendizagem se evidencia no momento em que se 

percebe que as competências são desenvolvidas nos processos de aprendizagem 

formal e informal que ocorrem no trabalho, quer seja por treinamento previamente 

planejado, quer seja por meio da relação com os colegas ou soluções práticas de 

problemas cotidianos (Abbad, Pilati e Pantoja 2003; Carbone e cols, 2005).  
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Assim, a presente dissertação parte da premissa de que o desenvolvimento 

eficaz de competências no trabalho está associado à forma como o gerente aprende 

ou faz uso de estratégias para aprender no trabalho. Esta aprendizagem não está 

necessariamente associada a treinamentos e cursos com ênfase em práticas de gestão, 

mas também a troca de experiências com colegas de trabalho e a testagem de 

modelos e ferramentas em suas decisões.  

A noção de competência como sendo resultante de uma mobilização de 

recursos de conhecimentos, habilidades e atitudes (mais próxima da escola francesa) 

reflete – se num processo em que o indivíduo participa ativamente na captação, 

processamento e aplicação desses recursos, que resulta na mudança de 

comportamento e na concretização da aprendizagem.  

Tanto em relação a processos formais como também a processos informais de 

aprendizagem, as organizações têm um papel importante na medida em que podem 

viabilizar condições de trocas de experiências entre colegas, vivências práticas de 

procedimentos novos e também suporte à transferência de conhecimentos aprendidos 

em situação de treinamento formal. 

De acordo com Adler (2003), algumas abordagens teóricas defendem que a 

estratégia organizacional está apoiada nos processos de aprendizagem da organização 

e associam o conceito de competência à maneira como ocorre a difusão dos 

conhecimentos na empresa e à forma de aquisição de vantagens competitivas 

duradouras. A suposição é a de que as organizações devem ser capazes de construir 

dinâmicas internas que favoreçam o aparecimento e aproveitamento de competências 

dos seus integrantes. 

É neste sentido que o suporte ao ambiente de aprendizagem passa a ser 

valorizado pelas organizações de trabalho, que percebem na gestão do conhecimento 

uma base fundamental para o desenvolvimento de competências. A gestão do 

conhecimento, como apresentada por Carbone e cols (2005) lida com processos de 

aprendizagem no trabalho que permitem gerar, representar, estocar, transferir, aplicar 

e proteger o conhecimento. Para viabilizar uma gestão desta natureza torna-se 

imprescindível compreender como a aprendizagem acontece nas organizações.  

Nesse contexto, o conhecimento e suas formas de transformação e aplicação no 

trabalho tornam-se uma alternativa eficaz para as organizações lidarem com a 
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complexidade do seu ambiente.   Em relação a essa questão, Barnett (1999) afirma 

que a ‘supercomplexidade’, característica atual de alguns contextos de trabalho, 

expõe o trabalhador a desafios nem sempre previsíveis, obrigando-o a fazer uso de 

estratégias de adaptação a esta realidade. O uso dessas estratégias contribui para o 

processo de desenvolvimento do trabalhador, tornando-o capaz de aprender a 

‘trabalhar melhor’. Além disso, tais estratégias podem ser úteis na maximização do 

fluxo de compartilhamento de conhecimentos na empresa, oferecendo oportunidades 

de formação de novas competências. 

Dessa forma, as organizações devem viabilizar um ambiente de transferência 

de conhecimentos, no qual os indivíduos possam, na execução da tarefa e em suas 

relações de trabalho, aprender competências consideradas de grande valor 

competitivo e de difícil imitação. Moura e Bittencourt (2006) afirmam que recursos 

individuais e coletivos passam a ser colocados em ação buscando similaridades entre 

vivências anteriores e atuais. Além disso, situações rotineiras não costumam 

favorecer o desenvolvimento de competências, visto que são as circunstâncias não 

previstas que estimulam a formação de estratégias para a resolução dos problemas. 

Carbone e cols (2005), ao aproximarem o desenvolvimento de competência da 

aprendizagem individual, afirmam que a formação das competências se dá por meio 

da assimilação de conhecimentos, da aquisição de habilidades intelectuais (domínio 

cognitivo), da aplicação prática (domínio psicomotor), bem como da internalização 

de atitudes (domínio afetivo).  

A relação entre a formação de um ambiente de aprendizagem definido pela 

gestão do conhecimento e o desenvolvimento de competências pode ser 

compreendida então, como complementar, com objetivos semelhantes, visto que se 

trata de um conjunto de processos destinados a identificar o conhecimento presente 

nas pessoas e a proporcionar condições para criação, transferência e utilização do 

mesmo. Nessa perspectiva, valoriza-se o trabalhador como detentor de 

conhecimentos dinâmicos e criam-se as condições necessárias para a transferência e 

o compartilhamento no âmbito organizacional (Adler, 2003). 

Assim, em uma perspectiva construtivista, subentende-se a competência como 

um processo que pode ser construído, aperfeiçoado e corrigido. Em outras palavras, 

destaca-se o papel do indivíduo como sujeito ativo na dinâmica de construção do 
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conhecimento, podendo, assim, avaliar o seu próprio desempenho e contribuir, de 

modo ativo, para o processo de aprendizagem formal e informal. 

Uma outra questão destacada por Moura e Bittencourt (2006) é que as 

competências se desenvolvem potencialmente nas interações sociais. Nesse sentido, é 

na relação com outros que o indivíduo cria e aprende a fazer uso de estratégias mais 

eficazes de desempenho no trabalho. Isto coloca em destaque o fato de que os 

processos de aprendizagem podem ocorrer fora do contexto de treinamento formal e, 

ainda assim, atenderem, de modo satisfatório, às necessidades organizacionais.  

Não é por acaso que muitos estudos têm defendido que as principais vias de 

aprendizagem de competências no trabalho ocorrem na dimensão informal, através 

da ajuda de outros e de um processo no qual o indivíduo avalia seu próprio 

aprendizado e desempenho e procede a correções que venham aprimorar o seu 

desempenho no trabalho.  

Em acordo com esta perspectiva, Bittencourt (2005) afirma que na mobilização 

de recursos de competências, o indivíduo produz questionamentos constantes e 

desencadeia um processo de aprendizagem individual, no qual a responsabilidade 

maior deve ser atribuída ao próprio indivíduo, embora seja um processo consolidado 

no relacionamento com outros. A compreensão dessa importante questão está na base 

da ampliação de oportunidades organizacionais que facilitam a aprendizagem 

informal, incentivando, em conseqüência, o desenvolvimento de competências. 

Em resumo, no presente capítulo foram abordados alguns aspectos 

fundamentais ao estudo da competência, tais como: a definição de competência 

gerencial, o caráter dinâmico do conceito e a necessidade de contextualização da 

realidade gerencial. Foi ainda introduzida a relação entre aprendizagem no trabalho e 

formação de competências, que será explorada no capítulo seguinte.   Espera-se que 

tais discussões contribuam para a compreensão de como ocorrem processos de 

desenvolvimento de competências de gerentes, um dos principais objetivos da 

presente dissertação.  

Para tanto, torna-se importante discorrer sobre a aprendizagem gerencial e a 

abordagem das estratégias utilizadas para aprendizagem no trabalho. A presente 

dissertação pretende contribuir para o estudo das relações entre o uso das estratégias 

de aprendizagem e as competências no trabalho (Holman e cols, 2001 e Pantoja, 
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2004).  Para atender a esta finalidade, parte-se da premissa de que a compreensão das 

estratégias de aprendizagem individuais poderá ajudar a esclarecer como os gerentes 

aprendem a se tornar gerentes, e assim auxiliar na elaboração de planos de 

desenvolvimento de competências gerenciais, estimulando o uso de estratégias de 

aprendizagem mais eficazes. 
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2. CAPÍTULO II: APRENDIZAGEM NO TRABALHO 

 

O presente capítulo tem por objetivo discutir a relação entre a formação de 

competências gerenciais e a aprendizagem no trabalho. Dessa forma, as seções foram 

estruturadas para apresentar o conceito de aprendizagem no trabalho e em seguida 

destacar: as definições de aprendizagem individual, as estratégias de aprendizagem 

no trabalho relacionadas à aprendizagem informal e, por fim, a aprendizagem 

gerencial e sua relação com a formação de competências gerenciais. 

 

2.1 Aprendizagem no Trabalho 

 

O uso de múltiplas formas de aprendizagem é típico das organizações atuais e 

foco do interesse de diversas abordagens de aprendizagem no trabalho. A 

aprendizagem nas organizações é considerada por Bittencourt (2001) como uma 

resposta alternativa às mudanças enfrentadas pelas empresas, através das quais se 

busca desenvolver a capacidade de aprender continuamente, a partir das experiências 

organizacionais e, consequentemente, aplicar esses conhecimentos em práticas que 

contribuam para o melhor desempenho da organização, tornando-a mais competitiva.  

Como afirma Pantoja (2004), vários estudiosos apresentam dificuldade em 

definir a relação entre aprendizagem e organização de trabalho, em especial quando a 

aprendizagem é referente (se refere à aprendizagem no) ao nível da organização em 

suas duas vertentes: aprendizagem organizacional e organizações que aprendem. 

Quando a ênfase recai sobre a vertente das organizações que aprendem o foco refere-

se à descrição de sistemas, princípios e características da organização como entidade 

coletiva. A aprendizagem organizacional, por sua vez, diz respeito a “como” 

acontece a aprendizagem nas organizações, isto é, como se dão os processos de 

construção do conhecimento (Bittencourt, 2001).   

Autores como Bastos, Gondim e Loiola (2002) e Tsang (1997) salientam que a 

aprendizagem organizacional envolve ainda as habilidades, o processo de construção 

e a utilização do conhecimento, que favorecerão uma reflexão sobre as possibilidades 

concretas de ocorrência da aprendizagem. Para esses autores, a vertente das 

organizações que aprendem privilegia ações de ajuste de ferramentas metodológicas 

específicas para diagnóstico e avaliação, que permitem identificar, promover e 
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avaliar a qualidade dos processos de aprendizagem que servirão de base para a 

normalização e prescrição do que uma organização deve fazer para que a 

aprendizagem ocorra.  

A variabilidade conceitual da aprendizagem em contextos organizacionais é 

justificada, em parte, pelos seus distintos níveis de análise: individual, grupal e 

organizacional. Apesar de se admitir que há um nível de aprendizagem 

organizacional, obtido por meio da institucionalização e normalização do 

conhecimento produzido, a aprendizagem organizacional não pode prescindir da 

análise das aprendizagens individuais compartilhadas. Este é o nível de análise 

proposto nesta dissertação.  

Simon (1991, apud Pantoja, 2004) afirma que a aprendizagem é um fenômeno 

do indivíduo e somente os indivíduos aprendem. Nesse sentido, defende que a 

aprendizagem organizacional não ocorre à revelia dos indivíduos, embora a 

organização possa ser um agente promotor da transferência de conhecimento. A 

aprendizagem individual constitui-se, dessa forma, em uma condição necessária e 

importante para as aprendizagens no nível do grupo e da organização. 

 

 

2.2 A aprendizagem individual 

 

Para que se possa analisar como a aprendizagem ocorre nas organizações e no 

trabalho é preciso antes compreender o processo da aprendizagem no indivíduo e 

suas peculiaridades. 

Pantoja e Borges-Andrade (2002) definem a aprendizagem como mudanças 

que ocorrem no indivíduo e que envolvem os planos afetivo, motor e cognitivo, não 

explicados apenas pela maturação biológica. Esta definição é congruente com outras 

encontradas na literatura sobre aprendizagem humana, perfeitamente aplicável ao 

contexto do trabalho.  

Enfatizando as bases cognitivas do fenômeno, Pozo (2002) ressalta em sua 

teoria, três características prototípicas da boa aprendizagem, definindo-a como toda 

mudança duradoura, não proveniente somente de maturação biológica, que seja 

capaz de ser transferida para outras situações e tratada como conseqüência direta da 

prática realizada.  
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Nesse sentido, a aprendizagem não deve ser considerada como um produto 

exclusivamente de base biológica, cujos componentes genéticos seriam seus únicos 

determinantes. A compreensão das formas de aprendizagem, bem como a recorrência 

a explicações de base cognitiva, são ações necessárias para que se possa, 

posteriormente, desenvolver a temática das estratégias de aprendizagem, foco mais 

específico desta dissertação.  

Para Pozo (2002), a aprendizagem é constituída por um sistema em interação 

definido por sua função dinâmica e adaptativa, refletindo dois processos 

complementares - a aprendizagem associativa e a construtiva – que embora 

demandem níveis de complexidade distintos, devem ser compreendidos de modo 

integrado e indissociável. A aprendizagem associativa, mais simples, refere-se à 

percepção de regularidades do ambiente, estabelecendo seqüências de fatos e 

comportamentos que permitem ao homem viver em um mundo mais previsível e 

controlado. Pela associação, o homem é capaz de captar co-variações do ambiente 

com bastante precisão, bem como estabelecer uma relação de contingência entre os 

eventos. 

O segundo processo é a construção, que envolve processamento de informação 

mais complexo, fundamental para a organização, elaboração e reestruturação do 

conhecimento existente.  

Abbad e Borges Andrade (2004) descrevem o modelo de processamento de 

informação, afirmando tratar-se de subestruturas as quais o ambiente provê dos 

estímulos captados pelos receptores que transmitem informações retidas pelos 

registros sensoriais, transformando-as em síntese ou em padrões de informação 

reconhecíveis, de acordo com informações previamente armazenadas. Tais 

informações, armazenadas na memória sob forma de conhecimento de longo prazo, 

são retidas por um breve período de tempo na memória de trabalho. Este fluxo 

representa uma sucessão de atividades cognitivas de entrada e saída.  

A compreensão do modelo do processamento da informação é importante, 

visto que através dele é possível ter acesso às estratégias ou recursos cognitivos 

utilizados pelos indivíduos na aprendizagem do trabalho.  Além das subestruturas 

cognitivas, o sistema postula processos que se caracterizam como seqüências de 

transformações ocorridas. Tais processos cognitivos são assim denominados: 

percepção seletiva, repassagem (que auxilia no armazenamento da informação), 
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codificação, recuperação, transferência de aprendizagem, organização do 

desempenho, reforçamento, controle executivo e expectativas.  

Os processos de controle executivo e de expectativas merecem destaque pela 

sua influência direta no fluxo da informação. O controle executivo refere-se às 

capacidades humanas relativas às estratégias cognitivas por meio das quais o 

indivíduo é capaz de monitorar a própria aprendizagem. Por meio desse controle é 

possível identificar, por exemplo, os procedimentos que precisam ser revisados na 

aquisição do conhecimento. As expectativas se referem às atitudes específicas 

relacionadas aos conhecimentos a serem adquiridos pelo indivíduo, bem como aos 

ambientes aos quais estariam associados estes conhecimentos (Abbad e Borges 

Andrade, 2004 e Pantoja, 2004).  

No caso do controle executivo, alguns processos são automáticos e as tarefas 

são repetidas até que possam ser realizadas sem exigir grande atenção, visto que um 

de seus principais objetivos é alertar o indivíduo sobre as estratégias de regulação na 

mudança do comportamento, permitindo que este melhore suas deficiências de 

compreensão. Warr e Allan (1998) asseveram que os estudos, envolvendo 

especificamente as estratégias cognitivas no processamento da informação, têm 

crescido na literatura de aprendizagem, o que é evidenciado pelo aumento da 

quantidade de estudos que fazem uso de escalas de estratégias de aprendizagem.  

À medida que os contextos de produção social, política e econômica tornam-se 

mais complexos, torna-se importante a presença de profissionais competentes nas 

empresas, capazes de fazer uso de estratégias eficazes de mobilização e organização 

do conhecimento, gerando a maximização dos processos de aprendizagem.  

Ao aceitar esta suposição, o estudo das estratégias de aprendizagem utilizadas 

pelos indivíduos no contexto de trabalho se torna importante por oferecer 

informações sobre o modo como as pessoas desenvolvem suas competências 

profissionais, gerando informações úteis à elaboração de planos de desenvolvimento 

de competências mais realistas. 

 

i) Aprendizagem Informal no contexto de trabalho  

 

Existem duas modalidades de aprendizagem no trabalho: formal e informal. A 

aprendizagem formal pode ser definida como aquela que ocorre a partir de 
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programas estruturados de treinamentos ou de qualquer forma sistemática de ensino, 

contando com a presença de um instrutor e de avaliações sistemáticas do processo de 

desenvolvimento. O processo informal, entretanto, caracteriza-se por uma forma de 

aprendizagem que ocorre na prática do trabalho, nas experiências do dia-a-dia e nas 

trocas interpessoais. Ou seja, diferente do processo formal, o informal não conta com 

auxílio de um instrutor previamente designado, mas de pessoas que estabelecem e 

ajudam a resolução de problemas no contexto de trabalho.  

Ribeiro (2005) aponta haver um crescente interesse de indivíduos adultos sobre 

a aprendizagem no trabalho, seja ela formal ou informal. Mas para Mc Cauley e cols 

(1994) a maior parte dos estudos sobre a aprendizagem aborda o treinamento e os 

processos formais de aquisição de conhecimento, deixando em segundo plano as 

formas não-sistemáticas, talvez pelo fato de as organizações se ajustarem melhor a 

estruturas planejadas de aprendizagem.  

Por outro lado, um estudo realizado por Garrick (1998 apud, Boud e 

Middleton, 2003) em indústrias de construção civil aponta que as interações 

informais no trabalho são mais importantes para a aprendizagem do que os 

treinamentos formais.  

Afinada com esta mesma linha argumentativa da importância das relações 

informais no trabalho, Abbad e cols (2003) afirmam que a aprendizagem natural ou 

informal ocorre através de busca de ajuda interpessoal, observação, imitação, 

tentativa e erro, contatos informais com colegas, pares, superiores, parceiros e 

fornecedores de trabalho. A aprendizagem induzida ou formal, por sua vez, ocorre 

por meio de situações estruturadas e criadas pela organização para facilitar a 

aquisição, retenção e generalização das competências (Ribeiro, 2005).  

 Boud e Middleton (2003) afirmam que a aprendizagem informal não é 

percebida como um tipo aprendizagem dentro da organização, mas como algo que 

faz parte do trabalho. Entretanto, os estudos realizados defendem que esta é uma 

forma eficaz de aprendizagem e que ocorre com maior incidência nas trocas 

existentes nos grupos de trabalho. Por meio destas trocas informais as pessoas 

aprenderiam os processos organizacionais (procedimentos e estratégias eficazes para 

obter bom desempenho), as formas de negociação (comunicação e persuasão no 

grupo) e as maneiras de lidar com eventos atípicos (procedimentos que não fazem 
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parte dos processos organizacionais e criação de estratégias para resolução de 

problemas inesperados).  

É importante esclarecer que os estudos sobre a aprendizagem informal no 

trabalho defendem um estilo de aprendizagem natural que ocorre de modo pouco 

sistemático, respeitando o ritmo, as preferências e as características individuais, 

podendo ser mais eficaz no desenvolvimento de competências no trabalho. O uso de 

estratégias individuais de aprendizagem no trabalho pode ocorrer em contextos 

informais no qual o indivíduo é estimulado a ser ativo no papel de busca e aquisição 

do conhecimento (Beckett, 2001; Mirriam e Caffarella, 1991 apud Gotwald, 2001; 

Morais, 2000).  

O contexto informal viabiliza o trabalho com outros, a reflexão das atividades 

desenvolvidas e até mesmo a busca de ajuda em material escrito e em procedimentos 

organizacionais. Pode-se dizer que a abordagem das estratégias de aprendizagem no 

trabalho adere a uma perspectiva de aprendizagem na qual existe uma valorização do 

indivíduo como ativo e construtor de conhecimento e como capaz de exercer o 

controle sobre o que aprende. Assim, ao longo da vida o indivíduo desenvolve 

capacidades que quando plenamente utilizadas o qualificam como auto - aprendiz.    

 

ii)    Estratégias de aprendizagem no trabalho 

 

Se a aprendizagem informal se torna importante no contexto de trabalho, as 

estratégias individuais passam a merecer maior destaque, visto que a busca 

interpessoal que caracteriza a aprendizagem informal é uma das estratégias 

comportamentais mais importantes.  

Pantoja (2004) afirma que as estratégias individuais de aprendizagem são 

definidas pela maioria dos autores como o conjunto de esforços ativos empreendidos 

pelos indivíduos e direcionados à aquisição, retenção, recuperação e ao uso ou 

aplicação posterior de novas informações em diferentes contextos. A pessoa, então, é 

um participante ativo no processo de construção do conhecimento, responsável pela 

eficácia do seu aprendizado.  

 Tal suposição também é compartilhada por Pozo (2002), que ainda destaca 

que os estudos das estratégias de aprendizagem podem ter um caráter instrucional 

como proposto por Gagné (1985), uma vez que a aprendizagem de procedimentos 
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envolve não somente a aprendizagem das estratégias de planejar, tomar decisões e 

aplicar técnicas, como também a de planejar a própria aprendizagem, o que envolve 

o controle dos processos, com fins de utilizá-los de maneira mais discriminada, 

adequando-os às demandas específicas de cada contexto.  

 Na perspectiva de Weinstein e Underwood (1985, apud, Pantoja, 2004) as 

estratégias se caracterizam como diferentes competências, úteis para a efetividade da 

aprendizagem e para a retenção de informações a serem utilizadas posteriormente. A 

ênfase das estratégias como ferramentas de processamento de informação também é 

compartilhada por Holman e cols (2001) que investigam as práticas utilizadas pelos 

indivíduos para viabilizar a aquisição e o desenvolvimento do conhecimento em um 

dado contexto.  

Como se pode depreender, os autores referem-se às estratégias de 

aprendizagem como facilitadoras da aquisição e da evolução do conhecimento e 

afirmam, para fins de aprendizagem, a necessidade de adequação das estratégias a 

distintas situações e contextos, respeitando as diferenças individuais (Warr e 

Dawning, 2000).  

Apesar do interesse crescente pelas estratégias de aprendizagem, oriundo das 

diferentes disciplinas relacionadas ao estudo do trabalho, a maior parte das pesquisas 

ainda é desenvolvida na área de educação, abordando, predominantemente, o ensino 

das estratégias de aprendizagem e os efeitos de treinamentos no uso dessas 

estratégias. Pantoja (2004) destaca os estudos de Lopes (1997) e Molina (1984) que 

focalizaram os efeitos de treinamento no uso de estratégias meta-cognitivas 

associadas à leitura. Os resultados apontaram a melhoria da eficácia da aprendizagem 

como decorrente das intervenções de treinamento realizadas. Tais estudos reforçam a 

possibilidade de treino de estratégias de aprendizagem e também destacam as 

estratégias utilizadas espontaneamente pelos alunos.  

Outros estudos enfatizam os fatores mediadores do uso das estratégias e se 

apresentam como processos auxiliares e facilitadores da aprendizagem. Tais fatores 

estão relacionados a características pessoais, aspectos afetivos e emocionais. Kanfer, 

Ackerman e Heggestad (1996) realizaram estudos sobre processos de auto-regulação 

e motivação na aprendizagem, identificando a relação entre os processos auxiliares e 

as medidas das estratégias de aprendizagem obtidas.  
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Os processos de auto-regulação correspondem a comportamentos de controle 

do indivíduo dos aspectos emocionais e afetivos que podem comprometer ou desviar 

o foco da aprendizagem. A estratégia de auto-regulação, destacada pelos autores 

(Warr e Allan, 1998), está relacionada ao comportamento de controle executivo, 

abordado anteriormente na seção de aprendizagem individual, quando da 

apresentação do modelo do processamento da informação. 

Na área de trabalho, tem crescido o número de estudos interessados na 

validação de escalas de estratégias de aprendizagem. Estes estudos avançaram 

também na elaboração de taxonomias de estratégias de aprendizagem que estão 

sendo utilizadas como referenciais de análise em diversas pesquisas.  

Warr e Dawning (2000) realizaram um estudo com adultos trainees e buscaram 

correlações entre os quatro tipos de estratégias de aprendizagem e a eficácia da 

aprendizagem, quais sejam: revisão, busca de ajuda interpessoal, controle emocional 

e controle motivacional. Entretanto, as correlações identificadas foram negativas, 

visto que vários fatores emergiram como mediadores deste processo, como por 

exemplo, a ansiedade. Porém, as associações entre o uso da estratégia e a 

aprendizagem foram positivas em indivíduos com baixa ansiedade.  

Para a realização deste estudo, Warr e Dawning (2000) se basearam na 

classificação de estratégias de aprendizagem (Warr e Allan, 1998) em três grandes 

grupos: Cognitivas, Comportamentais e de Auto-Regulação. As estratégias 

cognitivas envolvem: i) revisão (procedimentos de repetição para si mesmo, sem 

reflexão, do material aprendido); ii) organização (criação de estruturas cognitivas 

para agrupamento e inter-relação dos elementos aprendidos); iii) elaboração 

(construção de conexões mentais entre o conteúdo aprendido e o conhecimento 

prévio). As estratégias comportamentais incluem: i) a busca de ajuda interpessoal 

(comportamento proativo de busca de ajuda de outros, caracterizado pela fuga da 

rotina e do prescrito); ii) busca de ajuda em material escrito (recorrência a manuais, 

padrões, procedimentos e programas de computadores na realização da tarefa); iii) 

aplicação prática (a aprendizagem acontece pelo uso do conhecimento adquirido na 

execução do trabalho). Por fim, as estratégias de auto-regulação referem-se ao: i) 

controle emocional (procedimentos preventivos da interferência de reações de 

ansiedade e outras alterações emocionais na aprendizagem); ii) controle motivacional 

(capacidade de manter a motivação mesmo quando há baixo interesse na 
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aprendizagem) e iii) monitoramento da compreensão (procedimentos de revisão dos 

comportamentos para a obtenção dos objetivos de aprendizagem com possibilidade 

de reorientação dos mesmos). 

  Holman e cols (2001) realizaram uma pesquisa com o intuito de validar uma 

escala de estratégias de aprendizagem derivada de pesquisas educacionais, no 

contexto organizacional. Participaram deste estudo 628 trabalhadores de call centers. 

As análises fatoriais, confirmatória e exploratória identificaram seis fatores 

relacionados a dois tipos de estratégias de aprendizagem: cognitivas e 

comportamentais. As estratégias cognitivas identificadas foram: i) repetição 

(repetição mental da informação da forma em que foi apresentada ao indivíduo); ii) 

reflexão intrínseca (reflexão com vistas a identificar elementos centrais componentes 

do seu trabalho, bem como criação de esquemas mentais que agrupam e relacionam 

tais elementos constituintes) e iii) reflexão extrínseca (reflexão sobre repercussões e 

conexões possíveis entre as diferentes partes componentes do sistema intra e extra-

organizacional, visando integrar tais informações na realização das atividades 

profissionais).  

 As estratégias comportamentais identificadas foram: i) busca de ajuda 

interpessoal (procedimentos de busca ativa, por parte do indivíduo, de auxílio de 

outras pessoas como pares e professores, para aumentar o seu entendimento sobre o 

material a ser aprendido, indo além do recebimento rotineiro da instrução); ii) busca 

de ajuda em material escrito (compreende a pesquisa e localização pelo indivíduo de 

informações em documentos, manuais, programas de computador e outras fontes não 

sociais) e iii) aplicação prática (refere-se às tentativas do aprendiz de colocar em 

prática os próprios conhecimentos enquanto aprende). 

Como visto, no campo dos estudos organizacionais, as estratégias de 

aprendizagem têm despertado o interesse de pesquisadores. Entretanto, tais estudos 

necessitam de avanço teórico-metodológico para que possam oferecer contribuições 

no campo de gestão de competências, com ênfase nos processos de formação e 

desenvolvimento de habilidades no contexto de trabalho.   

Apesar de algumas iniciativas de pesquisas sobre esta temática, ainda existem 

lacunas relacionadas à investigação de como estas estratégias de aprendizagem são 

utilizadas no ambiente de trabalho e de como se relacionam com o desenvolvimento 
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de competências, especialmente no nível gerencial, que é o foco principal desta 

dissertação.   

Torna-se oportuno esclarecer que, a partir da análise das taxonomias 

disponíveis para fins do estudo realizado nesta dissertação, optou-se por utilizar a 

taxonomia de Warr e Allan (1998), por ser considerada mais abrangente ao abarcar 

aspectos cognitivos, comportamentais e também afetivos do processo de 

aprendizagem em contextos de trabalho. Diante disso, entende-se que dado o papel 

estratégico desempenhado pelo gerente como mediador de relações humanas no 

trabalho, os aspectos emocionais se tornam essenciais e, portanto, deveriam ser 

incluídos neste estudo.  

 Caminhando para a finalização deste capítulo será abordada a seguir a 

aprendizagem no contexto gerencial, discorrendo sobre os fatores que participam 

deste processo e sua relação com a formação de competências gerenciais. 

 

 

iii)  Aprendizagem Gerencial 

 

Grande parte das produções sobre aprendizagem gerencial provém de fora, do 

campo da Psicologia e da Pedagogia Os estudos mais recentes desta temática estão 

localizados em disciplinas da engenharia de produção e administração. Tais estudos, 

realizados nos últimos quatro anos, objetivaram a compreensão de como os gerentes 

aprendem, tomando como base investigações acerca de como se processa a 

aprendizagem em adultos.  

Alguns autores (Morais, 2000 e Gottwald, 2001) valorizam em suas produções 

o processo reflexivo e sua relação com aspectos comportamentais na criação de 

estratégias para aprender. No campo da psicologia, os poucos estudos que existem se 

referem a como os indivíduos aprendem no trabalho. Os estudos de Ribeiro (2005) e 

Pantoja (2004) focam a aprendizagem informal e mais especificamente as estratégias 

informais de aprendizagem no trabalho, mas não tratam da aprendizagem de 

gerentes.  

Além disso, a aprendizagem informal ainda não ganhou destaque na 

compreensão do comportamento gerencial. Em relação a esta questão, Grohmann 

(2004) afirma que a aprendizagem gerencial vem sendo confundida com a 
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aprendizagem organizacional em muitos estudos do campo, pelo papel estratégico 

que o gerente ocupa nas organizações de trabalho.  Tal idéia estaria ancorada na 

noção de gerente como controlador de procedimentos organizacionais, organizador 

das estratégias e coordenador de metas, distanciando-o do processo prático e 

acelerado, característico do seu cotidiano. 

A aprendizagem gerencial refere-se a um tipo de aprendizagem que ocorre no 

nível do indivíduo e está relacionada à aquisição de conhecimentos de práticas de 

gestão organizacionais que caracterizam as funções gerenciais. A aprendizagem dos 

gerentes pode ser considerada estratégica para as organizações, visto que os mesmos 

são percebidos como promotores da mudança e difusores do conhecimento, 

facilitando o compartilhamento da aprendizagem no âmbito organizacional.    

A relação entre a aprendizagem organizacional e o desenvolvimento de 

competências gerenciais está presente na literatura desde o início da década de 1980, 

quando começaram a emergir mudanças nas práticas de gestão, dentre as quais, a dos 

processos de qualidade, cultura de aprendizagem e empowerment. Estas mudanças 

provocaram o redesenho das competências gerenciais (individuais) na medida em 

que também foram modificadas as competências funcionais (dos grupos ou áreas de 

atuação gerencial) (Ruas, 2005). Assim, as mudanças no contexto organizacional 

lançaram desafios às estratégias de negócio, impondo uma revisão das competências 

organizacionais e gerenciais.  

Na visão de Beckett (2001) as mudanças nas competências gerenciais 

requeridas se refletiram nas ¨vias¨ de aprendizagem no ambiente de trabalho, 

caracterizadas por processos formais e informais de aquisição de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Muitas organizações iniciaram um movimento no sentido de 

capacitar os seus gerentes para lidar com os novos desafios impostos pela introdução 

das novas práticas de gestão. Entretanto, tais programas de capacitação não foram 

suficientes para tornar o gerente competente em relação a estes novos desafios.  

Tais competências só vieram a ser adquiridas, segundo Bittencourt (2005), 

mediante tentativa e erro e através do relacionamento com colegas de trabalho mais 

experientes, colocando em destaque o papel da aprendizagem informal na formação 

gerencial, sobretudo sua contribuição para o desenvolvimento de competências que 

estejam condizentes com as reais necessidades do negócio.  
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Assim, o processo de aprendizagem gerencial vem sendo investigado nos 

estudos organizacionais, com atenção especial para as principais formas de 

aprendizagem dos gerentes. O que se tem destacado é o caráter situado, vivencial e 

relacional do desenvolvimento gerencial que contribui para a formação das 

competências mais importantes para atender às demandas funcionais. Nesse sentido, 

tais competências seriam resultantes de uma trajetória de aprendizagem, 

caracterizada pelo exercício cotidiano das atividades de gestão não rotineiras, que 

impõem ao gerente a necessidade de decidir rapidamente e de participar ativamente 

da escolha de caminhos que considere importantes para o cumprimento das metas.  

 Atualmente, as produções sobre aprendizagem gerencial estão sustentadas em 

concepções equivocadas das atribuições e funções de um gerente, sendo necessárias 

pesquisas que explorem as atividades cotidianas de trabalho e que esclareçam a 

forma como as competências gerenciais são colocadas em prática. 

Sobre as formas de desenvolvimento gerencial, Beckett (2001) destaca que os 

gerentes aprendem através de experiências práticas de tomadas de decisão em 

situações bastante dinâmicas. Além disso, eles são levados a interagir com 

profissionais de diferentes áreas de conhecimento, reforçando a idéia de que bons 

resultados são alcançados pelas trocas multidisciplinares e pela observação da 

experiência de outros. Segundo Motta (1997), a educação formal enfatiza modelos 

racionais de decisão e habilidades técnicas, distorcendo a habilidade do gerente em 

aprender enquanto ganha experiência no trabalho 

Para Argyris (1993), acreditar que a aprendizagem gerencial ocorre 

exclusivamente através de suporte teórico é um equívoco. A aprendizagem gerencial 

é concretizada na solução de problemas cotidianos e na aplicação prática do trabalho. 

Neste sentido, Ruas (2005) destaca que ainda existem lacunas entre as competências 

desenvolvidas nos treinamentos, os processos formais de aprendizagem e as 

competências que são realmente importantes para a organização. Isso ocorre não 

somente pela influência de mitos gerenciais, como também pelo fato de as 

organizações privilegiarem processos sistemáticos de aprendizagem, não valorizando 

vias informais do próprio contexto gerencial, que podem contribuir mais eficazmente 

para a formação das competências gerenciais estratégicas.  

Moraes (2000), em seus estudos da aprendizagem gerencial, conclui que o 

gerente competente é aquele que faz uso cotidiano de reflexões sobre situações 
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passadas para tomar decisões em relação ao futuro. Além disso, a própria prática 

gerencial, orientada para a superação de obstáculos e desafios impostos pela 

mudança, contribui eficazmente para a preparação do gerente na sua área de atuação. 

Segundo Leite, Godoy e Antonello (2006), um gerente aprende em situações 

nas quais comportamentos tradicionais e rotineiros já não correspondem mais ao 

necessário para atingir as metas de bom desempenho individual ou organizacional. 

Em um estudo realizado pelas referidas autoras sobre o aprendizado da função 

gerencial, conclui-se a favor da relação entre as formas de aprender de um gerente e 

a aprendizagem implícita descrita por Pozo (2002).  

Nesta forma de aprendizagem, o processo ocorre de forma não intencional e 

algumas vezes não consciente e fora do ambiente formal.  Nesta mesma direção, 

Takeuchi e Polanyi (1997, apud Leite e cols, 2006) definem que o conhecimento 

implícito é aquele que ocorre em ambientes informais e cujo conteúdo é pessoal, 

específico e não facilmente codificado. Além disso, cita-se também a aprendizagem 

como um processo resultante de experiências decisórias anteriores e da observação 

de outros em situações semelhantes. O processo de interação e compartilhamento de 

informações parece prática usual identificada neste estudo. 

Ainda destacando a contribuição da aprendizagem informal na formação do 

gerente, Ruas (2001) afirma que a apropriação das práticas gerenciais é obtida por 

tentativa e erro, num processo de experimentação de procedimentos, definição e 

redefinição de regras a todo instante. Internalizar estratégias eficazes de gestão 

significa, muitas vezes, considerar que o domínio da aprendizagem destes métodos 

pode, em muitos casos, ser implícito e não sistemático.  

Alguns autores da literatura de aprendizagem organizacional e de práticas 

gerenciais (De Geus, 1998; Argyris, 1996; Kolb, 1997 e Garvin, 1993 apud Ruas, 

2001) citam atividades e projetos organizacionais que oportunizam a aprendizagem 

gerencial, sendo eles: planejamento e planejamento estratégico, solução de 

problemas, implantação de uma nova estratégia de gestão, desenvolvimento de um 

projeto de novo produto e benchmarking (aprendizagem com outros). Tais atividades 

e projetos caracterizam um estilo de aprendizagem vivencial, conduzida pelo próprio 

gerente. 

O gerente, então, não é somente requisitado em seu domínio técnico, mas 

também no domínio humano e na gestão de práticas de trabalho. Segundo Quinn e 
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cols (2005), tais domínios de gestão de pessoas e de gestão de processos têm se 

destacado na realidade gerencial, o que pode justificar a eficácia de práticas 

informais de aprendizagem como o relacionamento com outros e o aprender fazendo. 

O domínio técnico seria então entendido como um suporte para o exercício das 

funções gerenciais, tendo sua importância no planejamento dos projetos e na 

avaliação dos resultados do gerente. 

Segundo Moraes (2000), alguns pesquisadores das práticas gerenciais têm 

questionado a formação gerencial por não fomentar o desenvolvimento de 

habilidades reflexivas, necessárias para aplicação prática em contextos de trabalho. 

Ademais ressaltam que os maiores ganhos de aprendizagem provêm de resultados da 

prática no ambiente de trabalho e não da educação formal, especialmente porque esta 

última enfatiza modelos racionais de decisão e habilidades técnicas, desconsiderando 

que o gerente aprende à medida que ganha experiência em seu trabalho. 

Beckett (2001) destaca que a aprendizagem gerencial tem se aproximado da 

concepção de aprendizagem orgânica que integra as noções de pensar, sentir e agir 

no trabalho. Tal aprendizagem é caracterizada por uma consciência do gerente do 

que está sendo aprendido e pode ser evidenciada em práticas como: 

• Mentoria ou coaching: há um auto-envolvimento do gerente pela 

preocupação em adequar as suas habilidades à realidade da sua área de 

trabalho. 

• Desenvolvimento de Projetos: caracteriza-se pelo aprendizado na relação com 

pessoas que já executaram projetos semelhantes ou com gerentes mais 

experientes. 

 

 Nessa perspectiva, a consciência das vias de aprendizagem se dá pela reflexão 

do ‘como fazer’ para alcançar os objetivos da área de gestão. Pode-se conceber então, 

que a aprendizagem deve ser um processo de mobilização de sentimentos e 

pensamentos para a realização de tarefas específicas.  

 Destaca-se, então, o conceito de aprendizagem situada, que envolve variáveis 

específicas do contexto de trabalho do gerente. Nesta direção, em cada área de 

gestão, algumas competências específicas vão sendo desenvolvidas pelos gerentes, à 

medida que eles são requisitados a resolver problemas relacionados à sua área, a 

recorrer a outras pessoas e a usar procedimentos específicos (Beckett, 2001). 
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 Moraes e Bittencourt (2006) afirmam que conhecimentos, habilidades e 

atitudes desenvolvidos em circunstâncias anteriores, constituem as bases de 

competências para oferecer respostas em situações não rotineiras e imprevisíveis. 

Para tanto, os recursos de conhecimento acionados buscam similaridades entre 

situações atuais (demandas novas) e as anteriores (ações exitosas no passado). Nessa 

direção, se o elenco de competências adquiridas dá conta da situação inesperada, 

avança-se no processo de aprendizagem.  

As autoras supracitadas complementam afirmando que ao se considerar que a 

competência se forma a partir da mobilização de recursos para a obtenção de um 

resultado, deixa-se subentendida a crença de que existe algo que pode ser construído, 

aperfeiçoado e corrigido. A gestão por competência então, dá espaço a uma 

aprendizagem autodirigida e não relacionada apenas a programas formais de 

desenvolvimento.  

Pode-se depreender também a importância do suporte organizacional no 

incentivo a atitudes autônomas na aprendizagem, facilitando a mobilização de 

recursos inerentes à área de atuação do gerente. Nesse sentido, a habilidade da 

empresa de se organizar como um sistema de aprendizagem contribui para construir 

uma estratégia mais dinâmica e condizente com a atual característica do cenário 

competitivo. Essa perspectiva defende a idéia de que a estratégia organizacional é 

definida a partir da aprendizagem pela experiência, na qual as competências 

gerenciais exercem papel fundamental (Moraes e Bittencourt, 2006).  

Em relação a esta ultima questão, algumas pesquisas realizadas no campo da 

aprendizagem gerencial relacionam a eficácia das estratégias organizacionais às 

competências gerenciais formadas no seu contexto de trabalho. À proporção que 

modificam os contextos e, conseqüentemente, as estratégias organizacionais, 

modificam-se também as competências necessárias.  

Em um estudo realizado por Moraes e Bittencourt (2006), a valorização da 

trajetória construída na própria organização parece ter sido fundamental para a 

seleção e aperfeiçoamento do gerente. Nesta investigação, constatou-se que os 

gerentes aprenderam não apenas como ‘ser gerente’, como também precisaram 

assimilar o impacto das mudanças estratégicas sobre seu conjunto de competências. 

Pode-se então destacar que em cada momento de evolução da estratégia 

organizacional surgem novas demandas que exigem a mobilização de diferentes 
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competências gerenciais. A aprendizagem, então, é um fator inerente à realização do 

trabalho e ocorre no momento da mudança, através da prática e de tentativas de 

ajustamentos constantes aos novos contextos de trabalho.  

 A aprendizagem gerencial informal também é valorizada na literatura, visto o 

destaque dado ao uso da intuição e da criatividade pelo gerente. A natureza 

fragmentada do trabalho gerencial, como relatado por Mintzberg (1986) reflete 

estratégias de aprendizagem que funcionam a despeito da concentração e do controle 

rígido da função. O gerente, como um grande articulador e comunicador, aprende 

com os colegas na medida em que pratica sua gestão e recorre a manuais e 

procedimentos, quando conhecimentos adicionais se tornam necessários. O contexto 

caracterizado pela presença de eventos inesperados, reuniões para solucionar 

problemas emergentes e conflito interpessoal desenham um ambiente rico para 

aprender, no qual os gerentes desenvolvem estratégias no momento em que a 

situação acontece e, ao avaliarem a eficácia de sua ação a repetem em situações 

posteriores similares. 

Segundo Grohmann (2004), o trabalho gerencial apresenta algumas 

características que valorizam a reflexão no exercício da prática, mas em muitas 

situações os gerentes devem ser receptivos à ajuda de outros. O autor também 

destaca que a pressão para o desempenho dificulta o processo reflexivo, fazendo com 

que o gerente recorra a atalhos de solução de problemas como estratégia para atingir 

as metas eficazmente.   

Uma outra questão relacionada à aprendizagem gerencial é a presença da 

dimensão afetiva, pouco citada pelos estudos nesta área. Muitos gerentes mobilizam-

se afetivamente no momento da resolução de problemas, oscilando entre ansiedade e 

autocontrole, motivação e insatisfação. Estes aspectos emocionais estão 

constantemente presentes na realidade gerencial, em função da pressão característica 

do trabalho, da necessidade de gerenciar pessoas e das situações inesperadas e 

constantes que desafiam a sua realidade. 

Os estudos sobre aprendizagem no trabalho incluem a dimensão afetiva, sobretudo as 

pesquisas da aprendizagem informal, na qual o indivíduo faz uso de estratégias para 

solucionar problemas do dia-a-dia de trabalho. Como já dito anteriormente, Warr e 

Downing (2000) se apresentam entre os autores que destacaram em seus estudos as 

estratégias de aprendizagem de controle emocional. Tais estratégias foram definidas 
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como estratégias auto-regulatórias e envolvem as estratégias de controle emocional 

(tentativa de evitar ansiedade e de prevenir falhas de concentração), o controle 

motivacional (tentativa de manutenção da motivação apesar das condições 

desfavoráveis), e, por fim, o monitoramento da compreensão (procedimento de 

verificar se as metas organizacionais estão sendo atingidas e de modificar o 

comportamento, se necessário). 

Torna-se importante considerar as emoções no contexto gerencial, porque há 

situações e circunstâncias inesperadas que fazem com que o gerente seja levado a 

elaborar estratégias de autocontrole para evitar que aspectos emocionais prejudiquem 

o seu desempenho no trabalho. Warr e Downing (2000) destacam tais estratégias 

emocionais, considerando que o processo de aprendizagem envolve uma dimensão 

afetiva e de mobilização. Este argumento pode refletir a interface entre competência 

e aprendizagem, visto que as competências envolvem, na mobilização de seus ativos, 

um processo de internalização de atitudes (dimensão afetiva da competência).  

Mc Cauley e cols (1994) afirmam que as pesquisas que investigam os 

processos de aprendizagem de gerentes têm descoberto a eficácia dos processos 

informais. Este tipo de aprendizagem requer que os gerentes elaborem suas próprias 

conclusões a partir das experiências, tornando-as procedimentos aplicáveis em 

situações futuras. 

**Baseados na investigação das experiências de gerentes no trabalho, Mc Call 

e cols (1988) identificaram um conjunto de lições aprendidas e que podem ser 

categorizadas em cinco grandes grupos: organização de agendas de trabalho, 

construção de relacionamentos, valores básicos, temperamento executivo e insight. A 

organização de agendas está relacionada a lições de controle e monitoria do processo 

de aquisição de habilidades, além de conhecimentos técnicos do negócio que 

permitem o gerente avaliar a viabilidade da direção de uma equipe ou de um projeto.  

O grupo de lições de construção de relacionamentos reflete o trabalho com 

outras pessoas partindo da premissa de que algumas habilidades emergem da relação 

com outros, através da internalização de diferentes pontos de vista. Os valores 

básicos estão relacionados à aprendizagem da postura gerencial ou ao 

comportamento de um gerente; ao temperamento executivo, que se refere às 

qualidades pessoais necessárias para lidar com as demandas e ambigüidades da vida 
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executiva; e, por fim, ao insight que está relacionado a uma aprendizagem que ocorre 

através da autoconsciência. 

Dessa forma, aprendizagem informal por meio de relacionamento com os 

colegas, compartilhamento de experiências e aconselhamento através dos mais 

experientes tem sido destacada em muitas abordagens como relevante fonte de 

aprendizagem. Os gerentes vêem nessas fontes de aprendizagem informais uma 

referência de como agir quando novas situações se apresentam no cotidiano do 

gerenciamento 

As formas de aprendizagem gerencial e as competências gerenciais 

relacionadas às práticas de gestão que constituem o objeto de estudo desta 

dissertação levam em conta a compreensão da realidade de trabalho gerencial e as 

estratégias utilizadas pelos gerentes para vencer os desafios do cotidiano de trabalho. 

 Com o objetivo de apresentar uma síntese do que foi visto nos capítulos 

teóricos que compõem esta dissertação, destacamos que inicialmente foi discutido o 

conceito de competência de modo geral para depois situá-lo no contexto da realidade 

gerencial, visto ser o gerente o nosso foco de interesse. Em seguida, foram 

apresentados alguns modelos de competências, deixando transparecer a diversidade 

de perspectivas que caracteriza o campo, chamando a atenção para o modelo que foi 

considerado mais abrangente e, portanto, usado como base nesta dissertação.   

No segundo capítulo teórico desta dissertação discutiu-se a aprendizagem no 

nível individual e o uso de estratégias de aprendizagem no trabalho, destacando os 

processos informais da aprendizagem gerencial.  

O capítulo subseqüente apresenta o modelo teórico que serviu de base para a 

análise do estudo desta dissertação e oferece esclarecimentos de que modo foram 

relacionados os conceitos de competência e estratégias de aprendizagem gerencial.  
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3 - MODELO  TEÓRICO DE ANÁLISE 
 
 
O objetivo deste capítulo é apresentar de que modo estamos relacionando as 

categorias de análise desta dissertação, explicitando os conceitos de domínio de 

competências e estratégias de aprendizagem no nível gerencial. Primeiramente, será 

abordada a questão dos domínios de competências para, em seguida, serem definidas 

as estratégias de aprendizagem e a perspectiva teórica a ser utilizada como 

referencial para a presente dissertação.  

 
3.1 Domínios de competências gerenciais  
 
 
Nesta dissertação trabalhou-se com o conceito de domínio de competências 

gerenciais, que pode ser entendido como um conjunto reduzido de competências, 

agrupadas por afinidades. Uma vez definido o conceito de domínio como assunto 

deste trabalho, procurou-se identificar na literatura disponível um modelo de 

competências gerenciais que pudesse servir de base para a investigação das 

estratégias de aprendizagem utilizadas pelos gerentes para desenvolver suas 

competências.  

Como pôde ser inferido do capítulo teórico sobre competências gerenciais 

(capítulo I), estas compreendem um campo de investigação caracterizado pela 

existência de diversos modelos de compreensão que se apóiam nos requisitos da 

função e no papel gerencia1. As descrições dos atributos gerenciais presentes em 

muitos desses modelos são semelhantes, embora os autores tenham desenvolvido 

taxonomias distintas com o intuito de compreender os domínios ou a ênfase das 

competências que sugerem ações gerenciais no contexto de trabalho.  

Embora o modelo de Quinn e cols (2005) tivesse servido de fundamento para o 

presente trabalho, o modelo de análise teórico de domínio de competências usado 

nesta dissertação foi definido com base em uma análise de Cluster, resultante de uma 

pesquisa prévia realizada com setenta e seis gerentes, que constituiu uma das etapas 

iniciais desta dissertação. Nesta etapa foi investigada a freqüência de uso de vinte e 

três competências gerenciais, extraídas da revisão da literatura. Foi privilegiado o 

modelo que ora será apresentado, em detrimento do de Quinn e cols (2005). Neste 

processo, a avaliação comparativa dos dois modelos foi submetida a nove juízes 
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especializados, sendo cinco deles gerentes de nível médio de organizações de 

diferentes setores da economia (bancário, construção civil e industrial) e os outros 

quatro, estudiosos e pesquisadores do tema. Os juízes optaram pelo modelo extraído 

da análise fatorial do estudo empírico e não pelo modelo de Quinn e cols (2005), o 

que será explicado com mais detalhes no capítulo de Método.   

O referido modelo de competências gerenciais extraído de análise fatorial 

contempla três domínios: domínio de gestão e planejamento de processos de trabalho; 

domínio do conhecimento técnico; domínio de gestão de pessoas, conforme detalhados 

abaixo: 
 
1) Domínio da gestão e planejamento de processos: agrupa competências 

relacionadas ao planejamento da produção, análise crítica de informações e capacidades 

de comunicação da missão, visão e valores da empresa;  

2) Domínio de gestão de pessoas: agrupa competências relacionadas às 

capacidades de lidar com pessoas, tais como perceber os diferentes interesses e 

necessidades envolvidos no trabalho, administrar conflitos através de negociação de 

acordos entre os envolvidos e viabilizar condições de ajuste às mudanças que possam 

emergir. 

3) Domínio de conhecimento técnico: agrupa competências relacionadas ao 

conhecimento técnico de ferramentas de planejamento, avaliação e levantamento de 

necessidades de treinamento. 

Buscaram-se, então, as relações entre cada um destes três domínios de 

competências e as estratégias de aprendizagem do gerente.  

 
3.2 Estratégias de aprendizagem  
 
A definição de estratégias de aprendizagem que foi utilizada como referência 

para este trabalho está em acordo com a apresentada por Pantoja (2004). Para esta 

autora, as estratégias de aprendizagem compreendem atividades de processamento 

da informação facilitadoras da aquisição, retenção, recuperação e uso posterior das 

informações e englobam comportamentos empreendidos pelos indivíduos e 

direcionados para a aprendizagem. Nessa perspectiva, o indivíduo pode utilizar 

estratégias distintas em diferentes contextos.  

Os estudos de estratégias de aprendizagem desenvolveram algumas taxonomias 
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no contexto de validação de escalas de medidas para as mesmas. A classificação 

apresentada por Holman e cols (2001) é a mais recente no campo dos estudos 

organizacionais e vem sendo utilizada como referência nestas pesquisas. Tal 

taxonomia divide as estratégias de aprendizagem apenas em dois grandes grupos: 

cognitivas e comportamentais. O modelo de Holman e cols (2001) é respaldado nas 

pesquisas de Warr e Allan (1998) que apresentam um modelo de classificação mais 

abrangente: além de abordar as estratégias cognitivas e comportamentais, considera 

as estratégias de auto-regulação. As estratégias de auto-regulação compreendem 

processos de controle de fatores emocionais, de motivação e ansiedade que podem 

interferir no processo de aprendizagem. Justamente por sua abrangência ao incluir os 

aspectos emocionais que consideramos como fundamental na aprendizagem 

gerencial, a taxonomia de Warr e Allan (1998) foi utilizada no presente estudo. 

 Segundo Warr e Allan (1998) a dimensão cognitiva compreende as seguintes 

estratégias: 

Organização: processo anterior à reprodução e que compõe a estrutura mental 

que agrupa e interrelaciona os elementos do conhecimento. 

Elaboração: Examina as implicações e constrói conexões mentais entre o 

material a ser aprendido e o conhecimento existente. Isso permite algumas vezes a 

modificação da estrutura de conhecimentos prévios. 

Reprodução - Procedimento de repetir para si mesmo o material que está 

sendo aprendido. Não envolve reflexão sobre o significado do material, nem sua 

alteração, nem a visão de como ele poderia estar relacionado com outro material.  

 

Na dimensão comportamental estão envolvidas as seguintes estratégias:  

 
Busca de Ajuda Interpessoal- Procedimentos de busca ativa, por parte do 

indivíduo, de material a ser aprendido, indo além do recebimento rotineiro da 

instrução.  

Busca de Ajuda em Material escrito - Compreende a pesquisa e localização 

pelo indivíduo de informações em documentos, manuais, programas de computador e 

outras fontes não sociais de conhecimento.  

Aplicação Prática - Refere-se às tentativas do aprendiz de colocar em prática 

os próprios conhecimentos enquanto aprende.  
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Por último, a dimensão de auto-regulação está relacionada às seguintes 

estratégias: 

 

Controle Emocional: refere-se a procedimentos de controle da ansiedade e 

falhas de concentração. 

Controle Motivacional: procedimentos de manutenção da motivação e 

atenção no trabalho. 

Monitoria da compreensão: procedimentos de verificar se as metas de 

aprendizagem estão sendo alcançadas, modificando o comportamento, se necessário. 

 

Apesar de terem sido identificados estudos direcionados para a investigação das 

estratégias de aprendizagem, as relações entre estratégias de aprendizagem e domínios 

de competências não parecem ter sido exploradas no campo de estudo da aprendizagem 

no trabalho e do desenvolvimento gerencial. O estabelecimento de relações mais 

específicas entre o uso de determinadas estratégias e um dado domínio de competência 

torna-se viável pelo próprio caráter dinâmico do conceito de competência (capacidade de 

mobilização de conhecimentos, habilidade e atitudes na realização de uma tarefa).  

Dado o exposto, o objetivo geral desta dissertação é relacionar o uso de estratégias 

de aprendizagem no trabalho aos domínios de competências gerenciais utilizados nas 

atividades de gerentes de nível médio (que atuam entre os níveis estratégico e 

operacional). Tal objetivo geral mantém relações com os seguintes objetivos específicos:  

  
i) Identificar as principais competências gerenciais de cada domínio utilizadas 

pelos gerentes 

ii) Buscar relações entre atividades gerenciais e competências mobilizadas 

iii) Avaliar se as estratégias de aprendizagem variam conforme a área de 

atuação gerencial e as atividades gerenciais; 

iv) Oferecer subsídios para programas de desenvolvimento gerencial.  

 

O modelo de análise teórico proposto nesta dissertação (Figura 3) relaciona 

dois constructos: domínios de competências gerenciais e estratégias de aprendizagem 

no trabalho. Os domínios de competências correspondem aos diferentes 

agrupamentos de competências gerenciais com orientações específicas e relacionadas 
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ao exercício das atividades de um gerente. Presume-se que os gerentes utilizam estes 

domínios de competências em seus contextos de trabalho, podendo ocorrer 

variações no seu grau de uso.  

 

Figura 2: Modelo teórico de análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As estratégias de aprendizagem estão assim classificadas: cognitivas, 

comportamentais e de auto-regulação. A suposição é a de que as estratégias variem 

conforme o domínio de competências, as atividades gerenciais e a área técnica de 

gestão. A pressuposição dessa variação deve-se ao fato de que áreas técnicas 

diferentes são caracterizadas por processos de trabalho diferentes, que envolvem 

atividades com natureza específica, o que levaria o gerente a fazer uso de formas 

diferentes de aprender, adequadas a estas características. 

Certamente, este trabalho não só contribuirá para a identificação de insumos 

voltados para o desenvolvimento gerencial, como também auxiliará na compreensão 

das formas que facilitam este processo nas organizações de trabalho.  
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4 - MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO 
 
 
A presente investigação foi realizada em três etapas. A primeira delas teve por 

objetivo a identificação de domínios de competências gerenciais, tomando como base 

a comparação de dois modelos, um já disponível na literatura (Quinn e cols, 2005) e 

outro construído a partir de pesquisa empírica realizada junto a gerentes que 

registraram em uma escala a freqüência de uso de competências em seu cotidiano de 

trabalho. A segunda etapa foi caracterizada pela avaliação comparativa dos dois 

domínios propostos, tendo como juízes acadêmicos e gerentes de três níveis 

hierárquicos distintos. Tal etapa foi de fundamental importância na definição do 

modelo de competências que serviu de base para este estudo. A terceira e última 

etapa foi realizada por meio de entrevistas individuais em que se buscou identificar 

as competências utilizadas, as atividades gerenciais realizadas e as estratégias de 

aprendizagem utilizadas pelos gerentes para desenvolver suas competências.    

 

4.1 Etapa 1 – Identificação de competências gerenciais e domínios. 

 

 Esta etapa da pesquisa iniciou-se a partir da revisão de literatura que teve por 

objetivo identificar as competências gerenciais percebidas como mais importantes. 

Esta revisão foi realizada a partir de um mapeamento de artigos nas bases de dados 

da CAPES, Psycoinfo, Proquest e Sage, com foco nos requisitos de competências 

gerenciais e no perfil gerencial de livros que tinham como temática central 

competências, dissertações e teses de universidades, consideradas referências neste 

campo. Este amplo mapeamento permitiu identificar vinte e três competências 

gerenciais (Quadro 2) consideradas como características do perfil gerencial atual.   

Quadro 2 – Descrição das 23 competências gerenciais da literatura 

COMPETÊNCIA DESCRIÇÃO 
Comunicação da visão 
organizacional 

 

Capacidade de transmitir de forma clara e persuasiva a missão, 
visão e valores organizacionais aos demais membros da empresa 

Estabelecimento de metas e 
objetivos   

 

Capacidade de formular planos organizacionais, metas e objetivos 
específicos, bem como estabelecer prazos viáveis para o cumprimento 
dos mesmos. 

Planejamento e organização Capacidade de planejar e organizar as atividades, em 
conformidade com as demais áreas de gestão e as estratégias 
organizacionais. 

 
Orientação para Resultados Capacidade de motivar e propiciar condições do empregado 

desenvolver a tarefa e alcançar seus dos resultados. 
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Gerenciamento do Tempo e Stress Capacidade de lidar com a pressão de tempo na organização das 
atividades, monitorando compromissos, estabelecendo prioridades e 
equilibrando demandas concorrentes não provocando danos à saúde 
física ou psicológica de si mesmo e da equipe gerenciada  

 
Monitoramento do desempenho 
individual   

Capacidade de acompanhar o desempenho das pessoas que 
fazem parte da sua equipe, identificando possíveis problemas que 
possam trazer prejuízos ao alcance das metas estabelecidas. 

 
Gerenciamento do desempenho e 
processos coletivos 

Capacidade de avaliar o desempenho das equipes de trabalho e 
de estabelecer indicadores eficazes de avaliação. 

 
Análise crítica das informações 

 
Capacidade de avaliar as informações disponíveis, articulando-as 

com a execução da sua tarefa e as demais áreas da organização. 
 

Gerenciamento de projetos   
 

Capacidade de planejar, estruturar, alocar recursos e estabelecer 
metas relativas à execução de um projeto, monitorando – o 

 
Planejamento do trabalho 

 
Capacidade de descrever, organizar atividades e alocar pessoas e 

recursos para a execução das tarefas. 
 

Gerenciamento multidisciplinar 
 

Capacidade de considerar conhecimentos técnicos das diferentes 
áreas da organização no desenvolvimento de projetos e de perceber de 
que forma os resultados obtidos na área da gerência poderia afetar as 
demais áreas da organização e vice-versa. 

 
Compreensão de si mesmo e dos 
outros 

 

Capacidade de perceber e compreender as diferentes reações, 
necessidades e interesses de si e dos outros. 

 
Comunicação eficaz   

 
Capacidade de informar, persuadir e motivar as pessoas, 

transmitindo precisamente as informações recebidas de outros. 
 

Desenvolvimento dos empregados  
– 

 

Capacidade de delegar, identificar necessidades de 
aprimoramento das habilidades e conhecimentos, oferecer oportunidades 
de treinamento e avaliar desempenho dos empregados. 

 
Administração de Conflitos 

 
Capacidade de identificar o conflito e administrá-lo de forma a 

gerar resultados positivos para a organização. 
 

Constituição de equipes   
 

Capacidade de planejar, estruturar e de treinar grupos de alto 
desempenho, de solução de problemas e de execução da tarefa. 

 
Uso do processo decisório 
participativo   

 

Capacidade de discernir situações nas quais a tomada de decisão 
permite envolver a participação dos empregados. 

 
Pensamento criativo   

 
Capacidade de associar idéias conhecidas transformando-as em 

novas combinações e relações. 
 

Convívio com a mudança 
 

Capacidade de adaptar-se a mudanças inesperadas no contexto 
de trabalho, viabilizando condições para o ajuste dos demais 
empregados.  

 
Gerenciamento da mudança   Capacidade de identificar necessidades de mudança e de planejar 

o seu processo de implementação. 
 

Construção e manutenção de 
acordos e compromissos   

 

Capacidade de estabelecer parcerias e mantê-las no exercício da 
gerência, honrando compromissos com colegas e subordinados. 

 
Apresentação de idéias Capacidade de expor opiniões publicamente de forma clara. 

 
Negociação de acordos e 
compromissos 

Capacidade de negociar acordos de forma benéfica para a 
organização, utilizando-se de critérios objetivos e administrando os 
conflitos que possam emergir. 
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 A partir das vinte e três competências listadas, o próximo passo foi avaliar se 

elas eram realmente utilizadas pelos gerentes no seu cotidiano de trabalho. Para tal, 

foi construído um instrumento de investigação (Anexo 1) para que os gerentes 

avaliassem, com base em uma escala de 4 pontos tipo Likert, a freqüência com que 

usavam cada uma das vinte e três competências. 

O objetivo foi inferir um número reduzido de domínios que agrupasse por 

afinidade estas vinte e três competências.  Tal simplificação facilitaria estabelecer 

relações entre os domínios e as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos gerentes, 

foco de interesse principal desta dissertação.  

Os participantes desta etapa da pesquisa foram caracterizados por gerentes de 

nível médio de organizações de diferentes segmentos do mercado. Participaram 

setenta e seis gerentes de nível médio de duas organizações de setor secundário, uma 

organização do setor público, duas estatais e gerentes participantes de cursos de 

MBA (Master Business Administration) de três universidades. Os gerentes de nível 

médio foram escolhidos em função do papel estratégico que ocupam nas 

organizações de trabalho. Partimos da suposição de que suas funções de mediador e 

articulador entre níveis de planejamento e operação contribuem para promover a 

aprendizagem no trabalho (Grun, 1990). 

Foi feito um contato inicial, via telefone e e-mail, com as organizações e cursos 

localizados na região metropolitana de Salvador e Pólo Petroquímico de Camaçari. 

Vale destacar que foi anexada ao instrumento uma carta de apresentação do projeto 

de pesquisa (Anexo 1), pedindo o consentimento das organizações participantes e 

dos gerentes. Os questionários foram veiculados por e-mail, solicitando a resposta e 

devolução imediata por parte do gerente. No caso dos cursos de MBA, os 

questionários foram aplicados presencialmente. 

 Procederam-se, então, as análises fatoriais dos componentes principais (e, em 

seguida,) pela rotação varimax, tendo sido encontrados seis fatores, denominados 

neste estudo como domínios de competências. Analisando-se os fatores pela 

identificação dos componentes principais, verificou-se que a maior parte das 

competências investigadas apresentava carga fatorial nos três primeiros fatores, 

sendo que 70% dessas competências concentravam maior carga no primeiro fator 

(Tabela 1). 
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Tabela 1: Análise fatorial das competências gerenciais investigadas 

 

 Component Matrix(a) 
 

Component  
 1 2 3 4 5 6 
Gerenciamento de projetos 

0,74           
Gerenciamento multidisciplinar 

0,68   0,31       
Administração de conflitos 

0,68         0,34 
Gerenciamento do tempo e stress 

0,67       -0,31   
Monitoramento do desempenho individual 

0,66 0,488         
Gerenciamento da mudança 

0,66     0,371     
Pensamento criativo 

0,66 -0,35         
Análise crítica das informações 

0,63       -0,32   
Comunicação eficaz 

0,62     -0,51     
Uso do processo decisório participativo 

0,59           
Convívio com a mudança 

0,58           
Apresentação de idéias 

0,57 -0,51 -0,33       
Comunicação da visão organizacional 

0,54       0,358   
Negociação de acordos e compromissos 

0,54 -0,47 -0,3       
Compreensão de si mesmo e de outros 

0,53 -0,47         
Orientação para resultados 

0,52 0,39         
Constituição de equipes 

0,51     0,44     
Desenvolvimento dos empregados 

0,51 0,499         
Construção e manutenção de acordos e compromissos 

0,46 -0,43 0,337 -0,34     
Planejamento e organização 

0,41   0,663 0,313     
Estabelecimento de metas e objetivos 

0,45   0,562   0,498   
Planejamento do trabalho 

0,47   0,561   -0,39   
Gerenciamento do desempenho e processos coletivos 

0,43 0,448       0,59 
 
 
Analysis. a  6 components extracted. 
 
 Através da análise fatorial foi sinalizada a dificuldade de diferenciação dos 

fatores para composição dos domínios, o que pode estar associado a uma definição 

imprecisa das competências propostas ou a ausência de uma especificidade maior de 

cada uma delas, pelo fato de não terem advindo de modelos teóricos testados 

empiricamente.  

Foi adotada então uma outra alternativa de reagrupamento das competências, 

com o intuito de facilitar a definição dos domínios para investigação das estratégias 

de aprendizagem. Realizou-se uma análise de cluster (Figura 3) através da qual 
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foram identificados três agrupamentos denominados: domínio de gestão de pessoas, 

domínio de gestão de processos e planejamento do trabalho e domínio técnico de 

suporte à gestão. Não resta dúvida que o problema persistiu. Apesar de terem sido 

identificados três domínios, eles não pareciam agrupar competências afins, 

revelando-se inconsistentes e colocando em xeque o conceito de domínio de 

competências tal como foi definido nesta dissertação. 
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Figura 3: Definição dos fatores e das competências a elas relacionadas.   

 

 
 * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * 
*  

 
 

 
 
 
 

                                                    Cluster 1: Domínio de Gestão de Pessoas 

Legenda:                                              Cluster 2: Domínio de Gestão de processos de trabalho 

                                                    Cluster 3: Domínio de Conhecimentos técnicos 
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Diante deste impasse, ou seja, diante de um modelo de domínio de 

competências gerenciais construído indutivamente, por isso inconsistente, e de um 

outro modelo mais abrangente, disponível na literatura, (Quinn e cols. 2005), optou-

se por recorrer a juízes (gerentes e estudiosos do tema), visando avaliar qual dos dois 

modelos seria considerado o mais apropriado para seguir adiante com a investigação.  

 

 

4.2 Etapa 2 – Identificando o modelo e os domínios de competências 

gerenciais. 

 

Para serem juízes, foram selecionados nove participantes, sendo cinco deles, 

gerentes de nível médio de organizações de diferentes segmentos do mercado, e os 

demais, acadêmicos (estudiosos e pesquisadores) do campo das competências. A 

seleção levou em consideração a disponibilidade do gerente, visto que se tratava de 

uma fase mais criteriosa que demandaria mais tempo do participante. Dentre os 

gerentes participantes, todos pertenciam ao sexo masculino, com média de idade de 

47 anos, e atuavam nas seguintes áreas: administração, recursos humanos, financeiro, 

manutenção, produção, comercial e logística. Os pesquisadores pertenciam às 

Universidades de Brasília, Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal de 

Santa Catarina.   

A avaliação foi feita por meio de questionário em que eram apresentados dois 

modelos de domínios de competências: o modelo de Quinn e cols (2005) disponível 

na literatura, contemplando quatro domínios de competências e o modelo de três 

domínios, inferido a partir da análise de cluster realizada na etapa anterior. Em 

seguida, era solicitado que o gerente e o pesquisador escolhessem o modelo que 

acreditavam estar mais bem definido e que correspondia de forma mais próxima a 

sua realidade de trabalho ou, no caso dos acadêmicos, ao seu conhecimento sobre o 

tema.  

A partir do modelo escolhido, os juízes deveriam distribuir as vinte e três 

competências gerenciais apresentadas e definidas pela revisão da literatura de 

pesquisa, nos domínios de competências relacionados.  

Ao contrário do que se previa, o modelo de três domínios inferido a partir dos 

resultados da etapa 1 foi o mais escolhido pelos gerentes (n=7). A justificativa dada 
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para a escolha foi a clareza e a boa sistematização dos domínios, além de afirmarem 

que o modelo correspondia mais fielmente à forma como as competências eram 

percebidas por eles no trabalho gerencial. Os pesquisadores, por sua vez, acreditaram 

que a divisão em três domínios era mais didática e atendia melhor ao que vinha 

sendo discutido na literatura. Com base nestes resultados os três domínios de 

competências foram definidos da seguinte forma pelos gerentes e pesquisadores: 

 

Quadro 3: Relação entre o domínio e as competências de acordo com a avaliação dos 

juízes 

 

Domínio Competências 

Conhecimento técnico Análise critica das informações, Gerenciamento de 

projetos, Planejamento do trabalho, Gerenciamento 

multidisciplinar, Negociação de acordos e compromissos  

 

Gestão de Pessoas Compreensão de si mesmo e dos outros, Comunicação 

eficaz, Desenvolvimento de empregados, Administração 

de conflitos, Constituição de equipes, Uso do processo 

decisório participativo e Convívio com a mudança.  

 

Planejamento e gestão de processos de 

trabalho 

Estabelecimento de metas e objetivos, Comunicação da 

visão organizacional, Planejamento e Organização, 

Orientação para resultados, Gerenciamento do Tempo e 

Stress, Pensamento Criativo, Gerenciamento da mudança, 

Construção e manutenção de acordos e compromissos e 

Apresentação de idéias. 

 

Percebeu-se a partir da distribuição das competências gerenciais nos 

respectivos domínios, feita pelos juízes, que algumas competências confirmaram a 

posição nos domínios apresentados pelo modelo anterior (resultante da análise de 

cluster) e outras foram posicionadas em domínios diferentes (Quadro 3). 

Com base neste resultado os domínios então foram reorganizados e redefinidos 

da seguinte maneira: 

a) domínio de gestão e planejamento dos processos de trabalho: relaciona-se 

às capacidades gerenciais para conhecer de forma clara a missão, visão e valores 
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organizacionais, bem como considerar conhecimento técnicos das diferentes áreas da 

organização no planejamento de atividades cotidianas e dos processos de mudança, 

estabelecendo parcerias e honrando compromissos e acordos com colegas e 

subordinados.  

b) domínio de gestão de pessoas: relaciona-se às capacidades gerenciais para 

lidar com pessoas, percebendo os diferentes interesses e necessidades envolvidos no 

trabalho, administrando conflitos através de negociação de acordos entre os 

envolvidos e viabilizando condições emergentes de ajuste às mudanças. 

c) domínio do conhecimento técnico: relaciona-se ao conhecimento gerencial 

dos instrumentos de planejamento das atividades que viabilizam a gestão de projetos 

e as negociações com diferentes áreas técnicas da organização. 

A partir deste ultimo modelo de competências identificado deu-se início à 

terceira e última etapa da pesquisa. 

 

4.3 Etapa 3 – Identificando as estratégias de aprendizagem no trabalho 

dos gerentes. 

 

  O objetivo da terceira etapa da pesquisa foi relacionar os domínios de 

competências gerenciais e as estratégias de aprendizagem no trabalho.  Para tanto, 

foram selecionados cinco gerentes, pertencentes a áreas de gestão distintas (recursos 

humanos, administrativo-financeiro e produção), para serem entrevistados.  Quatro 

gerentes eram do sexo masculino com média de idade de 47 anos e um do sexo 

feminino, com idade de 45 anos. Todos os gerentes possuíam tempo de gerência 

acima dos 10 anos, sendo que somente um deles não tinha curso de especialização. 

 O objetivo foi realizar entrevistas semi-estruturadas com gerentes de diversas 

áreas, tendo como foco um dos três domínios de competências previamente 

definidos, que se apresentasse como potencialmente mais alinhado às atividades 

gerenciais da sua área de atuação. Tal decisão metodológica decorreu do fato de se 

supor que haveria uma relação mais direta entre área de gestão e domínio de 

competências, em virtude especialmente das atividades gerenciais relacionadas a 

cada uma destas áreas, o que permitiria obter maior detalhamento das estratégias de 

aprendizagem relacionadas a cada um dos domínios.  Como fosse muito difícil 

explorar os três domínios em uma única entrevista, optou-se por aprofundar apenas 
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um único domínio de competências com cada gerente, respeitando sua área de 

gestão, o que facilitaria estabelecer comparações entre áreas de atuação gerencial, 

atividades e competências mais significativas.  

Considerou-se, então, que um gerente da área de Recursos Humanos deveria 

discorrer sobre as estratégias de aprendizagem do domínio de gestão de pessoas; o da 

área administrativo-financeira, sobre as estratégias do domínio de gestão e 

planejamento dos processos de trabalho; e, por fim, o da área de produção discorreria 

sobre as estratégias de aprendizagem gerencial do domínio de suporte técnico.  

A entrevista foi estruturada em três fases. Na primeira, era apresentado o 

domínio de competências com a descrição de cada uma das competências 

relacionadas para que o gerente avaliasse quais delas eram as mais importantes para 

o seu desempenho como gerente. Na segunda fase, era solicitado ao gerente que 

descrevesse as atividades de gerência relacionadas às competências que havia 

selecionado, ou seja, o objetivo era fazer com que o gerente dissesse como esta 

competência era expressa no seu cotidiano de trabalho em termos de tarefas e ações. 

Por fim, era solicitado que o gerente descrevesse como aprendeu a desempenhar as 

atividades que estava descrevendo e como estariam relacionadas às competências 

que havia selecionado. 

A escolha dos entrevistados também atendeu ao critério da disponibilidade 

(como ocorrido nos caso da seleção de juízes), buscando gerentes que atuassem em 

diferentes segmentos do mercado (bancário, industrial e construção civil). As 

entrevistas foram gravadas com autorização dos entrevistados e realizadas no local 

de trabalho deles. Ao final, foram feitas transcrições que foram analisadas visando 

identificar relações entre competências gerenciais por área de gestão, atividades 

gerenciais e estratégias de aprendizagem no trabalho. Adicionalmente, buscou-se 

também encontrar conexões com os domínios de competências definidos no modelo 

teórico de análise. Após a transcrição, as entrevistas foram enviadas para os 

entrevistados para conferência e acréscimo de informações que considerassem 

importantes. Nesta etapa, foi obtido retorno apenas de dois gerentes dos cinco 

entrevistados.  

Conforme descrito no capítulo dedicado à apresentação do modelo teórico de 

análise, a identificação das estratégias de aprendizagem baseou-se na taxonomia mais 

abrangente de Warr e Allan (1998) que as divide em três grandes grupos: as 
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estratégias cognitivas (reprodução e reflexão), as estratégias comportamentais (busca 

de ajuda interpessoal, busca de ajuda em material escrito e aplicação prática) e as 

estratégias de auto-regulação (controle emocional e motivacional). 
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5 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Os resultados da presente dissertação foram submetidos à análise de conteúdo 

temática (Bauer, 2004), com o principal objetivo de identificar estratégias de 

aprendizagem para o desenvolvimento de domínios específicos de competências 

gerenciais, utilizadas por gerentes no trabalho. Para tanto, a descrição das análises 

será feita em duas seções. Na primeira delas serão descritas individualmente as 

entrevistas realizadas com os cinco gerentes pertencentes a diferentes organizações. 

O enfoque recairá nas competências gerenciais, importantes na realização de suas 

atividades e nas estratégias de aprendizagem utilizadas para o desenvolvimento 

destas competências. Na segunda seção serão analisadas as relações entre: i) as 

competências gerenciais e as áreas de gestão, ii) as estratégias de aprendizagem 

gerenciais e os três domínios de competências propostos, e iii) as estratégias de 

aprendizagem gerenciais e as áreas de gestão.  

 É oportuno esclarecer que as pesquisas de estratégias de aprendizagem no 

trabalho têm feito uso, em suas análises, de algumas classificações ou taxonomias 

oriundas do campo da educação. Reafirma-se, uma vez mais que, para a presente 

dissertação, tomou-se como base a taxonomia de Warr e Allan (1998) que subdivide 

as estratégias de aprendizagem em três grandes grupos: estratégias cognitivas, 

estratégias comportamentais e estratégias de auto-regulação emocional.   

 

5.1 Seção I: Análise das Entrevistas 

 

 Serão apresentadas a seguir as cinco entrevistas com gerentes das áreas de 

gestão, administrativo-financeira, recursos humanos e produção, pertencentes a 

organizações dos segmentos: bancário, construção civil, petrolífero e hidroelétrico. 

As entrevistas foram organizadas separadamente, com o objetivo de oferecer 

informações detalhadas das características do gerente entrevistado e do seu contexto 

de trabalho.  

 Em cada entrevista foi privilegiado um dos domínios, visando obter o 

máximo de informações sobre o contexto de atuação do gerente. Esta apresentação 

individual das entrevistas, relacionando a gerência às suas atividades e a um domínio 

específico de competência, irá facilitar a compreensão posterior das relações que 
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serão feitas na segunda seção de resultados, em que se pretende identificar as 

competências mais utilizadas pelos gerentes e relacionar as estratégias de 

aprendizagem com os domínios de competências gerenciais. 
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5.1.1 Entrevista 1: 

 

  5.1.1.1 Caracterização do entrevistado: 

 

 O gerente A, de 52 anos, com formação e especialização em Geologia, há 11 

anos no cargo, pertence à área de gestão de produção de uma indústria petroquímica, 

responsável por processos de exploração, coordenação e acompanhamento de 

projetos interdisciplinares para identificação de poços de petróleo. Sua gerência é 

considerada de nível médio e está bastante relacionada a outras gerências técnicas. 

 

  5.1.1.2 Área de gestão e domínio de competências investigado: 

 

 Na entrevista do gerente A da área de produção foi explorado o domínio do 

conhecimento técnico de processos (vide seção de modelo de análise teórico) que 

se refere a um conjunto de competências orientadas para a noção de procedimentos e 

técnicas de gestão do trabalho, bem como ao domínio de ferramentas de 

acompanhamento e controle da produção. As competências presentes neste domínio 

são: análise critica das informações, gerenciamento de projetos, planejamento 

do trabalho, gerenciamento multidisciplinar e negociação de acordos e 

compromissos (para detalhamento vide seção de método). 

 

  5.1.1.3 Competências destacadas pelo gerente A: 

 

 Em relação às competências apresentadas, o gerente A destacou 

gerenciamento multidisciplinar, gerenciamento de projetos, negociação e a 

competência interpessoal como as mais frequentemente utilizadas.  

 

• Gerenciamento multidisciplinar e atividades gerenciais a ele relacionadas: 

 

 Em relação à competência gerenciamento multidisciplinar o gerente 

afirmou que as atividades de planejamento e implantação de projetos estão 

diretamente relacionadas a esta competência, visto que os projetos estão orientados 

para a identificação de poços de petróleo. Neste caso, a atividade de planejamento de 
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projetos, essencial à sua gerência, envolve a definição e alocação das diferentes áreas 

técnicas da organização, necessárias a sua execução: 

 

“...Então os projetos da área de exploração consistem desde elaborar as idéias 

e o modelo teórico, a executar esses projetos no sentido de furar um poço e testá-lo 

... E isso envolve uma série de áreas multidisciplinares. Por isso existe uma relação 

próxima entre o gerenciamento de projetos e o gerenciamento multidisciplinar.” 

 

Além disso, o gerente destaca que são necessários processos de negociação dos 

recursos humanos e de materiais das diversas áreas, importantes na execução e 

prospecção dos riscos e nas oportunidades do projeto. O gerente A afirma também 

participar diretamente do acompanhamento das metas estipuladas para a equipe, 

sendo possível a mudança de estratégia no decorrer do processo, com o intuito de 

atingir um bom desempenho.  

Completando a relação das atividades nesta competência, o gerente diz que 

uma vez concluída a fase de identificação do poço de petróleo, segue-se a definição 

do grau de comercialização do mesmo. Nesse sentido, afirma ser necessária a 

competência da negociação que será citada mais adiante, na descrição desta 

entrevista. 

 Para o gerente A, a competência de gerenciamento multidisciplinar está 

relacionada diretamente à competência de gerenciamento de projetos, 

considerando-as complementares.  Isso se deve ao fato de que uma das características 

da gerência de projetos na sua área de gestão é articular os diversos departamentos da 

produção para atingir metas que exigem um domínio técnico específico: 

 

“O que eu entendo como gerenciamento multidisciplinar é você ter a sua área 

técnica e tem mais umas dez áreas técnicas envolvidas no mesmo projeto, mas que 

têm seus projetos em paralelo, independentes de outros.” 

 

• Estratégias de aprendizagem do gerenciamento multidisciplinar:  

 

 Em relação às estratégias de aprendizagem utilizadas para desenvolver a 

competência de gerenciamento multidisciplinar, o gerente cita inicialmente a 
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Aplicação Prática como tendo sido fundamental para que alcançasse um bom 

desempenho. Nesse sentido, o “aprender fazendo”, através da tentativa e erro, foi 

considerado como a estratégia mais comumente utilizada: 

 

“... Isso vem principalmente da vivência e da experiência que eu fui tendo,... 

do gerenciamento de projetos do dia-a-dia. Eu iniciei como técnico .... e trabalhei 

em áreas distintas. ” 

 

 Uma outra estratégia de aprendizagem destacada pelo gerente A foi a Busca 

de Ajuda Interpessoal. Por meio desta estratégia o gerente afirmou que as 

discussões com as pessoas da equipe e com as pessoas fora da equipe, contribuíram 

para a definição do desenho do projeto. Além disso, destaca a importância da troca 

de experiência e a busca do suporte de pessoas mais experientes no processo 

decisório: 

 

“Eu não faço planejamento sozinho, ele é construído nas discussões com 

outras pessoas. ...Então o planejamento não resulta do seu trabalho sozinho, mas da 

sua capacidade de se articular com outros... Essa troca aí é que constrói.” 

 

 O gerente A complementa que a busca pela ajuda de outros é uma forma de 

aprendizagem que acontece naturalmente, pelo fato de ser inerente à própria natureza 

da tarefa. Dessa forma, a discussão e a negociação com outros acaba por configurar 

um ambiente no qual o produto final é resultante de um processo decisório 

participativo. 

O gerente também cita que as experiências anteriores em outras organizações, 

também foram de fundamental importância para o desenvolvimento da habilidade de 

lidar com os desafios cotidianos da sua área de gestão. 

Por fim, o gerente afirma ter dificuldades em lidar com a gerência 

multidisciplinar devido ao fato de que o processo de negociação envolve muitas 

vezes ter que administrar as características pessoais em um processo que pode levar a 

desentendimentos com outros. Nesse sentido, ainda encontra dificuldades para 

controlar alguns fatores pessoais: 
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“Eu diria que eu não aprendi a lidar com isso, não. Na verdade eu tenho muita 

dificuldade com isso, por ter uma forma pessoal minha, eu sou muito direto... nem 

todos se sentem bem com os assertivos... ninguém gosta quando alguém diz que você 

não terminou isso, não cumpriu os prazos... E as reuniões multidisciplinares 

implicam nisso, em você se desentender com outras pessoas, no bom sentido. Isso 

não tem curso e não tem coisa nenhuma, é do dia-a-dia e mais das suas 

características estruturais como pessoa..., não é formação técnica e sim de algo que 

vem não sei da onde.” 

 

• Gerenciamento de projetos e atividades gerenciais a ele relacionados 

 

 Na seqüência da entrevista, a competência gerenciamento de projetos foi a 

segunda competência citada pelo gerente A como parte constante das atividades da 

sua gerência. O gerente relata que as atividades relacionadas a esta competência 

estão muito próximas daquelas destacadas no gerenciamento multidisciplinar, sendo 

elas planejamento teórico, operação e implantação de um projeto, avaliação das áreas 

de implantação de poços de petróleo, pesquisa e análise de dados. O gerente afirma 

que a maior parte dos projetos são multidisciplinares, visto que necessitam de 

recursos das diferentes áreas. Tal fato justificaria a importância da gerência 

multidisciplinar para a competência gerência de projetos, destacando muitas vezes 

atividades comuns às duas competências. 

 O gerente completa a lista de atividades relacionadas, afirmando que é de sua 

atribuição a coordenação da negociação e o acompanhamento das metas das diversas 

áreas técnicas participantes das atividades: 

 

“... Uma vez negociado, eu acompanho o projeto por meio de um sistema 

computacional através do qual eu planejo as reuniões mensais com todas as partes 

envolvidas... é necessário reuniões amplas para que todos tenham uma idéia de onde 

o projeto quer chegar, mas acompanho as equipes individualmente para que haja 

ajuste ao tempo...”. 
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� Estratégias de aprendizagem do gerenciamento de projetos: 

 

 Em relação às estratégias de aprendizagem no trabalho, o gerente cita a 

importância de experiências anteriores para o exercício da gerência de projetos na 

sua área atual de gestão. Esta experiência diz respeito à vivência em campos técnicos 

distintos de uma mesma área de gestão. Além disso, apresenta a Busca de Ajuda 

Interpessoal como fundamental para a eficácia dos projetos: 

 

“... o aprendizado vem da experiência que as pessoas foram passando... da 

forma como elas acompanham o projeto. Você vai observando.” 

 

Nesse sentido, a Aplicação Prática foi citada pelo gerente como estratégia de 

aprendizagem importante para a gerência de projetos e relacionada a essas vivências 

anteriores e à gestão de projetos do dia-a-dia: 

 

“Aprendi no dia-a- dia. Da experiência que fui adquirindo dentro da 

empresa... em outras áreas técnicas.” 

  

  Vale destacar que as estratégias de aprendizagem da busca de ajuda de outros 

e da aplicação prática foram apresentadas conjuntamente pelo gerente quando 

descreveu as competências de gerenciamento multidisciplinar e de gerenciamento de 

projetos, correspondendo, assim, a trechos semelhantes do discurso apresentado por 

ele, e destacados na descrição desta entrevista.  

 Uma última estratégia de aprendizagem relacionada à competência de 

gerenciamento de projetos foi citada por esse gerente, estando relacionada à 

realização de Treinamentos teórico-práticos realizados na organização e fora dela: 

 

“Fiz um curso na área de gerenciamento de projetos, que também me ajudou, 

mas já tinha acumulado bastante experiência prática do dia-a-dia, vivência em 

outras áreas da empresa...  isso me facilitou na condução de projetos a construir 

metas da melhor forma e fazer um bom acompanhamento ...  o que eu entendo aqui 

por gerenciamento de projeto é você acompanhar, seguir os passos da equipe...” 
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Nesse sentido, os treinamentos técnicos, patrocinados pela organização, são 

definidos pelo gerente como importantes na aprendizagem da competência, 

entretanto a articulação com uma vivência prática anterior o ajudou a realizar uma 

gestão mais eficaz dos projetos da área.  

 

• Negociação e atividades gerenciais a ela relacionadas: 

 

 A última competência relacionada ao domínio técnico e destacada pelo 

gerente foi a Negociação. Tal competência é desenvolvida a partir da definição das 

metas do projeto no qual devem ser escolhidas as estratégias de ação das áreas 

técnicas envolvidas, bem como os recursos disponíveis para cada área: 

“A negociação é construída a partir dessas metas, ...a partir da negociação é 

que se definem os projetos e eu procuro as pessoas pra negociar, qual é o tempo, 

com que recursos... um projeto que esteja na minha área , eu vou ter que interagir 

com outras áreas técnicas”. 

 

� Estratégias de aprendizagem da negociação: 

 

 Em relação às estratégias de aprendizagem relacionadas a esta competência, o 

gerente destaca que as experiências práticas anteriores na organização e na gerência 

de projetos foram de fundamental importância. Sobre isso, destaca também a Busca 

de Ajuda Interpessoal como outra estratégia relacionada: 

 

“... O aprendizado que eu tenho vem da própria empresa, da experiência que 

as pessoas foram passando da forma como as pessoas acompanham o projeto...”. 

 

“O grande fator é essa parte de ter interagido com pessoas experientes que já 

passaram pela situação, que viveram algumas delas com variações e que 

transmitiram os resultados daquilo, ainda quando eu estava elaborando o projeto, 

na fase inicial..., então eles diziam como aconteceu.” 

 

O gerente refere-se ainda à aprendizagem em Treinamentos técnicos que 

tinham o caráter prático, envolvendo simulações dos processos de trabalho: 
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“Eram treinamentos teóricos, mas tinha uma aplicação prática com o material 

de outra empresa. Você tinha uma determinada situação em que, por exemplo, 

existiam jogos. Então você faz uma simulação de como distribuir pessoas e de como 

você estrutura o seu processo de produção.” 

 

O gerente também fez menção à importância da adaptação do conteúdo 

aprendido nestes treinamentos à realidade prática da sua área de gestão: 

 

“É um aprendizado genérico que te passa alguma informação pra você na 

prática utilizar. Algumas das coisas eu utilizei, outras não, porque não visualizei 

como utilizar isso na minha realidade.” 

 

• Competência interpessoal e atividades gerenciais a ela relacionadas 

 

 Ao final da entrevista, quando questionado sobre se haveria outra 

competência não abordada pelo domínio apresentado, importante na gestão eficaz da 

sua área, o gerente afirmou que incluiria a competência interpessoal. Segundo o 

gerente, em sua área as decisões são discutidas e acordadas com a participação de 

outros, sendo fundamental, portanto, a competência Interpessoal. 

  

 

� Estratégias de aprendizagem da competência interpessoal: 

 

 Em relação às estratégias relacionadas a esta competência interpessoal, o 

gerente afirma tê-las desenvolvido de forma contínua, principalmente quando 

procedia à análise crítica pessoal ou junto com a sua equipe de trabalho. Neste 

sentido, cita a Reflexão como estratégia importante, assim como a compreensão da 

percepção das pessoas sobre o ocorrido. 

 

“Eu busco sempre estar fazendo umas reflexões ao final do dia, sobre o 

andamento das atividades. Sempre que eu começo o dia eu olho as atividades da 

semana e ao final eu paro, eu comigo mesmo... às vezes eu com a equipe, fazendo 

uma análise crítica... e ao final com os funcionários, para saber qual a percepção 
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que cada um teve da reunião, se ficou algum mal entendido e se nós conduzimos 

adequadamente.” 

 

Neste sentido, a Busca de Ajuda Interpessoal também pôde ser constatada em 

tal afirmação. Além disso, esta estratégia contribuiu também para a definição de 

ferramentas de acompanhamento e avaliação de desempenho individual e coletivo:  

 

“Conversando com uma pessoa ela me mostrou como ela avaliava o 

desempenho das pessoas.” 

 

Cita também a aprendizagem da Aplicação Prática que obteve nas vivências 

anteriores: 

 

“E também eu trouxe aprendizagens de vivências em outras gerências, tipo a 

coisa do gerenciamento de desempenho. Já tinha feito aquilo, então quando 

começou não tive dificuldade.” 

  

5.1.1.4 Síntese das competências, atividades gerenciais e estratégias de 

aprendizagem do gerente A 

 

 Com o objetivo de dar uma visão geral das competências descritas pelo 

entrevistado, bem como das atividades a elas relacionadas e das respectivas 

estratégias de aprendizagem usadas pelo gerente A, foi elaborado o Quadro 4. Neste 

Quadro, pode-se destacar primeiramente que a negociação é competência relacionada 

às demais e está articulada às atividades de planejamento e alocação de recursos. 

A entrevista com esse gerente nos permitiu compreender a forma integrada 

como as competências são colocadas em prática no contexto de trabalho gerencial 

(relação entre as competências de gerenciamento de projetos e gerenciamento 

multidisciplinar), ressaltando a competência interpessoal como importante para o 

bom desempenho das demais.  

Em relação às estratégias de aprendizagem, pode-se observar que a busca de 

ajuda interpessoal está presente em todas as competências citadas pelo gerente, sendo 
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caracterizada por processos de decisão participativa e pela ajuda de pessoas mais 

experientes. 

Quadro 4: Relação entre competências gerenciais, atividades e estratégias de 

aprendizagem relacionadas do gerente A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS ATIVIDADES 
RELACIONADAS 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

Gerenciamento 
Interdisciplinar 

Definir e Alocar as diversas 
áreas técnicas no 
planejamento e implantação 
de um projeto 
Negociação e 
acompanhamento das metas 
das diversas áreas 
participantes 

 

Aplicação prática (experiências anteriores em outras 
organizações) 
Busca de ajuda de outros (pessoas mais experientes, reuniões 
interdisciplinares) 

 

Gerenciamento de 
Projetos 

Planejamento teórico, 
operação e implantação de 
projetos 
Avaliação das áreas para 
implantação do projeto 
Pesquisa e análise de dados 
Negociação de recursos 
físicos e financeiros 
Uso de softwares 
especializados (MS 
PROJECT) 

 
 

Aplicação prática (gestão de projetos do dia-a-dia, vivência 
em campos técnicos distintos e que fazem parte da área de 
gestão) 
Busca de ajuda de outros (articulação com as equipes e 
pessoas mais experientes) 
 

 

Negociação Construída a partir das metas 
Definição de recursos físicos, 
financeiros e humanos com 
outras partes envolvidas no 
projeto 

 
 

Busca de ajuda de outros (experiências compartilhadas) 
 

 

Competência interpessoal Conhecer a si mesmo e aos 
outros (limites e papéis 
dentro da empresa) 

 

Reflexões (organização cognitiva dos eventos do cotidiano de 
trabalho) 
Busca de ajuda de outros (reuniões com o objetivo de mapear 
as percepções na equipe sobre o andamento do trabalho)  
Aplicação prática (vivências anteriores) 
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5.1.2 Entrevista 2 

 

 5.1.2.1 Caracterização do entrevistado: 

 

 O gerente B tem 50 anos, sexo masculino e atua na área de Recursos 

Humanos de uma indústria petroquímica, desenvolvendo atividades relacionadas à 

gestão e acompanhamento do desempenho dos profissionais, desenvolvimento de 

competências, gestão de equipes, dentre outras. Além disso, está fortemente presente 

nas decisões estratégicas da unidade organizacional em que atua, participando de 

reuniões sistemáticas com o corpo executivo.  

 O gerente tem formação em Geologia e Psicologia, tendo atuado 

anteriormente em outras gerências técnicas. No decorrer da sua carreira dentro da 

organização, fez especialização em Psicodrama e atua como gerente de recursos 

humanos há seis anos.  

 

 5.1.2.2. Área de gestão e domínio de competências investigado: 

 

 Para a entrevista deste gerente de recursos humanos foi utilizado como base o 

domínio de Gestão de Pessoas que está relacionado às competências de 

acompanhamento e desenvolvimento de profissionais, bem como à gestão de equipes 

e administração das diversidades, quais sejam: Compreensão de si mesmo e dos 

outros, Comunicação eficaz, Desenvolvimento de empregados, Administração 

de conflitos, Constituição de equipes, Uso do processo decisório participativo e 

Convívio com a mudança.  

 

 5.1.2.3. Competências destacadas pelo gerente B: 

 

 Inicialmente, perguntou-se ao gerente B quais as competências mais 

utilizadas na sua área de gestão. O gerente destacou as competências de 

comunicação eficaz, uso do processo decisório participativo, administração de 

conflitos, monitoramento do desempenho individual e desenvolvimento de 

empregados. 
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• Comunicação Eficaz e atividades gerenciais a ela relacionadas: 

 

 Em relação à competência comunicação eficaz, o gerente enfatizou 

atividades relacionadas à comunicação entre o gerente e sua equipe e entre a gerência 

e demais áreas da empresa, destacando ferramentas importantes na maximização da 

comunicação, como o correio note, e-mail e jornais. O gerente B também afirmou 

que ocorrem reuniões sistemáticas entre ele e sua equipe com o objetivo de informar 

sobre os projetos e eventos da área e de analisar processos de trabalho. 

 Um outro tipo de comunicação também citado por ele e definido como sendo 

de estilo radial é o que ocorre quando o gerente se comunica com a frente 

operacional direta, “bypassando” a supervisão com o objetivo de agilizar alguns 

processos. Para finalizar, o gerente afirmou que muitas vezes é preciso fazer uso da 

redundância da comunicação (repetição) para assegurar que a mensagem tenha sido 

transmitida e compreendida pelo receptor: 

 

“Nós temos inúmeros canais de comunicação, ... mas eles não são capazes de 

traduzir de forma fidedigna algumas questões da comunicação. Muitas vezes ocorre 

redundância, onde é preciso estar havendo repetições de informações ... Por 

exemplo, se eu quero comunicar algo sobre o planejamento estratégico, ou metas ou 

ação propriamente dita, eu tenho que elencar vários meios e testar o entendimento 

desta.” 

 

“Às vezes eu “bypasso” a hierarquia... sai de mim e não segue o fluxo 

hierárquico,... às vezes quando preciso de rapidez de resposta eu faço um “bypasse” 

do gerente para a frente operacional, sempre deixando o gerente ciente do que está 

acontecendo, porque se houver alguma divergência ele fala.” 

 

� Estratégias de aprendizagem da comunicação eficaz: 

 

 Em relação às formas de aprender relacionadas à comunicação, o gerente B 

afirma que muitos Treinamentos contribuíram para o aprimoramento desta 

competência, especialmente os cursos relacionados à sua especialização em 

Psicodrama, que ajudaram na estratégia do “bypasse” na comunicação. Destaca 
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também os conhecimentos sobre procedimentos de uso das ferramentas de 

comunicação e softwares relacionados: 

 

“O primeiro aprendizado eu diria que foi de um processo de capacitação na 

área de gestão... saí da área técnica e comecei a trabalhar em gestão e fiz toda uma 

formação voltada para administração com qualidade total... também tem meus 

conceitos da formação em Psicodrama. Quando você trabalha com Sociometria você 

tem noções de configurações sociais.” 

 

“Por exemplo, a idéia da redundância eu saquei que precisava ter. Isso está 

inclusive em gestão da qualidade. O que aparentemente pode ser retrabalho não é... 

Trabalhar com redundância hoje, uma vez que eu tenho milhões de informações 

circulando, é importante... então o que pode parecer retrabalho, para mim na minha 

prática, tenho segurança de que quem é dono do processo vai saber”. 

 

Apesar de não considerarmos as práticas de treinamento como estratégias de 

aprendizagem (por não serem classificadas no escopo da aprendizagem informal), o 

gerente B cita que esta forma de aprender é um suporte importante para que a 

aprendizagem aconteça na prática. Este fato será identificado em algumas entrevistas 

que serão descritas mais adiante. 

  Sobre as estratégias de aprendizagem, o gerente B destaca a Aplicação 

prática relacionada ao aprender fazendo e ao testar modelos, como uma estratégia 

predominante para o aprendizado da competência de comunicação. Segundo o 

gerente, a redundância também foi aprendida através da "testagem" de modelos, bem 

como das reuniões sistemáticas que se tornaram rotina a partir do momento em que 

se constatou a sua eficácia no processo de comunicação: 

 

“Você vai testando modelos, por exemplo, antigamente eu não fazia as 

reuniões técnico gerenciais, eu fazia só as de coordenação e as informativas.. Só que 

as pessoas gritam e você tem que ter ouvido: -Pôxa o gerente tá muito afastado da 

gente´ ... então agora eu coloco essas pessoas juntas, dou mais liberdade aos 

gerentes .... e vou estar mais próximo da equipe. Então esse modelo que tenho hoje 

foi aceito pelo grupo.” 
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Dessa forma, o gerente B finaliza a relação das estratégias de aprendizagem 

desta competência afirmando que a teoria é um importante suporte à aprendizagem, 

mas que boa parte de suas estratégias de comunicação foram aprendidas na prática, 

testando modelos:  

 

“Eu diria que os livros trazem inspirações e você utiliza, adequando ao seu 

contexto e vendo que às vezes não dá certo e você reajusta. Aliás, isso é dinâmico; 

toda hora muda.” 

 

• Processo decisório participativo e atividades gerenciais a ele relacionadas:  

 

 A segunda competência destacada pelo gerente B foi o Uso do processo 

decisório participativo, afirmada pelo gerente como frequentemente utilizada nas 

reuniões sistemáticas com as equipes, ocasião em que é cedido um espaço para 

manifestações de argumentos, idéias e opiniões: 

 

“Dou a pessoa o direito de fazer o contraditório. Depois disso, a decisão é 

minha. Eu não só participo. Tem todo um espaço de contradições, aliás, eu apóio 

isso. Para mim é o exercício da dialética e estimulo isso. Se alguém está atento e me 

chama atenção, isso pra mim é muito bom, até pela minha característica de 

personalidade.” 

 

Segundo o gerente, a criação de um espaço para as discussões, além de 

contribuir para a flexibilização de algumas decisões, faz com que as pessoas se 

sintam parte do trabalho:  

“Eu sou uma pessoa que tomo decisões rápidas e, às vezes, a gente não 

aprofunda a questão. Então quando você tem uma pessoa que é capaz de parar e te 

fazer repensar a questão é muito interessante.” 

 

� Estratégias de aprendizagem do processo decisório participativo: 

 

O gerente B afirma que esta competência foi difícil de ser aprendida porque se 

considera autoritário, e que as pessoas foram importantes na revisão desta postura. 
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Por isso, a Ajuda interpessoal foi citada como estratégia de aprendizagem 

relacionada a esta competência: 

“Isso foi um aprendizado em cima de pessoas. Porque por mais que eu seja 

autoritário eu gosto de pessoas que também fazem o contraponto... e isso vai fazendo 

você refletir... Aprendi com as pessoas fazendo contrapontos duros... E você vai 

modelando. Porque teoricamente eu sei tudo. Tanto na área de gestão de cursos que 

fiz, quanto da Psicologia Organizacional, isso teoricamente eu sei... Na minha forma 

de querer fazer andar rápido, atropelar, a decisão participativa foi um aprendizado 

mesmo, e ainda venho aprendendo.” 

 A Aplicação prática também foi citada pelo gerente que afirmou que o 

modelo participativo foi testado e teve boas repercussões dentro da equipe. 

 

 

• Administração de conflitos e atividades gerenciais a ela relacionadas: 

 

 Em relação à competência administração de conflitos, o gerente B afirma 

ser frequentemente utilizada por ele. Para o gerente, esta competência está 

relacionada à capacidade de lidar com a diversidade do grupo, com as diferenças de 

gênero e com as percepções.  

Segundo o gerente, os conflitos entre mulheres são mais comuns em sua área 

de gestão, havendo a necessidade de se chamar atenção dos envolvidos e de se 

definir os papéis de cada um no cumprimento das metas: 

 

“... Minha prática demonstrou que há uma diferença brutal em trabalhar 

conflitos com o gênero feminino e o gênero masculino. Aliás, seria uma ótima 

pesquisa. Ouço o discurso de muitas mulheres que preferem trabalhar com homens. 

Quando eu trabalhava com o sexo masculino, o nível de conflito com o grupo era 

muito baixo... tinha conflitos, mas era baixo e de natureza completamente diferente. 

Agora, com as mulheres isso é maior.” 
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� Estratégias de aprendizagem da administração de conflitos: 

 

 Em relação às estratégias de aprendizagem relacionadas, o gerente afirma que 

seu curso de especialização em Psicodrama o ajudou a lidar com os conflitos no 

grupo: 

 

“No psicodrama você tem a base de como trabalhar com conflitos. 

Evidentemente que eu não faço isso aqui. Não atuo como psicodramatista. Eu sou 

gerente. Mas eu utilizo muito na leitura do grupo com base na sociometria, para que 

eu possa ver e sugerir intervenções. Sei quando a pessoa tem uma tensão de díade 

que está atrapalhando um grupo. O psicodrama me deu um respaldo muito grande 

para a leitura dos conflitos. Faço as intervenções verbalmente, não uso o 

psicodrama... converso, abro espaço e isso também tem me ajudado a administrar 

conflitos.” 

 

 O gerente também mencionou a busca de ajuda em material escrito como 

estratégia importante para se ter conhecimento de leitura de conflitos. Nesse sentido, 

busca artigos relacionados e autores considerados referência no campo. Em alguns 

casos, o gerente afirma ter buscado consultorias especializadas para realizar 

treinamentos e exercitar a sensibilização de grupo. 

 

• Monitoramento do desempenho individual e atividades gerenciais a ele 

relacionadas: 

 

 Sobre a competência monitoramento do desempenho individual, o gerente 

destacou que existem softwares especializados em controle de produtividade e 

acompanhamento de metas que facilitam o processo de monitoria. Além disso, as 

reuniões sistemáticas também podem ser utilizadas para acompanhamento da equipe: 

 

“Aqui na empresa X, o sistema Y, corporativo por si só, força um 

comportamento gerencial de monitoria... as metas são todas desdobradas até o nível 

da pessoa. Cada um tem suas metas. Há um ciclo. É esse acompanhamento que fará 

a pessoa ser promovida ou não.” 
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� Estratégias de aprendizagem do monitoramento do desempenho individual:  

 

 Esta competência, além de ser uma aprendizagem técnica, acontece através 

da aplicação prática, na qual são incorporados os conceitos do sistema: 

 

“... É uma capacidade imposta pelo sistema. É uma aprendizagem que 

acontece tecnicamente. Você tem os conceitos do sistema que faz com que as pessoas 

desenvolvam a capacidade de monitorar o desempenho individual... O sistema força 

a pessoa a aprender. Eu aprendo pela prática” 

 

 Nesse sentido, o gerente afirma que o sistema impõe um aprendizado de 

acompanhamento que faz parte da cultura da organização. Através deste exercício 

são estimulados, não só comportamentos de feedback, como também o diálogo entre 

o gerente e sua equipe de trabalho. 

 

� Desenvolvimento de empregados e atividades gerenciais a eles relacionadas: 

 

 A última competência do domínio abordada pelo gerente B foi o 

desenvolvimento de empregados.  Nesta, o gerente afirma estarem relacionadas 

atividades de planejamento das capacitações dos membros da equipe, mapeamento 

de competências e identificação das lacunas de desenvolvimento: 

 

“Eles têm um planejamento anual, um ciclo... eles têm um trabalho muito bem 

estruturado de mapeamento de competências. Tenho três pessoas fazendo 

especialização, 10% da minha equipe; fora isso, um faz formação em dinâmica de 

grupo... fora os treinamentos sistemáticos em cima de competências. Uns mais 

estruturados e outros menos. E tem uma regra, todos têm que ser treinados. Tem que 

ser treinado no gap de competências identificado e isso é do RH.” 

 

� Estratégias de aprendizagem do desenvolvimento de empregados: 

 

 Para esta competência o gerente aborda o aprendizado da Aplicação prática 

e da Busca de ajuda em material escrito:  
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“Aprendi no dia-a-dia. O modelo de competência está aí no dia-a-dia, você 

incorpora da literatura e traz pra a organização.” 

 

•  Gestão financeira e atividades gerenciais a ela relacionadas: 

 

 Para finalizar, quando perguntado se haveria outra competência importante, 

além das apresentadas pelo domínio de gestão de pessoas, o gerente citou a gestão 

financeira. Nesta, estariam envolvidas atividades de controle de orçamento da área 

de gestão, considerando custos e investimentos, além do conhecimento sobre o 

negócio. 

 

� Estratégias de aprendizagem da gestão financeira: 

 

 Sobre as estratégias de aprendizagem, o gerente destaca a Busca de ajuda 

Interpessoal, afirmando que o suporte de pessoas da área técnica de finanças é 

importante no controle de custos e investimentos. Além disso, afirma que estará 

participando de um curso de especialização em gestão de negócios, visando ao 

aprimoramento desta competência: 

 

“Aprendo nas escutas com o pessoal da área técnica... nas reuniões de comitê 

de gestão é que se fala dessas questões. Tenho tentado aprender daí. É um curso que 

farei... Eu achei interessante o programa deste curso, tem um foco também em 

economia e seria uma lacuna que eu identifiquei que tenho.” 

 

 Vale ressaltar a afirmação do gerente B segundo a qual os cursos e 

treinamentos são importantes, mas não suficientes para o desenvolvimento das 

competências. Do mesmo modo a aprendizagem teórica obtida na leitura de livros e 

artigos técnicos. Dessa forma, é na prática que as competências de trabalho são 

desenvolvidas, testando modelos e ajustando-os à realidade das empresas: 

 

“Eu não acredito em desenvolvimento de gestores fazendo MBA. Acho que isso 

abre o espaço de reflexão, articulação e aplicação, isso não é garantia nenhuma de 

que ele retorne instrumentalizado para a organização... é o dia-a-dia, é o estilo da 
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pessoa, ...como a pessoa é capaz de decodificar o que vê e aprender na teoria para 

aplicar na prática.” 

 

5.1.2.4. Quadro de síntese relacionando competências, atividades gerenciais e 

estratégias de aprendizagem do gerente B 

 

 Com o objetivo de proporcionar uma visão geral das competências descritas 

pelo entrevistado, bem como das atividades a elas relacionadas e das respectivas 

estratégias de aprendizagem usadas pelo gerente B, foi elaborado o Quadro 5. 

 Neste Quadro, pode-se observar que as questões relacionadas ao 

gerenciamento de equipes estão presentes na maior parte das competências citadas, 

sendo ressaltadas atividades, as quais devem lidar com a diversidade do grupo, 

permitindo a manifestação de opiniões e o acompanhando das metas coletivas.  

 Além disso, algumas ferramentas técnicas de gestão foram apresentadas pelo 

gerente B como suporte no desempenho das competências, tais como, softwares de 

comunicação e o gerenciamento do desempenho. Um outro ponto é a terceirização de 

algumas atividades gerenciais para resolução de conflitos. 

Em relação às estratégias de aprendizagem no trabalho, a aplicação prática foi 

a mais comumente utilizada nesta realidade, envolvendo a testagem de modelos e a 

vivência do cotidiano gerencial. A participação em treinamentos e em cursos 

técnicos apareceu para três das seis competências citadas, sendo apontada pelo 

gerente B como base para a aprendizagem gerencial, embora não devendo ser 

utilizada de forma exclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 83 

Quadro 5: Relação entre competências gerenciais, atividades e estratégias de 

aprendizagem relacionadas do gerente B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS ATIVIDADES 
RELACIONADAS 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

Comunicação Eficaz Ocorre entre o gerente e sua 
equipe e a área de RH e as demais 
áreas da empresa 
Faz-se uso de ferramentas de 
comunicação (correio note, e-mail, 
comunicados e jornais internos) 
Reuniões sistemáticas entre a 
gerência e as equipes de trabalho 
(informativas e análise de 
processos de trabalho) 
Comunicação radial (ocorre entre 
o gerente da área e a frente 
operacional direta “bypassando” a 
gerência média) 

 
 

Aplicação prática (aprender fazendo, 
testando modelos) 
Repetição (redundância da informação) 

 

Uso do processo decisório 
participativo 

Utilizada nas reuniões 
deliberativas ou não, nas quais é 
dado um espaço para manifestação 
de opiniões e idéias 

 

Busca de ajuda de outros (obtendo 
feedbacks das pessoas, durantes as 
opiniões manifestadas em reuniões) 
Aplicação prática (participação nos 
debates, testar modelos aprendidos na 
teoria na prática) 

Administração de Conflitos Lidar com as diversidades dos 
grupos (diferenças de gênero e 
percepções) 
Suporte de consultorias 
especializadas 

Busca de ajuda em material escrito 
(artigos relacionados) 

Monitoramento do 
desempenho individual 

Uso de softwares especializados 
de acompanhamento de metas e 
desempenho dos profissionais da 
equipe 
Uso de práticas de feedback 

Aplicação prática 
Reflexão (sobre os acontecimentos do 
cotidiano de trabalho).  

Desenvolvimento de 
Empregados 

Planejamento das capacitações dos 
membros da equipe 
Mapeamento de competências e 
identificação das lacunas de 
desenvolvimento 

Aplicação prática (cotidiano de trabalho, 
incorpora da literatura e traz para 
organização) 

 
 

Competência Financeira Relacionada à gestão do negócio e 
dos custos e investimentos 
relacionados 

Busca de ajuda de outros (busca de 
ajuda de profissionais da área técnica). 
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5.1.3 Entrevistado 3: 

 

 Em virtude da dinâmica desta entrevista, sua apresentação não está 

organizada da mesma maneira que as duas entrevistas anteriores. A subseção de 

estratégias de aprendizagem no trabalho não se seguirá a cada uma das competências 

citadas, visto que a gerente comentou sobre as estratégias de aprendizagem de modo 

genérico não as relacionando diretamente com cada uma das competências que 

elegeu como importantes para realizar suas atividades gerenciais.  

 

 5.1.3.1. Caracterização da entrevistada: 

 

 A gerente C de 49 anos, sexo feminino, com formação e especialização em 

Pedagogia, atua há quatro anos na área de recursos humanos, a mesma área do 

entrevistado 2, porém em uma companhia hidroelétrica estatal. A importância de se 

realizar mais uma entrevista com gerente da área de Recursos Humanos é justificada 

pelo fato de esta área de gestão ser ocupada por indivíduos com formações 

diferentes. Esta gerente, diferentemente do outro que tem formação na área das 

ciências exatas, embora tenha também feito Psicologia, tem formação apenas na área 

de educação, sendo importante explorar esta heterogeneidade. Dentre suas atividades 

principais estão supervisão de equipes de recursos humanos, atendimento a 

sindicatos de trabalhadores, planejamento da capacitação dos empregados e 

gerenciamento da rotina.  

 

 5.1.3.2. Área de gestão e domínio de competências investigado: 

 

 O domínio de competências utilizado como base para esta entrevista também 

foi o de gestão de pessoas, o mesmo do entrevistado 2, que está relacionado às 

competências de acompanhamento e desenvolvimento de profissionais, bem como à 

gestão de equipes e administração das diversidades, a saber: Compreensão de si 

mesmo e dos outros, Comunicação eficaz, Desenvolvimento de empregados, 

Administração de conflitos, Constituição de equipes, Uso do processo decisório 

participativo e Convívio com a mudança.   
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 5.1.3.3. Competências destacadas pela gerente C:  

 

 Dentre as competências mais frequentemente utilizadas em sua área de 

gestão, a gerente citou inicialmente o monitoramento do desempenho individual, a 

compreensão de si mesmo e dos outros, a inteligência emocional, o 

gerenciamento de desempenho e processos coletivos, a administração de conflito 

e, por último, a comunicação e decisão participativa. 

 

• Monitoramento de desempenho individual e atividades a ele relacionadas: 

 

 Para a gerente C, esta competência não está relacionada apenas a monitoria 

do desempenho e acompanhamento dos empregados. Segundo ela, este 

acompanhamento deve incluir um comportamento de incentivo à melhoria e ao 

autodesenvolvimento dos empregados: 

 

“Eu acho que faltaria incluir só uma questão aqui, anterior ao monitoramento 

que é a questão do incentivo. Não seria só o acompanhamento, ...mas seria algo 

também relacionado ao incentivo da melhoria do desempenho.” 

 

• Compreensão de si mesmo e dos outros e atividades a ela relacionadas: 

 

 Em seguida a gerente afirma que a compreensão de si mesmo e dos outros 

pode ser entendida como importante na gestão de pessoas, em especial para a gestão 

das mudanças nas equipes. Nesse sentido, a situação de pressão para a mudança no 

trabalho e sua relação com a diversidade do grupo pode demandar a competência de 

compreensão das diferenças e das resistências à mudança: 

 

“... a área de gestão de pessoas, de recursos humanos, está nesse movimento 

constante de desequilíbrio... ou seja, se você muda, você desequilibra para ocupar 

um outro espaço, é um movimento. Essas mudanças vêm de uma certa pressão que 

você sofre, e que requer mudanças no comportamento , nas atitudes, no 

conhecimento das pessoas...” 
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 Segundo a gerente C, muitas vezes são feitas cobranças de metas e de postura 

da equipe por não responder às expectativas do gerente e, nesse sentido, é 

demandada uma compreensão dos diversos fatores que possam ter comprometido o 

resultado esperado. 

 

� Estratégias de aprendizagem da compreensão de si mesmo e dos outros: 

 

 A gerente C enfatiza que para lidar com essa competência é preciso fazer uso 

de uma estratégia de autocontrole, na qual existe uma regulação emocional, 

importante para suportar as diferenças, a pressão e as mudanças: 

 

“Algo relacionado à capacidade de ...  eu acho que algo interno, interior 

mesmo.  Algo do psicológico, do emocional, do controle, que a pessoa tem que ter 

para poder lidar com isso.  Surge da própria necessidade de você lidar com 

mudança.” 

 

• Inteligência emocional e atividades a ela relacionadas: 

 

 Relacionada à necessidade de autocontrole, a gerente C cita uma competência 

não inclusa na lista deste domínio (vide capítulo do modelo de análise teórico) e que 

define como sendo Inteligência Emocional. Dessa forma, afirma que tal 

competência envolveria a capacidade de lidar com a diversidade a as questões 

emocionais de outros: 

 

“Está relacionada à habilidade de você lidar com a diversidade, com as 

reações afetivas dos outros... das pessoas e de se posicionar diante disso,  de modo a 

não somente lidar com as suas questões, mas de atenuar isso pra o seu grupo de 

trabalho...de lidar com o imprevisto da atitude do outro e sofrer as cobranças todas 

que vem de fora, ou da própria organização e  responder com tranqüilidade a essas 

demandas.’ 
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� Estratégia de aprendizagem da inteligência emocional: 

 

 Para o desenvolvimento desta competência, a gerente menciona, uma vez 

mais, a estratégia de auto-regulação emocional como importante na aprendizagem 

desta competência. 

 

“... ou seja, se o gerente não estiver em equilíbrio na hora que vem uma 

afronta de um empregado, principalmente os gestores do serviço público, você não 

forma suas equipes Então você tem que aprender a lidar com as deficiências das 

pessoas e também com o potencial de cada uma.” 

  

 A gerente C também afirma que o processo de auto-regulação e controle 

emocional, está relacionado à gestão do cotidiano do trabalho de um gerente que 

muitas vezes é levado a lidar com situações inesperadas que envolvem problemas de 

outros: 

 “... quem faz gestão de pessoas tem que ter um equilíbrio muito grande 

porque a gente lida todo dia com pessoas e a gente sabe que a humanidade está 

nesse estado de desequilíbrio... às vezes você lida com pessoas que vem com mil 

problemas, com filho, com marido, com dinheiro, com algum tipo de doença e aí vem 

as intolerâncias. Isso vem de uma pessoa ou da equipe para o gestor. Muitas vezes 

você está coordenando uma reunião e de repente alguém vem com um impulso muito 

grande, agressivo, de desacordo com as questões colocadas ou com alguma coisa 

pessoal também. E o gestor que faz gestão de pessoas tem que ter um equilíbrio 

muito grande pra não entrar em sintonia com aquela energia. Essa coisa de você 

respirar fundo e dizer não, eu não vou dizer nada agora e chamar depois pra dar um 

feedback.” 

 

 

• Gerenciamento do desempenho e de processos coletivos e atividades a eles 

relacionadas: 

 

 Uma outra competência citada pela gerente é o gerenciamento do 

desempenho e processos coletivos. Sobre esta competência a gerente afirma que 
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não apenas está incluso o processo de gestão dos trabalhos nas equipes, mas também 

o estabelecimento de indicadores eficazes de avaliação relacionados ao processo de 

melhoria contínua da organização. 

 A gerente C afirma que uma outra competência importante é a relacionada ao 

desenvolvimento de empregados, que envolveria a capacidade de delegação do 

gerente: 

 

“Seria a capacidade de delegar e identificar a necessidade e oportunidade de 

treinamento. E eu acrescentaria aqui a questão não só de delegar, de identificar, de 

oferecer oportunidade, de avaliar, mas de incentivar o desenvolvimento, porque 

através desse incentivo que a gente poderia chamar de autodesenvolvimento, o 

gestor vai fazer com que os empregados se desenvolvam e não fiquem mais 

esperando que a empresa forneça treinamento, que os preparem, compreendendo 

que competências devem ser desenvolvidas.” 

 

� Estratégias de aprendizagem do gerenciamento do desempenho e de processos 

coletivos:  

 

 Para esta competência a gerente afirma que é necessário que o líder prepare o 

seu empregado e o incentive a buscar capacitações, independente dos treinamentos 

oferecidos pela organização. Segundo ela, o preparo da equipe para lidar com as 

constantes mudanças nos processos de trabalho se adquire com a prática.  

 

• Administração de conflito, atividades e estratégia de aprendizagem a ela 

relacionada: 

 

 A gerente destaca em seguida, a competência da administração de conflitos, 

que estaria também diretamente envolvida com a estratégia de aprendizagem de 

auto-regulação e controle emocional. 

 

 

 

  



 
 

 89 

• Comunicação e atividades a ela relacionadas: 

 

 Sobre a competência comunicação, a gerente enfatiza a importância de se 

comunicar com clareza para que se configure uma gestão transparente. 

  

• Decisão participativa e atividades a ela relacionadas: 

 

 Ao finalizar a entrevista a gerente cita a competência de decisão 

participativa  como sendo característica da sua gestão: 

“Você tem as pessoas e as pessoas ajudam a enxergar o que é melhor pro 

coletivo e, além disso, aumenta comprometimento.” 

 

� Estratégia de aprendizagem da decisão participativa: 

 

 Para esta competência a gerente afirma que a busca de ajuda interpessoal é 

uma estratégia de aprendizagem importante para a eficácia dos processos decisórios: 

 

“Na hora de um momento crítico, buscar apoio de alguém é importante. 

Reunir o grupo, e dar um feedback coletivo.” 

 

� Estratégias de aprendizagem que estariam na base do desenvolvimento de várias 

competências citadas pela gerente C: 

 

 Ao contrário de outros entrevistados que foram mais específicos nas suas 

estratégias de aprendizagem para cada competência, a gerente C abordou um 

conjunto de estratégias de aprendizagem que considera fundamental para o exercício 

das competências citadas, reafirmando a importância do controle emocional e 

psicológico do gerente: 

 

“A competência só se desenvolve se você tiver uma estrutura genética, 

estrutural que ajude. Essa estrutura é a personalidade mesmo do sujeito, e a 

competência emocional é a todo o momento requerida na gestão.” 
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“... Ela tá presente ao você ter que administrar conflitos, quando você constrói 

uma equipe, quando você faz gestão participativa... tomar decisão com as pessoas 

considerando as questões pessoais...” 

 

“... eu adquiri com massagens, respirando fundo diante de uma situação de 

conflito, de uma energia que eu buscava pra conseguir convencer as pessoas, tomar 

um copo de água... são estratégias que eu usei para me equilibrar. Eu tinha 

estrutura psicológica, mas eu sou muito impulsiva, agora estou melhor, tomo 

decisões rápidas, mas com cuidado. Então, pode parecer estranho, mas são as 

estratégias que fazem efeito. Isso não está no conhecimento pronto, mas que a gente 

recorre e que dão certo. E isso faz com que eu utilize melhor o meu conhecimento. 

Tomo remédio, às vezes.” 

 

 A gerente C também cita a participação em Treinamentos e cursos que 

abordam a humanização do processo de gestão de pessoas. 

 Por fim, a gerente destaca que, apesar de muitas das estratégias de como 

exercer a função de gerente de recursos humanos terem sido aprendidas na prática, a 

teoria foi importante no seu aprendizado de competências, por oferecer subsídios 

para sua atuação: 

 

“Quando fui convidada pra ser gerente eu não esperava... eu me surpreendi. E 

fiquei com receio porque algumas competências eu não tinha, não sabia se estava 

preparada. Então aceitei e vim cheia de teoria. Teoria eu tinha demais. No dia-a-dia 

eu fui vendo que entre a teoria e a prática tem um buraco enorme. Mas vi também 

que sem essa teoria seria impossível caminhar. Ela me ajudou a escolher as 

estratégias e os caminhos.” 

 

 5.1.3.4. Quadro de síntese relacionando competências, atividades gerenciais e 

estratégias de aprendizagem do gerente C 

 

 Com o objetivo de dar uma visão geral das competências descritas pelo 

entrevistado, bem como das atividades a elas relacionadas e das respectivas 

estratégias de aprendizagem usadas pelo gerente C, foi elaborado o Quadro 6.  
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 Neste Quadro, destaca-se que as competências citadas pelo gerente C 

envolvem atividades caracterizadas pela necessidade de compreensão da diversidade 

e das reações de outros. Além disso, ações de incentivo à aprendizagem e ao 

desenvolvimento pessoal foram referidas como relevantes neste contexto. 

 Percebe-se também que dentre as competências citadas, a competência 

emocional é abordada de forma integrada ao desenvolvimento de pessoas, à 

compreensão de si mesmo e dos outros e á administração de conflitos. 

 Sobre as estratégias de aprendizagem, ressaltam-se a aplicação prática e a 

auto-regulação, relacionadas à capacidade de manutenção da motivação e o 

autocontrole. 

 Nota-se que no Quadro 6 algumas células aparecem vazias em virtude de a 

gerente C não ter feito comentários sobre as atividades de duas competências 

destacadas, e também não ter relacionado estratégias de aprendizagem para cada uma 

das cinco competências listadas. Este fato pode ser justificado pelas características da 

gerente, os quais nos permitem inferir que talvez ela conceba a aprendizagem 

gerencial como um processo que recorre a poucas estratégias, independente das 

atividades e das competências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 92 

Quadro 6: Relação entre competências gerenciais, atividades e estratégias de aprendizagem 

relacionadas do gerente C. 

 

 

É importante esclarecer, uma vez mais, que a entrevistada não relacionou, de 

modo direto, competências, atividades gerenciais e estratégias de aprendizagem, 

optando por fazer considerações genéricas sobre as estratégias de aprendizagem para 

o exercício gerencial, ao contrário dos outros entrevistados. Em virtude disto, o 

quadro sintético final que tem como objetivo apresentar uma visão panorâmica das 

relações entre competências, atividades e estratégias de aprendizagem feitas pelos 

entrevistados, neste caso, não se encontra preenchido na íntegra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS ATIVIDADES RELACIONADAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM  

Monitoramento do 
desempenho individual 

Monitoria, acompanhamento e 
incentivo à aprendizagem 

----------- 

Compreensão de si mesmo e 
dos outros 

Compreender as diferenças e a 
resistência à mudança 
Capacidade de controle emocional 

----------- 

Inteligência emocional Compreender o outro e suas questões  
Lidar com as interferências de 
problemas pessoais e de outros 
Responder de forma controlada à 
pressão e às demandas  

Aplicação prática (lidar com as diferenças das 
pessoas) 
Reflexão (cotidiano de trabalho) 
Auto-regulação (massagens, lazer, esportes) 

Monitoramento do 
desempenho coletivo 

Estabelecimento de indicadores 
precisos de avaliação.  

----------- 

Desenvolvimento de pessoas Capacidade de delegar e identificar 
necessidades de treinamento 
Oferecer oportunidades e incentivar o 
desenvolvimento pessoal 
Estimular a proatividade 
Prática do feedback 

Aplicação prática 
 

Decisão participativa Ouvir as pessoas no processo decisório Busca de ajuda de outros 
Aplicação prática (Tentativa e Erro) 
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5.1.4 Entrevistado 4: 

 

Curiosamente também, o entrevistado 4 não estabeleceu relações diretas entre 

todas as competências citadas, suas atividades gerenciais e suas estratégias de 

aprendizagem. Portanto, a subseção de estratégias de aprendizagem no trabalho não 

estará presente em todas as competências mencionadas pelo gerente. 

 

 5.1.4.1 Caracterização do entrevistado: 

 

  O gerente D tem 50 anos, sexo masculino e pertence à área administrativa de 

uma instituição bancária, ocupando a função há vinte e três anos. Em relação a sua 

formação, graduou-se em Administração, tendo feito mestrado na mesma área. O 

gerente afirma que dentre as principais atividades desenvolvidas por ele na função 

estão o planejamento da rotina, coordenação da política de atendimento ao cliente, 

construção de equipes e controle de metas e resultados financeiros. 

 

 

 5.1.4.2. Área de gestão e Domínio de competência investigado: 

 

 O domínio utilizado como base para as entrevistas com o gerente da área 

administrativa foi o de gestão e planejamento de processos de trabalho que está 

relacionado às competências de planejamento e organização de rotinas 

administrativas, análise de informações e comunicação da missão, visão e valores da 

empresa. As competências envolvidas neste domínio são: Estabelecimento de metas 

e objetivos, Comunicação da visão organizacional, Planejamento e Organização, 

Orientação para resultados, Gerenciamento do Tempo e Stress, Pensamento 

Criativo, Gerenciamento da mudança, Construção e manutenção de acordos e 

compromissos e Apresentação de idéias. 
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5.1.4.3 Competências destacadas pelo gerente D: 

 

 Quando perguntado sobre as competências relacionadas a este domínio e que 

estavam presentes no seu cotidiano de gestão, o gerente D destacou orientação para 

resultados, estabelecimento de metas e objetivos, gerenciamento da mudança, 

planejamento e organização, pensamento criativo e gerenciamento do tempo e 

stress. 

 

• Orientação para resultados e atividades a eles relacionadas: 

 

 Em relação à orientação para resultados o gerente afirma que tal competência 

é requerida na definição de metas de trabalho monitoria da equipe e de processos 

operacionais, estabelecimento de prazos e responsáveis, assim como no 

acompanhamento do desempenho das pessoas envolvidas: 

 

“Hoje nós temos algo em torno de 200 produtos e eu tenho metas para todos 

eles... estarei sempre sendo cobrado. Tudo que tenho que fazer tenho que pensar no 

resultado e muitas vezes eu me deparo com o pessoal da gerência média e sempre 

digo: pense onde você está, o que você tem e aonde você quer chegar. Acho isso 

pedagógico... eu gosto de mostrar paras pessoas o porquê de determinada atitude.” 

 

� Estratégias de aprendizagem da orientação para resultados: 

 

 Sobre as estratégias de aprendizagem relacionadas a esta competência, o 

gerente D afirma que o suporte das pessoas e a busca de ajuda interpessoal 

auxiliam muito no cumprimento das metas. Nesse sentido, em muitos casos, a 

decisão torna-se participativa: 

 

“Eu mostro para as pessoas qual é o raciocínio que eu tenho e digo: se você 

tiver um raciocínio melhor eu estou aberto para isso.” 
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• Estabelecimento de metas e objetivos e atividades relacionadas: 

 

  Em relação à competência estabelecimento de metas e objetivos, o gerente 

afirma que o principal desafio está relacionado à atividade de desdobramento das 

metas em etapas intermediárias e em prazos a serem cumpridos. Afirma também a 

importância da construção da meta com a participação da equipe de trabalho.  

 

• Gerenciamento de mudança e atividades a ele relacionadas: 

 

 Em seguida, o gerente destacou uma outra competência relacionada ao 

gerenciamento da mudança e que também envolve a participação das pessoas da 

equipe, destacando as dificuldades e as estratégias de superação: 

  

“Gerenciar mudanças é mostrar para as pessoas que isso vai ser bom para 

elas... mas as pessoas são naturalmente resistentes a qualquer tipo de mudança. E é 

natural porque toda mudança gera desconforto... Qual a estratégia mais adequada? 

É você mostrar os benefícios que esta mudança trará. Que pode não ser um 

benefício para a pessoa diretamente, mas para agência como um todo.” 

 

 Nesse sentido, o gerente afirma que a persuasão das pessoas é importante no 

sentido de ressaltar as vantagens da adesão à mudança. 

 

• Planejamento e organização e atividades relacionadas: 

 

 O gerente D destaca ainda outra competência que considera fundamental na 

sua gestão, a de planejamento e organização. Uma de suas atividades consiste em 

anotar o que tem de fazer, visando acompanhar melhor as atividades previstas no dia-

a-dia de trabalho: 

 

“Se você não for uma pessoa que dedique parte do seu tempo para planejar 

nos dias de hoje, o dia seguinte, ou o mês, ou ano seguinte você vai ter mais 

dificuldade. Então eu procuro fazer isso sempre, porque as coisas ficam mais fáceis 
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de serem executadas. Então coloco no papel; e você vê com isso que tem uma série 

de interrogações que você não respondeu ainda”. 

  

• Pensamento criativo e atividades relacionadas: 

 

  Sobre a competência pensamento criativo, o gerente afirma que, muitas 

vezes, isto se torna importante para lidar com a resolução de problemas em situação 

de pressão: 

 

“Você se depara com as mais inusitadas situações e você precisa de 

criatividade para manter a sua estrutura funcionando; e, muitas vezes, tem que 

imaginar soluções alternativas. Pensar na mesma quantidade de serviço, por 

exemplo, com a mesma quantidade de pessoas.” 

 

• Gerenciamento do tempo e do stress e atividades a eles relacionadas: 

 

 Por fim, o gerente D destaca a competência de gerenciamento do tempo e 

stress como básica para que se consiga um bom desempenho nas demais 

competências, todavia enfatiza mais o gerenciamento do stress, por acreditar que ele 

faz parte do cotidiano do trabalho: 

 

“Stress é como a sua estatura. Você vai ter que aprender a conviver com ela, 

não tem como você gerenciar stress porque as pessoas respondem de forma muito 

diferente ao stress, porque na minha função o stress faz parte. Quem já passou por 

assalto e seqüestro sabe o que é. Quem não passou por mais que tente não pode 

imaginar a sensação que é passar por isso.” 

 

� Estratégia de aprendizagem do gerenciamento do tempo e stress: 

 

 Ao citar as estratégias de aprendizagem relacionadas a esta última 

competência, o gerente fez menção a processos de auto-regulação e controle 

emocional, nos quais muitas vezes é importante buscar soluções alternativas para 

lidar com situações de desconforto: 
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“... uma das formas é relativizar esse stress. Se você for uma pessoa que goste 

de esporte, você pode gastar energia, descarregar a carga porque o stress pesa. Têm 

dias que você parece que engordou 20 quilos a sensação é essa. Se você for 

religiosa, conversa com Deus... Aqui a gente tem um saco de pancadas de boxe. E a 

gente faz uso dele. De vez em quando alguém faz uso dele.” 

  

 Além disso, o gerente menciona a busca de ajuda em material escrito, 

através de algumas leituras de manuais de administração japonesa. 

 

• Gerenciar pessoas e atividades a ele relacionadas: 

 

 Por fim, quando perguntado se haveria outra competência não contemplada 

pelo conjunto apresentado pelo domínio de gestão de processos, o gerente destacou a 

competência de gerenciar pessoas. 

 Segundo o gerente, a habilidade para lidar com pessoas é inerente a qualquer 

área de atuação gerencial e envolve um processo de motivação e engajamento da 

equipe no trabalho: 

 

“... se você sabe lidar com gente, você tem 85% do caminho andado... você 

tem que saber dar boas notícias, dar má noticias, estabelecer metas, ter empatia com 

as pessoas para se colocar no lugar das pessoas. Saber que as pessoas agem 

diferente umas das outras; e entender suas reações seus posicionamentos sem se 

deixar vencer por isso.” 

 

 O gerente também afirma que o acompanhamento da equipe é necessário para 

o alcance dos resultados, assim, em muitas situações, utiliza-se da realocação de 

equipes para o cumprimento de uma tarefa: 

 

“O meu café da manhã normalmente é verificar como está a minha equipe. 

Quem faltou, eu remanejo. Mas para isso eu não devo passar por cima da minha 

gerência média... E o importante para mim é o cumprimento das metas. A agência 

deve funcionar, os clientes devem estar satisfeitos e, lógico, devo ser efetivo, que no 

banco se traduz em cumprir metas. Então, o ano chega no final e eu preciso fechar 
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as metas das equipes. Se uma equipe fica com menos gente do que deveria, eu devo 

acompanhar periodicamente durante o dia.” 

 

� Estratégias de aprendizagem de gerenciamento de pessoas: 

 

 Sobre as estratégias de aprendizagem relacionadas a esta competência o 

gerente D cita inicialmente a aplicação prática: 

 

“A prática me ensinou que a melhor maneira de fazer isso é através de 

atribuição de responsabilidade. Eu não tenho visto acontecer na motivação só com 

discurso ou sem atribuição de responsabilidade.” 

 

O gerente também afirma ter participado de treinamentos e cursos no campo. 

Apesar disso, ressalta que a aprendizagem informal é decisiva na formação de um 

gestor: 

“Já passei por treinamentos, o próprio banco tem treinamentos. Tem um 

treinamento, dois ou três voltados para gestão de equipes. São treinamentos que nos 

dão referenciais para desenvolver o trabalho com mais efetividade. Mas eu acho que 

o grande treinamento que você pode ter nesta área é gerir uma equipe.” 

 

“... bater cabeça. Você só aprende e sedimenta um conhecimento na hora que 

você tiver umas desilusões. Na hora que você tiver alguma experiência prática. Vou 

fazer, faz, se deu certo você vai aprender uma coisa. Não deu certo você aprendeu 

duas coisas.” 

 

 5.1.4.4. Quadro de síntese relacionando competências, atividades gerenciais e 

estratégias de aprendizagem do gerente D 

 

 Com o objetivo de dar uma visão geral das competências descritas pelo 

entrevistado, bem como das atividades a elas relacionadas e das respectivas 

estratégias de aprendizagem usadas pelo gerente D, foi elaborado o Quadro 7. Neste 

Quadro destaca-se que, para a maior parte das competências citadas pelo gerente D, 

estão presentes atividades de sensibilização de pessoas, motivação de equipes e 
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orientação de pessoas, sendo enfatizada a competência de gestão de pessoas como 

importante para o exercício das demais competências.  

Em relação às estratégias de aprendizagem citadas, estão presentes a aplicação 

prática, a busca de ajuda de outros e a auto-regulação.  

Nesta entrevista, as estratégias de aprendizagem foram destacadas apenas para 

algumas competências, o que justifica as células que aparecem vazias no Quadro 7. 

Da mesma forma, o entrevistado não descreveu atividades relacionadas ao 

gerenciamento do tempo e stress, afirmando que o mesmo é inerente às atividades 

das demais competências. 
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Quadro 7: Relação entre competências gerenciais, atividades e estratégias de 

aprendizagem relacionadas do gerente D. 

 

 

COMPETÊNCIAS ATIVIDADES 
RELACIONADAS 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

Gerenciar pessoas Dar boas notícias 
Estabelecer metas 
Ter empatia e saber se colocar no 
lugar de outros 
Identificar as diferenças nas 
ações, compreendendo reações e 
sentimentos 
Verificação e composição de 
equipes 
Motivar pessoas 

 
 

Aplicação prática (delegação de responsabilidades, 
tentativa e erro) 

 
 
 

Orientação para 
Resultados 

Apresentação das metas para a 
equipe 
Definir procedimentos (Quem?, 
Onde? Quando?) 
Orientar pessoas 

Busca de ajuda de outros (decidir junto) 

Estabelecimento de Metas 
e Objetivos 

Definir e operacionalizar os 
procedimentos das metas 

----------- 

Gerenciamento da 
mudança 

Sensibilizar pessoas, 
demonstrando benefícios futuros. 

----------- 

Planejamento e 
Organização 

Planejar os dias de trabalho 
Levantar facilitadores e 
dificultadores do trabalho 

----------- 

Pensamento Criativo Elencar soluções alternativas para 
os problemas cotidianos 

----------- 

Gerenciamento do tempo 
e stress 

---------- Aplicação prática (vivência dia-a-dia) 
Busca de atividades de relaxamento (lazer e esportes) 
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5.1.5 Entrevistado 5: 

 

 5.1.5.1. Caracterização do entrevistado: 

 

 O gerente E, é do sexo masculino, graduado em Filosofia, tem 49 anos e 

trabalha numa empresa de andaimes e suporte da construção civil como gerente 

administrativo financeiro há 19 anos. Dentre as atividades relacionadas à sua função, 

destacou o planejamento e controle de orçamento de projetos, gestão comercial, 

gestão administrativa da rotina de trabalho das equipes, assumindo esporadicamente 

algumas atribuições da área de recursos humanos como contratação e avaliação. 

 

 5.1.5.2 Área de gestão e domínio de competência investigado: 

 

 O domínio utilizado como base para a entrevista foi o mesmo do entrevistado 

D, ou seja, gestão e planejamento de processos de trabalho. As competências 

envolvidas neste domínio são: Estabelecimento de metas e objetivos, 

Comunicação da visão organizacional, Planejamento e Organização, Orientação 

para resultados, Gerenciamento do Tempo e Stress, Pensamento Criativo, 

Gerenciamento da mudança, Construção e manutenção de acordos e 

compromissos e Apresentação de idéias. É importante esclarecer que se optou por 

fazer mais uma entrevista com um outro gerente da mesma área de gestão, em 

virtude de se constatar que, por mais de uma vez, o entrevistado (vide entrevistada C) 

não relacionou de modo direto as competências, atividades gerenciais e estratégias de 

aprendizagem. Era necessário explorar se tal atitude refletia uma característica 

pessoal do entrevistado ou se era um indicador de que as estratégias de aprendizagem 

usadas pelo gerente eram independentes das atividades realizadas ou das 

competências que estavam em jogo.    

 

 5.1.5.3 Competências destacadas pelo gerente E: 

 

 Em relação a este domínio o gerente E afirma ter utilizado as competências de 

gerenciamento do tempo e stress, estabelecimento de metas e objetivos e 

gerenciamento da mudança. 
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• Gerenciamento do tempo e stress e atividades a ele relacionadas: 

 

 Em relação à competência gerenciamento do tempo e stress, o gerente 

mencionou que a sobrecarga de atividades e as interferências do cotidiano 

contribuem para a criação de um ambiente de pressão no qual é necessário o 

planejamento e a organização das tarefas. Isso ocorre ao estabelecer prioridades e 

distribuir responsabilidades, com o intuito de maximizar os processos e evitar a perda 

de tempo: 

 

“... Na verdade, você vai pelas interferências que você está sentindo. Eu hoje 

posso planejar e amanhã pode estar tudo diferente. A coisa vem de uma maneira que 

mesmo que eu planeje, mesmo que eu organize, tenho que me preparar para a 

mudança. Você muda o seu foco o seu rumo a todo instante. Então é muito 

situacional.” 

 

 O gerente E também comentou que o gerenciamento do tempo e stress 

também depende da disponibilidade de recursos e da estratégia utilizada na 

distribuição dos mesmos.  

 

� Estratégias de aprendizagem do gerenciamento do tempo e stress: 

 

 A estratégia de aprendizagem utilizada por ele para o desenvolvimento desta 

competência foi a aplicação prática. Segundo o gerente, as experiências de tentativa 

e erro, bem como as vivências anteriores, permitiram o aprendizado desta 

competência: 

 

“Você está vivendo um caos e tem que sair dele então você cria mecanismos... 

acho que a maturidade como profissional, que você adquire ao longo da sua 

carreira, do seu tempo de trabalho, ajuda. Você vai conseguindo separar - não isso é 

mais importante, isso não é, isso eu separo, isso não, isso eu deixo de lado- ... As 

porradas que você leva, são elas que te fazem agir com mais tranqüilidade... Não 

tem uma visão só acadêmica, isso você aprende no dia-a-dia mesmo.”  
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• Estabelecimento de metas e objetivos e atividades a eles relacionadas: 

 

 Uma outra competência abordada pelo gerente foi o Estabelecimento de 

metas e objetivos. O gerente afirma que as atividades desta competência envolvem a 

definição das metas e prazos, bem como a alocação de recursos. Menciona também 

que este processo é caracterizado por algumas interferências do cotidiano. Nesse 

sentido, estabelecer metas caracteriza-se também como uma tentativa de 

administração das interferências no trabalho: 

“Com todo esse caos que gera dificuldade de gerenciar o tempo e stress, é 

difícil você pensar de forma clara metas e objetivos. Mas é importante porque senão 

o caos fica muito maior”. 

 

� Estratégias de aprendizagem do estabelecimento de metas e objetivos: 

 

 Em relação às estratégias de aprendizagem relacionadas ao desenvolvimento 

desta competência, o gerente E afirma que a aplicação prática, através de tentativa e 

erro, orienta a melhor forma de se construir metas e gerenciar o cotidiano. 

Relacionada a esta estratégia, a vivência prática nos diferentes momentos 

econômicos do país também contribuiu para o seu amadurecimento na área: 

 

“Eu acho que o que me ajudou a aprender ao longo da minha vida profissional 

foi o fato de eu ter passado por diversos altos e baixos na minha área. Diversos 

planos econômicos, e cada um deles foi uma vivência diferente que eu tive... Você 

tem que compreender todo um novo contexto para começar a trabalhar novamente 

em um contexto novo. Então essas interferências do plano econômico acabaram me 

ajudando a aprender... As variáveis de contexto, o plano econômico, a época de 

Collor, por exemplo, quando houve confisco de contas. Aquilo ali foi um caos. 

Então, eu tive que reaprender de acordo com cada realidade.” 

  

 Além desta estratégia o gerente destaca a importância do suporte dado pela 

organização (treinamentos), bem como pelas pessoas da equipe (busca de ajuda 

interpessoal): 
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“O know how ela dá, competência, recurso e a equipe é muito boa. A empresa 

W tem uma estrutura que tem profissionais que te atendem com suporte. Então é uma 

unidade boa.” 

  

• Gerenciamento da mudança e atividades a ele relacionadas: 

 

 Uma outra competência citada pelo gerente E foi o gerenciamento da 

mudança. Para ele, o gerenciamento da mudança está relacionado ao 

estabelecimento de metas e ao controle do stress no trabalho: 

 

 “De certa forma fica meio repetitivo com o que eu falei lá do stress. Porque 

as coisas acontecem... você tem momentos que consegue planejar e quando se 

planeja é outra história. Dá pra alocar recurso e atingir objetivos no final.” 

 

� Estratégias de aprendizagem do gerenciamento da mudança: 

 

 Em relação às estratégias de aprendizagem relacionadas a esta competência, o 

gerente afirma que a aplicação prática, caracterizada por vivências anteriores, 

contribuiu para o desenvolvimento desta competência. Além disso, segundo o 

gerente, a empresa sempre adotou uma postura reativa ao mercado, ou seja, não 

estimulava o planejamento antecipado, o que o obrigou a fazer mais uso da aplicação 

prática como estratégia para o cumprimento de seus objetivos.  

 

“Você vive o caos é forçado a organizar de alguma forma. Por exemplo, surge 

uma empresa no seu mercado com preços mais baixos e você tem que adequar isso... 

A questão é que a minha experiência na empresa é muito longa. São 19 anos. O fato 

de eu ter trabalhado em empresas sólidas também ajuda”  

 

“... estou me vendo sempre reagindo a uma ação já acontecida. A empresa é 

conservadora, não é agressiva. Então quando nos vemos em “perigo”, algo novo no 

mercado, temos que seguir o que o mercado está guiando. Aí sim, a empresa 

responde”. 
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 Uma outra estratégia destacada pelo gerente é a busca de ajuda interpessoal, 

na qual afirma que a equipe e a competência de outros é de fundamental importância 

na definição de soluções alternativas para lidar com a mudança. Além disso, os 

treinamentos oferecidos pela empresa são definidos pelo gerente como suporte na 

preparação para a mudança: 

 

“ Vamos falar mais dos recursos que eu conto para gerenciar mudanças. Eu 

acho que estar trabalhando com boas equipes ajuda, bons profissionais, recursos 

vindos da própria empresa que facilita. Habilidades que você consegue fora, através 

de cursos. Consultorias... a empresa sempre teve bons consultores, basicamente na 

minha área.  

A empresa nos deu bons treinamentos... Cursos de atualização... São 

treinamentos mais teóricos, mas você faz exercícios na sua realidade.” 

 

• Competência emocional e atividades a ela relacionadas: 

 

 Quando perguntado se outra competência estaria presente na sua área de 

gestão e que não havia sido contemplada pelo domínio de gestão de processos de 

trabalho, o gerente afirmou que a competência emocional é muito característica do 

seu cotidiano:  

 

“Eu acho importante. Estava conversando outro dia e eu pensei que há 11 

anos atrás era um diferencial ter uma faculdade. Hoje a graduação só não é nada; 

ela é só um dado necessário que junto com outras coisas te dão o perfil. Mas você 

não tem condições de avaliar o emocional. È importante avaliar isso. Eu acho que é 

todo um conjunto de avaliar por onde ele passou, se ele tem alguma vivência na 

área, vida pessoal, se tem família, em que contexto ele vive.” 

 

� Estratégias de aprendizagem da competência emocional: 

 

 O gerente fez menção a estratégias de auto-regulação para manter o 

equilíbrio e o controle das emoções pessoais para lidar com as interferências do 
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cotidiano. Segundo o gerente a aplicação prática está presente ao longo das 

experiências de vida: 

 

“Acho então que o fator emocional é importante e interfere no profissional e 

na carreira que ele escolheu. Talvez eu não tenha bagagem pra exemplificar o 

porquê desse sentimento, mas nos dias de hoje... no trabalho você não tem escolha. 

Você tem que ser muito equilibrado pra lidar com todas as interferências que vem de 

quem trabalha com você. E isso você não aprende academicamente, não. Isso vem 

da experiência de vida e de tudo o que te deu suporte até hoje.” 

 

 5.1.5.4 Quadro de síntese relacionando competências, atividades gerenciais e 

estratégias de aprendizagem do gerente E 

 

 Com o objetivo de dar uma visão geral das competências descritas pelo 

entrevistado, bem como das atividades a elas relacionadas e das respectivas 

estratégias de aprendizagem usadas pelo gerente E foi elaborado o Quadro 8.  

 Neste quadro destaca-se que o gerenciamento do tempo e stress é uma 

competência cujas atividades estão integradas à competência de gerenciamento da 

mudança. A competência emocional é apresentada pelo gerente como básica na 

gestão da sua rotina de trabalho. 

 Em relação às estratégias de aprendizagem, pode-se afirmar que a aplicação 

prática parece ter sido usada na maior parte das competências citadas. Por meio da 

estratégia de reflexão é possível fazer associação de situações atuais a vivências 

anteriores, potencializando as ações gerenciais. 
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Quadro 8: Relação entre competências gerenciais, atividades e estratégias de 

aprendizagem relacionadas ao gerente E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS ATIVIDADES 
RELACIONADAS 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

Gerenciamento do Tempo 
e Stress 

Administrar as atividades e 
saber priorizá-las 
Administrar as interferências de 
outros ou situações no dia-a-
dia 
Alocação de recursos e de 
pessoas  
Busca de apoio de outras áreas 
da organização 

Aplicação Prática (Experiência, vivência do dia-a-
dia, tentativa e erro) 
Reflexão sobre vivências anteriores 

 
 
 
 
 

Estabelecimento de metas 
e objetivos 

Definição de metas e 
administração das 
interferências. 

Aplicação prática (Tentativa e Erro) 
Reflexão sobre vivências anteriores (alterações no 
mercado e na economia local) 
Busca de ajuda de outros 
 

Gerenciamento da 
Mudança 

Planejamento 
Administração das 
interferências 
Alocação de Recursos e 
Equipes 

Aplicação Prática (Experiências anteriores, 
aprendizagem reativa) 
 

Competência Emocional Sensibilidade na compreensão 
da história de vida e das 
condições sociais de outros 
Equilíbrio para lidar com as 
interferências no trabalho 

Aplicação prática (Experiência de vida) 
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5.2 Seção II: Competências gerenciais e Estratégias de aprendizagem no 

trabalho: analisando as relações 

 

 Esta segunda seção dos resultados inicialmente apresenta as competências 

gerenciais mais citadas pelos gerentes nos domínios de Gestão e Planejamento de 

processos de trabalho, Gestão de pessoas e Conhecimento técnico e, em seguida, 

relaciona os domínios de competências gerenciais às estratégias de aprendizagem 

destacadas pelos gerentes como importantes no desenvolvimento das competências. 

Por fim, são comparados os resultados das entrevistas dos gerentes de diferentes 

áreas de gestão em relação às competências e suas estratégias de aprendizagem. 

Ao final de cada uma das subseções, serão feitas articulações teóricas buscando 

pontos de convergência e divergência desses resultados com o referencial teórico 

adotado nesta dissertação.  

 

5.2.1. As competências gerenciais 

 

5.2.1.1 Domínio de Planejamento e Gestão dos processos de Trabalho 

 

 Em relação ao domínio de Gestão e planejamento de processos de 

trabalho, dois gerentes da área administrativo-financeira foram entrevistados, sendo 

destacadas por ambos as competências de gerenciamento do tempo e stress, 

gerenciamento da mudança e estabelecimento de metas e objetivos. Para os dois 

entrevistados, o gerenciamento do tempo e stress e o gerenciamento da mudança 

foram considerados competências complementares, inerentes à função, á 

administração de interferências nos conflitos de equipes, ao atendimento a clientes e 

às alterações das prioridades estabelecidas. 

 Nesse sentido, os entrevistados afirmaram que o gerenciamento da 

mudança se apresenta como parte importante da competência de gerenciamento do 

tempo e stress, estando relacionada à capacidade de lidar com as interferências e 

pressões do cotidiano.  

 Em relação ao estabelecimento de metas e objetivos, ambos destacaram a 

dificuldade na manutenção dos objetivos em função das mudanças. Nesse sentido, o 
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planejamento é destacado pelos gerentes como importante para o acompanhamento e 

o cumprimento das metas previstas.   

 Pode-se evidenciar também algumas diferenças, encontradas na forma de 

abordagem das competências pelos gerentes entrevistados. O gerente D faz menção à 

importância de se considerar as pessoas da equipe no gerenciamento da mudança e 

também no estabelecimento de metas e objetivos.  Segundo ele, tais competências 

também estão relacionadas à capacidade de envolver as pessoas no planejamento e 

nas mudanças do cotidiano, quebrando resistências e facilitando a compreensão. 

Nessa perspectiva, a consideração das pessoas no exercício das competências 

tornaria mais tranqüila a gestão dos processos de trabalho.  

 Para o gerente E, no entanto, as competências de gerenciamento da mudança 

e o estabelecimento de metas estão relacionados a fatores da organização e do 

planejamento do gerente, não fazendo menção à participação das pessoas no 

exercício dessas competências. Em seu discurso, a estrutura e o suporte 

organizacional são citados como fatores que interferem na capacidade de planejar 

metas e de gerenciar mudanças. 

  Apesar das diferentes formas de perceber o exercício das competências, 

ambos os gerentes destacaram o gerenciamento do tempo e stress como competência 

fundamental para que se possa obter sucesso no desempenho das demais 

competências.  

 Em relação às competências presentes no cotidiano gerencial e não 

contempladas na lista das que integram este domínio, foram citados o gerenciamento 

de pessoas e a competência emocional. 

 Para o gerente D, a competência de gerenciar pessoas é fundamental no seu 

cotidiano de gestão, principalmente porque o gerenciamento da mudança e a 

construção de metas só são possíveis através do engajamento da equipe. Para este 

mesmo gerente, considerar pessoas significa maximizar os níveis de 

comprometimento e motivação para o trabalho, ampliando resultados. 

 O gerente E, por sua vez, afirmou que a estrutura de personalidade do gerente 

está relacionada à competência emocional, destacando que os fatores disposicionais 

costumam influenciar nos estilos de gestão. 

 Em síntese, apesar de haver convergências entre os dois entrevistados, 

apareceram diferenças que sugerem estar relacionadas à natureza das organizações as 
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quais pertencem. Em algumas passagens do discurso, são mencionados aspectos da 

organização e da própria função gerencial, como fatores determinantes na maneira 

como a competência é expressa.  

Nesse sentido, o gerente D está inserido em uma realidade na qual o 

atendimento ao cliente é sua principal ênfase nas atividades de gestão, e a motivação 

da gerência média está relacionada diretamente ao cumprimento das metas. Neste 

contexto, o gerenciamento da equipe para cumprimento de atividades de rotina e 

também de atendimento, depende de um processo decisório, participativo, que define 

o planejamento da área de gestão nesta empresa.  

 Em se tratando do gerente E, no entanto, existe uma independência maior 

entre a sua área e as demais áreas de atuação da empresa. Neste caso, a gestão se 

volta para a administração de rotinas e interferências de fatores relacionados à 

estrutura organizacional. 

  

5.2.1.2. Domínio de Gestão de Pessoas 

 

 Em relação ao domínio de gestão de pessoas foram realizadas duas entrevistas 

com gerentes de recursos humanos. As competências citadas como mais utilizadas 

pelos dois gerentes foram Comunicação Eficaz, Uso do processo decisório 

participativo, Administração de Conflitos, Monitoramento do desempenho 

individual e Desenvolvimento dos empregados. 

 Em relação à competência comunicação, ambos os gerentes destacaram a 

importância da clareza nas informações transmitidas na gestão de sua área. Dessa 

forma, a ênfase na transparência e na comunicação, feita de forma clara, são fatores 

que caracterizam a comunicação na área de Recursos Humanos. Ainda assim, para 

esta competência, foram identificadas diferenças entre os gerentes B e C na forma de 

abordagem, visto que o gerente B destacou a importância de ferramentas e de 

recursos de repetição para garantir a boa comunicação, enquanto o gerente C 

destacou a comunicação relacionada apenas à expressão clara de idéias e à 

apresentação do gerente. 

 Para a competência de decisão participativa, ambos os entrevistados 

destacaram a importância das pessoas no processo de definição de projetos e metas 

da área. Em relação ao gerente B, a ênfase recaiu na importância de permitir a 
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participação das pessoas como estratégia para aumentar a motivação e o 

envolvimento. No caso da gerente C, a ênfase recaiu na importância do apoio das 

pessoas para uma decisão segura.  

Em nosso entendimento, a diferença nas formas de abordagem da competência 

pelos dois gerentes pode estar relacionada à estrutura da relação que cada um 

desenvolve com sua equipe havendo, no caso da gerente C, um envolvimento maior 

das pessoas nas decisões, em função do estilo de gestão por ela adotado, segundo o 

qual características pessoais podem influenciar a maneira como o gerente define a 

participação das pessoas nas decisões da área. No caso do gerente B, o mesmo 

reconheceu que seu autoritarismo às vezes prejudica a participação do grupo. 

 A administração de conflitos também foi destacada pelos gerentes, porém 

de forma diferente. Para o gerente B, esta competência se relaciona à habilidade de 

lidar com as diferenças de percepções e características do grupo. A gerente C, por 

sua vez, afirma que esta competência está relacionada à capacidade de autocontrole e 

gerenciamento das emoções na resolução de conflitos de outros. 

 Em relação à competência monitoramento do desempenho individual, uma 

vez mais se constatou que as diferenças identificadas se devem a características da 

organização para o acompanhamento dos empregados. No caso do gerente B existe 

um sistema corporativo de monitoria de desempenho que força o (comportamento 

de) acompanhamento, enquanto que a gerente C afirma que o monitoramento do 

desempenho está relacionado também ao incentivo, ao autodesenvolvimento e à 

aprendizagem das pessoas. 

 Sobre o desenvolvimento dos empregados, a gerente B destacou que as 

atividades de planejamento das capacitações e treinamentos estão relacionadas a esta 

competência de gestão. No caso da gerente C, o desenvolvimento dos empregados 

relaciona-se à monitoria do desempenho, ao estímulo e ao aprendizado para que o 

indivíduo tenha um comportamento de busca pelo aperfeiçoamento pessoal. Além 

disso, cita também a importância da delegação como estratégia de desenvolvimento. 

 Em relação às competências não listadas no domínio, o gerente B citou a 

gestão de negócios e o conhecimento de gestão financeira da área e a gerente C 

mencionou a inteligência emocional, como as mais requisitadas em seu cotidiano. 

 Pode-se dizer que as diferenças identificadas entre os dois entrevistados no 

domínio de gestão de pessoas são significativas, devendo ser ressaltada a estrutura da 
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gestão de recursos humanos nas organizações e o estilo de gestão como fatores que 

podem exercer influência. No caso do gerente B, a formação técnica e a vivência em 

gerências técnicas anteriores contribuíram, segundo ele, para a definição do estilo de 

gestão adotado atualmente. Além disso, a organização costuma fazer uso de 

ferramentas e softwares de controle e resultados na gestão de pessoas.  

 Para a gerente C, a formação em Pedagogia e suas características pessoais 

parecem ter impacto no seu estilo de gestão, tornando possível a realização de 

atividades mais participativas. Além disso, reiteradas vezes, a gerente mencionou os 

fatores emocionais, a exemplo da administração de conflitos e da compreensão das 

ações de outros como fortemente presentes na gestão da sua área. 

 

5.2.1.3. Domínio de Gestão do conhecimento técnico 

 

 Para o domínio de gestão do conhecimento técnico, foi realizada uma única 

entrevista com um gerente de produção de uma indústria petroquímica. Por razões 

óbvias esta subseção não fará uma comparação das competências. Apenas será 

apresentado um resumo das competências citadas e da percepção do gerente sobre o 

seu uso no contexto de trabalho para facilitar a recuperação de informações 

importantes para a análise posterior. 

 As competências destacadas para este domínio foram Gerenciamento 

interdisciplinar, Gerenciamento de projetos e Negociação. 

 Um aspecto que foi ressaltado pelo gerente em relação às competências de 

gerenciamento de projetos e gerenciamento multidisciplinar  é que tais 

competências são utilizadas de forma complementar, visto que a característica 

principal da sua área de gestão são o planejamento e o gerenciamento de projetos de 

caráter interdisciplinar. Isso significa que muitos dos projetos são realizados em 

parceria com as demais áreas da organização, por se tratarem de atividades que 

necessitam de recursos materiais específicos e de especialistas de diferentes campos 

técnicos. 

 Dessa forma, ao se realizar o gerenciamento de projetos, estaria sendo feita a 

gestão multidisciplinar na qual também estaria envolvida a competência da 

negociação.  A negociação é uma competência central, não só quando se define a 

participação nas diferentes áreas organizacionais, como também no planejamento dos 
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projetos e nos resultados alcançados. Para o gerente, o sucesso da gestão 

interdisciplinar dos projetos depende diretamente de uma negociação que defina 

precisamente os papéis dos envolvidos.  

 Assim, como nas demais entrevistas descritas anteriormente, a percepção do 

gerente A de como se aplicam tais competências, sugere estar relacionada 

diretamente ao contexto de trabalho e à relação da sua gerência com diferentes 

campos técnicos. Nesse sentido, o fato de se tratar de uma gerência técnica de uma 

indústria petroquímica influencia no tipo de gestão desta área.  

 Uma última competência citada pelo gerente foi o gerenciamento de 

pessoas. Nesse sentido, o gerente afirma que o fato de se tratar de uma gerência 

técnica não exclui a necessidade de se saber lidar com pessoas, visto que as 

diferenças de percepções e de características pessoais no grupo determinam boa parte 

dos conflitos que emergem nesse contexto.    

 

5.3 Relacionando as competências gerenciais e as áreas de gestão 

 

 Um aspecto observado nas diferentes áreas de gestão e destacado nas 

subseções anteriores é a relação que pudemos constatar entre o contexto de trabalho 

(contexto organizacional) e as competências mencionadas pelos gerentes. A natureza 

de suas atividades e a relação do gerente com sua equipe e demais áreas da 

organização parecem influenciar a forma como a competência é utilizada e 

desenvolvida.  

Apesar de algumas competências terem sido igualmente mencionadas pelos 

gerentes entrevistados, independente da área em que atuam, pode-se afirmar que as 

diferenças encontradas na forma de defini-las, estão em acordo com a perspectiva de 

Boud e Middleton (2003) de que o processo de desenvolvimento de competências 

deve ser percebido de forma situada ao contexto de trabalho e está diretamente 

relacionado ao exercício das atividades e desafios cotidianos. Vale destacar que a 

linha de abordagem neste caso, ressalta a competência vinculada ao contexto, 

afirmando as particularidades na percepção de gerentes que pertencem a realidades 

organizacionais distintas. 

Dessa forma, a execução das atividades relacionadas a estas competências, nas 

diferentes organizações, exige características específicas que envolvem fatores não 
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apenas da função e da área gerencial, mas também da organização. Esta análise vai 

ao encontro das críticas de alguns autores (Viitala, 2005; Mc Keena, 2004) sobre a 

generalização de modelos de requisitos de competências gerenciais e sobre a 

implementação desses modelos de forma indiscriminada, desconsiderando as 

diferenças contextuais e organizacionais. 

Um outro aspecto trazido pelos entrevistados diz respeito às mudanças 

constantes e interferências no cotidiano gerencial. Na descrição da competência de 

estabelecimento de metas, por exemplo, o gerente E afirmou o caráter imprevisível 

de sua realidade, assim como referido por Mintzberg (1986) que abordou a natureza 

fragmentada e a multiplicidade de papéis gerenciais demandadas pelas organizações 

em função das mudanças características do trabalho.  

Um outro aspecto que se aproxima da abordagem na multiplicidade de papéis 

gerenciais, se refere aos modelos que defendem o uso de diferentes perspectivas de 

gerenciamento. Pode-se dizer que o modelo de Quinn e cols (2005) ressalta o caráter 

antagônico e diversificado do exercício das competências gerenciais. Na perspectiva 

desses autores, os gerentes fazem uso cotidiano de papéis distintos, ora como 

diretores, atuando no sentido de planejar e manter os processos organizacionais; ora 

como monitores e inovadores, estimulando a criatividade e fomentando a mudança 

organizacional.  

Em sintonia com esta abordagem teórica, ao se comparar as diferentes áreas de 

gestão, também se observou que, para os gerentes entrevistados, é um equívoco 

considerar que exista apenas um único domínio de competências relacionado à sua 

área de gestão e que este funcione como base para a sua atuação gerencial. Ademais, 

algumas competências utilizadas por eles e consideradas fundamentais, não estavam 

presentes na lista de competências que lhes foi apresentada na ocasião da entrevista.  

 Um exemplo foi um dos gerentes de recursos humanos que mencionou a 

competência de gestão de negócio como importante para o cumprimento das metas 

gerenciais. Segundo este gerente (gerente B), a gestão financeira da sua área é de sua 

responsabilidade. Além disso, o fato de participar constantemente de reuniões 

estratégicas torna importante a competência de gestão do negócio, para que se possa 

ter uma visão sistêmica no processo decisório.  

Uma outra linha argumentativa sobre os resultados destaca a 

multidisciplinaridade do contexto gerencial. Essa perspectiva atende às premissas 
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defendidas por Oliveira e Marinho (2005) acerca da compreensão dos requisitos de 

competências gerenciais. Segundo esses autores, o contexto gerencial é 

multidisciplinar, e as competências distintas podem ser observadas no desempenho 

de uma mesma atividade, o que de certo modo, coloca em discussão a existência de 

um único domínio de competência para cada área especializada de gestão. 

Nesse sentido, todos os gerentes entrevistados afirmaram a dificuldade de 

separar competências que são desempenhadas de forma integrada no cotidiano 

gerencial. Algumas competências parecem pertencer a bases conceituais distintas, 

mas em muitos casos são demandadas de forma conjunta ou complementar, como é o 

caso do estabelecimento de metas e do gerenciamento de pessoas (citadas pelo 

gerente D) e da Negociação e Gerenciamento Multidisciplinar (citadas pelo gerente 

A). Tal fato é reiterado quando analisamos que muitas competências possuem 

estratégias de aprendizagem semelhantes por possuírem uma base comum de 

desenvolvimento (aspecto que será explorado na subseção de discussão da relação 

entre as competências e as estratégias de aprendizagem).  

 Um outro fator a ser destacado é que para todas as áreas, a competência mais 

citada como importante e que não estava diretamente relacionada aos domínios 

apresentados (exceto para a área de recursos humanos) foi o gerenciamento de 

pessoas. Na perspectiva dos gerentes, a gestão de pessoas está presente em todas as 

áreas de gestão, estando o sucesso das demais competências relacionado a esta 

competência central.  

 Tal competência foi destacada pelas áreas de gestão administrativa e de 

produção. A gestão de pessoas foi citada, porque em nosso ponto de vista é um 

exemplo de que não há uma relação direta entre domínio de competências e área de 

gerência, conforme havíamos pensado inicialmente. As competências relacionais 

parecem ser requisitos indispensáveis para uma boa gestão, independente da área de 

atuação gerencial, conforme alguns modelos atuais sugerem (Quinn e cols, 2005). 

 Uma outra competência citada pelos gerentes de recursos humanos e pelo 

gerente administrativo-financeiro foi a inteligência emocional. Para esta 

competência os gerentes destacaram a importância do controle emocional e de 

fatores relacionados à capacidade de manter o equilíbrio diante de situações que 

geram desconforto no trabalho.  Os indivíduos mobilizam seus afetos em função de 

situações cotidianas que desencadeiam medo, ansiedade, com nítidas implicações 
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motivacionais (Warr & Allan, 1998; Warr & Downing, 2000). Isto será explorado 

um pouco mais adiante, na apresentação de estratégias de aprendizagem de auto-

regulação de fatores emocionais, utilizadas no trabalho e sua relação com a formação 

das competências gerenciais. 

Diante do exposto, coloca-se em dúvida a validade de modelos que organizam 

as competências em domínios separados, tais como os de Quinn e cols (2005) e o 

extraído de análise fatorial que serviu de base para esta dissertação. Os resultados 

sugerem haver algumas competências, em especial a de gestão de pessoas, comuns a 

toda gestão, independente da área especializada. Mas, os resultados também sugerem 

que as diferenças individuais do gerente e as especificidades do contexto de trabalho 

e da organização em que ele se encontra inserido tornam necessário desenvolver 

competências específicas. 

Em resumo, ao comparar as competências mencionadas pelos entrevistados 

com o modelo teórico adotado nesta pesquisa, pode-se dizer que tal modelo possui 

limitações. Um primeiro aspecto refere-se aos questionamentos feitos por alguns 

gerentes nas entrevistas acerca da ausência de algumas competências importantes 

para a sua área, nos domínios apresentados. Tal fato sinaliza que, apesar de serem 

apontadas ênfases em cada área de gestão, a noção de domínio ainda é confusa e não 

facilmente demarcada. Além disso, os gerentes ressaltaram a necessidade de transitar 

por diferentes domínios no uso das competências, o que indica que o modelo 

utilizado não consegue dar conta de apreender a realidade gerencial, revelando-se 

pouco consistente. Se do ponto de vista teórico, a noção de domínio é útil para 

agrupar competências afins, reduzindo o número de categorias, de outro, na prática 

gerencial, ele não se revela satisfatório, vez que no cotidiano o gerente mobiliza 

competências de naturezas diversas para atender às especificidades organizacionais.   

  Acredita-se que o fato de algumas competências terem sido percebidas como 

complementares na prática gerencial, dificultou que os gerente C e D estabelecessem, 

de modo claro, a relação entre as competências e suas atividades específicas.  

Para resumir, é preciso reiterar que apesar das diferenças existentes nos 

processos de trabalho das áreas de gestão e de suas competências específicas, há 

convergências no uso de competências. Um exemplo disso, são as competências de 

gerenciamento de pessoas e inteligência emocional que, apesar de pertencerem a um 

domínio específico, foram citadas por quase todas as áreas de gestão. Isso é um forte 



 
 

 117 

indício de que o gerente deve ser acima de tudo um gestor de pessoas capaz de 

gerenciar aspectos emocionais no trabalho.  

Os resultados apontam também que o uso da competência gerencial no trabalho 

está relacionado com as atividades desempenhadas. Além disso, as características 

individuais do gerente parecem influenciar no uso das competências gerenciais 

(como afirmado pelo gerente B, que acredita ter o perfil centralizador, tendo 

dificuldades com a decisão participativa). 

Por fim, cabe destacar a necessidade de se adotar uma postura crítica em 

relação aos modelos de competências gerenciais e seus requisitos, como defendido 

por Viitala (2005), e Mc Keena (2004). Vários aspectos parecem influenciar o uso e 

o desenvolvimento de competências gerenciais, tais como aspectos organizacionais, 

características pessoais e estilos do gerente, processos de trabalho e natureza das 

tarefas desempenhadas, o que, sem dúvida, colocam empecilhos à construção de um 

modelo de competências simplificado. Talvez não seja por acaso que na revisão da 

literatura tenhamos nos deparado com longas listas de competências, nem sempre 

articuladas de modo claro entre si, deixando transparecer não haver consenso entre os 

autores sobre quais seriam realmente as competências gerenciais essenciais.  

 

5.4. Estratégias de aprendizagem no trabalho versus domínios de 

competências gerenciais 

 

 Nesta subseção será feita uma relação entre os domínios de competências 

gerenciais e as estratégias de aprendizagem no trabalho. Para tanto, foi utilizada 

como base a taxonomia de Warr e Allan (1998) que classifica as estratégias de 

aprendizagem em três grupos: estratégias cognitivas, estratégias comportamentais e 

estratégias de auto-regulação. 

 Segundo os gerentes das áreas de gestão de recursos humanos (gerente C) e 

administrativo-financeiro (gerentes D e E), a auto-regulação da ansiedade e de 

fatores relacionados a características afetivas pessoais é de fundamental importância 

na gestão eficaz dos processos. Tais fatores emocionais emergem em situações de 

administração de conflitos no trabalho e em atividades que demandam solução de 

problemas inesperados. 
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 Apesar da existência de estudos quantitativos, que através do método da 

análise fatorial excluíram o fator relacionado à dimensão afetiva da aprendizagem 

(por inconsistência dos itens de uma escala de estratégias de aprendizagem) (Holman 

e cols, 2001), os fatores emocionais estão constantemente presentes no cotidiano de 

trabalho, sendo citados pelos participantes desta pesquisa.  

 Nesta subseção, os domínios de competências serão tratados separadamente, 

visando relacionar, de forma mais detalhada, as estratégias de aprendizagem 

correspondentes. 

 Além da articulação teórica das análises com a taxonomia de estratégias de 

aprendizagem de Warr e Allan (1998), serão retomados autores da literatura de 

aprendizagem. Além disso, as entrevistas sugerem que a discussão da aprendizagem 

gerencial vai além do modelo de domínios usado nesta dissertação, como será 

apresentado mais adiante. 

 

5.4.1. Estratégias de aprendizagem do Domínio de Planejamento e gestão dos 

processos de trabalho 

 

O domínio de planejamento e gestão dos processos de trabalho está 

relacionado a capacidades que o gerente tem de conhecer, de forma clara, a missão, 

visão e valores organizacionais, bem como de considerar conhecimentos técnicos das 

diferentes áreas da organização, no planejamento de atividades cotidianas, 

estabelecendo parcerias e honrando compromissos e acordos com colegas e 

subordinados.  Nele estão incluídas competências relacionadas à administração do 

cotidiano, à organização e ao planejamento dos objetivos de trabalho, assim como 

competências relacionadas à gestão de mudanças e controle de stress.  

 Os gerentes afirmaram que aprenderam estas competências através de auto–

regulação e controle de fatores emocionais no trabalho. O gerente D mencionou 

que cotidianamente vivencia situações de desconforto no trabalho que o levam a 

fazer uso de soluções alternativas como: atividades de relaxamento, esporte e lazer. 

Esta mesma estratégia foi citada pelo gerente E, e complementada com a afirmação 

de que a contratação de pessoas dotadas de boa estrutura emocional pode contribuir 

para o bom desempenho no trabalho. 
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 A estratégia de busca de ajuda em material escrito também foi destacada 

como importante para o desenvolvimento deste domínio de competências. Tal 

estratégia é importante para servir de base à atualização de práticas de gestão 

eficazes. Além disso, a busca de ajuda interpessoal foi relacionada pelos gerentes à 

participação das pessoas na construção das metas e ao suporte da equipe de trabalho.  

 A estratégia de aplicação prática esteve relacionada à maior parte das 

competências relacionadas a este domínio, sendo caracterizada por comportamentos 

de tentativa e erro e experimentação no trabalho. Os gerentes afirmaram que o 

“aprender fazendo” é uma estratégia necessária em todas as dimensões da 

aprendizagem no trabalho.  

 Vale destacar que mesmo em situações de gerenciamento de stress, nas quais 

as estratégias auto-reguladoras parecem predominar, a vivência e o amadurecimento 

propiciado pela prática no trabalho dão aos gerentes condições de aprender melhor a 

lidar com seu cotidiano. 

Vale ressaltar que o uso das estratégias de aprendizagem está também 

relacionado à natureza do trabalho e à cultura da organização.  No caso do gerente D, 

a organização tem uma cultura fortemente orientada para o cliente, além do 

cumprimento de metas e objetivos organizacionais. Tal fato permitiu concluir que a 

forma como a competência é abordada e utilizada pelo gerente no trabalho está 

relacionada com as características das tarefas que ele desempenha. Neste sentido, é 

possível afirmar que o uso das estratégias de aprendizagem depende da forma como é 

exercida a competência no trabalho, visto que algumas competências podem exigir 

maior suporte de pessoas, a depender da estrutura organizacional.  

 Esta forma de compreensão do uso das estratégias de aprendizagem está de 

acordo com o conceito de aprendizagem situado em Boud e Middleton (2003). Neste 

caso, as estratégias ou formas de aprender estão relacionadas à cultura do ambiente 

de trabalho e às características da tarefa. Um exemplo é a competência de construção 

de metas (citada pelo gerente D), que ocorre de forma participativa, oportunizando a 

busca de ajuda interpessoal como estratégia de aprendizagem. 

 Neste domínio também se destacaram as estratégias de auto-regulação do 

processo de aprendizagem no trabalho (Warr e Allan, 1998). 
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 Na Figura 4 apresentamos um resumo esquemático sobre a relação entre o 

domínio, suas competências mencionadas e as estratégias de aprendizagem utilizadas 

pelo gerente visando ao desenvolvimento das mesmas. 

  

 Figura 4: Representação da relação entre o domínio de gestão dos processos de 

trabalho e as estratégias de aprendizagem citadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os resultados encontrados a partir da relação estabelecida entre o domínio de 

gestão dos processos de trabalho e as estratégias de aprendizagem gerenciais 

ressaltam a importância da prática e das relações interpessoais no processo de 

aprendizagem. Alguns autores destacaram o papel das relações no trabalho para o 

desenvolvimento de competências como é o caso de Moura e Bittencourt (2006), que 

afirmam que as competências se desenvolvem potencialmente nas interações sociais. 

Esta realidade traduz então processos que ocorrem fora dos ambientes formais de 

aprendizagem e que envolvem troca de experiências e decisão participativa. 

 Mesmo destacando a importância da estratégia de busca de ajuda interpessoal 

no desenvolvimento gerencial, a aplicação prática ainda predomina nas competências 

citadas. Neste caso, é através dos desafios cotidianos e da natureza imprevisível do 

contexto de trabalho que os gerentes são levados a lançar mão de estratégias para 

atingirem, de forma eficaz, seus objetivos.  
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 Alguns autores que se destacam na literatura recente de aprendizagem 

gerencial afirmam que o caráter fragmentado do cotidiano de um gerente, oportuniza 

vias de aprendizagem através do exercício prático do trabalho (Mintzberg, 1986). Tal 

perspectiva coincide com a de Beckett (2001) que afirma que a aprendizagem 

gerencial se dá através da prática, no processo decisório e em situações de elevada 

dinamicidade. 

 Este fato também estará presente nas relações de outros domínios com suas 

estratégias, como será abordado nas próximas subseções, nas quais serão feitas outras 

relações teóricas. 

 

5.4.2 Estratégias de aprendizagem no Domínio de Gestão de Pessoas 

 

 O domínio de Gestão de Pessoas relaciona-se à capacidade de o gerente lidar 

com pessoas, percebendo os diferentes interesses e necessidades dos atores 

organizacionais, administrando conflitos através de negociação de acordos entre os 

envolvidos e viabilizando condições de ajuste às mudanças que possam emergir. 

Cabe lembrar que este domínio inclui as competências de: Compreensão de si 

mesmo e dos outros, Comunicação eficaz, Desenvolvimento de empregados, 

Administração de conflitos, Constituição de equipes, Uso do processo decisório 

participativo e Convívio com a mudança.  

As estratégias de aprendizagem citadas pelos gerentes para este domínio, 

também destacaram a importância da dimensão afetiva da aprendizagem, bem como 

do suporte das pessoas no desenvolvimento de competências, estando em sintonia 

com as abordagens de Warr e Allan (1998) de que as estratégias de aprendizagem de 

controle emocional são importantes para que se consiga desempenhar eficazmente as 

tarefas, e com a abordagem de Moura e Bittencourt (2006) sobre a importância das 

interações sociais.  

 Apesar do reconhecimento do papel da aprendizagem formal (treinamentos e 

cursos) no trabalho, ambos os gerentes destacaram que a aplicação prática 

predomina no desenvolvimento deste domínio de gestão de pessoas. A estratégia da 

aplicação prática permite testar, no cotidiano de trabalho, os modelos teóricos de 

gestão de pessoas, bem como exercitar os processos de tomada de decisão e 

gerenciamento de conflitos.  O suporte que a teoria dá à prática no processo de 
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aprendizagem é citado por Argyris (1993) que alerta, no entanto, não ser esta a única 

via de aprendizagem. Dessa forma, aprender a desenvolver as competências desse 

domínio demanda práticas de solução de problemas e administração de interferências 

no cotidiano. 

 Os gerentes afirmaram ainda que a estratégia do “aprender fazendo” está 

também associada ao suporte interpessoal dado pelos mais experientes ou por 

aqueles que pertencem à equipe de trabalho. A busca de ajuda interpessoal ajuda a 

eleger as melhores ferramentas e acelera o aprendizado das melhores práticas.  

Pode-se afirmar, não obstante, que o uso de uma estratégia de aprendizagem 

não exclui o uso de outras, considerando-se a complexidade do processo cognitivo de 

aquisição, retenção e recuperação de conhecimentos que ocorre na relação com 

pessoas e no exercício das tarefas de trabalho.  Os entrevistados exemplificaram 

também que tal separação entre tipos de estratégias se dá apenas para fins didáticos, 

sendo possível a participação simultânea das dimensões cognitivas, comportamentais 

e afetivas ou emocionais (como citado por Warr e Allan, 1998).  

 Uma outra estratégia de aprendizagem citada foi a busca de ajuda em 

material escrito que, segundo os gerentes, pode ocorrer também mediante exercício 

da prática. Durante a aplicação prática de modelos de gestão (na qual são feitos 

ajustes e testes), assim como no próprio gerenciamento da rotina, é comum a 

consulta a procedimentos e artigos com o objetivo de contribuir na decisão a ser 

tomada. Tal estratégia também tem o objetivo de atualizar o gerente sobre as 

ferramentas de gestão mais eficazes no trabalho. 

 A Figura 5 apresenta um resumo sobre a relação entre o domínio, suas 

competências mencionadas e as estratégias de aprendizagem utilizadas pelo gerente 

visando ao desenvolvimento das mesmas. 
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Figura 5: representação da relação entre o domínio de gestão de pessoas e estratégias 

de aprendizagem citadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por fim, as estratégias auto-reguladoras foram destacadas principalmente 

para a competência de gestão de conflitos no trabalho. Segundo a gerente C, a busca 

de métodos alternativos para diminuir a ansiedade e o stress pode ser importante para 

o enfrentamento de situações desconfortáveis, presentes na rotina gerencial. A 

citação de estratégias de regulação de emoções no trabalho foi associada à 

competência da inteligência emocional, sendo considerada básica para o 

desenvolvimento das demais competências. Em outras palavras, a menção às 

estratégias auto-reguladoras valoriza a dimensão afetiva no desenvolvimento das 

competências de gestão de pessoas. 

 

5.4.3 Estratégias de aprendizagem no Domínio de gestão de conhecimentos 

técnicos 

 

 O domínio de gestão de conhecimentos técnicos envolve competências 
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para realização das tarefas. Na entrevista realizada para este domínio, percebeu-se 

que, mesmo pertencendo a uma área técnica, o gerente tem de lidar com sua equipe 

de trabalho, colocando em destaque o suporte das pessoas na aprendizagem no 

trabalho. 

 A primeira estratégia citada para este domínio foi a aplicação prática. 

Segundo um único gerente, todas as competências referidas por ele neste domínio, 

foram aprendidas através de vivências anteriores, em áreas técnicas distintas. Além 

disso, o gerente destacou a importância do suporte recebido dos seus líderes, antes de 

assumir a função gerencial, pois o preparou para o enfrentamento de situações de 

certa complexidade nas decisões no trabalho.  

 A análise da entrevista nos permite concluir que a aprendizagem pela prática 

está diretamente relacionada a vivências anteriores que ganham o caráter de 

‘bagagem’ para o gerente na superação de desafios futuros. Para esta forma de 

aprendizagem prática, Moraes e Bittencourt (2006) afirmam que este processo ocorre 

através do uso de recursos mobilizados na ação, através dos quais os indivíduos 

buscam similaridades entre situações anteriores e atuais. Este é um processo que 

envolve o caráter reflexivo da aprendizagem. Warr e Allan (1998) ressaltam que os 

processos cognitivos e comportamentais são complementares no aprender, não 

devendo ser compreendidos como mutuamente excludentes.  

 A busca de ajuda interpessoal foi também relacionada a este domínio de 

competências e, segundo o gerente, os desenhos da tarefa e da estrutura da sua área 

técnica contribuem para que as decisões ocorram de forma negociada e 

compartilhada. Este é outro exemplo de como o uso da estratégia de aprendizagem 

mantém relação com a forma como a competência é exercida no trabalho. A busca de 

ajuda de outros é caracterizada pelo suporte de pessoas mais experientes, que já 

tiveram vivência nos projetos.  

 É pertinente afirmar também que esta área de gestão é caracterizada 

fortemente pelo desenvolvimento e implantação de projetos que envolvem o trabalho 

em equipe, o processo decisório participativo e a negociação. Em virtude disto, a 

ajuda interpessoal torna-se uma estratégia de aprendizagem comum, em especial 

porque o gerente de área técnica parece estar mais preparado para tomar decisões 

pessoais com base em seu conhecimento especializado, do que em conduzir um 

processo coletivo de tomada de decisão. 
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 Os gerentes também citaram a participação em treinamentos e cursos 

caracterizados pelo uso de simulações e exercícios práticos de uso das ferramentas de 

trabalho. Assim, a aprendizagem formal é entendida como suporte para a o 

desenvolvimento desta competência no contexto informal de trabalho. 

 Em relação à estratégia de aprendizagem cognitiva de reflexão, o gerente 

citou que, para competências que envolvem relações interpessoais, torna-se 

importante atentar para a percepção que as pessoas da equipe estão tendo sobre o 

andamento das atividades, e para a forma como refletem sobre possíveis mal 

entendidos. 

 Neste domínio a aplicação prática e a busca de ajuda interpessoal foram 

citadas como estratégias de desenvolvimento de quase todas as competências 

referidas pelo gerente. 

 Torna-se oportuno salientar, no entanto, que o gerente A foi o único a fazer 

menção explícita à estratégia cognitiva da reflexão. Porém, o fato de os demais 

entrevistados não terem citado esta estratégia, não significa que não façam uso delas, 

devendo-se compreender que todo processo de aprendizagem envolve a dimensão 

cognitiva (Pozo, 2002; Warr e Allan, 1998). 

 

 A Figura 6 apresenta um resumo esquemático da relação entre o domínio, 

suas competências mencionadas e as estratégias de aprendizagem utilizadas pelo 

gerente visando ao desenvolvimento das mesmas. 

 

Figura 6: Representação da relação entre o domínio de gestão de conhecimentos técnicos e 

estratégias de aprendizagem citadas 
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Outra inferência que pode justificar a não menção a estratégias de 

aprendizagem de reflexão, é feita a partir de Grohmann (2004) quando afirma que, 

apesar de o trabalho gerencial valorizar o exercício da reflexão, em alguns casos, a 

pressão para o desempenho dificulta o processo reflexivo, fazendo com que o 

indivíduo recorra a atalhos de solução de problemas para atingir metas de forma 

eficaz. 

 

 

5.5 Sobre as estratégias de aprendizagem 

 

Os resultados apresentados ressaltam que, independente dos domínios de 

competências apresentados, de maneira geral, a aplicação prática é percebida como a 

estratégia de aprendizagem mais utilizada pelos gerentes. Sobre isso, pode-se inferir 

que os gerentes aprendem através de alternativas pouco complexas, fazendo uso de 

ferramentas simples, que no geral se relacionam a testagens de modelos e a vivências 

anteriores. O uso de atalhos e estratégias que maximizem a produtividade e otimizem 

o tempo do gerente faz com que o mesmo recorra a ferramentas do próprio cotidiano 

para desenvolver as competências. 

Outra estratégia muito comum, citada pelos gerentes e que contribui para a 

maximização das práticas gerenciais foi a busca de ajuda interpessoal. Esta forma de 

aprender também esteve presente em todos os domínios de competências, merecendo 

destaque nas competências de administração de conflitos, no que se refere ao 

compartilhamento de problemas trazidos por outros e à redução de stress; e na 

competência do uso do processo decisório participativo. Neste sentido, ressalta-se 

mais uma vez o uso de “atalhos” para aprender, recorrendo a pessoas mais 

experientes no uso de ferramentas de gestão.  

A menção a estratégias de aplicação prática e à busca de ajuda interpessoal 

ressalta a importância da aprendizagem informal no desenvolvimento gerencial, bem 

como de planos de treinamento que levem em consideração a realidade da sua 

prática. Assim, com o aumento da velocidade dos processos de trabalho e das 

interferências e mudanças nas atividades de gerência, torna-se cada vez mais 

oportuno aprender fazendo. Como apresentado por Ribeiro (2005), a aprendizagem 

informal pode se mostrar mais eficaz, além de ser para o gerente uma alternativa 
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positiva de aperfeiçoar processos e desenvolver competências, alinhada com a 

realidade do negócio. 

Sobre as práticas formais de treinamento e desenvolvimento gerencial, assim 

como destacado por Grohmann (2004), os gerentes as percebem como suporte, não 

sendo uma estratégia de aprendizagem. Os resultados sugerem que, mesmo sendo 

destacada a aprendizagem informal no trabalho, as práticas planejadas de 

desenvolvimento são apontadas pelos gerentes como alternativas necessárias ao 

desenvolvimento de algumas competências (é o caso do gerenciamento de projetos e 

da administração de conflitos). 

As estratégias cognitivas de reflexão e organização foram citadas apenas por 

um gerente (gerente A) visando analisar as falhas do cotidiano e planejar a agenda de 

trabalho. Apesar de os gerentes não terem mencionado estas estratégias, deve-se 

considerar que na aprendizagem ocorre a mobilização de recursos cognitivos, como 

sinaliza o próprio conceito de competência. A classificação das estratégias de 

aprendizagem é feita apenas para fins didáticos, na tentativa de compreender como 

ocorre este processo. Um aspecto ilustrativo é o fato de o gerente considerar suas 

vivências anteriores ao tomar uma decisão, ou seja, ele reflete sobre os erros e 

acertos em situações passadas. 

Merecem destaque as estratégias de auto-regulação para o desenvolvimento das 

competências de gerenciamento do tempo e stress, administração de conflitos e 

gerenciamento de pessoas. Estas estratégias foram apresentadas também como 

relacionadas à estratégia de busca de ajuda interpessoal pela gerente C, em situações 

nas quais se recorre a outros para compartilhar problemas e administrar conflitos no 

trabalho. 

Por fim, pode-se dizer que os resultados expressam o que foi apresentado por 

Warr e Allan (1998) sobre as estratégias de aprendizagem. Deve-se, a partir desta 

perspectiva, entender a aprendizagem como um processo amplo que mobiliza 

elementos cognitivos, comportamentais e, principalmente, afetivos.  
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6 – CONCLUSÃO 

 

 Esta dissertação teve o objetivo de relacionar o uso de estratégias de 

aprendizagem no trabalho aos domínios de competências gerenciais utilizados nas 

atividades de gerentes de nível médio. Além deste objetivo geral, pretendeu-se 

contemplar os seguintes objetivos específicos: identificar as principais competências 

gerenciais de cada domínio utilizadas pelos gerentes, buscar relações entre atividades 

gerenciais e competências mobilizadas, avaliar se as estratégias de aprendizagem 

variam conforme a área de atuação gerencial e as atividades gerenciais; e oferecer 

subsídios para programas de desenvolvimento gerencial. 

 Acredita-se que, de forma geral, os resultados expressos contribuíram para a 

análise do uso de estratégias de aprendizagem pelos gerentes no sentido de 

desenvolver as competências necessárias ao exercício de suas atividades. Houve, 

porém, alguns aspectos a serem considerados criticamente nas relações entre 

competências e estratégias de aprendizagem, envolvendo as atividades gerenciais, as 

áreas de gestão e, em especial, o conceito de domínio de competências.  

 Assim, diante dos resultados obtidos, algumas conclusões gerais podem ser 

formuladas levando em consideração o objetivo geral da dissertação. Inicialmente, 

pode-se dizer que apesar de o modelo de domínios de competências construído para 

esta investigação ter oportunizado o acesso às estratégias de aprendizagem dos 

gerentes, sua estrutura se revela inconsistente. Isso pode ser constatado pelo fato de o 

agrupamento de competências, proposto nos diferentes domínios, ser percebido de 

forma variada pelos gerentes, inclusive com sugestão de novos agrupamentos da 

parte de alguns deles, considerando as competências não contempladas nos domínios 

apresentados. Pode-se inferir, então, que as competências usadas pelos gerentes são 

influenciadas, menos por um suposto critério de afinidade teórica e empírica entre 

elas, que tornaria aceitável a noção de domínio de competências afins; e mais pelas 

tarefas desempenhadas e pelos processos de trabalho, ambos relacionados ao 

contexto organizacional em que atuam os gerentes.  

 Daí se conclui que modelos prescritivos de desenvolvimento de competências 

gerenciais, especialmente os que estão na base de programas de treinamento 

gerencial adotados por algumas empresas, devem ser analisados criticamente, visto 
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desconsiderarem as especificidades do contexto de trabalho e as singularidades das 

demandas organizacionais que exigem competências diferenciadas do gerente.  

 No entanto, apesar de ser necessário adotar uma postura crítica em frente das 

tentativas de homogeneização das competências gerenciais, não se pode negar que os 

resultados também sinalizam a existência de competências gerais que parecem ser 

comuns a todas as áreas de gestão.  

Nesse contexto, destaca-se como central na atuação de qualquer gerente a 

competência de gerenciamento de pessoas, citada por todos os entrevistados, a 

despeito dos domínios abordados em cada entrevista e da área de gestão gerenciada. 

Outras competências também comuns foram a inteligência emocional e a 

administração de conflitos.  Isto nos leva a crer, uma vez mais, que a relação entre 

área técnica e domínio de competências não parece ter uma correspondência direta. 

Além disso, reforça a idéia de que o gerente, independente da sua área de atuação 

especializada, quer seja técnica ou administrativa, e de suas ênfases de competências, 

faz uso com freqüência das competências que teoricamente estão no domínio de 

gestão de pessoas. 

Desse modo, a convergência de competências indica que a própria noção de 

domínio se mostra frágil. Assim sendo, a crença de que a prática gerencial é 

caracterizada por domínios que agrupam competências afins conforme a área de 

gestão deve ser relativizada, uma vez que algumas atividades para serem 

desempenhadas com êxito pelo gerente, impõem novos arranjos de competências 

aparentemente sem quaisquer afinidades entre si. Neste caso, tudo indica que as 

atividades desenvolvidas nas áreas de gestão assumem, em algumas circunstâncias, 

características interdisciplinares, que demandam do gerente o uso concomitante de 

competências de diferentes domínios.  

Ao retomar os objetivos específicos desta dissertação, algumas conclusões 

podem ser extraídas. Em relação ao primeiro objetivo específico, que visa à 

identificação das competências gerenciais mais utilizadas pelos gerentes, pode-se 

dizer que os mesmos tiveram dificuldade em selecionar aquelas de maior utilidade na 

sua realidade de trabalho, visto que para eles todas pareciam importantes. 

Relembrando alguns destes resultados, conclui-se que, no domínio de conhecimento 

técnico, as competências de gerenciamento multidisciplinar e de projetos foram 

percebidas como complementares, ou seja, a gestão do projeto envolve diferentes 



 
 

 130 

áreas técnicas. Em relação ao domínio de gestão de pessoas, a administração de 

conflitos e a monitoria do desempenho individual e coletivo foram destacadas como 

inerentes a atuação gerencial na área de recursos humanos. Por fim, para o domínio 

de gestão e planejamento dos processos de trabalho, as competências de 

gerenciamento da mudança e gerenciamento do tempo e stress, além de terem sido 

mencionadas como complementares, também foram relacionadas à capacidade de 

inteligência emocional dos gerentes.  

Sobre esta última questão e completando o conjunto de competências de maior 

destaque na atuação gerencial, conclui-se também que competências que estão 

relacionadas ao domínio de gestão de pessoas, como é o caso da inteligência 

emocional, foram as mais citadas, considerando todas as diferentes áreas de atuação 

gerencial e, muitas vezes, foram percebidas pelos gerentes como complementares das 

competências de domínios distintos, reiterando, mais uma vez, a convergência entre 

as áreas de gestão e a fragilidade dos domínios.  

Assim, supor que o gerente de recursos humanos faz uso apenas de 

competências do domínio de gestão de pessoas e que o gerente de produção faz uso 

de competências do domínio de conhecimento técnico parece ser um equívoco, visto 

que competências de domínios cuja relação com a área de gestão não se evidencia de 

modo claro, também foram mencionadas pelos gerentes. 

Em relação ao segundo objetivo específico, podem ser formuladas algumas 

conclusões sobre as relações entre as atividades desempenhadas pelos gerentes e as 

competências gerenciais. As diferentes percepções das competências, por gerentes de 

uma mesma área, pode ser um importante indicador de que a natureza das tarefas 

influencia o uso da competência. As características das atividades estão relacionadas 

não apenas às diferenças entre os processos produtivos, mas também à cultura da 

organização. Gerentes de uma mesma área técnica enfatizavam características 

distintas de suas atividades e sugerem que suas respostas levam em conta o fato de 

pertencerem a organizações distintas. 

Assim, o uso da competência parece estar relacionado às características da 

tarefa e ao ambiente de trabalho. Um exemplo é o do gerente da área de recursos 

humanos que destacou a necessidade constante de recorrer a competências da área 

financeira, em função de ter como uma de suas atribuições principais a gestão 

orçamentária. 
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 No que diz respeito às estratégias de aprendizagem, conclui-se que, apesar 

das variações entre os domínios de competências e as áreas de gestão, algumas 

estratégias se repetem, como é o caso da busca de ajuda interpessoal e da aplicação 

prática. Isso indica que, não obstante a complexidade e o caráter fragmentado da 

atividade gerencial, as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos gerentes em geral 

são poucas e sempre as mesmas para um leque variado de competências. Daí 

duvidar-se da eficácia de sofisticados e complexos programas de treinamento 

gerencial. A questão crucial passa a ser a transferência da aprendizagem de uma 

competência para contextos diferenciados, visando maximizar o seu 

desenvolvimento.  

Neste caso, evidencia-se o papel da aprendizagem informal no 

desenvolvimento gerencial. Muitas das competências principais como gerenciamento 

da mudança, gerenciamento de projetos e gerenciamento de pessoas são 

desenvolvidas a partir de relações informais com outras pessoas, na tentativa de 

buscar opiniões dos mais experientes e aproveitar suas vivências anteriores, bem ou 

mal sucedidas.  

Os resultados apresentados sugerem que, independentemente dos três domínios 

de competências, as estratégias de aprendizagem comportamentais e de auto-

regulação emocional têm um papel fundamental no aprendizado de competências 

gerenciais. A aplicação prática é uma estratégia comportamental central para os 

gerentes. E ao contrário do que se é levado a pensar, pelo elevado grau de exigências 

para se ocupar um cargo de gerência, os gerentes aprendem fazendo, ou seja, é no 

próprio exercício cotidiano (aplicação prática) da gerência que as competências 

requeridas são desenvolvidas. A área de gerência é menos importante do que a 

própria atividade de gerência. E as demandas rotineiras de soluções rápidas para que 

não haja descontinuidade no processo de trabalho, motivam o gerente a se arriscar e 

testar se o que efetivamente sabe, funciona na prática. 

Outra estratégia de aprendizagem comportamental central para os gerentes é a 

busca de ajuda interpessoal. Esta estratégia de aprendizagem foi comentada por 

todos os gerentes, em especial no desenvolvimento daquelas competências que 

envolvem distribuição de decisões, administração de conflitos e redução de estresse. 

Neste sentido, ressalta-se mais uma vez o uso de “atalhos” para aprender, recorrendo 

a pessoas mais experientes no uso de ferramentas de gestão.  
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As estratégias de auto-regulação de emoções também ocupam um papel 

importante na atividade gerencial, especialmente porque todo gerente, independente 

da área em que atua, necessita gerenciar seu tempo, estresse e conflitos entre 

membros de sua equipe. Ademais, há aqueles conflitos derivados de seu papel como 

mediador na relação entre sua equipe e níveis hierárquicos mais elevados da 

organização. 

As estratégias cognitivas não parecem ser centrais no aprendizado informal dos 

gerentes entrevistados. As estratégias de reflexão e organização foram citadas apenas 

pelo gerente de produção, quando comentou a necessidade de se analisar as falhas na 

gestão de processo para planejar a agenda de trabalho.  

 A pouca ênfase dada pelos gerentes entrevistados às estratégias de 

aprendizagem cognitivas pode ser um sinal de que munir o gerente de fundamentos 

teóricos sobre gestão é importante, mas não suficiente para ajudá-lo a desenvolver 

suas competências no trabalho. Espera-se do gerente que ele faça as coisas acontecer 

na organização. Não se espera somente que ele resolva problemas, mas também crie 

a condição para que os outros o façam. O relato dos entrevistados deixa transparecer 

que o acesso ao cargo de gerência não foi precedido de um preparo teórico e formal 

da organização. Eles ascendem verticalmente para cargos de gerência pelo 

desempenho que apresentam no nível técnico, e o que eles tentam fazer é transferir o 

que aprenderam neste nível para a função gerencial. Mas, como isto nem sempre é 

suficiente eles buscam apoio de colegas mais experientes e de outras fontes que 

poderão lhe dar insumos e servir de modelo para agir.  

Em resumo, pode-se dizer que as estratégias de aprendizagem, expressas nos 

resultados desta dissertação, estão de acordo com as premissas da abordagem ampla 

da aprendizagem por Warr e Allan (1998). Mesmo tendo sido citadas com maior 

freqüência pelos gerentes, as estratégias de aplicação prática e de busca de ajuda 

interpessoal não são as únicas a merecerem destaque na conclusão final. As 

estratégias de caráter afetivo, como é o caso da auto-regulação, foram mencionadas 

como fundamentais no desempenho de competências, tanto do domínio de gestão de 

pessoas, quanto no domínio de conhecimento técnico e de gestão de processos de 

trabalho.  

A questão central é que todo gerente, acima de tudo, é um gestor de pessoas e 

com isso deve administrar problemas afetivos da sua equipe no trabalho, tendo 
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influência direta da sua capacidade de controlar suas próprias reações emocionais e a 

dos outros. Dessa forma, modelos teóricos que pretendam dar conta da aprendizagem 

gerencial, não podem desconsiderar a dimensão afetiva do processo.  

A taxonomia de Warr e Allan (1998) também permitiu identificar alguns 

aspectos centrais da aprendizagem gerencial, tais como: o caráter interpessoal da 

aprendizagem gerencial (aprender com outros e aprender com os experientes) e a 

importância da experiência prática anterior (aplicação prática e reflexão crítica desta 

prática). 

Apesar de ter sido possível a identificação das estratégias de aprendizagem à 

luz da taxonomia utilizada como referência teórica nesta dissertação, alguns gerentes 

tiveram dificuldades em construir uma relação direta e específica entre a estratégia 

para aprender e uma dada competência gerencial, abordando de forma geral 

estratégias de aprendizagem utilizadas para desenvolver competências distintas. Isso 

leva à conclusão de que a aprendizagem gerencial deve ser considerada um 

fenômeno global e que se vale de poucas estratégias para desenvolver competências 

bastante diversificadas. 

Assim, além de äprender fazendo¨, os gerentes transferem o seu aprendizado 

no trabalho de uma situação para outra, sugerindo que as competências de gestão 

assumem um caráter de transversalidade. Torna-se compreensível, então, que o lidar 

com pessoas seja fundamental a qualquer gerência, pois só existe gerência se houver 

pessoas a serem gerenciadas. Alguns poderiam contra-argumentar que na área de 

gerência financeira este contato humano não seria necessário, mas o gerente de 

instituição bancária fez crer que ainda assim as habilidades de relacionamento 

humano são demandadas no cotidiano de suas atividades.  

 

“... se você sabe lidar com gente, você tem 85% do caminho andado... você tem que 

saber dar boas notícias, dar má noticias, estabelecer metas, ter empatia com as 

pessoas para se colocar no lugar das pessoas. Saber que as pessoas agem diferente 

umas das outras; e entender suas reações seus posicionamentos sem se deixar 

vencer por isso. Lidar com pessoas é inerente a qualquer área de atuação 

gerencial.” (Gerente D) 
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Esse resultado também provoca uma reflexão sobre a eficácia de programas de 

treinamento que potencialmente capacitariam os gerentes para dominar um conjunto 

amplo e diversificado de competências. Se o aprendizado no trabalho em uma dada 

área técnica é passível de transferência e serve de base para novos aprendizados de 

gestão, é preciso envidar esforços para investigar que fatores facilitariam esta 

transferência de aprendizagem, visando a atender contextos diferenciados de 

demanda gerencial. Sem dúvida, este conhecimento seria fundamental para 

potencializar o desenvolvimento de competências de gestão.  

Em outras palavras, embora as modalidades formais de aprendizagem como 

treinamentos e cursos sejam reconhecidas no preparo gerencial, e os entrevistados as 

tenham mencionado, elas necessitam estar mais bem articuladas à prática gerencial 

cotidiana, quer seja por meio de exercícios ou simulações de aspectos da realidade de 

trabalho, quer seja por meio de um estruturado processo de suporte à intervenção no 

próprio trabalho. 

 Esta é uma conclusão importante, pois além de colocar em evidência a 

aprendizagem gerencial informal, conforme alguns autores já assinalaram (Abbad e 

cols, 2003; Pantoja, 2004 e Ribeiro, 2005) sugere a simplificação de planos de 

desenvolvimento de competências gerenciais, visto que o gerente precisa é ganhar 

experiência prática e maximizar a aprendizagem interpessoal, pois é na relação com 

os colegas mais experientes que ele aprende a ser gerente. 

 É preciso ponderar, no entanto, que apesar da importância dada à 

aprendizagem informal e das tendências crescentes de pesquisas neste campo, o 

processo de aprendizagem formal não foi ignorado pelos gerentes entrevistados. Esta 

forma de aprender tem um papel complementar no desenvolvimento de competências 

gerenciais, visto que a vivência prática nas organizações de trabalho e fora delas 

parece predominar entre as estratégias de aprendizagem mais eficazes ao alcance dos 

resultados gerenciais.   

 Em outras palavras, embora as práticas formais de aprendizagem como 

treinamentos e cursos sejam reconhecidas na formação gerencial, elas necessitam 

estar mais bem articuladas à prática gerencial cotidiana, quer seja por meio de 

exercícios ou simulações de aspectos da realidade de trabalho, quer seja por meio de 

um estruturado processo de suporte à intervenção no próprio trabalho.  As situações 

de simulação devem levar em conta a natureza do negócio da organização, a área 
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técnica que o gerente ocupa e, principalmente, a natureza das atividades que ele 

desempenha. A observância desses aspectos poderá favorecer o planejamento de 

programas de treinamento e o desenvolvimento gerencial mais satisfatório e 

adequado ao contexto organizacional.  

 Para finalizar, alguns aspectos adicionais merecem ser considerados. O 

primeiro é de natureza teórica, pois dada à multiplicidade de abordagens sobre 

competências e a ausência de uma unidade teórica no campo, tornou-se difícil eleger 

um modelo teórico que servisse de base para o estudo ora empreendido. A literatura 

na área ainda é fortemente influenciada por autores que adotam modelos prescritivos 

com base na definição de papéis e em requisitos de competências gerenciais.  

 Apesar de o modelo adotado neste estudo ter sido submetido a juízes de 

formações diferenciadas (estudiosos e pesquisadores do tema, e gerentes de diversos 

níveis hierárquicos), ainda assim se mostrou limitado na exploração das 

competências utilizadas pelos gerentes, pois as competências mencionadas pelos 

entrevistados não ficaram restritas às contempladas em cada domínio, o que é um 

forte indício de não haver consenso sobre que competências devem ser incluídas em 

cada um dos três domínios. 

 O outro aspecto que merece destaque é que, apesar da tendência de 

crescimento de estudos sobre a aprendizagem informal de gerentes, a literatura ainda 

aborda predominantemente o papel de planos formais de desenvolvimento de 

competências gerenciais. No Brasil, os estudos mais recentes foram realizados em 

programas de pós graduação das Universidades Federais de Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e Universidade de Brasília. Isto sinaliza que o campo de estudos da 

aprendizagem gerencial ainda necessita de novas pesquisas que ressaltem a 

importância de processos informais de desenvolvimento e que consigam estabelecer, 

de modo mais claro, as relações existentes entre estratégias de aprendizagem e 

competências gerenciais, o que indubitavelmente contribuiria, de modo decisivo, 

para a compreensão dos processos de aprendizagem em contextos de trabalho. 
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ANEXO 1 
 
 

Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós Graduação em Psicologia 

 

 

Att: 

 

Prezados Senhores: 

 

A presente pesquisa tem por objetivo estudar as estratégias de aprendizagem utilizadas por 

gerentes no desenvolvimento de suas competências. Tal estudo que é parte de um projeto de 

dissertação de mestrado se insere na linha de pesquisa indivíduo, organizações e trabalho – 

processos microorganizacionas do Programa de Pós Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal da Bahia, e está sob orientação da Prof. Dra. Sônia Maria Guedes Gondim.  

O estudo será realizado com gerentes de nível médio de organizações de setor secundário e 

desenvolvido em duas etapas. A primeira etapa investiga as competências gerenciais mais utilizadas 

pelos gerentes no exercício de suas atividades (questionário em anexo). A etapa subseqüente 

investigará as estratégias de aprendizagem às quais ele recorre para o desenvolvimento das 

competências gerenciais identificadas na primeira etapa.  

Em decorrência da dificuldade que as organizações estão enfrentando na elaboração de 

planos eficazes de desenvolvimento de competências, a relevância deste projeto está em oferecer 

subsídios para o desenvolvimento gerencial ao mapear as estratégias de aprendizagem usadas pelos 

gerentes para adquirir as competências consideradas essenciais pela organização. 

Dessa forma, gostaríamos de contar com a colaboração e apoio da xxxxx na coleta dos dados 

e em contrapartida asseguramos que ao final do projeto, previsto para o segundo semestre deste ano, 

enviaremos um relatório com os principais resultados da pesquisa, incluindo sugestões. Garantimos 

também que os resultados serão tratados globalmente, preservando o anonimato dos gerentes 

participantes e das respectivas empresas. 

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, colocamo-nos ao inteiro dispor pelos telefones e e-

mail: liuctmelo@ hotmail.com, sggondim@terra.com.br (99435157) 

 

 

Gratas pela atenção, 

 

Lívia Cruz Tourinho de Melo 

Mestranda em Psicologia da UFBA 

 

Sônia Maria Guedes Gondim 

Professora do Programa de Pós Graduação em Psicologia da UFBA 
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ANEXO 2 

 
 
Instrumento 1 
 
Serão apresentadas a seguir, vinte e três competências gerenciais. Você deverá 

responder, usando a escala de 1 a 4, com que freqüência você faz uso de cada uma 
delas no seu contexto de trabalho enquanto gerente. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA DESCRIÇÃO VALOR 
Comunicação da visão 

organizacional 
 

Capacidade de transmitir de forma clara e persuasiva a 
missão, visão e valores organizacionais, aos demais membros da 
empresa 

 

Estabelecimento de metas e 
objetivos   

 

Capacidade de formular planos organizacionais, metas e 
objetivos específicos, bem como estabelecer prazos viáveis para 
o cumprimento dos mesmos. 

 

Planejamento e organização Capacidade de planejar e organizar as atividades, em 
conformidade com as demais áreas de gestão e as estratégias 
organizacionais. 

 

 

Orientação para Resultados Capacidade de motivar e propiciar condições do 
empregado desenvolver atarefa e alcançar seus dos resultados. 

 

 

Gerenciamento do Tempo e 
Stress 

Capacidade de lidar com a pressão de tempo na 
organização das atividades, monitorando compromissos, 
estabelecendo prioridades e equilibrando demandas 
concorrentes não provocando danos à saúde física ou 
psicológica de si mesmo e da equipe gerenciada  

 

 

Monitoramento do 
desempenho individual   

Capacidade de acompanhar o desempenho das pessoas 
que fazem parte da sua equipe, identificando possíveis 
problemas que possam trazer prejuízos ao alcance das metas 
estabelecidas. 

 

 

Gerenciamento do 
desempenho e processos coletivos 

Capacidade de avaliar o desempenho das equipes de 
trabalho e de estabelecer indicadores eficazes de avaliação. 

 

 

Análise crítica das 
informações 

 

Capacidade de avaliar as informações disponíveis, 
articulando-as com a execução da sua tarefa e as demais áreas 
da organização. 

 

 

Gerenciamento de projetos   
 

Capacidade de planejar, estruturar, alocar recursos e 
estabelecer metas relativas à execução de um projeto, 
monitorando – o 

 

 

Planejamento do trabalho 
 

Capacidade de descrever, organizar atividades e alocar 
pessoas e recursos para a execução das tarefas. 

 

 

Gerenciamento 
multidisciplinar 

 

Capacidade de considerar conhecimentos técnicos das 
diferentes áreas da organização, no desenvolvimento de projetos 
e de perceber de que forma os resultados obtidos na área da 
gerência poderia afetar as demais áreas da organização e vice-
versa. 

 

1. Não uso     2. Uso pouco     3. Uso moderadamente 4. Uso muito 
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Compreensão de si mesmo e 

dos outros 
 

Capacidade de perceber e compreender as diferentes 
reações, necessidades e interesses de si e dos outros. 

 

 

Comunicação eficaz   
 

Capacidade de informar, persuadir e motivar as pessoas, 
transmitindo precisamente as informações recebidas de outros. 

 

 

Desenvolvimento dos 
empregados  – 

 

Capacidade de delegar, identificar necessidades de 
aprimoramento das habilidades e conhecimentos, oferecer 
oportunidades de treinamento e avaliar desempenho dos 
empregados. 

 

 

Administração de Conflitos 
 

Capacidade de identificar o conflito e administrá-lo de 
forma a gerar resultados positivos para a organização. 

 

 

Constituição de equipes   
 

Capacidade de planejar, estruturar, e de treinar grupos de 
alto desempenho, de solução de problemas e de execução da 
tarefa. 

 

 

Uso do processo decisório 
participativo   

 

Capacidade de discernir situações nas quais a tomada de 
decisão permite envolver a participação dos empregados. 

 

 

Pensamento criativo   
 

Capacidade de associar idéias conhecidas transformando-
as em novas combinações e relações. 

 

 

Convívio com a mudança 
 

Capacidade de adaptar-se a mudanças inesperadas no 
contexto de trabalho, viabilizando condições para o ajuste dos 
demais empregados.  

 

 

Gerenciamento da mudança   Capacidade de identificar necessidades de mudança e de 
planejar o seu processo de implementação. 

 

 

Construção e manutenção de 
acordos e compromissos   

 

Capacidade de estabelecer parcerias e mantê-las no 
exercício da gerência honrando compromissos com colegas e 
subordinados. 

 

 

Apresentação de idéias Capacidade de expor opiniões publicamente de forma 
clara. 

 

 

Negociação de acordos e 
compromissos 

Capacidade de negociar acordos de forma benéfica para 
a organização, utilizando-se de critérios objetivos e 
administrando os conflitos que possam emergir. 
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Dados do gerente: 
 
 
 
 

1. Gênero (  ) Masculino 
(  ) Feminino 

2. Idade  
3. Escolaridade (  ) Segundo grau completo 

(  ) Superior incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Pós graduação 

4. Formação Básica (  ) Ciências Humanas 
(  ) Ciências Sociais Aplicadas 
(  ) Ciências Exatas 
(  ) Ciências Biológicas 

5. Tempo de Serviço em cargo de gerência  
6. Pós Graduação (área)  
7. Área Técnica da gerência  
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ANEXO 3 
 
 
Instrumento 2 
 
Serão apresentados a seguir alguns domínios de competências gerenciais que 

fazem parte do cotidiano de trabalho de gerentes de organizações. Segue abaixo uma 
tabela de estratégias de aprendizagem possíveis de serem utilizadas por você no 
trabalho para adquirir e desenvolver esses domínios. 

 
 
 
D1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMÍNIO DE GESTÃO DE PROCESSOS E PLANEJAMENTO DO TRABALHO 
 

Relacionado a capacidades que o gerente tem de conhecer de forma clara a missão, visão 

e valores organizacionais, bem como considerar conhecimento técnicos das diferentes 

áreas da organização no planejamento de atividades cotidianas e dos processos de 

mudança, estabelecendo parcerias e honrando compromissos e acordos com colegas e 

subordinados. 

DOMÍNIO DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

Relaciona-se a capacidades que o gerente tem para lidar com pessoas, percebendo os 

diferentes interesses e necessidades envolvidos no trabalho, administrando conflitos 

através de negociação de acordos entre os envolvidos e viabilizando condições de ajuste 

às mudanças que possam emergir 

DOMÍNIO DO CONHECIMENTO TÉCNICO 
 

Relaciona-se ao conhecimento que o gerente tem acerca dos instrumentos de 

planejamento das suas atividades, que viabilizam a gestão de projetos e as negociações 

com diferentes áreas técnicas da organização. 

 



 
 

 141 

Leia atentamente os 30 itens e informe utilizando a escala de 1 a 4, a 
freqüência com que você utiliza as estratégias de aprendizagem para adquirir ou 
desenvolver cada um dos domínios de competências. Os 30 itens a seguir descrevem 
as estratégias de aprendizagem que você poderia usar visando a desenvolver melhor 
os domínios de competências gerenciais descritos acima. Escreva as suas respostas 
nas três colunas à direita. Por favor, não deixe questões em branco e tente ao máximo 
diferenciá-las. 

 
Para adquirir ou desenvolver este domínio você: 
 
 
 
 
 
 

 
 
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

1. Aprende a aprimorar as suas práticas gerenciais, aplicando novos 
conhecimentos e habilidades no seu dia-a-dia de trabalho. 

   

2. Enquanto gestor, exercita a análise crítica     

3. Associa novas informações e conhecimentos relativos à função 
gerencial no seu cotidiano de trabalho. 

   

4. Busca compreender de que forma as diferentes facetas da função 
gerencial estão associadas entre si. 

   

5. Busca a ajuda de outros gerentes quando tem dúvidas ou 
dificuldades no trabalho. 

   

6. Repete automaticamente as ações do seu cotidiano enquanto 
gerente. 

   

7. Testa novos conhecimentos acerca da função gerencial aplicando-
os no seu cotidiano. 

   

8. Executa as atividades de gestão sem pensar muito sobre elas.    

9. Busca auxílio dos colegas quando enfrenta dificuldades na tomada 
de decisão. 

   

10. Busca trocar informações e conhecimentos com os demais 
gerentes. 

   

11. Recorre a procedimentos e padrões no exercício das atividades de 
gestão. 

   

12. Procura conhecer melhor o seu trabalho, localizando livros e 
artigos técnicos sobre as práticas gerenciais. 

   

13. Não costuma questionar normas e procedimentos relativos à 
função gerencial. 

   

1. Não uso     2. Uso pouco     3. Uso moderadamente 4. Uso muito 
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14. Procura compreender de que forma novos conhecimentos e 
habilidades podem ser incorporados a sua função de gestor. 

   

15. Recorre a legislações e manuais técnicos para a execução das 
atividades relativas à sua área de gestão. 

   

16. Busca ajuda de outros colegas para aprimorar o exercício da sua 
função enquanto gestor. 

   

17. Executa o seu trabalho enquanto gestor, sem saber precisamente 
quais são seus objetivos. 

   

18. Consulta manuais relativos a novas tecnologias e procedimentos, 
junto aos fornecedores ou via internet para executar as atividades 
gerenciais. 

   

19. Corrige erros do dia-a-dia buscando informações em manuais ou 
procedimentos relativos à sua área de gestão. 

   

20. Procura articular os diferentes procedimentos que fazem parte no 
exercício da função gerencial. 

   

21. Procura compreender de que forma a sua área de gestão contribui 
para as demais áreas da organização. 

   

22. Procura entender de que forma os resultados obtidos pelas demais 
áreas da organização poderiam ser melhorados. 

   

23. Articula as suas atividades de gestão ao negócio e as estratégias 
da organização. 

   

24. Realiza as suas atividades enquanto gestor sem refletir muito 
sobre elas. 

   

25. Tenta compreender como os resultados obtidos nas diferentes 
áreas da organização influenciam na execução do seu trabalho 
enquanto gestor. 

   

26. Tenta conhece como as demais áreas da organização estão 
relacionadas entre si. 

   

27. Executo meu trabalho enquanto gestor, no “piloto automático”.    

28. Busca relacionar as suas práticas enquanto gerente, aos valores 
adotados na organização. 

   

29. Busca aprender aplicando novos conhecimentos à prática, ao 
invés de ler ou pedir orientações para outras pessoas na sua 
função de gestor. 

   

30. Visando obter informações mais atualizadas à execução do seu 
trabalho enquanto gestor, busca ajuda na Internet. 
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Dados do gerente: 
 
 
1. Gênero (  ) Masculino 

(  ) Feminino 
2. Idade  
3. Escolaridade (  ) Segundo grau completo 

(  ) Superior incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Pós graduação 

4. Formação Básica (  ) Ciências Humanas 
(  ) Ciências Sociais Aplicadas 
(  ) Ciências Exatas 
(  ) Ciências Biológicas 

5. Tempo de Serviço em cargo de gerência  
6. Pós Graduação (área)  
7. Área Técnica da gerência  
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ANEXO 4 
 
Instrumento 4 
 
Este instrumento tem como objetivo avaliar a pertinência de dois modelos de 

classificação de domínios de competência para fins de realização de uma pesquisa de 

mestrado sobre estratégias de aprendizagem de gerentes. 

  
 

PARTE 1 
 

 

Serão apresentados a seguir dois modelos de classificação de domínios de 

competências gerenciais que fazem parte do cotidiano de trabalho de gerentes de 

organizações. O primeiro modelo possui três domínios de competências e o segundo 

possui quatro domínios. Você deverá ler atentamente os dois modelos e selecionar 

aquele que melhor representa e classifica as capacidades e habilidades que você usa 

no seu cotidiano de trabalho como gerente.  

 

MODELO I  

 

 

D1.  

 

 

 

D2. 

 

 

 

D3. 

 

 

 

 

 

DOMÍNIO – GESTÃO DE PROCESSOS E PLANEJAMENTO DO TRABALHO 
Refere-se a capacidades que o gerente tem de conhecer e comunicar de forma clara a missão, 

visão e valores organizacionais, bem como de considerar conhecimentos técnicos das diferentes 
áreas da organização no planejamento das atividades cotidianas e dos processos de mudança, 

estabelecendo parcerias e honrando compromissos e acordos com colegas e subordinados. 

DOMÍNIO - GESTÃO DE PESSOAS 
Refere-se a capacidades que o gerente tem em lidar com pessoas, percebendo os 

diferentes interesses e necessidades envolvidos no trabalho, administrando conflitos 
através da negociação de acordos entre os envolvidos e viabilizando condições de ajuste 

às mudanças que possam emergir. 

DOMÍNIO - CONHECIMENTO TÉCNICO 
Refere-se a conhecimentos que o gerente tem acerca dos instrumentos de planejamento e 

avaliação das suas atividades, operacionalizado através do discernimento do uso de 
ferramentas de delegação de funções, decisão participativa,estabelecimento de metas e 

prazos, definição e gestão das estratégias e ações organizacionais, administração do 
tempo, comunicação e levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento. 
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MODELO II  

 

 

 

D1.  

 

 

 

D2. 

 

 

 

D3. 

 

 

 

 

D4. 

 

 

 

 

Marque abaixo a opção escolhida: 

 

MODELO 1   (   ) 

MODELO 11 (   ) 

 

 

 

Se possível, justifique sua escolha 

 

 

 

DOMÍNIO DAS METAS RACIONAIS 
Capacidades relacionadas ao estabelecimento de metas, com ênfase na produtividade e no 

controle, orientação para resultados, gerenciamento do tempo, planejamento e organização e 
comunicação da missão, visão e valores organizacionais. 

DOMÍNIO DOS PROCESSOS INTERNOS 
Refere-se a capacidades voltadas para a manutenção dos processos internos tendo ênfase na 

continuidade e estabilização de procedimentos e padrões organizacionais. Podem ser destacadas 
competências de análise crítica das informações, planejamento do trabalho, gerenciamento 

multidisciplinar, gerenciamento do desempenho e gerenciamento de projetos. 

DOMÍNIO DAS RELAÇÕES HUMANAS 
Capacidades com ênfase no desenvolvimento de empregados e construção de equipes. 

Destacam-se competências de uso do processo decisório participativo, administração de 
conflitos, comunicação eficaz, capacidade de compreender a si mesmo e dos outros. 

DOMÍNIO DOS SISTEMAS ABERTOS 
Envolve capacidades com ênfase na negociação e inovação de processos, destacando 
competências de construção de acordos e compromissos, gerenciamento da mudança, 
negociação de acordos e compromissos, pensamento criativo, apresentação de idéias e 

convívio com a mudança. 
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PARTE II  

 
Tomando como base apenas o modelo escolhido, a sua próxima tarefa será a de 

alocar cada uma das competências listadas abaixo em um dos domínios previsto pelo 
referido modelo.  

 

Exemplo: 

CASO TENHA ESCOLHIDO O MODELO I, VOCÊ DEVERÁ RELACI ONAR CADA 

COMPETÊNCIA A UM DOS TRÊS DOMÍNIOS. 

COMPETÊNCIA GERENCIAL D1 D2 D3 
Planejamento e 
organização 

Capacidade de planejar e organizar as 
atividades, em conformidade com as demais 
áreas de gestão e as estratégias 
organizacionais. 

 

   

 

CASO TENHA ESCOLHIDO O MODELO II, VOCÊ DEVERÁ REALC IONAR CADA 

COMPETÊNCIA A UM DOS QUATRO DOMÍNIOS. 

COMPETÊNCIA GERENCIAL D1 D2 D3 D4 
Planejamento e 
organização 

Capacidade de planejar e organizar as 
atividades, em conformidade com as demais 
áreas de gestão e as estratégias 
organizacionais. 

 

    

 

 

Agora responda: 

 

COMPETÊNCIA DESCRIÇÃO D1 D2 D3 D4 
Comunicação da 

visão organizacional 
 

Capacidade de transmitir de forma 
clara e persuasiva a missão, visão e valores 
organizacionais, aos demais membros da 
empresa 

    

Estabelecimento de 
metas e objetivos  

 

Capacidade de formular planos 
organizacionais, metas e objetivos 
específicos, bem como estabelecer prazos 
viáveis para o cumprimento dos mesmos. 

    

Planejamento e 
organização 

Capacidade de planejar e organizar 
as atividades, em conformidade com as 
demais áreas de gestão e as estratégias 
organizacionais. 

 

    

Orientação para 
Resultados 

Capacidade de motivar e propiciar 
condições do empregado desenvolver atarefa 
e alcançar seus dos resultados. 
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Gerenciamento do 
Tempo e Stress 

Capacidade de lidar com a pressão 
de tempo na organização das atividades, 
monitorando compromissos, estabelecendo 
prioridades e equilibrando demandas 
concorrentes não provocando danos à saúde 
física ou psicológica de si mesmo e da 
equipe gerenciada  

 

    

Monitoramento do 
desempenho individual  

Capacidade de acompanhar o 
desempenho das pessoas que fazem parte da 
sua equipe, identificando possíveis 
problemas que possam trazer prejuízos ao 
alcance das metas estabelecidas. 

 

    

Gerenciamento do 
desempenho e processos 
coletivos 

Capacidade de avaliar o desempenho 
das equipes de trabalho e de estabelecer 
indicadores eficazes de avaliação. 

 

    

Análise crítica das 
informações 

 

Capacidade de avaliar as 
informações disponíveis, articulando-as com 
a execução da sua tarefa e as demais áreas 
da organização. 

 

    

Gerenciamento de 
projetos  

 

Capacidade de planejar, estruturar, 
alocar recursos e estabelecer metas relativas 
à execução de um projeto, monitorando – o 

 

    

Planejamento do 
trabalho 

 

Capacidade de descrever, organizar 
atividades e alocar pessoas e recursos para a 
execução das tarefas. 

 

    

Gerenciamento 
multidisciplinar 

 

Capacidade de considerar 
conhecimentos técnicos das diferentes áreas 
da organização, no desenvolvimento de 
projetos e de perceber de que forma os 
resultados obtidos na área da gerência 
poderia afetar as demais áreas da 
organização e vice-versa. 

 

    

Compreensão de si 
mesmo e dos outros 

 

Capacidade de perceber e 
compreender as diferentes reações, 
necessidades e interesses de si e dos outros. 

 

    

Comunicação eficaz  
 

Capacidade de informar, persuadir e 
motivar as pessoas, transmitindo 
precisamente as informações recebidas de 
outros. 

 

    

Desenvolvimento 
dos empregados – 

 

Capacidade de delegar, identificar 
necessidades de aprimoramento das 
habilidades e conhecimentos, oferecer 
oportunidades de treinamento e avaliar 
desempenho dos empregados. 

 

    

Administração de 
Conflitos 

 

Capacidade de identificar o conflito 
e administrá-lo de forma a gerar resultados 
positivos para a organização. 

 

    

Constituição de 
equipes  

 

Capacidade de planejar, estruturar, e 
de treinar grupos de alto desempenho, de 
solução de problemas e de execução da 
tarefa. 
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Uso do processo 
decisório participativo  

 

Capacidade de discernir situações 
nas quais a tomada de decisão permite 
envolver a participação dos empregados. 

 

    

Pensamento criativo  
 

Capacidade de associar idéias 
conhecidas transformando-as em novas 
combinações e relações. 

 

    

Convívio com a 
mudança 

 

Capacidade de adaptar-se a 
mudanças inesperadas no contexto de 
trabalho, viabilizando condições para o 
ajuste dos demais empregados.  

 

    

Gerenciamento da 
mudança  

Capacidade de identificar 
necessidades de mudança e de planejar o seu 
processo de implementação. 

 

    

Construção e 
manutenção de acordos e 
compromissos  

 

Capacidade de estabelecer parcerias 
e mantê-las no exercício da gerência 
honrando compromissos com colegas e 
subordinados. 

 

    

Apresentação de 
idéias 

Capacidade de expor opiniões 
publicamente de forma clara. 

 

    

Negociação de 
acordos e compromissos 

Capacidade de negociar acordos de 
forma benéfica para a organização, 
utilizando-se de critérios objetivos e 
administrando os conflitos que possam 
emergir. 
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Dados do gerente: 
 
 
1. Gênero (  ) Masculino 

(  ) Feminino 

2. Idade  

3. Escolaridade (  ) Segundo grau completo 

(  ) Superior incompleto 

       (  ) Superior completo 

(  ) Pós graduação 

4. Formação básica (  ) Ciências Humanas 

(  ) Ciências Sociais Aplicadas 

(  ) Ciências Exatas 

(  ) Ciências Biológicas 

5. Tempo de Serviço em 
cargo de gerência 

      (  ) até 1 ano 

       (  ) até 2 anos 

      (  ) até 3 anos 

      (  ) até 4 anos 

      (  ) até 5 anos 

      ( ) acima de 5 anos 

6. Pós graduação (  ) Administração 

(  ) Psicologia 

(  ) Finanças 

( ) Engenharia 

(  ) Outros _____________ 

7. Área técnica da 
gerência 

      (  ) Recursos Humanos 

     (  ) Financeiro 

     (  ) Comercial 

     (  ) Logística 

     (  ) Produção 

     (  ) Outros  ____________ 
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ANEXO 5 
 
 
Roteiro de Entrevista 
 

 

1. Idade 

2. Tempo de Gerência 

3. Área técnica de gestão 

 

 

 

a) O domínio __________________ será utilizado nesta entrevista como base 

para a investigação da forma de desenvolvimento das competências. Em 

relação às competências desse domínio (apresentação das competências) 

gostaria que informasse quais as mais utilizadas por você no contexto 

gerencial. 

b) Descreva as atividades relacionadas a estas competências na sua gerência 

c) Como você acredita ter desenvolvido as competências citadas por você? 

d) Existe alguma competência que não foi apresentada por este domínio e que 

gostaria de incluir? 

e) Como a desenvolveu 
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