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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta uma proposta de construção de um programa de capacitação gerencial 

no âmbito do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Inicialmente buscou-se, através da 

pesquisa bibliográfica, apresentar os marcos teóricos considerados relevantes ao 

desenvolvimento da pesquisa. Logo após, foi aplicado um questionário aos servidores da 

organização, a partir da definição de uma amostra populacional, com o intuito de se obter a 

percepção destes servidores quanto à prática gerencial dos seus dirigentes. Em seguida, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas junto aos gestores da organização, tanto em exercício 

quanto aqueles que já exerceram atividades de gestão. Novamente, estabeleceu-se uma amostra 

populacional representativa. Neste momento, o objetivo das entrevistas foi obter informações 

complementares e mais aprofundadas acerca da rotina dos gestores, quais suas 

responsabilidades, quais os pontos críticos de atuação, e quais as temáticas consideradas 

essenciais em uma ação de capacitação gerencial, dada a experiência de cada gestor e levando-

se em consideração as características organizacionais. Utilizou-se a análise de conteúdo para 

categorizar as verbalizações dos entrevistados e codificá-las em grandes temas, aglutinados por 

afinidade conceitual, a partir das expressões dos sujeitos da pesquisa. Após a análise dos vários 

tópicos acerca da prática gerencial mencionados nas entrevistas e questionário, observou-se que 

os tópicos citados convergiam para seis principais temas, que se estabeleceram como a espinha 

dorsal do programa de capacitação gerencial no âmbito da organização pesquisada. 

 

 

Palavras-chave: Competência, capacitação, gestores. 
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ABSTRACT 

 

This papear presentes a proposta for the construction of a management training program with 

in the Federal Institute of the Southeast of Minas Gerais. Initially, we sought to present, throug 

hbibliographic research, the theoretical frameworks considered relevant to the development of 

the research. Subsequently, a questionnaire was applied to the organization's servers, based on 

the definition of a population sample, in order to obtain the perception of these servers regarding 

the managerial practice of their managers. Then, semi-structured interviews we recarried out 

with the managers of the organization, bothin-service and those who already performed 

management activities. Again a representative population sample was established. At the 

moment, the objective of the interviews was to obtain complementary and more detailed 

information about the routine of the managers, what their responsibilities, what critical points 

of action, and what the themes considered essential in a management training action, given the 

experience of each manager and taking into account the organizational characteristics. The 

analysis of contente was used to categorize the verbalizations of the interviewees and to codify 

them in great themes, agglutinated by conceptual affinity from the expressions of the subjects 

of the research. After analyzing the various topics about managerial practice mentioned in the 

interviews and questionnaire, it was observed that the topics mentioned converged to six main 

themes, which established them selves as the backbone of the managerial training program with 

in the organization surveyed. 

 

 

Palavras-chave: Competence, training, managers. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Nas Instituições Federais de Ensino (IFEs), os servidores podem, ao longo de suas 

carreiras na instituição, assumir coordenações, chefias de departamento, diretorias sistêmicas, 

Pró-Reitorias e, até chegar ao cargo de dirigente máximo, na Reitoria. No entanto, é fortemente 

presente o aspecto da rotatividade do exercício do cargo de gestão, dado seu caráter político e, 

em muitos casos, o ocupante do cargo não está preparado para o exercício da gestão. 

Conforme destacado por Rezende (1982), na gestão das IFEs, com muita frequência, 

engenheiros ou advogados competentes são propostos como reitores, diretores ou chefes, com 

o argumento de que demonstraram grande competência em cargos de gestão na Instituição. 

No entanto, muitos dos atuais administradores da educação pública não foram formados 

para desempenhar papéis de gestores nas Instituições de Ensino em que trabalham. 

Assim, as organizações públicas de ensino, segundo Campos (2007), têm sido alvo de 

críticas sobre os seus reais objetivos, rigidez de suas estruturas e ineficiência no uso de recursos 

escassos, sendo que, na maioria das vezes, os seus gestores são responsabilizados por tais 

problemas. É a ausência de competência gerencial influenciando diretamente no desempenho 

institucional 

Para ilustrar melhor a situação, pode-se citar como exemplo de medida para 

enfrentamento do problema, o de grandes empresas privadas que, ao se depararem com tal 

situação em seus ambientes organizacionais, encontraram na criação de Universidades 

Corporativas um caminho para promoverem a capacitação de seus funcionários em diversas 

temáticas (PIRES, 2008). 

 Tais centros de ensino corporativo existem e operam como comunidades em rede. 

Elas se apoiam em uma ampla gama de aprendizados, técnicos e profissionais, bem como 

gerenciais, estruturados de diversas formas, seja combinando ou não o e-learning com o ensino 

presencial, mentoria e orientação, e demais ações de aprendizagem. (PATON et al, 2005). 

Inserindo o problema no contexto da organização pesquisada, observa-se que a 

inexistência de uma política de capacitação para os gestores está entre os problemas a serem 

enfrentados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 

Gerais (IF Sudeste MG), evidenciando ser este um de seus pontos fracos dentro de uma análise 

ambiental com objetivos estratégicos (IF SUDESTE MG, 2017). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi apresentar uma proposta de programa de 

capacitação para gestores do IF Sudeste MG, previamente designados para as funções de gestão. 

Em outros termos, pretendeu-se desenvolver um Programa de Capacitação Gerencial que 
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minimize o gasto com contratação de pessoa jurídica e amplie o leque de possibilidades de 

participação dos gestores. 

O objetivo geral da pesquisa foi, então, construir um programa de capacitação gerencial 

destinado ao desenvolvimento de competências básicas para a prática da gestão no IF Sudeste 

MG.  

Em termos específicos, destacam-se os seguintes objetivos:  

 

a) Apresentar as principais abordagens teórico-empíricas nas áreas de 

competência gerencial e capacitação gerencial, que possam apoiar o 

desenvolvimento desta pesquisa, bem como a confecção do Programa;  

 

b) Identificar e mapear os conhecimentos e habilidades necessárias ao 

desempenho das funções gerenciais no âmbito da Administração Pública, 

especialmente no IF Sudeste MG, inclusive com visitas a outros Institutos 

Federais; 

 

c) Verificar a viabilidade prática do programa de capacitação através de 

entrevistas com gestores e especialistas do IF Sudeste MG; 

 

d) Desenhar e validar um programa de capacitação gerencial no IF Sudeste MG. 

 

2  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Nos últimos anos tem-se observado uma grande transformação no comportamento dos 

gestores em relação a seu papel dentro de uma organização. Tal mudança envolve, 

principalmente, a migração de comportamentos e percepções dos fatores de produção 

organizacionais que o cercam, como mão de obra, capital e tecnologia. 

Nesse contexto, dirigentes acostumados com o jargão ‘estavam sendo pagos para 

chefiar’ passaram a conviver com a exigência, cada vez maior, de sua participação no 

gerenciamento de pessoas e dos processos organizacionais, visto que o ajuste entre a 

organização e seu ambiente organizacional deve ser realizado pelos gestores, tendo em vista 

que a complexidade e o dinamismo desse ambiente elevam, cada vez, mais o grau de incerteza 

no processo decisório (LANG et al., 2014). 
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O gestor deve localizar-se no espaço existente entre a unidade pela qual é responsável 

formalmente, o conjunto das outras diversas unidades existentes e o ambiente externo à 

organização. Essas são as três direções do trabalho do gestor. Tal proposição baseia-se no fato 

de que os gerentes dedicam grande parte de seu tempo, especialmente, às relações laterais com 

seus colegas (outros gerentes, sócios e parceiros) e não somente com aqueles que lhe são 

subordinados (MINTZBERG, 2010). 

Dessa forma, com o objetivo de acompanhar as constantes inovações na sociedade e 

consequentemente, nas organizações, sejam estas públicas ou privadas, a transformação desses 

profissionais para o desempenho efetivo de suas funções gerenciais será possível através de sua 

devida capacitação profissional. A falta de formação gerencial específica tende a levar o 

dirigente, em muitas situações, a aprender a exercer sua função no próprio dia-a-dia 

organizacional, por tentativa e erro, resolvendo conflitos e atuando convenientemente nas mais 

diversas situações de tensão. 

O gestor consciente e preparado alcança resultados com as pessoas e não através delas 

(SANTOS, 2013). Nestes termos, o desafio das organizações se dá em relação às pessoas e ao 

próprio negócio, exigindo de si estratégias competitivas e padrões de excelência possíveis 

através do desenvolvimento de competências de seus gestores. 

O papel do gestor deve ser caracterizado pelo exercício de habilidades técnicas que 

representam o conhecimento específico de um cargo gerencial, normalmente associado à sua 

área de atuação; habilidades humanas, as quais representam uma forma de lidar com as pessoas 

e habilidades conceituais, que representam a necessidade de o gerente ter uma visão global da 

organização, ou seja, sistêmica (RUAS, 2005). 

O planejamento de recursos humanos das organizações tem a finalidade de desenvolver 

programas, táticas e procedimentos para a efetiva utilização do seu quadro de pessoal, 

assumindo uma visão estratégica, permitindo a essas instituições desenvolverem as pessoas, as 

competências e as habilidades necessárias ao negócio da organização (HERSEY, 

BLANCHARD, 1986). 

No entanto, Bricchi (1998) acredita que os resultados esperados, através de ações de 

desenvolvimento de pessoas, podem não ser alcançados. O treinamento tem se tornado mais do 

que nunca um poderoso aliado das organizações cujo objetivo é manter as pessoas devidamente 

treinadas e atentas numa era onde a informação e o conhecimento são verdadeiramente 

dinâmicos. Daí as organizações investirem maciçamente em cursos, palestras, seminários, e 

programas dos mais variados. Entretanto, nem sempre o retorno esperado é alcançado, ou seja, 

muitas vezes, nada muda. Tal condição pode ter sua origem em um processo deficiente de 
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identificação das reais necessidades de treinamento dentro de uma organização. Para realizar 

tais diagnósticos é desejável que sejam conhecidos os objetivos institucionais globais, as 

competências necessárias para atingir esses objetivos e a situação atual. A partir da lacuna 

existente entre o necessário e o real, os treinamentos são indicados. 

Nas Instituições Federais de Ensino (IFEs), os servidores podem, ao longo de suas 

carreiras na instituição, assumir coordenações, chefias de departamento, diretorias sistêmicas, 

Pró-Reitorias ou chegar ao cargo de dirigente máximo, na Reitoria, no entanto, é fortemente 

presente o aspecto da rotatividade do exercício do cargo de gestão, dado seu caráter político. 

Conforme destacado por Rezende (1982), na gestão das IFEs, com muita frequência, 

engenheiros ou advogados competentes são propostos como reitores, diretores ou chefes, com 

o argumento de que demonstraram grande competência em suas áreas próprias de atuação. 

A partir dessa colocação, torna-se evidente que os atuais administradores da educação, 

na maior parte dos casos, não foram formados para desempenhar papéis de gestores nas 

Instituições de Ensino em que trabalham. 

Segundo Silva (2012), este é um dos grandes problemas enfrentados pela administração 

universitária: o fato de a maioria dos administradores universitários não ter formação para essa 

tarefa, sendo obrigada, dessa forma, a improvisar seus papéis; e quando possui formação, esses 

administradores na realidade, têm formação em administração de empresas privadas. 

As universidades públicas brasileiras, e nesse momento podemos inserir os Institutos 

Federais, segundo Campos (2007), têm sido alvo de críticas sobre os seus reais objetivos, 

rigidez de suas estruturas e ineficiência no uso de recursos escassos, sendo que, na maioria das 

vezes, os seus gestores são responsabilizados por tais problemas. É a ausência de competência 

gerencial influenciando, diretamente, o desempenho organizacional. 

Nesse sentido, dado o que foi exposto anteriormente, e a partir de um diagnóstico 

institucional primário, o tema desta pesquisa é a capacitação de gestores no âmbito do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG). 

Reforçando esta diretriz, treinar e desenvolver dentro das corporações significa planejar 

esforços organizacionais para viabilizar o aprendizado de comportamentos relacionados ao 

trabalho. Treinamento e desenvolvimento específicos, por exemplo, a capacitação gerencial, 

prepara os indivíduos para realizarem não apenas seu trabalho atual, mas também os tornam 

mais aptos para futuras responsabilidades (SCHWIND et al 2013; RAMAZANI, JERGEAS, 

2015). 

Tal problema apresenta-se de forma bastante nova aos Institutos Federais, tendo em 

vista sua recente criação no país, através da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. A partir 
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desta data, Escolas Agrícolas, Colégios Universitários, CEFETs, entre outras estruturas 

educacionais foram aglutinadas, regionalmente, para a criação dos Institutos Federais. 

Enquanto algumas Universidades Federais já completaram mais de cem anos, os Institutos 

Federais ainda não completaram uma década de existência.  

É bem verdade que, dentre as instituições que compuseram os Institutos em suas regiões, 

algumas já possuíam muitos anos de existência. No entanto, ao se criar uma nova autarquia, a 

partir de instituições distintas e com nível de maturidade organizacional diverso, e 

principalmente, com um dirigente único, a gestão dessa nova organização assumiu ares e 

responsabilidades até então pouco explorados. 

Inserido nessa nova dinâmica organizacional, o IF Sudeste MG, a partir de processo 

eleitoral quadrienal para escolha do Reitor e dos Diretores-Gerais dos seus diversos campi, se 

deparou com o problema das designações de servidores para ocuparem os cargos de gestão: 

Pró-Reitorias, diretorias, coordenações, entre outras. Tais designações se revelam um problema 

à medida que a maioria dos servidores designados não possui nenhum tipo de formação 

gerencial, tendo pouco ou nenhum conhecimento de temas sobre gestão de pessoas, gestão de 

processos ou mesmo conhecimento do histórico da instituição.  

Delineada a situação-problema, sua solução pode ser encontrada a partir de algumas 

ações que possam prover as competências gerenciais necessárias aos servidores. A capacitação 

dos servidores é uma das possibilidades mais fortes de ser concretizada. A partir do momento 

que a estrutura institucional é predefinida por parâmetros legais, e a característica do corpo de 

gestores é multidisciplinar, a proposta de solução do problema deve “atacar” a vertente menos 

rígida dentre as duas citadas, no caso o corpo de gestores multidisciplinar. 

Entendido que a solução para o problema de pesquisa deva necessariamente passar pela 

capacitação dos gestores, uma nova pergunta se torna relevante: tal possibilidade de capacitação 

ainda não existe? A resposta para a pergunta é sim, existe!  

Empresas privadas de ensino, escolas de governo e até mesmo programas do Ministério 

da Educação específicos para gestores existem ou já existiram num contexto em que o IF 

Sudeste MG pôde ou ainda pode participar, no entanto, algumas considerações sobre essas 

possibilidades de capacitação gerencial devem ser tecidas. 

A primeira diz respeito à possibilidade do IF Sudeste MG contratar empresas privadas 

para capacitar seus gestores, in loco ou os enviando às sedes de tais empresas. Essa solução, a 

princípio simples, esbarra naquele que talvez seja o principal entrave, o alto custo. Se 

considerarmos que o IF Sudeste MG possui mais de uma centena de cargos gerenciais, arcar 

com esse tipo de contratação para servidores que podem deixar suas funções gerenciais a 
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qualquer momento, haja vista seu caráter de livre exoneração por parte do dirigente máximo é 

comprometer o orçamento institucional, caso exista esse montante em disponibilidade, com 

uma ação que não terá efetividade na organização, pois não terá atingido por completo seu 

objetivo. 

Outro ponto desfavorável à contratação de empresas privadas reside no fato de que, 

conforme a legislação para contratações públicas em âmbito federal deve-se, sempre que 

possível, priorizar as escolas de governo para esse tipo de contração em relação às instituições 

privadas. 

A Constituição Federal do Brasil determinou que a União mantivesse escolas de 

governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Assim, a partir de 2006, 

através do Decreto nº 5.707, foi estabelecido o Sistema de Escolas de Governo da União, 

contando atualmente, com 13 instituições vinculadas ao poder executivo, no entanto, apenas 

uma atrelada ao Ministério da Educação, sem que possua em seu hall de oferta de cursos, um 

programa gerencial.  

Instituições como a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), vinculada ao 

Ministério do Planejamento, apesar de possuir um programa de capacitação gerencial, não 

abrange todas as necessidades de capacitação do IF Sudeste MG, principalmente aquelas de 

ordem histórico-conceitual que somente um programa desenhado e estruturado conforme a 

demanda da instituição poderia oferecer.  

Acrescente-se a isso, o fato de necessariamente existirem encontros presenciais em 

Brasília, sede da escola, elevando o custo da operação com desembolso de diárias e passagens 

aos participantes. O custo desse tipo de contratação é bem menor que o das empresas privadas, 

mas a necessidade de deslocamentos à sede, além de elevar o custo total da contratação, reduz 

significativamente a possibilidade de participação dos gestores do IF Sudeste MG, ficando 

restrito a um número de participantes muito do aquém do ideal, refletindo negativamente na 

efetividade da ação. 

Por fim, algumas ações específicas do Ministério da Educação foram implantadas na 

tentativa de minimizar esse problema junto a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, no entanto, com pouca amplitude, tendo em vista que as ações eram direcionadas 

apenas ao alto escalão institucional, reitor, diretores de campi e pró-reitores, sem que diretores 

sistêmicos, coordenadores, chefes de seções, chefes de departamentos, entre outros, fossem 

capacitados, deixando o conhecimento adquirido pela alta gestão pelo caminho, sem que as 

boas práticas gerenciais se diluíssem por toda a instituição, atingindo por consequência, a 

sociedade. 
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 Neste sentido, estruturar uma ação de capacitação que leve em consideração não 

apenas os principais pilares teóricos, mas também as especificidades organizacionais parece ser 

a melhor alternativa. Alfandi (2016) muito bem esclarece que um treinamento efetivo deve ser 

considerado como uma atividade materializada por diferentes ritmos, com diferentes visões, 

implementado de acordo com diversos fins e regulado pela dinâmica da competição em que as 

organizações estão inseridas.  

 

3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, é apresentada a literatura referente às abordagens consideradas 

fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, reunidas por meio de pesquisa bibliográfica. 

Dessa maneira, inicialmente, são abordadas questões pertinentes à noção de 

competência. Na sequência, o capítulo trata especificamente de competência gerencial e 

capacitação de gestores, finalizando com uma abordagem conceitual acerca da Nova 

Administração Pública ou Gerencialismo. 

 

3.1 COMPETÊNCIA GERENCIAL 

 

3.1.1 Noção de competência 

 

O termo competência tem adquirido força nos últimos tempos, relacionando-se com 

uma condição de capacitação das pessoas para executar o seu trabalho e desempenhar as suas 

atividades. Inicialmente o conceito de competência era mais aplicado às pessoas, mas num 

segundo momento passou a ser usado, também, como um requisito de bom desempenho de 

empresas. (RESENDE, 2000) 

O uso da palavra competência teve seu início no fim da Idade Média, quando tinha a 

sua utilização basicamente associada à linguagem jurídica e dizia respeito à faculdade atribuída 

a alguém ou a uma instituição para apreciar e julgar certas questões. Posteriormente, o termo 

passou a ser usado também para designar alguém capaz de se pronunciar sobre certos assuntos 

e com o tempo, sua utilização se dava no sentido de qualificar pessoas capazes de realizar um 

trabalho bem feito. (BITENCOURT e BARBOSA, 2004) 

De acordo com o dicionário etimológico, é derivada do latim competentia e significa: 

capacidade, habilidade, aptidão. (CUNHA, 2010) 
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Já o dicionário da língua portuguesa Aurélio (2014) enfatiza competência como a 

capacidade decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um assunto e 

acrescenta o seguinte significado: capacidade de fazer alguma coisa; aptidão.  

Conforme definição de Ruas (2003), competência caracteriza-se como uma capacidade 

de se realizar algo, seja individual, em grupo ou organizacional, mediante mobilização de 

recursos e dado um contexto específico.  

Corroborando a ideia de mobilização de recursos e com fortes raízes na abordagem da 

organização, Fleury e Fleury (2011) definem que o conceito de competências está diretamente 

associado aos recursos físicos, isto é, infraestruturais; financeiros; recursos intangíveis, como 

marcas e imagem; organizacionais, como os sistemas administrativos e a própria cultura 

organizacional, associada aos recursos humanos. 

A crescente utilização da noção de competência no ambiente empresarial brasileiro tem 

renovado o interesse sobre esse conceito. Seja sob uma perspectiva de competências 

organizacionais e competências essenciais, isto é, mais estratégica; ou sob uma configuração 

mais especifica de práticas associadas à gestão de pessoas, como processos de seleção e 

desenvolvimento, avaliação e remuneração por competências, o que é certo é que a noção de 

competência tem aparecido como importante referência dentre os princípios e práticas de gestão 

no Brasil. (RUAS et al., 2005) 

É preciso ressaltar que competência não é um estado ou um conhecimento que a pessoa 

tem, nem resultado de treinamento, na verdade está é a mobilização dos conhecimentos e 

experiências para atender as demandas e exigências de determinados contextos, marcados em 

grande parte pelas relações de trabalho, cultura da empresa, imprevistos, limitações de tempo e 

também de recursos. (DUTRA et al., 2008) 

Diretamente relacionada com o desempenho, com o comportamento de alguém e com a 

qualidade desse empenho a competência, está também associada à capacidade de realização de 

algo conforme um padrão específico, mediante o um atributo variável. (CARVALHO et al., 

2008). 

Trata-se de uma palavra utilizada para designar pessoa qualificada para realizar algo, 

habilidade para fazer alguma coisa, construída a partir de um conjunto de “blocos” 

denominados recursos. (FLEURY e FLEURY, 2011) 

Ao percebermos a competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades, 

atitudes que justificam um alto desempenho, na medida em que há também um pressuposto de 

que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e na personalidade das 

pessoas, sua compreensão conceitual torna-se completa ao entendê-la como um estoque de 
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recursos que o indivíduo detém. A avaliação dessa competência individual é feita, no entanto, 

em relação ao conjunto de tarefas do cargo ou posição ocupada pela pessoa. (FLEURY e 

FLEURY, 2011).  

Vale ressaltar que competência está intimamente associada ao ambiente da 

administração, relacionada com duas grandes perspectivas, onde cada uma delas é associada a 

um eixo conceitual, sendo o primeiro interligado a dimensão estratégica e o segundo a gestão 

de pessoas. (DUTRA et al., 2008) 

 Para Carvalho et al. (2008), as competências devem ser consideradas além de variáveis, 

também conjunturais, ou seja, dependente de fatores externos, pois, nem sempre as 

competências da pessoa se encaixam com o da empresa ou o contrário, pode acontecer de a 

pessoa possuir um excelente currículo, muitas vezes superando ao exigido para a vaga, mas não 

possuir as competências específicas da empresa. 

Segundo Fleury e Fleury (2011), existem quatro níveis de competências 

organizacionais: competências essenciais, competências distintivas, competências 

organizacionais e competências individuais, conforme especificado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Características das competências organizacionais em seus níveis 

NÍVEL CARACTERÍSTICA 

Competências 

essenciais 

Competências e atividades mais elevadas, no nível corporativo, que são chave para 

a sobrevivência da empresa e centrais para sua estratégia. 

Competências 

distintivas 

Competências e atividades que os clientes reconhecem como diferenciadores de 

seus concorrentes e que provêm vantagens competitivas 

Competências 

organizacionais 
Competências coletivas associadas às atividades-meios e às atividades-fins. 

Competências 

individuais 

 

Saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo. 

Fonte: Fleury e Fleury, 2011. 

 

Em suma, toda e qualquer competência organizacional encontra-se dividida por diversas 

áreas da empresa, embutidas na definição da estratégia do negócio, sendo que, as competências 

essenciais e distintivas caracterizam-se por possibilitar benefícios aos consumidores, serem de 

difícil imitação, além de darem acesso a diferentes mercados; já a competência individual não 

está relacionada às questões organizacionais, mas sim, ao indivíduo. (FLEURY e FLEURY, 

2011) 

Atualmente um conceito muito difundido para competência baseia-se no chamado 

“CHA”, siglas que definem um conjunto de conhecimentos (C), habilidades (H) e atitudes (A) 
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necessárias ao desempenho individual dentro das organizações, ajudando, assim, a dar sentido 

à ideia de competência. (CARVALHO et al., 2008) 

O conhecimento é um conjunto de informações articuladas e que podem ser utilizadas 

quando necessário. A habilidade é entendida como a capacidade de transformar o conhecimento 

em ação, produzindo resultados que atendam ou superem uma expectativa. As atitudes são 

determinadas por crenças, valores e princípios e estão relacionadas com o “querer ser” e o 

“querer agir”. (CARVALHO et al., 2008) 

Atribuída a diferentes elementos, vinculada ao patrimônio de competências da empresa, 

crescentes ao longo de sua existência, possibilitando vantagens competitivas perante 

concorrentes. De outro lado estariam, as competências individuais de cada pessoa, estes 

podendo ou não ser absorvidos pela empresa, agregando ou não a vantagem competitiva. 

(DUTRA et al., 2001). 

De acordo com o autor a definição de competência seria dividida em competências 

pessoais e organizacionais, onde a definição para competência pessoal seria como um “saber 

agir de maneira responsável (...) implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. Já a 

competência organizacional seria um processo contínuo de troca de competências, entre 

empresa e pessoas, onde ambos transferem conhecimento, enriquecendo mutuamente. 

(DUTRA et al., 2001) 

O discurso centrado nas competências dos trabalhadores, dado o alto grau de 

competitividade entre as organizações, vem transformando significativamente o ambiente 

organizacional. Tais desafios impõem-se ao desempenho das pessoas e dos negócios, exigem 

estratégias, evidenciam padrões de excelência, de qualidade e geram nos trabalhadores a 

importância do seu constante desenvolvimento. Os gestores devem, neste sentido, desenvolver 

competências mínimas na busca do sucesso organizacional. (SANTOS, 2013) 

Nesse sentido, os gestores atuais têm pela frente um grande desafio, o de relacionar-se 

nesse contexto organizacional competitivo e criterioso, e ao mesmo tempo conduzir as 

organizações no mercado global, contra a morte prematura de empresas, os altos índices de 

ineficiência e a incapacidade de solucionar problemas, demonstrando que antigos métodos de 

gestão são ineficazes para essa nova realidade. (SENGE, 2003) 

Além disso, Dutra (2001), entende que a abordagem de competências impulsiona a 

relação entre formação do gestor e desempenho organizacional ao fornecer elementos que 

justificam a transição da noção de qualificação para a noção de entrega como critério de 

avaliação da performance individual e organizacional. 
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Essa inserção da abordagem de competências no debate acerca da relação entre 

desenvolvimento individual e organizacional vem conquistando espaço por apresentar uma 

linguagem comum para a análise de indivíduos, grupos e organizações, privilegiando uma 

perspectiva sistêmica. (BECKER, 2004)   

Observado tal caráter sistêmico, a abordagem de competências permite uma análise 

mais apurada dos diferentes níveis de contribuições da formação gerencial no desempenho 

organizacional. Apesar de raízes distintas, o conceito de competências permite o 

reconhecimento de aspectos comuns entre as perspectivas, individual e organizacional. Assim, 

o caráter sistêmico é evidenciado pela sua capacidade de fornecer uma noção única, para 

indivíduos e organizações, do que é importante ser feito para garantir a conquista e manutenção 

de um determinado patamar de competitividade, aumentando, dessa forma, a possibilidade de 

uma maior clareza na relação entre desempenho dos profissionais e da empresa. (PERIN et al., 

2009) 

A partir da valorização das competências individuais e por parte das organizações, de 

suas competências profissionais em seus processos de gestão, novas estruturas organizacionais 

surgem, evidenciando pontos até então sem destaque e abrindo espaço para a criação de um 

mecanismo de gerenciamento dessas competências. 

Atualmente, mediante essa modernização dos arranjos organizacionais, a gestão 

realizada através de competências é ainda um conceito que ganha diferentes contornos, sendo 

por vezes o cerne do sistema de gestão de pessoas, e em outros momentos apenas um 

instrumento a mais de gestão. (DUTRA et al., 2008) 

A gestão de competências, a partir do que foi referenciado resume-se, conforme Leme 

(2005), em um processo de conduzir os colaboradores para atingirem as metas e os objetivos 

da organização através de suas competências técnicas e comportamentais. Para o autor, realizar 

uma gestão por competências é: 

Identificar as competências de que uma função precisa; identificar as competências 

que o colaborador possui; fazer o cruzamento das informações apuradas nos passos 

anteriores identificando o gap de treinamento e traçando um plano de 

desenvolvimento específico para o colaborador. (LEME, 2005) 

 

O desenvolvimento e o uso das competências por parte dos indivíduos são cruciais para 

que este se mantenha e seja bem-sucedido nas organizações. Simultaneamente, organização e 

indivíduo tornaram-se interdependentes, onde a organização, na busca por maior dinamização 

de suas rotinas, tornou-se dependente das competências dos colaboradores. (SCHOEMAKER; 

JONKER, 2005) 
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Por fim, Dutra (2004), levanta uma questão de grande relevância para a presente 

pesquisa, ao afirmar que as organizações necessitam de profissionais com diferentes 

competências, onde as competências individuais exigidas não são as mesmas para todas as 

pessoas. Segundo o autor, as competências requeridas para uma pessoa que ocupa posição 

gerencial são diferentes de uma pessoa que ocupa posição técnica por exemplo. 

Diante das muitas competências a serem requeridas do profissional gestor, as 

competências gerenciais são destaque, pois, além de gerir as atividades organizacionais, esses 

profissionais devem desempenhar a função de líder da equipe. Assim, espera-se do gestor um 

perfil capaz de interagir de maneira interdisciplinar interligando a técnica com a maneira como 

os indivíduos executam e desenvolvem suas funções (PAIVA e FERREIRA, 2013). 

 

3.1.2 Competência gerencial 

 

Frente ao cenário atual de alta competitividade, o gestor deve gerir a concorrência 

através da assimilação de informações, visando à obtenção de vantagens competitivas; gerir a 

complexidade envolvida no dia a dia organizacional e de seus concorrentes; gerir a 

adaptabilidade, inovando e buscando a melhoria constante de estratégias e processos; gerir 

equipes identificando e respeitando as diferenças; gerir incertezas, sabendo lidar com as 

modificações repentinas; e gerir o aprendizado, aprendendo e educando a equipe (ALMEIDA 

e MOTTA, 2012).  

Assim, surge nas organizações uma iminente necessidade de se desenvolver 

competências gerenciais, na tentativa de acompanhar e implementar as mudanças desejadas, 

questionando as práticas tradicionais adotadas que já não mais atendem às demandas 

contemporâneas. (BITENCOURT, 2003) 

Neste contexto, competência gerencial pode ser caracterizada como a capacidade de 

mobilizar, integrar e colocar em ação conhecimentos, habilidades e formas de atuar, a fim de 

atingir desempenhos configurados na missão organizacional e da área de atuação, ou seja, deve 

ser entendida como uma ação por meio das quais conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais 

e profissionais são mobilizados. (RUAS et al., 2005) 

A denominação “competências gerenciais” somente surgiu em 1982, compreendendo 

competências gerenciais como comportamentos observáveis dos gestores, capazes de levar as 

organizações a melhores desempenhos e resultados. (PELISSARI et al., 2011) 

Com base na necessidade de desenvolvimento organizacional e com o intuito de 

melhorar o resultado destas organizações, alguns modelos de competências gerenciais foram 
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desenvolvidos. Neste estudo abordaremos quatro teorias, traçando um panorama das principais 

ideias dos autores na construção dos seus respectivos modelos.  

No modelo proposto por Quinn et al. (2003), os autores afirmam que algumas 

competências são intrínsecas e necessárias a todos aqueles indivíduos investidos em funções de 

gestão. Tais competências servem de suporte para que o processo de gestão, dentro de um 

ambiente incerto e de mudanças, possa ser realizado de maneira que garanta a maior eficácia e 

eficiência para a organização. 

Os modelos de gestão adotados pelos gestores refletem as tendências alimentadas pela 

sociedade ao longo do tempo. Novos modelos e definições sobre gestão emergem à medida que 

mudam os valores da sociedade e encontram-se em permanente evolução. Compreendê-los 

torna-se fundamental e pode proporcionar aos gerentes um maior entendimento do 

gerenciamento, bem como um leque maior de escolhas. Nesse sentido, os modelos gerenciais 

possibilitam a ampliação do desenvolvimento profissional dos gestores a partir do estudo das 

competências. (QUINN et al., 2003) 

A partir deste entendimento, Quinn et al. (2003), elaboram quatro modelos de gestão 

em uma matriz com oito papéis gerenciais, conforme Figura 1. 

Figura 1 - Competências e papeis dos gestores 

 

Fonte: QUINN et al (2003) 
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No modelo dos sistemas abertos, o gestor assume os papéis de inovador e negociador, 

onde suas competências devem ser: convivência com a mudança, pensamento criativo, 

gerenciamento da mudança, constituição e manutenção de uma base de poder, negociação de 

acordos e compromissos e apresentação de ideias. O gestor inovador está sempre atento às 

mudanças ambientais, as entendendo como inevitáveis aos mais diversos cenários 

organizacionais, sendo necessário possuir habilidade em gerenciá-las. (QUINN et al., 2003) 

Ainda sob o aspecto inovador, o pensamento criativo, segundo Quinn et al. (2003), é 

uma característica que envolve a geração de novas ideias e soluções. Ao reconhecer seu 

potencial criativo, o gestor pode incentivar a equipe a trabalhar e agir de forma inovadora, 

possibilitando novas formas de tomada de decisão frente aos problemas. Outra abordagem do 

autor é relativa à necessidade de gerenciar as mudanças, identificando-as de modo a planejar 

alterações e agindo de forma a preparar os envolvidos para uma situação futura. 

Com relação ao papel de negociador assumido pelo gestor, uma das abordagens diz 

respeito à constituição e manutenção do poder, onde todo indivíduo possui certo grau de força 

influenciadora, e é influenciado por outro de alguma forma. Sendo assim, um gestor autoritário 

pode ser decepcionante, do mesmo modo que gestores pouco influentes podem ter dificuldades 

de representar as necessidades de seus liderados. (QUINN et al., 2003) 

Sobre as características de negociação, Quinn et al. (2003) descrevem quatro princípios 

para obter apoio, entre eles: distinguir as pessoas do problema, manter o foco nos interesses, 

gerar outras possibilidades e persistir em critérios objetivos. Os autores abordam que, ao 

apresentar ideias, o gestor deve realizar uma preparação em relação ao modo de lidar com o 

comportamento e expectativas dos ouvintes, possuindo conhecimento do assunto que está 

abordando de modo a se antecipar a possíveis objeções. 

Já no modelo das metas racionais, são citados os papéis de diretor e produtor e descritas 

as competências gerenciais necessárias: produtividade do trabalho, fomento de um ambiente de 

trabalho produtivo, gerenciamento do tempo e estresse, desenvolvimento e comunicação de 

uma visão, estabelecimento de metas e objetivos e planejamento e organização. Quinn et al. 

(2003) conceituam a produtividade como a medida da eficácia do indivíduo, equipe e 

organização como um todo salientando que as organizações, por estarem em um ambiente cada 

vez mais competitivo, necessitam trabalhar de forma a alcançar alta produtividade e 

desempenho maior em suas tarefas.  

Destaca-se, ainda, a importância de se criar e manter um ambiente que fomente o 

trabalho produtivo ao tratar da motivação como elemento influenciador para alterações no 

desempenho. Além dos esforços da organização para oferecer ao colaborador motivos para ser 
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mais produtivo, existem algumas forças intrínsecas que também contribuem para a satisfação 

desse indivíduo. (QUINN et al., 2003) 

Outra questão abordada por Quinn et al. (2003) é relativa ao estresse e seu 

gerenciamento. Além de causar problemas físicos ao colaborador, ainda dificulta o sucesso na 

execução das atividades do mesmo, influenciam os relacionamentos interpessoais na 

organização e contribuem para o absenteísmo e alta rotatividade de pessoal. Sendo assim, o 

gestor, como produtor, deve ter tal consciência e criar estratégias para administrar seu próprio 

estresse e contribuir para minimizar as situações em que alguns indivíduos de sua equipe 

tenham predisposição para desenvolver patologias emocionais que prejudiquem o desempenho 

organizacional, atentando também para a administração do tempo, que está relacionado ao 

estresse.  

Ainda no modelo de metas racionais, conforme Quinn et al. (2003), uma das 

competências do gestor deve ser a capacidade de comunicar sua visão e esta, deve ser 

comunicada após ser desenvolvida, de forma a conquistar seus liderados, e adquirir argumentos 

para defendê-la. Após desenvolver e comunicar a visão, o gestor deve realizar o planejamento 

de metas e objetivos, especialmente metas específicas e que envolvam desafios, pois causam 

maior desempenho e minimizam as ocorrências de falhas na organização. Outro fator 

importante relacionado às metas refere-se aos feedbacks, que contribuem para o controle das 

metas traçadas. Por último, os autores enfatizam que o planejamento e a organização fornecem 

ferramentas necessárias para atingir os resultados almejados. 

O modelo de processos internos é composto pelos papéis de monitor e coordenador, que 

se traduzem nas seguintes competências: administração de informações por meio do 

pensamento crítico, administração da sobrecarga de informações, administração dos processos 

essenciais, gerenciamento de projetos, planejamento do trabalho e gerenciamento funcional. A 

importância do líder como monitor repousa na ideia de manutenção do desempenho do 

indivíduo e da equipe. (QUINN et al., 2003) 

Os autores citam ainda, a importância de se desenvolver a capacidade de argumentar 

suas afirmações por meio de um raciocínio crítico, frente às informações recebidas. Em relação 

ao volume de informações que o gestor deve gerir, os autores abordam que é viável que essas 

devem ser priorizadas por ordem de importância de forma a aprimorar a qualidade do trabalho. 

Supõem ainda que os processos nas organizações devam ser mapeados, de modo a facilitarem 

a análise desses e contribuírem para a melhoria contínua das atividades organizacionais. 

Como coordenador, Quinn et al. (2003), afirmam que o gestor deve ser capaz de gerir 

projetos e equipes. Em alguns momentos, o indivíduo, ao exercer cargos de liderança, deverá 
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coordenar vários recursos, sejam eles financeiros, humanos ou outros. Para tal atividade, é 

necessário que haja o planejamento das atividades e tarefas, objetivando o desempenho máximo 

dos recursos. Ao planejar, o líder eficiente divide o trabalho em tarefas especializadas e auxilia 

sua equipe na execução dos projetos e objetivos, fornecendo treinamento e desenvolvendo os 

colaboradores. Outra competência do coordenador diz respeito ao gerenciamento 

multifuncional, tratando da gestão de equipes por meio do esclarecimento de metas, 

treinamento e desenvolvimento dos indivíduos envolvidos nos processos. 

Já no modelo das relações humanas, os papéis de mentor e facilitador abordam as 

seguintes competências: compreensão de si próprio e dos outros, comunicação eficaz, 

desenvolvimento dos empregados, constituição de equipes, uso de um processo decisório 

participativo e gerenciamento de conflitos. Para uma liderança eficaz é necessário que o 

indivíduo seja capaz de compreender a si mesmo, reconhecendo suas próprias emoções e o 

impacto que elas causam em suas atitudes, e as peculiaridades de cada membro de sua equipe. 

Ao identificar as competências de cada liderado, é possível que o gestor auxilie sua equipe a se 

desenvolver e alcançar os objetivos almejados. Para o papel de mentor, é vital que esse líder 

expresse suas ideias com clareza e seja formal e impessoal nas relações interpessoais, se 

comunicando de forma completa, isto é, que saiba se expressar corretamente e seja um bom 

ouvinte. O gestor, como mentor, também deve se atentar para sua responsabilidade de 

desenvolver seus liderados por meio do aprimoramento de suas habilidades e delegando-lhes 

funções que contribuam para que os membros do grupo estejam prontos para assumir 

responsabilidades na organização. (QUINN et al., 2003) 

No papel de facilitador, o gestor deve construir equipes comprometidas com um 

objetivo comum. Além disso, deve estar ciente de que as necessidades do grupo se alteram ao 

decorrer das atividades, sendo necessário promover o estímulo ao máximo desempenho. Ao 

possibilitar o desenvolvimento da equipe, é importante salientar também que este deve adotar 

uma postura de gestão participativa, envolvendo os liderados nas tomadas de decisões, 

gerenciando os conflitos, quando necessário, e atuando de forma transparente. (QUINN et al., 

2003) 

Por fim, Quinn et al. (2003), descrevem no modelo de relações humanas, a competência 

de gerenciador de conflitos, haja vista que estes são inevitáveis no contexto das organizações, 

podendo surgir por diferenças individuais, relacionadas a atitudes, valores, percepções, 

necessidades e crenças, assim como erros de comunicação. Aqui é necessário que o gestor saiba 

lidar, primeiramente, com seus próprios conflitos e, ao lidar com os demais atritos, seja 

imparcial e justo, envolvendo-se com a situação para solucionar o problema. 
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O modelo de competências gerenciais proposto por Quinn et al. (2003), está relacionado 

ao cotidiano dos gestores nas organizações, pois, na rotina administrativa, os indivíduos 

responsáveis pela condução dos negócios, se recriam em meio aos oito papéis gerenciais, em 

uma construção contínua de uma forma de atuação. Conforme os autores, a adoção de um dos 

papéis e, por consequência, a afirmação de tais competências, não elimina a possibilidade de 

interação de variados papéis ao mesmo tempo. 

Outros dois modelos não foram voltados especificamente ao desenvolvimento de 

competências gerenciais, no entanto, conforme D’Amélio (2007), o significado atribuído aos 

modelos estruturados garante aderência às características da função gerencial. Trata-se dos 

modelos de Fleury & Fleury (2011) e também de Zarifian (2001).   

O modelo de competências gerenciais estruturado por Fleury & Fleury (2011), 

estabelece uma proposta de desenvolvimento de novas competências para os gestores, 

assumindo o movimento das mudanças e contextualizando os processos atuais por meio da 

identificação dos atores envolvidos, seus objetivos, processos de interação e os indicadores de 

performance. 

Neste modelo busca-se demonstrar a vinculação das competências da organização às do 

indivíduo, dividido em estruturas, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Relação entre competência organizacional e individual 

COMPETÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

Negócio Conhecimento dos objetivos da organização e seu ambiente interno e externo. 

Relaciona-se a fornecedores, clientes, concorrentes, comunidade, colaboradores, 

entre outros. Termos chave: visão estratégica, planejamento. 

Técnico-profissional Conhecimento específico para o exercício da função na organização. 

Termo chave: conhecimento específico. 

Social Necessária para a interação entre as pessoas. Relaciona-se à capacidade de 

expressão, discussão, estímulo e influência sobre as pessoas, na busca dos objetivos 

organizacionais. Termos chave: Comunicação, negociação, trabalho em equipe. 

Fonte: Fleury e Fleury, 2011. 

 

Fleury e Fleury (2011) conceituam competência como “um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, 

que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

A partir da análise e estudo dos verbos acima, Fleury e Fleury (2011) os caracterizaram 

como competências do profissional, propondo um quadro que conceitua e estabelece as 

competências necessárias aos gestores, conforme Quadro 3. 
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Quadro 3 - Competências necessárias ao gestor 

COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL 

Saber agir Saber o que e por que faz; saber julgar, escolher e decidir. 

Saber mobilizar Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros e materiais, criando 

sinergia entre ambos. 

Saber comunicar Compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos, 

assegurando o entendimento da mensagem por todos. 

Saber aprender Trabalhar o conhecimento e a experiência; rever modelos mentais; saber 

desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento dos outros. 

Saber comprometer-se Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da organização. 

Saber assumir responsabilidades Ser responsável, assumindo os riscos e as consequências de suas ações. 

Ter visão estratégica Conhecer e entender o negócio da organização, bem como seu ambiente, 

identificando oportunidades e alternativas. 

Fonte: Fleury e Fleury, 2011. 

 

Zarifian (2001) propõe um modelo onde reitera que as competências podem manifestar-

se a partir da tomada de iniciativa coerente a uma situação profissional em que o indivíduo 

assuma a responsabilidade, no entanto, é necessária a definição dos critérios que estabeleçam a 

correta relação entre as competências mobilizadas e o desempenho agregado. 

Há uma preocupação em relacionar as competências dos gestores com o negócio da 

organização. A empresa estabelece sua estratégia e para implementá-la define as competências 

necessárias que serão desenvolvidas em um processo de aprendizagem. O modelo não define 

prioridades entre as competências, mas subentende o inter-relacionamento entre elas. 

(ZARIFIAN, 2001) 

Competência é ter iniciativa e assumir responsabilidades; é também um entendimento 

prático de situações que se apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em 

que aumenta a diversidade das situações; e é ainda, a faculdade de mobilizar redes de atores em 

torno das mesmas situações, fazendo-os compartilhar as implicações e assumindo 

corresponsabilidades. (ZARIFIAN, 2001) 

Conforme apresentado por Zarifian (2001), a competência profissional está 

necessariamente associada à ação, ao que o indivíduo é capaz de executar, entregar e prover à 

sociedade através da combinação de seus recursos pessoais e da aprendizagem. 

O quarto modelo de competência gerencial que iremos abordar é o proposto por Cripe 

e Mansfield (2003). Neste modelo os autores entendem que as organizações sempre buscam 

melhorar seu desempenho e são as competências que as ajudam a conquistar esse objetivo. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de competências deve propiciar não apenas a execução de 

processos e a realização de práticas, mas também o estabelecimento de uma cultura alicerçada 

nos pilares que sustentam esse modelo de gestão. 
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Competências são habilidades e características pessoais que contribuem para que um 

alto nível de desempenho seja atingido e, partindo desse pressuposto, consideram que as 

competências para exercer uma função incluem, além das habilidades técnicas, as qualidades 

pessoais. (CRIPE e MANSFIELD, 2003) 

A partir da ideia de que alto desempenho profissional está associado a características 

como habilidade, capacidade, traço e comportamento, Cripe e Mansfield (2003) identificaram 

algumas competências essenciais ao desenvolvimento profissional, categorizando seu modelo 

em três níveis, a saber: Competências ao Lidar com Pessoas, Competências de Negócios e 

Competências de Autogestão, conforme Quadro 4.  

 

 

Quadro 4 - Competências essenciais ao desenvolvimento profissional 

COMPETÊNCIAS AO LIDAR COM PESSOAS 

LIDAR COM OS OUTROS COMUNICAR E INFLUENCIAR 

Estabelecer o foco 
Dar autonomia aos 

outros 
Atenção à comunicação 

Consciência 

interpessoal 

Oferecer suporte 

motivacional 
Gerenciar a mudança Comunicação oral 

Habilidade de 

influenciar os 

outros 

Incentivar o 

trabalho em 

equipe 

Desenvolver os 

outros 
Comunicação escrita 

Construir 

relacionamentos 

de colaboração 

 
Gerenciar o 

desempenho 
Comunicação persuasiva 

Orientação para 

o cliente 

COMPETÊNCIAS AO LIDAR COM NEGÓCIOS 

PREVENIR E RESOLVER 

PROBLEMAS 
ATINGIR RESULTADOS 

Coletas de 

informações para 

diagnóstico 

Pensamento analítico Iniciativa 
Empreendedoris

mo 

Antecipação 
Pensamento 

conceitual 
Estímulo à inovação 

Orientação para 

resultados 

Pensamento 

estratégico 

Conhecimento 

técnico 
Eficácia Determinação 

COMPETÊNCIAS DE AUTOGESTÃO 

Autoconfiança Gestão do stress Credibilidade pessoal Flexibilidade 

Fonte: Cripe e Mansfield (2003) 

 

A partir da identificação, classificação e sistematização das competências que 

consideram essenciais, o desenvolvimento dessas competências é norteado com base neste 
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modelo, fundamentado em uma visão sistêmica, cujo cerne é o indivíduo, mas que leva em 

consideração as influências do ambiente. (CRIPE e MANSFIELD, 2003) 

O desenvolvimento de competências, segundo Cripe e Mansfield (2003) não ocorre por 

meio de situações que, quando vivenciadas, levam a certos comportamentos, que podem ser 

novos ou não. Tais comportamentos, quando produzem resultados bem-sucedidos, tendem a se 

tornar hábitos e habilidades, criando um processo natural de desenvolvimento de competências. 

No entanto, competências gerenciais não se dão única e exclusivamente por um processo 

natural. Desenvolver as próprias competências e as competências de outros é requisito 

fundamental para melhoria de desempenho da organização. (CRIPE e MANSFIELD, 2003) 

Conforme Cripe e Mansfield (2003), é possível desenvolver competências por meio de 

programas direcionados à capacitação de profissionais, e é neste contexto que o presente estudo 

se debruça, trazendo, no próximo item, os principais conceitos e autores acerca da capacitação 

de gestores. 

 

 

3.2 CAPACITAÇÃO DE GESTORES 

 

A capacitação é uma ferramenta fundamental na gestão das organizações, não apenas 

pelo corpo operacional, mas também pelo staff gerencial, haja vista as contínuas transformações 

no ambiente interno e externo das organizações, transformando e intensificando a atividade 

gerencial. Cabe ao gestor analisar e solucionar os problemas da organização, convergindo o 

desempenho das pessoas com os objetivos estratégicos da organização. (PERIN, 2009) 

Em estudo realizado com 278 gestores em organizações privadas norte-americanas, 

Longenecker e Fink(2005) evidenciaram diversos benefícios específicos associados à 

capacitação de gestores, afirmando que a eficácia do treinamento gerencial tem significativo 

impacto no desempenho dos gestores capacitados e, consequentemente, no desempenho da 

organização. 

As exigências em termos de desempenho dos gestores refletem-se diretamente, segundo 

Perin (2009), nas exigências por capacitação que, por sua vez, envolvem outras capacidades 

além da simples aptidão para os negócios. 

Além disso, as organizações, ao abordarem a noção de competência em seus ambientes, 

acabam por impulsionar essa relação entre formação gerencial e desempenho organizacional, 

através do fornecimento de elementos que justifiquem a transição da noção de qualificação para 
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a noção de entrega e performance, tanto dos indivíduos, quanto da própria organização. 

(DUTRA, 2001) 

 Há, assim, o que Fleury e Fleury (2011), chamam de aproximação da relação entre 

capacitação de gestores e desempenho da organização, pois se atende às demandas dos negócios 

contemporâneos à medida que se conjuga os interesses individuais com os interesses 

organizacionais, abrindo espaço para que o gestor busque seu desenvolvimento profissional a 

partir de um melhor entendimento sobre seus pontos fortes e fracos. 

Nesse sentido, o conceito tradicional de Treinamento e Desenvolvimento voltado para 

o estoque de conhecimento dá lugar ao de mobilização de recursos, ajudando na construção de 

alternativas de capacitação dos gestores no desempenho de suas funções. (RUAS, 2003) 

A concepção tradicional de treinamento estabelece uma educação profissional que busca 

adaptar o indivíduo ao trabalho dentro das organizações, preparando-o para o exercício de 

determinado cargo e cumprimento de determinada tarefa (BARRETO, 1995). Já numa 

concepção mais abrangente e atual de treinamento e desenvolvimento, o que se busca é 

aperfeiçoar as capacidades e motivações dos indivíduos, a fim de torná-los parte importante e 

valiosa dentro da organização. (MILKOVICH e BOUDREAU, 2000). 

Os objetivos gerais de um processo de treinamento podem ser resumidos, conforme 

Marras (2011), pelo (a): 

a) Aumento direto da produtividade à medida que o treinamento possibilita a 

realização de ações mais precisas, com vistas à melhoria dos processos internos.  

b)  Aumento direto da qualidade à medida que o treinamento permite a otimização 

qualitativa do trabalho desenvolvido de forma diretamente proporcional ao 

conhecimento que o trabalhador tem sobre aquilo que é realizado e sobre o grau de 

responsabilidade que lhe cabe no processo. 

c) Incentivo motivacional à medida que treinar um trabalhador vai muito além da 

simples possibilidade de torná-lo mais produtivo, mas principalmente, torná-lo 

parte integrante da vida organizacional.  

d) Otimização pessoal e organizacional à medida que os objetivos anteriores levam no 

seu conjunto à otimização pessoal e organizacional. Além do desenvolvimento 

profissional, o indivíduo se projeta socialmente. Trabalhadores em ascensão, 

satisfeitos e motivados podem transformar o ambiente das organizações.  

e) Capacidade de enfrentar mudanças à medida que cada vez mais alterações 

tecnológicas, de procedimentos, comportamentais e outras tantas, pressionam os 
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membros da estrutura organizacional; exigindo para tanto, maturidade da 

organização para enfrentamento e acompanhamento dos efeitos causados.  

Com relação ao processo de treinamento completo, este deve possuir, necessariamente, 

quatro momentos: o diagnóstico das necessidades de treinamento, a programação ou construção 

do treinamento para atender às necessidades diagnosticadas, a implementação e execução da 

ação de capacitação e por fim, a avaliação dos resultados. (MARRAS, 2011). 

 

Figura 2 – Processo de capacitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARRAS, 2011. 

 

O diagnóstico das necessidades de treinamento representa o levantamento e a análise 

que darão subsídio ao plano de treinamento. O levantamento das necessidades deve, segundo 

Marras (2011), responder basicamente a duas questões iniciais: quem deve ser treinado e o que 

deve ser aprendido? É nesse ponto que deve ser realizada a primeira análise comparativa entre 

o perfil atual do indivíduo e as exigências organizacionais. 

O levantamento das necessidades de treinamento engloba a pesquisa e a respectiva 

análise pela qual se detecta o conjunto de carências cognitivas e inexperiências relativas ao 

trabalho existentes entre o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo e as 

exigências do perfil do cargo. Esse conjunto de carências pode provocar uma ineficiência 

indesejada pela organização e se origina no próprio recrutamento e seleção dos trabalhadores. 

É óbvio que a área de recrutamento e seleção objetiva prioritariamente a admissão de 

empregados que tenham preferencialmente todas as condições cognitivas e técnicas de exercer 

as suas funções. Todavia, isso nem sempre é possível. Sempre haverá diferenças de perfil nos 

Execução 

Programação 

Avaliação 

Diagnóstico 
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empregados recém-admitidos, que levam a organização a implementar ações de treinamento 

para ajuste de tais diferenças. (MARRAS, 2011) 

Importante ressaltar que a realidade acima apontada possui ligeira particularidade frente 

ao ambiente organizacional do setor público, haja vista que, neste último, o recrutamento e 

seleção do seu corpo de funcionários efetivos é realizado por meio da aprovação de capacidade 

técnica em concurso público. 

A Constituição Federal do Brasil (1988) traz, em sua redação, cinco expressões distintas 

para entendimento de “quem são” os integrantes do Estado: agentes políticos, servidores 

públicos, titulares de emprego público, contratados por tempo determinado e militares.  

Os agentes políticos são os eleitos ou os nomeados pelos eleitos como auxiliares 

imediatos do Chefe do Executivo. Juntamente com os cargos em comissão, os agentes políticos 

diferenciam-se das demais categorias de agentes públicos por não ingressarem na 

Administração Pública por meio de aprovação de capacidade técnica em concurso público. 

Logo, o vínculo que estabelecem com a Administração não é profissional, mas, sim, um vínculo 

político, de confiança. 

Neste trabalho, iremos nos limitar a tratar apenas dos servidores públicos, haja vista a 

característica do IF Sudeste MG em possibilitar que apenas servidores públicos se ocupem das 

funções gerenciais no órgão. 

Assim, a função de confiança, estabelecida nas IFE através da função gratificada ou 

cargo de direção, distingue-se, por exemplo, do cargo comissionado, onde este, também 

denominado cargo de confiança, não se confunde com a chamada “função de confiança”, que 

consiste na assunção de atribuições diferenciadas e de maior responsabilidade por parte do 

ocupante de um cargo de provimento efetivo, ao que corresponde o pagamento de uma 

remuneração adicional. (JUSTEN FILHO, 2015) 

Retomando a etapa do diagnóstico no processo de construção da capacitação 

organizacional, este pode ser realizado utilizando-se, para tanto, avaliações de desempenho, 

observações, reuniões, entrevistas ou utilização de questionários. O diagnóstico deve ser o 

primeiro passo no processo de treinamento, pois dele partem as demais ações do ‘que’ e ‘como’ 

fazer, e é por seu intermédio que se conhecem e ajustam as carências existentes entre o que a 

organização necessita e o que os trabalhadores têm a oferecer. (MARRAS, 2011) 

A segunda etapa do processo de treinamento trata-se do elo de ligação entre as políticas, 

diretrizes e ações formais e informais que regem as relações organizacionais enquanto 

indicadores da cultura empresarial e seus agentes multiplicadores e os indivíduos que compõem 

essa “sociedade”. Deve-se, neste momento, organizar as prioridades entre o necessário e o 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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possível, enfocando os recursos disponíveis os recursos e as necessidades gerais. (MARRAS, 

2011) 

É neste momento que se analisa e coordena as ações consideradas prioritárias e 

necessárias para serem implementadas em módulos de aprendizagem, conforme previamente 

planejado. Para tanto, Marras (2011) entende que algumas questões, como as que se seguem, 

devem encontrar respostas positivas:  

a) Em que medida o módulo é necessário? 

b)  Um módulo é capaz de suprir as necessidades, ou será necessário mais de um?  

c) A necessidade é passageira ou permanente?  

d) Qual o número de treinandos? E quantos setores são atingidos?  

e) Qual a prioridade desse módulo?  

f) Qual a extensão ideal do módulo?  

g) A relação custo-benefício torna o módulo viável? 

A terceira etapa diz respeito à execução do treinamento. Para Marras (2011), a execução 

é a aplicação daquilo que foi planejado e programado para suprir as necessidades de capacitação 

detectadas, onde a organização deve se preocupar com a qualidade da aplicação dos módulos e 

a eficácia dos resultados. 

Segundo o autor, a percepção da qualidade da aplicação dos módulos é diretamente 

influenciada por alguns fatores, dentre eles:  

a) Didática dos instrutores, pois o nível de comunicação e a didática desses agentes 

são de fundamentais para uma fácil e rápida assimilação das informações por parte 

dos treinandos. 

b)  Preparo técnico, dada sua grande importância, pelos mesmos motivos anteriores. 

É fundamental que o instrutor tenha convivência constante e prática com a função 

ou com as responsabilidades de que trata o tema da capacitação.  

c) Lógica do módulo, onde os treinandos devem captar de forma transparente e logo 

nas primeiras sessões de treinamento a praticidade da proposta. A todo momento, 

ao longo dessas sessões, devem perceber soluções viáveis aos problemas que 

enfrentam no seu dia a dia e entender a lógica da abordagem. 

d)  Qualidade dos recursos, dado que todo módulo de treinamento está sustentado por 

um planejamento prévio dos recursos a serem aplicados como subsídio ás sessões 

de aprendizado. A escolha deste ou daquele recurso é reflexo da espécie do módulo 

de treinamento. Entre os recursos que podem ser utilizados na execução de um 



34 

 

módulo de treinamento, pode-se citar a apresentação de slides, filmes de vídeo, 

computador sistemas de áudio televisão, entre outros. 

Tendo feito o diagnóstico e realizada a programação dos módulos, o próximo passo é a 

escolha das técnicas de treinamento mais eficazes a serem utilizadas para obtenção do resultado 

esperado com menor esforço, menor tempo e menor custo. De acordo com Marras (2011), as 

técnicas podem ser utilizadas no local de trabalho ou fora dele, conforme as características 

abaixo:  

a) Treinamento no local de trabalho é o método é mais utilizado em empresas de médio 

e pequeno porte pela praticidade, acessibilidade e acolhida, pois o treinamento é feito 

durante o trabalho por instrutores especializados naquela área ou setor. 

b) Treinamento fora do local de trabalho surge como complemento ao treinamento em 

serviço, com a vantagem de conseguir mais concentração e dedicação por parte do 

funcionário que está sendo treinado. Dentre os muitos métodos utilizados para o 

treinamento fora do serviço destacam-se duas de uso mais frequentes:  

1) Aulas expositivas: o instrutor transmitir as informações a um grupo maior de 

pessoas com a possibilidade para que os treinandos formulem perguntas ou 

peçam novos esclarecimentos. 

2) Discussão em grupo: consiste em uma reunião bem planejada. A comunicação 

em dois sentidos favorece maior participação dos treinandos, dando-lhes a 

possibilidade de expor suas ideias como também de ouvir ideias novas dos 

colegas que também estão sendo treinados. O instrutor que também é o 

coordenador da discussão, não deve apresentar soluções, mas, sim, propor 

questões para criar condições para que os participantes cheguem até elas.  

As técnicas a serem utilizadas pelos instrutores na aplicação de módulos de treinamento 

variam conforme a situação, o objetivo do treinamento ou o grupo de treinandos. Contudo, as 

técnicas mais empregadas nos treinamentos de colaboradores são, segundo Marras (2011): 

a) Aulas expositivas, onde o instrutor repassa oralmente a um grupo de treinando os 

conhecimentos necessários ao saber e normalmente, são utilizadas em conjunto com 

outras técnicas.  

b) Estudo de caso, que se caracteriza por despertar a criatividade nos treinandos ao 

mesmo tempo em que promove a participação no processo decisório e instiga a 

familiarização com problemas do dia a dia. O estudo de caso representa quase sempre 

uma solução muito mais racional que emocional.  
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c) Dramatização, que é uma técnica muito utilizada em módulos nos quais há ênfase na 

análise comportamental e na reação de terceiros a certa situação. A dramatização 

busca muito mais trabalhar ângulos emocionais do que racionais.  

d) Workshop, onde os treinandos são reunidos para explorar soluções grupais de 

problemas práticos do dia a dia. Estimula a criatividade e a participação e promove 

o comprometimento conjunto de decisões.  

e) Brainstorming ou tempestade de ideias, utilizada para provocar principalmente a 

criatividade e a rapidez de raciocínio dos participantes. A informalidade é o ponto 

alto dessa técnica; não há nenhum pré-requisito ou formatação que limite as ideias 

ou movimentos dos participantes.  

f) Simulação, que é um instrumento muito utilizado para treinamento de operações 

técnicas, como máquinas, equipamentos, veículos (automóveis, aviões etc.), em que 

se pode aferir a habilidade motora ou visual dos treinandos e suas reações imediatas 

a certas situações propostas.  

g) Painel, técnica que utiliza a apresentação e discussão conjunta de especialistas em 

determinado assunto para uma plateia de ouvintes. É uma reunião de trabalho que 

caracteriza pela informalidade e desconcentração, sob a coordenação de um 

mediador.  

h) Simpósio, que é uma técnica no mesmo formato do painel, com a diferença de que 

se apresenta de maneira mais formal, abordando temas mais científicos. Os 

expositores apresentam-se individualmente, cada um apresentando uma faceta do 

tema central.  

i) Palestra, onde é utilizada quando se deseja apresentar aos treinandos a opinião ou o 

conhecimento e uma pessoa em especial.  

j) Conferência, que segue o mesmo formato da palestra, diferenciando-se pela maior 

formalidade com que é realizada a apresentação. 

Por fim, tem-se a última etapa de um completo processo de treinamento: a avaliação. 

Neste momento, a finalidade é aferir os resultados conseguidos comparativamente àquilo que 

foi planejado e esperado pela organização. Sem essa condição, cria-se uma dificuldade muito 

grande que compromete a possibilidade da efetividade do trabalho realizado. Por essa razão e 

por existir, de fato, em alguns casos, essa dificuldade, afirma-se que é um dos grandes 

problemas enfrentados pelas organizações, a mensuração dos resultados com o treinamento. 

Assim, em ocasião em que não há reais possibilidades de realizar uma avaliação objetiva, 

devem-se traçar previamente metas que conduzam a resultados ao menos observáveis ou com 
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respostas indiretas que subsidiem a decisão de saber se a relação custo-benefício foi conseguida 

ou não. (MARRAS, 2011) 

 Todavia, as políticas de capacitação nas organizações, especialmente as relativas à área 

gerencial, podem ser formuladas e implementadas a partir dos resultados desejados e do modelo 

de gestão adotado pela organização, independentemente de roteiro pré-estabelecido. É a partir 

do seu modelo de gestão que a organização estabelece a forma como ela perseguirá seus 

resultados e como o gestor deverá se comportar ou agir no desempenho de suas funções 

gerenciais. (MENEGASSO e SALM, 2001). 

 Estudo realizado por Kanan e Zanelli (2011) com dirigentes de uma Instituição Federal 

de Ensino no país, corrobora a noção de importância em se capacitar os gestores organizacionais 

ao demonstrar que, apesar dos gestores pesquisados avaliarem positivamente suas 

competências no exercício da função gerencial, eles relataram que limitações ao desempenho 

efetivo da função de gestor também ocorriam. Essas limitações não estavam associadas apenas 

à falta de conhecimentos específicos nas questões administrativas, mas também às questões 

essencialmente gerenciais. 

Na busca pela sobrevivência, as organizações dependem de sua capacidade para o 

estabelecimento de parcerias, de sua capacidade organizacional e também de sua capacidade 

gerencial (MACULAN, 2004). No entanto, em algumas organizações o processo de 

planejamento e desenvolvimento geralmente é liderado por pessoas de áreas técnicas, nas quais 

a formação gerencial é, frequentemente, inexpressiva. (VALÉRIO, 2006)  

 Na busca por solucionar o problema acima, as competências detectadas como 

necessárias a uma organização, mas que ainda não estão disponíveis precisam ser desenvolvidas 

através de práticas de treinamento já mencionadas. O direcionamento de competências, isto é, 

o estabelecimento de planos de treinamento com base nas competências organizacionais que 

um determinando grupo deveria ter, caracteriza-se como uma das principais entradas para se 

promover um programa de capacitação. (SEIFFERT, 2005) 

Para tanto, um treinamento gerencial eficaz deve contemplar, conforme Duran (2017):  

Quatro aspectos básicos, a saber: os gerentes devem entender que o 

aprendizado não se limita a momentos, uma vez que deve durar a vida inteira; 

os formadores de gerentes devem promover oportunidades para o 

desenvolvimento de habilidades, valendo-se da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação; os gerentes devem ser “bilíngues” (dominar as 

línguas dos setores público e privado) e, ademais, precisam ser envolvidos em 

atividades que exijam sua atuação como instrutores de seus pares. (DURAN, 

2017) 
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 Complementarmente à conceituação de Marras (2011) e conforme já abordado no 

capítulo anterior, Cripe e Mansfield (2003) afirmam ser possível desenvolver competências por 

meio de programas direcionados à capacitação profissional, e para tanto, os autores classificam 

esse processo em sete etapas: 

1) Identificação e entendimento das competências necessárias – o indivíduo traça um 

mapa das competências inerentes a sua função e visualiza-as no comportamento de 

outras pessoas. 

2) Autoavaliação – o indivíduo analisa os seus pontos fortes, reconhecendo a eficácia 

com que desenvolve suas competências.  

3) Observação e estudo – o indivíduo observa a forma como as pessoas reagem a 

determinadas situações e tenta imitar as competências coletadas da pesquisa. 

4) Prática – a pessoa investe no aprimoramento da sua criatividade, adquirindo novas 

habilidades, novas maneiras de agir.  

5) Feedback – a pessoa recebe dos outros a receptividade de suas ações. Assim, ela 

pode saber qual competência deve ser melhorada. 

6) Estabelecimento de objetivos – a pessoa elabora uma meta para a competência e 

trabalha para que esta seja atingida.  

7) Suporte e reforço – quem desenvolve a competência em um ambiente de trabalho 

reforça a importância desta para exercer a sua função. 

No entanto, as competências que formam o perfil ideal do gestor, e que podem ser 

estabelecidas a partir de uma ação organizacional de capacitação são tão amplas que ninguém 

menos que um “super-profissional” seria capaz de desempenhá-las de forma adequada. (RUAS, 

2003) 

Por sorte, reflexões em torno do tema capacitação gerencial fornecem um alento à 

medida que tentam diminuir a distância entre o perfil de competências ideal do gestor e o que 

é realmente possível ser feito por ele. (PERIN, 2009) 

É neste contexto atual que o presente estudo busca se inserir, ao entender que a 

capacitação do corpo de gestores em uma organização deve se estabelecer para além do simples 

treinamento operacional, primando pelo aperfeiçoamento não apenas de características 

técnicas, mas também comportamentais dos indivíduos, preparando-os para os desafios no 

exercício da função gerencial. No entanto, sem nunca perder de vista que a importância das 

ações de capacitação repousa na busca por minimizar possíveis fracassos organizacionais e não 

garantir seu sucesso absoluto, haja vista a distância, segundo Perin (2009), entre possuir 

competência gerencial e agir gerencialmente. 
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3.3 GERENCIALISMO 

 

Nesta seção será apresentada a contextualização do tema gerencialismo no âmbito da 

Administração Pública. Um breve histórico, além do seu conceito e importância dentro do 

Estado brasileiro, de modo a facilitar o entendimento da presente proposta de estudo: a 

capacitação gerencial em um ambiente organizacional público. 

O histórico da Administração Pública no Brasil pode ser estabelecido, segundo Campelo 

(2010) a partir de três modelos distintos: administração pública patrimonialista, de caráter 

clientelista, baseada na troca de favores e no prevalecimento de interesses privados em 

detrimento ao interesse público; administração pública burocrática, de caráter procedimental e 

formal, como uma clara e necessária resposta ao patrimonialismo, a partir da prevalência do 

interesse público pelo rigor do uso da norma; e administração pública gerencial, voltada para 

os resultados e satisfação do cidadão. 

Interessa, ao estudo proposto, uma melhor compreensão desse terceiro estágio da 

administração pública brasileira, de caráter mais gerencial. 

Com o fim da segunda guerra mundial, os Estados tiveram de se transformar para 

recuperar suas economias e modernizar indústrias de modo a alcançarem um novo patamar de 

bem-estar da sociedade. As organizações, que até então estavam centradas nas teorias 

administrativas conforme as abordagens descritivas e normativas clássicas de Taylor e Fayol; 

ou das relações humanas de Elton Mayo e Kurt Lewin; e ainda a burocrática de Max Weber, 

passaram a demandar um novo modelo para administrar as organizações e tornar a gestão mais 

eficiente, eficaz, geradora de efetividade social, e no caso dos governos, que fosse transparente 

e perseguisse o crescimento econômico e o controle orçamentário-financeiro. (CAMPELO, 

2010) 

A partir da crise econômica na década de 1970, pela alta do preço do petróleo, o mundo 

observou a necessidade de reformas nos setores públicos. Especialmente implementadas na 

década de 1980, segundo Campelo (2010), tais reformas têm como principais exemplos os da 

Grã-Bretanha, período de Margareth Tatcher, e as experiências neozelandesas, ambas voltadas 

ao alcance da eficiência nos resultados do serviço público, mediante um maior controle 

financeiro, manutenção da relação custo (disponibilidades financeiras) e benefício (melhor 

prestação de serviços públicos). 

No entanto, em todas as versões gerencialistas de administração, a condição essencial 

era transformar as burocracias profissionais de bem-estar social em organizações modernas. 
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As virtudes dos gestores eram comparadas com as falhas de burocratas, profissionais 

e políticos. Assim, enquanto os burocratas eram submetidos a regras, voltados para 

dentro e inertes, os gestores eram inovadores, voltados para fora e dinâmicos. 

Enquanto os profissionais eram paternalistas e desenvolviam místicas de expertise 

para ocultar e proteger seu poder e eram autorreguladores, os gestores eram centrados 

no consumidor, criavam organizações transparentes e eram testados no mundo real do 

mercado. Finalmente, enquanto os políticos eram dogmáticos, interferentes e 

mutáveis, os gestores eram realistas, capazes de assumir uma visão estratégica e, 

desde que recebessem liberdade para gerir, conseguiam cumprir a promessa de que 

fariam a coisa certa. (NEWMAN; CLARKE, 2012) 

 

No caso brasileiro, a crise econômica era ocasionada, principalmente, por uma crise do 

Estado, que havia perdido sua capacidade de coordenar o sistema financeiro e possuía um 

enrijecimento burocrático extremo. Para o defensor da reforma, a administração burocrática foi 

importante por superar a administração patrimonialista e se fez suficiente diante de um Estado 

liberal com poucas áreas de influência. No entanto, ao se consolidar o conceito de Estado 

moderno, dinâmico e com uma gama de atuação mais ampla, o modelo se revelou incapaz de 

gerar resultados com rapidez, boa qualidade ou custo baixo. Para tanto, era necessária a ruptura 

e superação do modelo vigente, com a introdução de um novo modelo de Estado gerencial. 

(BRESSER PEREIRA, 1996) 

Conceitos difundidos nas concepções neoliberais a partir das noções de estado mínimo 

e gestão por resultados eram a base do modelo de administração gerencial: 

A nova gestão pública brasileira contemporânea é caracterizada por traço: a adoção 

de conceitos, discursos e práticas gerenciais típicas do mundo corporativo. 

Criatividade, postura empreendedora, gestão por resultados, contratos de gestão, 

gestão por competências são alguns dos termos e expressões que, paulatinamente, 

aderem ao vocabulário cotidiano das diversas instâncias da gestão pública nacional. 

(OLIVEIRA, F. B. et al., 2010) 

 

O fato da reforma gerencial ter surgido após a burocracia, acarretou uma reestruturação 

na Administração Pública Federal e uma teve por objetivo uma melhoria na informação do setor 

público, até então inexistente, além do fortalecimento das carreiras do Estado. O ideal 

meritocrático do modelo weberiano foi aperfeiçoado e os objetivos antes definidos foram 

mantidos (ABRUCIO, 2007). 

Neste contexto, as instituições públicas se aproximam à lógica do mercado, concebendo, 

segundo Bresser Pereira (1996), um serviço público de melhor qualidade e eficiente ao cidadão 

como cliente, melhorando as decisões estratégicas do governo, maior controle sobre os 

resultados e adotando novas políticas e práticas de gestão, conforme disseminadas na esfera 

privada. No Brasil, a partir do processo de redemocratização nos anos 1980, novas práticas de 

gestão foram inseridas, acentuando-se a necessidade de superação dos tradicionais modelos de 
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gestão pública, burocráticos, por meio da difusão de novos sistemas, mais democráticos e 

participativos. 

Segundo a concepção de De Paula (2008), a administração pública gerencial ou nova 

administração pública, considera assuntos administrativos como o redesenho organizacional do 

aparelho de Estado, a reestruturação das carreiras no setor público, a profissionalização dos 

servidores, o acréscimo de tecnologias adaptadas de programa e a gestão orçamentária e 

estratégica. Na história das reformas brasileiras, as extensões econômico-financeiras e 

institucional-administrativas dominaram a dimensão sociopolítica. Desse contorno não é 

admissível compor os dois aspectos que rodeiam o aprendizado da cidadania: a inclusão 

socioeconômica, que abarca direitos constitucionais como trabalho, educação e saúde, e a 

inclusão sociopolítica, a qual se refere à participação dos cidadãos nas determinações de 

natureza pública que afetam a vida social no presente e no futuro. A reforma distingue-se 

exatamente pela inserção dessas extensões na disputa, mas a forma que atores políticos 

abordaram tal extensão não é unívoca. 

Para a autora, ao analisar o processo de reforma é provável que se identifique duas 

vertentes: a gerencial, que se tornou hegemônica quando a aliança social-liberal alcançou o 

poder e implementou a administração pública gerencial, e a societal se inspira nas experiências 

alternativas de gestão pública realizadas no âmbito do poder local no Brasil. Essas duas 

vertentes perpetram propostas de descentralização, trazendo uma proposta inovadora de gestão 

pública e se contrapõem ao caráter burocrático de gestão. Ainda asseguram estar procurando 

um acréscimo da democracia mediante a uma maior introdução e participação da sociedade 

organizada na administração pública. (DE PAULA, 2008) 

No entanto, importa focarmos na ideia que ideologia administrativa pública gerencial, 

de acordo com Bresser Pereira (1996), não é de alcançar a racionalidade perfeita, mas a de 

garantir práticas administrativas abertas e transparentes para assegurar o interesse coletivo na 

produção de bens públicos que seja deferido pelo Estado. 

Em 1994, indicado pelo Ministério de Administração e Reforma do Estado (Mare), 

Bresser-Pereira viajou para o Reino Unido para estudar a nova administração pública, 

pesquisando tanto as experiências europeias, quanto o movimento “reinventando o governo”. 

Ao retornar, Bresser-Pereira integra seus estudos às análises sobre a crise do Estado brasileiro, 

para planejar suas ações no ministério. Em janeiro de 1995, o ex-ministro apresentou o Plano 

Diretor da Reforma do Estado, que foi debatido nas reuniões do Conselho da Reforma do 

Estado e também integrou a pauta de discussões da reforma constitucional no Congresso 

Nacional. (DE PAULA, 2008) 
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Neste contexto, a nova administração pública:  

Emergiu como modelo ideal para o gerenciamento do Estado reformado, tanto por sua 

adequação ao diagnóstico da crise do Estado realizado pela aliança social-liberal, 

quanto pela sua suposta ruptura com o modelo burocrático de administração. Ao 

dirigir o Mare Bresser-Pereira manifestou interesse pelas experiências realizadas em 

outros países e passou estudá-las para formular uma proposta de adaptação do modelo 

ao contexto nacional, onde a reforma do Estado ficou conhecida como “reforma 

gerencial” e o seu modelo de gestão, que recebeu o nome de “administração pública 

gerencial”. (DE PAULA, 2008) 

 

Foram introduzidas novas ideias e assim, definidos novos modelos como a do “cidadão–

cliente”. O Estado, administrador dos recursos do cidadão, passa a apresentar resultados 

satisfatórios da utilização de tais recursos uma vez que o cidadão deve ser considerado o cliente, 

exigindo, assim, a eficiência na aplicação de seus recursos. (PEREIRA, 2000) 

A principal diferença entre a Administração Pública Burocrática para a Administração 

Pública Gerencial é que o controle da primeira está baseado nos processos, enquanto que o da 

segunda está nos resultados. Na burocrática a maneira como as ações são executadas estão 

atreladas a rigidez do sistema de normas e leis, na gerencial o importante são os resultados 

trazidos por tais ações. (COSTA, 2008) 

O gerencialismo pode, assim, ser resumido como uma estrutura que organiza o 

conhecimento sobre as metas organizacionais e os meios para alcançá-las. Uma ideologia que 

legitima os direitos ao poder, especialmente ao direito de gerenciar, evidenciados como 

fundamentais na busca por maior eficiência e alcance dos objetivos organizacionais e sociais. 

(NEWMAN e CLARKE, 2012) 

Deixa-se claro que, embora o autor dessa pesquisa reconheça a literatura sobre 

gerencialismo, esta dissertação tem uma proposta funcionalista, isto é, traz uma proposta 

pragmática para capacitar as pessoas nas suas devidas funções gerenciais no âmbito do IF 

Sudeste MG.  

4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo é destinado à descrição dos procedimentos metodológicos adotados neste 

trabalho. Foram adotados métodos qualitativos que serão mais bem explicitados conforme a 

seguir. 

A partir do entendimento organizacional que um de seus pontos fracos está na baixa 

competência de seu quadro gerencial, em razão da política de capacitação deficiente no IF 

Sudeste MG, a proposta desta pesquisa foi construir e apresentar uma ferramenta que pudesse 
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capacitar os gestores do IF Sudeste MG, previamente designados para as funções de gestão. De 

fato, objetivou-se desenvolver um Programa de Capacitação Gerencial que minimizasse o gasto 

com contratação de pessoa jurídica e ampliasse o leque de possibilidades de participação dos 

gestores no referido processo de desenvolvimento de competências. 

Assim, a pesquisa proposta, quanto ao seu objetivo de identificar, compreender e 

descrever os elementos inerentes ao processo de capacitação gerencial, tornando-os mais 

explícitos, pode ser considerada como exploratório-descritiva. Nesse tipo de pesquisa, o 

objetivo principal é a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou 

estabelecimento de relações entre variáveis. (GIL, 2008) 

 A pesquisa foi delineada no escopo de uma instituição pública de ensino, assumindo 

características tecnológicas na sua estrutura organizacional, e por isso, foi adotada a 

metodologia Designe Science, que conforme Lima et al (2014) oferece relevantes contribuições 

à vida das organizações, detendo-se, prioritariamente, à investigação de problemas de natureza 

prática. 

 A abordagem utilizada foi qualitativa, em virtude da utilização de questionários e 

entrevistas semiestruturadas no processo de coleta de dados. Segundo Minayo (2002), a 

pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, isto é, na 

quantificação da realidade. Ela concentra-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações, sendo uma abordagem capaz de dar voz aos sujeitos da pesquisa. 

Com base nesse delineamento, para a coleta dos dados foram aplicados questionários 

aos servidores do IF Sudeste MG, a partir da definição de uma amostra populacional 

representativa, além de entrevistas semiestruturadas direcionadas à gestão institucional atual e 

anteriores, também a partir da definição de uma amostra populacional. 

Considerou-se o número total de servidores efetivos e ativos, isto é, aqueles cidadãos 

nomeados para exercício de cargo de provimento efetivo ao qual tenha sido aprovado em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, e que ainda não tenham se aposentado 

(BRASIL, 1988). Sendo assim, para a aplicação dos questionários e realização das entrevistas 

utilizou-se um erro de 10%, para cima ou para baixo da proporção amostral obtida, e um nível 

de confiança de 90%, que segundo Stevenson (2001), corresponde a uma probabilidade de o 

intervalo de confiança conter a verdadeira proporção populacional. 

A partir dos documentos organizacionais disponíveis, especialmente o Relatório de 

Gestão 2017, publicado em 2018, tem-se tanto o número total de servidores, para aplicação dos 
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questionários, quanto o número de gestores, para realização das entrevistas, onde, segundo 

Stevenson (2001): 

 

𝑛 =
𝑍2. �̂� . (1 − �̂�) . 𝑁

(𝑁 − 1) . 𝐸2 + 𝑍2 . �̂� . (1 − �̂�)
 

em que: 

 𝑁: tamanho da população; 

 �̂�: proporção amostral (que pode ser obtida à partir de uma amostra piloto); 

 𝐸: erro de estimação (semi amplitude do intervalo de confiança); 

 𝑍: quantil da distribuição Normal (relacionado com o nível de confiança do intervalo de 

confiança); 

Quando não se tem uma amostra piloto, então o valor �̂� será desconhecido. Neste caso, 

substitui-se �̂�por0, 5 (valor que fornece o intervalo de confiança mais amplo possível). Assim, 

a fórmula anterior reduz-se a: 

𝑛 =
 0,25 . 𝑍2. 𝑁

(𝑁 − 1) . 𝐸2 + 0,25 . 𝑍2
 

Observa-se que�̂� ·. (1 − �̂�) = 0,5. 0,5 = 0,25 na fórmula acima. 

Assim, conforme Relatório de Gestão (2018), o IF Sudeste MG possui uma população 

de 1.212 servidores efetivos e ativos, gerando a amostra abaixo: 

𝑬 = 𝟎, 𝟏;= 𝟏, 𝟔𝟓 (quantil da dist. Normal para o IC de 90%) e𝑵 = 𝟏𝟐𝟏𝟐. 

Portanto: 

𝒏 =
 0,25 . 1,652. 1212

(1212 − 1) . 0,12 + 0,25 . 1,652
≈ 𝟔𝟒𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧á𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 

Ou seja, para aplicação dos questionários, dado o universo de 1212 servidores do IF 

Sudeste MG e considerando um erro de estimação de 10%, bem como um nível de confiança 

de 90%, estes devem ser aplicados a um mínimo de 64 servidores para garantir a 

representatividade da amostra. 

Já no universo gerencial, o IF Sudeste MG possui, segundo o Relatório de Gestão 

(2018), 329 (trezentos e vinte e nove) cargos gerenciais, numa estrutura que se divide em 75 

(setenta e cinco) Cargos de Direção-CD e 254 (duzentas e cinquenta e quatro) Funções 

Gratificadas-FG, no entanto: 

 

72 funções são destinadas às Coordenações de Curso (FCC) e que 46 funções comissionadas 

são FG-03, FG-04 e FG05, cujo valor remuneratório se mostra inadequado, além de não 

estarem contempladas no modelo de dimensionamento proposto pela Portaria MEC nº 246, de 

15 de abril de 2016. 
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A citação acima pôde ser melhor entendida a partir de duas entrevistas. Em uma delas 

o gestor entrevistado enumerou que apenas as FG-01 e FG-02 possuem caráter gerencial, não 

apenas no aspecto dos valores pecuniários a elas atreladas, mas também pela complexidade 

maior das atribuições e do número de servidores envolvidos sob essas Funções, e que as 

Funções de Coordenação de Curso, apesar de existirem, não são atualmente contempladas pela 

legislação dos Institutos Federais que trata da alocação dos cargos gerencias nos IFs, ou seja: 

“... as FG-03 pra cima estão acabando, o valor que se paga por elas é baixo, o número de 

servidores subordinados a elas é baixo... elas não têm representatividade em termos de gestão.” 

(Entrevistado 2) e; 

 

“... a portaria 246 do MEC é que é a referência tanto pra alocação de servidor quanto pra 

alocação dos cargos de gestão... é ali que as instituições devem se basear.” (Entrevistado 2) 

 

Em outra entrevista, um dos gestores explicou que os coordenadores de cursos não 

possuem caráter gerencial na estrutura do IF Sudeste MG:  

“... nós temos as Diretorias de Ensino e as Chefias de Departamento que fazem a ponte com os 

professores, na nossa estrutura não são os coordenadores de cursos que gerenciam os docentes 

e sua atuação, é o Diretor de Ensino ou Chefe de Departamento... é na Diretoria e na Chefia de 

Departamento que se tem equipe e recursos pra serem geridos.” (Entrevistado 9) 

 

Dessa maneira, esta pesquisa delimitou como cargos gerenciais na estrutura do IF 

Sudeste MG, os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas dos níveis 01 e 02. De forma 

complementar à informação acima, a Diretoria de Gestão de Pessoas do IF Sudeste MG 

informou a existência discriminada de 56 FG-01 e 80 FG-02. 

Sendo assim, para efeitos de composição da amostra abaixo considerou-se o universo 

de 211 cargos gerenciais aptos a comporem o universo de entrevistas da pesquisa. 

Aqui também considerou-se um erro de estimação de 10%, para cima ou para baixo da 

proporção amostral obtida, e um nível de confiança de 90% (probabilidade de o intervalo de 

confiança conter a verdadeira proporção populacional). Assim, considerando-se uma população 

de 𝑁 = 211 indivíduos (número total de cargos gerenciais dentro das condições exigidas), tem-

se: 

𝑬 = 𝟎, 𝟏;= 𝟏, 𝟔𝟓 (quantil da dist. Normal para o IC de 90%) e 𝑵 = 𝟐𝟏𝟏. 

Portanto: 

𝒏 =
 0,25 . 1,652. 211

(211 − 1) . 0,12 + 0,25 . 1,652
≈ 𝟓𝟏𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 

 

A partir da utilização desses procedimentos de coleta buscou-se obter respostas e maior 

compreensão das questões organizacionais, através dos questionários, assim como maior 
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aprofundamento sobre as competências consideradas essenciais à prática gerencial no IF 

Sudeste MG, mediante utilização das entrevistas semiestruturadas.  

Entretanto, a partir da décima quinta entrevista com os gestores ficou claro para o 

pesquisador que algumas respostas que poderiam ajudar na construção de um Programa de 

Formação Gerencial convergiam em sua essência ou mesmo se repetiam constantemente a cada 

nova entrevista, independente das características pessoais do entrevistado ou de seu cargo. 

Assim, buscou-se na literatura correspondência para o observado e foi a partir do conceito de 

saturação dos dados em pesquisas qualitativas que a amostra para as entrevistas foi 

redimensionada. 

Considera-se saturada a coleta de dados quando nenhum novo elemento é encontrado e 

o acréscimo de novas informações deixa de ser necessário, pois não altera a compreensão do 

fenômeno estudado. A forma de utilização mais comum do critério de saturação refere-se à 

aplicação de entrevistas semiestruturadas de forma sequencial. Quando nenhuma nova 

informação ou nenhum novo tema é registrado, identifica-se o ponto de saturação 

(NASCIMENTO, et al, 2018) 

Dessa forma, foram realizadas mais cinco entrevistas na tentativa de obtenção de novos 

dados e informações que pudessem contribuir para a construção do artefato proposto na 

pesquisa, porém, sem êxito. Para Nascimento, et al (2018), quando nenhum novo elemento é 

encontrado e o acréscimo de novas informações deixa de ser necessário, pois não altera a 

compreensão do fenômeno estudado, considera-se saturada a coleta de dados. Assim, a nova 

amostra das entrevistas com os gestores se restabeleceu em 20 (vinte) entrevistas. 

Também foi utilizada a observação participante que, conforme Gil (2008), consiste na 

“participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação 

determinada”. Este procedimento se torna viável porque o pesquisador pertence à comunidade 

investigada, sendo membro do grupo pesquisado em virtude de ser servidor da organização 

objeto de estudo e ter ocupado cargos gerenciais. 

Foi realizada, ainda, pesquisa bibliográfica sobre as abordagens teóricas que balizaram 

o desenvolvimento do trabalho, bem como pesquisa documental para coleta de informações nos 

relatórios de gestão, portarias e demais instrumentos de normatização do IF Sudeste MG, 

consideradas relevantes ao desenvolvimento do estudo. 

Após a coleta, os dados dos questionários aplicados foram analisados a partir da 

utilização de ferramentas estatísticas descritivas, como a frequência e média das variáveis. 

Também foi utilizada a análise de conteúdo para se categorizar as respostas das 

entrevistas, tendo em vista que, enquanto método, a análise de conteúdo caracteriza-se como 
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um conjunto de técnicas de análise das comunicações, utilizando-se de procedimentos 

sistemáticos e objetivos na descrição do conteúdo das mensagens (BARDIN, 2011). 

 

5  ANÁLISE DA VIABILIDADE DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

A proposta para solução do problema identificado é factível e encontra respaldo na alta 

gestão organizacional, bem como no corpo de servidores em geral, visto que, o que se propõe, 

é que os servidores não mais fiquem à mercê da falta de conhecimentos básicos para 

desempenho da função gerencial quando a oportunidade de exercício da função surja no 

decorrer de sua vida profissional. 

A partir do momento que a organização entende ser este um de seus problemas, vide 

apontamentos em seus relatórios de gestão, além da própria característica organizacional de 

escolha dos seus gestores, que não é efetivada a partir de critérios de seleção, e sim, pelo 

desempenho de funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo (BRASIL, 1988), e acrescente-se ainda, o fato dos servidores possuírem 

formações universitárias nas mais diversas áreas do conhecimento, esta pesquisa se apresenta 

como uma real oportunidade para se garantir competências gerenciais básicas aos futuros 

gestores do IF Sudeste MG. 

Atingido o objetivo de construção do artefato, um Programa de Capacitação Gerencial 

no âmbito do IF Sudeste MG, sua validação dar-se-á através de manifestação da alta gestão do 

IF Sudeste MG quanto ao artefato proposto na pesquisa. 

 

6  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com a presente pesquisa, objetiva-se, a partir do seu produto final, oportunizar um 

instrumento interno de promoção da competência gerencial através de um Programa de 

Capacitação Gerencial no âmbito do IF Sudeste MG, impactando toda a estrutura 

organizacional, seus gestores e demais servidores e por consequência, a sociedade beneficiária 

dos serviços prestados por um corpo de gestores melhor capacitados. 

Considerando que os Institutos Federais possuem características organizacionais 

semelhantes entre si, há a real possibilidade de a pesquisa ser aplicável em outros órgãos da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 
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7  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

7.1 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIO 

 

A partir da definição de uma amostra representativa, foi aplicado um questionário aos 

servidores do IF Sudeste MG para obtenção de percepções e uma melhor compreensão acerca 

do atual estágio do corpo gerencial da organização. Ao obtermos 64 (sessenta e quatro) 

respostas, a aplicação do referido questionário foi encerrada tendo em vista a metodologia 

estatística adotada para definição da amostra, conforme especificado no capítulo 4 – 

Procedimentos Metodológicos. 

 O questionário se estruturou com 23 (vinte e três) afirmativas que versavam sobre dois 

aspectos: as características dos respondentes e o perfil dos gestores sob a ótica dos servidores 

subordinados. 

Os dados coletados com a aplicação desse questionário são apresentados conforme 

análises gráficas e tabelas a seguir, utilizando-se, para tanto, o uso de ferramentas estatísticas 

descritivas. 

Com relação ao primeiro aspecto, que aponta as características dos respondentes, tem-

se a participação das duas categorias profissionais existentes no IF Sudeste MG, onde 90,5% 

dos participantes da pesquisa eram Técnico-Administrativos e 9,5% docentes, sendo que 27% 

exercem ou já exerceram algum cargo gerencial, contra 73% que nunca estiveram investidos 

em tal função. A Tabela 1demonstra tais características da amostra, assim como o grau de 

instrução dos servidores respondentes. Com relação a esse último, percebe-se que não há 

componentes na amostra que não possuam ao menos curso superior de educação formal, sendo 

que a maior parte, isto é, 69,8% são servidores detentores do título pós-graduado em nível de 

especialização. 

Dentre os respondentes da pesquisa que exerceram ou exercem função gerencial, 

verificou-se ainda que mais da metade (50,8%) possuía pelo menos quatro (4) anos de 

experiência em gestão, seja no IF Sudeste MG ou em outras organizações. 
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Quadro 5 – Perfil dos respondentes 

PERFIL DOS RESPONDENTES Percentual 

Categoria profissional Técnico-Administrativo 90,5% 

Professor 9,5% 

Já exerceu (ou exerce) função gerencial? 
Sim 27% 

Não 73% 

Tempo de experiência gerencial 

0 a 3 anos 49,2% 

4 a 10 anos 42,9% 

Maior que 11 anos 7,9% 

Grau de instrução 

Ensino Médio 0% 

Graduação 6,3% 

Especialização 69,8% 

Mestrado 22,2% 

Doutorado 1,7% 

Fonte: Dados da pesquisa   
 

Levantadas as informações básicas dos respondentes, passou-se ao levantamento dos 

aspectos relativos ao perfil de atuação dos gestores, como credibilidade, confiança, 

compartilhamento de informações, trabalho em equipe, disponibilidade, comprometimento, 

flexibilidade, aplicação do conhecimento, relacionamento interpessoal, comunicação, 

planejamento, resolução de problemas e conflitos, ética, criatividade, capacitação pessoal e da 

equipe, além de adaptabilidade.  

No aspecto de confiança e credibilidade verificou-se que 38,1% dos servidores confiam 

nas informações prestadas pelo gestor, no entanto, 52,4% confiam parcialmente nestas 

informações, conforme Tabela 2. Tais informações ao serem analisadas sob o aspecto do 

compartilhamento de informações com a equipe de trabalho, de modo que o fluxo de atividades 

nos setores não seja prejudicado, apenas 25% concorda totalmente com a afirmativa e quase 

16% discorda que a chefia compartilha tais informações de modo que as rotinas possam ser 

desempenhadas pela equipe do gestor, tornando a execução de atividades condicionada à 

presença do mesmo. 

Ainda sob o aspecto de compartilhamento, seja de ideias, atividades ou soluções, 

propostas pela equipe de trabalho, 31,7% dos servidores concordam, seja parcialmente ou 

totalmente, que o gestor não tem o hábito de incentivar a participação de sua equipe. Nesse 

contexto, a valorização e retenção de talentos no IF Sudeste MG pode estar prejudicada, pois 

segundo Demo et al (2018), esses dois fatores assumem dentro das organizações atuais uma 
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conotação especial, constituindo-se no principal desafio estratégico da área de Gestão de 

Pessoas, dada a necessidade de alinhamento das ações organizacionais com a busca pela 

inovação, empreendedorismo, qualidade e eficiência. 

Contrapondo o aspecto de compartilhamento, verifica-se que, sob a ótica da 

disponibilidade do gestor para discutir as solicitações, as dúvidas e as sugestões apresentadas 

pela equipe, uma média de 91,5 % concordam, de forma parcial ou total, que seu gestor se 

mantém disponível. O que se percebe, assim, é uma grande disponibilidade dos gestores para 

receber solicitações, sugestões ou dúvidas de sua equipe, porém, uma certa dificuldade em 

promover a participação dessa mesma equipe, a partir das ideias, atividades e soluções 

apresentadas. 

Outro aspecto levantado, com característica estratégica e fundamental para consecução 

da missão e visão em uma organização, é o do comprometimento dos gestores com os objetivos 

organizacionais. Segundo Pinho e Oliveira (2017), a elevação do comprometimento das pessoas 

em organizações públicas constitui-se elemento importante para o atingimento dos objetivos 

organizacionais e da qualidade no serviço público, haja vista que os servidores são regidos pela 

estabilidade no emprego e pela burocracia, onde o sentido profissional do trabalho e da gestão 

por vezes não fica caracterizada ou valorizada, e onde os mecanismos de recompensa e punição 

são pouco efetivos para delimitar o mérito e as oportunidades. Nesse sentido, há de se destacar 

que 20,6% dos servidores afirmaram que seu gestor não se preocupa com o atingimento dos 

objetivos organizacionais estabelecidos no planejamento estratégico do órgão, e ao 

considerarmos a natureza educacional e pública do IF Sudeste MG, significa dizer que esse 

percentual pode refletir numa prestação de serviço de baixa qualidade à sociedade. 

Um aspecto da pesquisa que merece destaque é o relacionado à capacidade de 

comunicação do gestor. A comunicação nas organizações já deixou de ser considerada uma 

simples despesa, com importância reduzida pelas burocracias organizacionais e já é considerada 

um investimento, com caráter estratégico e fundamental no processo de tomada de decisões 

(BUENO, 2005). Para Robbins (1978), existe comunicação apenas quando há transferência e 

compreensão de significados. 

Sob a ótica da capacidade de comunicação do gestor, 23,8% dos servidores afirmaram 

que discordam que seu gestor possui capacidade de convencimento. Ao presumirmos que a 

capacidade de convencimento através da comunicação é parte essencial para mobilização da 

equipe de trabalho na busca dos objetivos organizacionais, possuir um quadro gerencial onde 

quase ¼ dos gestores não exerce esse convencimento, novamente, é arriscar a efetividade das 

ações da organização, qual seja, a prestação de um serviço de qualidade.   
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As organizações necessitam compreender que a comunicação interna é mais que o 

simples fato de transmitir informações entre funcionários e níveis organizacionais. Ela 

possibilita uma compreensão melhor dos objetivos e da cultura daquela organização, 

contribuindo para a que o processo comunicativo atinja o resultado desejado (ARAÚJO; 

DUARTE, 2017). Nesse sentido, torna-se relevante que os gestores do IF Sudeste MG 

aprimorem o aspecto da comunicabilidade, dado que, para 38,1% da amostra, os gestores da 

organização possuem alguma dificuldade de comunicação. 

Se para atingir seus objetivos estratégicos uma organização pública necessita comunicar 

suas ações de forma clara e objetiva aos seus servidores, o mesmo vale para o aspecto de 

planejamento. Visualizar e organizar as ações necessárias ao cumprimento dos objetivos 

traçados é ação intrínseca a um bom planejamento. As etapas de elaboração de um planejamento 

são, segundo Pereira (2010), a declaração de valores, missão, visão, fatores críticos de sucesso, 

análise externa, análise interna, questões estratégicas, estratégias e as ações estratégicas 

necessárias para se atingir os objetivos. 

No entanto, 47,6% da amostra de servidores do IF Sudeste MG concordam que seu 

gestor apresenta dificuldade, parcial ou total, em visualizar e organizar as sequências de ações 

necessárias para atingir os objetivos e metas do setor. Esse percentual pode ser explicado, em 

parte, pela inexistência de uma cultura voltada para o planejamento e resultados na organização, 

o que não elimina a necessidade dos gestores, ainda assim, em mapear e planejar suas ações de 

forma sinérgica com a missão e visão da organização.  

Com relação a aspectos comportamentais, a pesquisa evidenciou que, para 42,9% dos 

servidores, o gestor apresenta dificuldade em resolver problemas e conflitos pessoais no dia-a-

dia do trabalho de forma eficaz, sendo que apenas 22,2% discordam totalmente dessa 

afirmativa. 

A gestão das pessoas é tarefa das mais difíceis e também das mais relevantes para o 

estudo do processo de conflito. Sabe-se, também, que o conflito é parte inerente de qualquer 

equipe ou organização, no entanto, é alto e relevante o impacto do líder como gestor emocional 

dos membros de uma equipe, como reflexo direto de suas atitudes e até mesmo indireto destas, 

visto que sua omissão também caracteriza combustível para fomentar processos de conflito à 

medida que as pessoas se sentem livres para tomar decisões por si próprias. Sob este aspecto, a 

competência emocional do líder torna-se fundamental na gestão deste processo conflituoso 

(FERREIRA, 2010). 

Outro aspecto analisado foi a ética comportamental dos gestores, a partir dos preceitos 

de justiça, respeito, impessoalidade e zelo com o bem público. Nesse último houve consenso 
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dos servidores, pois nenhum servidor discorda que o gestor trata o bem público com zelo. Já 

com relação à justiça, respeito e impessoalidade no trabalho, a amostra aponta para um 

percentual de 23,8% que discordam quanto à impessoalidade das ações do gestor no ambiente 

de trabalho. Nesse momento, cabe uma reflexão importante, dado o caráter público da 

organização pesquisada. 

O administrador público deve tratar todos de forma igualitária, atingindo um único 

objetivo: o interesse público. Em seu Art. 37, a Constituição da República Federativa do Brasil 

estabelece que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Segundo Neto (2017), o dever de 

imparcialidade surge, assim, como o aspecto mais importante do princípio da impessoalidade, 

pois impõe uma postura de isenção e objetividade aos agentes administrativos, cabendo uma 

maior necessidade de fiscalização pela população da coisa pública, de modo a impedir de 

maneira veemente arbitrariedades por parte do administrador. 

Com relação ao aspecto da criatividade do gestor, revelou-se, a princípio, uma 

dificuldade dos servidores em se posicionar quanto à concordância ou discordância desse 

aspecto do dirigente no ambiente de trabalho, apresentado uma média percentual de 16,9% de 

respostas do tipo “não tenho opinião”. A inovação e criatividade na gestão pública representam 

um amplo campo de possibilidades, sejam estruturais ou gerenciais, onde o objetivo maior da 

inovação no serviço público é o de otimizar os recursos disponíveis, por meio de formas 

inovadoras de gestão e organização, promovendo mais benefícios à sociedade. (JACOBI; 

PINHO, 2006). No entanto, essa dificuldade de posicionamento dos respondentes talvez possa 

ser explicada pela inexistência de uma cultura inovadora nos processos organizacionais do IF 

Sudeste MG, não havendo ações estruturadas e planejadas que possam estimular a criatividade 

e inovação no ambiente de trabalho. 

Acerca do desenvolvimento profissional do próprio gestor em sua área de atuação, a 

partir de ações de capacitação, apenas 12,7% dos servidores discordam que seus gestores 

buscam se capacitar a contento dentro de sua área. Importante ressaltar que tais capacitações 

nada têm a ver com o desenvolvimento de competências gerenciais, mas sim, o 

desenvolvimento de competências técnicas para a área de atuação, por exemplo, Tecnologia da 

Informação ou Licitações ou Obras Públicas. 

Já acerca do desenvolvimento de competências da equipe de trabalho, 22,2% dos 

servidores concordam que o gestor não dá atenção às necessidades de capacitação e 

desenvolvimento desta. 
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Sob o aspecto da adaptabilidade do gestor, assim como no aspecto de criatividade, 

18,25% na média não conseguiu se posicionar quanto à concordância ou discordância sobre a 

capacidade do gestor se adaptar às mudanças organizacionais, no entanto, 20,7% afirmam que 

o gestor possui algum tipo de resistência a essas mudanças na rotina do órgão. 

Por fim, buscou-se avaliar o desempenho geral dos gestores a partir de três prismas. O 

primeiro que um desempenho organizacional satisfatório passa, necessariamente, pela devida 

capacitação gerencial dos seus gestores. Aqui, 92,7% dos servidores concordam com essa 

afirmativa, sendo que 81% concordam totalmente, evidenciando uma necessidade 

organizacional premente. 

Num segundo prisma, 63,5% dos servidores discordaram que a organização onde atuam 

profissionalmente possui um quadro de gestores devidamente capacitados para a prática da 

gestão. Discordam ainda, 66,7% dos servidores, que a organização promova o desenvolvimento 

de competências gerenciais aos servidores nomeados para cargos de gestão. 

 

Tabela 1 – Resumo do perfil do gestor sob a ótica dos servidores subordinados 

PERFIL DO GESTOR SOB A ÓTICA 

DOS SERVIDORES 

SUBORDINADOS 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não 

tenho 

opinião 

Concordo 

em parte 

Concordo 

totalmente 

Confiança e credibilidade 

Confio nas informações prestadas sob 

responsabilidade da minha chefia 
1,6% 6,3% 1,6% 52,4% 38,1% 

Confio nos serviços prestados sob 

responsabilidade da minha chefia 
1,6% 6,3% 3,2% 57,1% 31,7% 

Compartilhamento  

Minha chefia compartilha as informações 

de modo que a execução das atividades 

não fique condicionada apenas à sua 

presença 

1,6% 14,3% 11,1% 47,6% 25,4% 

As atividades só podem ser executadas se 

meu chefe estiver presente 
54,0% 30,2% 4,8% 9,5% 1,6% 

Minha chefia incentiva o 

compartilhamento de ideias da equipe 
7,9% 14,3% 9,5% 34,9% 33,3% 

Minha chefia incentiva o 

compartilhamento de atividades na equipe 
7,9% 17,5% 7,9% 34,9% 31,7% 

Minha chefia incentiva o 

compartilhamento de soluções propostas 

pela equipe 

6,3% 14,3% 6,3% 47,6% 25,4% 

Minha chefia não tem o hábito de 

incentivar a participação da equipe de 

trabalho 

33,3% 20,6% 14,3% 23,8% 7,9% 

Disponibilidade 

Minha chefia se mantém disponível para 

discutir as solicitações por mim 

apresentadas 

0,0% 7,9% 0,0% 39,7% 52,4% 
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Minha chefia se mantém disponível para 

discutir as dúvidas por mim apresentadas 
0,0% 6,3% 1,6% 33,3% 58,7% 

Minha chefia se mantém disponível para 

discutir as sugestões por mim 

apresentadas 

0,0% 7,9% 1,6% 36,5% 54,0% 

Comprometimento 

Minha chefia busca atingir os objetivos 

organizacionais 
1,6% 14,3% 4,8% 36,5% 42,9% 

Minha chefia não se preocupa com os 

objetivos organizacionais 
54,0% 20,6% 4,8% 14,3% 6,3% 

Flexibilidade 

Minha chefia compreende novas situações 

de trabalho, aceita novas ideias e as 

transforma em ações 

4,8% 11,1% 9,5% 49,2% 25,4% 

Minha chefia procura compreender novas 

situações de trabalho, aceita novas ideias, 

mas tem dificuldade de transformá-las em 

ações 

12,7% 15,9% 7,9% 47,6% 15,9% 

Aplicação do conhecimento 

Minha chefia aplica seu conhecimento e 

experiência para melhorar o 

desenvolvimento das atividades 

6,3% 4,8% 11,1% 39,7% 38,1% 

Minha chefia não aplica seu conhecimento 

e experiência para melhorar o 

desenvolvimento das atividades 

44,4% 34,9% 12,7% 4,8% 3,2% 

Relacionamento interpessoal 

Minha chefia se relaciona de forma cordial 

com as pessoas dos diversos níveis 

hierárquicos e culturais 

3,2% 4,8% 0,0% 22,2% 69,8% 

Minha chefia busca manter o ambiente de 

trabalho agradável 
1,6% 11,1% 1,6% 20,6% 65,1% 

Minha chefia busca manter o ambiente de 

trabalho produtivo 
1,6% 9,5% 6,3% 30,2% 52,4% 

Minha chefia não dá atenção ao ambiente 

de trabalho 
57,1% 20,6% 9,5% 7,9% 4,8% 

Comunicação 

Minha chefia possui capacidade de se 

expressar de maneira clara e objetiva 
4,8% 11,1% 1,6% 47,6% 34,9% 

Minha chefia possui capacidade de saber 

ouvir os outros 
3,2% 7,9% 1,6% 31,7% 55,6% 

Minha chefia possui capacidade de dar 

respostas consistentes 
4,8% 17,5% 7,9% 46,0% 23,8% 

Minha chefia possui capacidade de 

convencimento 
4,8% 19,0% 11,1% 49,2% 15,9% 

Minha chefia possui dificuldade de 

comunicação 
31,7% 20,6% 9,5% 25,4% 12,7% 

Planejamento 

Minha chefia é capaz de visualizar e 

organizar as sequências de ações 

necessárias para atingir os objetivos e 

metas do setor 

4,8% 25,4% 7,9% 41,3% 20,6% 

Minha chefia apresenta dificuldade em 

visualizar e organizar as sequências de 

ações necessárias para atingir os objetivos 

e metas do setor 

22,2% 22,2% 7,9% 36,5% 11,1% 

Capacidade de resolução de problemas e conflitos 
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Minha chefia possui capacidade de 

resolver problemas no dia-a-dia do 

trabalho de forma eficaz 

6,3% 15,9% 4,8% 50,8% 22,2% 

Minha chefia possui capacidade de 

resolver conflitos pessoais no dia-a-dia do 

trabalho de forma eficaz 

4,8% 25,4% 9,5% 36,5% 23,8% 

Minha chefia possui dificuldade em 

resolver problemas e conflitos pessoais no 

dia-a-dia do trabalho de forma eficaz 

22,2% 27,0% 7,9% 30,2% 12,7% 

Comportamento ético 

Minha chefia respeita as pessoas no 

trabalho 
1,6% 3,2% 1,6% 20,6% 73,0% 

Minha chefia é justa com as pessoas no 

trabalho 
4,8% 9,5% 9,5% 25,4% 50,8% 

Minha chefia é impessoal em suas ações no 

trabalho 
6,3% 17,5% 14,3% 31,7% 30,2% 

Minha chefia trata com zelo o bem público 0,0% 0,0% 6,3% 19,0% 74,6% 

Criatividade e Inovação 

Minha chefia possui capacidade criativa 

ou inovadora no trabalho 
14,3% 9,5% 17,5% 41,3% 17,5% 

Minha chefia possui capacidade criativa 

ou inovadora no trabalho que gerem a 

otimização nos processos e formas de 

trabalho 

11,1% 17,5% 14,3% 38,1% 19,0% 

Minha chefia não possui capacidade 

criativa ou inovadora 
30,2% 25,4% 19,0% 17,5% 7,9% 

Capacitação e desenvolvimento profissional 

Minha chefia busca se qualificar e 

aprimorar-se profissionalmente na sua 

área de atuação 

7,9% 4,8% 15,9% 33,3% 38,1% 

Minha chefia não busca se qualificar e 

aprimorar-se profissionalmente na sua 

área de atuação 

46,0% 23,8% 12,7% 9,5% 7,9% 

Capacitação e desenvolvimento profissional da equipe 

Minha chefia percebe as necessidades de 

capacitação da equipe de trabalho 
6,3% 15,9% 4,8% 49,2% 23,8% 

Minha chefia propõe a capacitação e 

desenvolvimento da equipe de trabalho 
12,7% 15,9% 7,9% 30,2% 33,3% 

Minha chefia não dá atenção às 

necessidades de capacitação e 

desenvolvimento da equipe de trabalho 

41,3% 33,3% 3,2% 14,3% 7,9% 

Adaptabilidade 

Minha chefia possui capacidade de 

adaptar-se às mudanças nas rotinas 

organizacionais 

0,0% 14,3% 17,5% 42,9% 25,4% 

Minha chefia é resistente a mudanças nas 

rotinas organizacionais 
33,3% 27,0% 19,0% 15,9% 4,8% 

Desempenho geral 

Analisando as afirmativas anteriores, 

avalio que um desempenho organizacional 

satisfatório passa, necessariamente, pela 

devida capacitação gerencial dos seus 

gestores 

3,2% 0,0% 3,2% 12,7% 81,0% 

Analisando os itens anteriores avalio que a 

organização onde atuo profissionalmente 

possui um quadro de gestores devidamente 

capacitados para a prática da gestão 

27,0% 36,5% 4,8% 25,4% 6,3% 
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Analisando os itens anteriores avalio que a 

organização onde atuo profissionalmente 

promove o desenvolvimento de 

competências gerenciais aos servidores 

nomeados para cargos de gestão 

38,1% 28,6% 6,3% 20,6% 6,3% 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Com base nos dados levantados na Tabela 1, algumas considerações podem ser 

destacadas a respeito da percepção dos servidores em relação ao comportamento de seus 

gestores no ambiente profissional. 

De maneira sintética, pode-se afirmar que as informações coletadas demonstram relativa 

compreensão por parte dos servidores de que seus gestores não apresentam dificuldades em 

lidar com aspectos éticos. Tampouco se mostram descompromissados com o trabalho. Pelo 

contrário, os servidores acreditam que os gestores atuam com respeito ao próximo e com zelo 

ao bem público, mantendo-se, ainda, disponíveis para ouvir e discutir situações do dia-a-dia de 

trabalho com os servidores, sendo cordiais no relacionamento interpessoal para que o ambiente 

de trabalho se mantenha minimamente agradável. 

O cenário acima caracteriza, em sua maior parte, o contexto organizacional no IF 

Sudeste MG. Pode-se perceber que o caráter político presente na organização para escolha dos 

dirigentes máximos e também o aspecto da legalidade que cerca todo o serviço público se 

refletem na prática organizacional à medida que itens como cordialidade, ética, 

comprometimento, zelo e disponibilidade para ouvir não são obstáculos ao desempenho 

gerencial, afinal, processos eleitorais e regramentos legais direcionam os comportamentos para 

as percepções destacadas. 

Em oposição ao exposto, outros aspectos levantados demonstraram um viés diferente 

dos gestores no IF Sudeste MG, com claras deficiências em termos gerenciais, mas passíveis 

de correção ou minimização a partir de ações pontuais. 

Se por um lado os gestores se mostram solícitos a ouvir seus servidores, não se pode 

concluir o mesmo sobre a capacidade de transformação dessas informações absorvidas em 

ações efetivas no dia-a-dia de trabalho. Essa dificuldade de colocar em práticas novidades e 

soluções organizacionais tende a ser fruto de deficiências técnicas na utilização de determinadas 

ferramentas de planejamento e gestão que possam auxiliar o gestor, independente do assunto 

abordado; ou mesmo uma dificuldade de comunicar aquilo que se pretende, de forma que o 

servidor possa, inclusive, ser capaz de rever suas percepções a partir de uma informação 

comunicada de forma clara, objetiva e estratégica. 
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Em suma, as afirmativas dos servidores denotam certa deficiência organizacional 

quanto à capacidade de se colocar em prática ações mais objetivas, que envolvam a efetiva 

busca por resolução de conflitos entre servidores, e não apenas a escuta dos problemas; ou que 

envolvam uma comunicação organizacional mais estratégica, voltada para os objetivos 

planejados estrategicamente, e não apenas para uma comunicação por pura formalidade.  

Essas situações, aliadas a um desempenho geral dos gestores apurados a partir dos três 

prismas do último item da Tabela 1 denotam, assim, a importância e necessidade de promoção 

da competência gerencial aos gestores investidos em funções gerencias no IF Sudeste MG. É 

nessa perspectiva que esta pesquisa busca se inserir, ao propor um artefato organizacional que 

possibilite o desenvolvimento das competências gerenciais básicas a partir da carência 

verificada com o levantamento dos dados. 

 

7.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS ATRAVÉS DE ENTREVISTAS 

 

Conforme apontado no Capítulo 4, para obtenção de informações mais detalhadas 

acerca da função gerencial dentro do IF Sudeste MG, foi utilizada a técnica de entrevistas 

semiestruturadas com os gestores.   

A análise dessas informações se deu com base na técnica de análise de conteúdo, pois 

provê suporte adequado aos pesquisadores que pretendem desenvolver estudos no campo da 

Administração a partir de uma abordagem analítica crítica e reflexiva, com um objetivo 

complementar a utilização de outras técnicas, como o questionário (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011).  

Uma análise de conteúdo concentra-se basicamente em três etapas: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados. A primeira etapa, de pré-análise, pode ser 

identificada como uma fase de organização, através de uma leitura flutuante dos documentos 

que serão analisados (BARDIN, 2011). Em se tratando de entrevistas, é o momento de 

consolidação do corpus da pesquisa a partir de suas transcrições. 

Realizadas as transcrições, passou-se à segunda etapa, onde o material obtido com as 

entrevistas passou a ser explorado de modo a se alcançar a compreensão do texto transcrito. 

Para tanto, buscou-se categorizar expressões consideradas significativas ao objeto da pesquisa, 

reduzindo-se o texto nessas expressões, a partir de uma leitura individualizada e exaustiva para 

captação das principais ideias dos entrevistados.  

Conforme Bardin (2011) as categorias devem possuir certas qualidades como: exclusão 

mútua, onde cada elemento só pode existir em uma categoria; homogeneidade, em que para 
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definir uma categoria, é preciso haver só uma dimensão na análise, pois, se existem diferentes 

níveis de análise, estes devem ser separados em diferentes categorias; pertinência, onde as 

categorias devem dizer respeito às intenções do investigador e aos objetivos da pesquisa; além 

de objetividade, de modo que não haja distorções devido à subjetividade dos analistas. 

Para atender ao propósito da pesquisa, de construção de um artefato que possa gerar 

competências gerenciais básicas aos gestores do IF Sudeste MG, estabeleceu-se três categorias 

de análise representativas da expressão do sujeito da pesquisa, isto é, baseadas na fala dos 

entrevistados e codificadas posteriormente em blocos de textos (verbalizações) que se 

associavam, por afinidade conceitual, a temas definidos com base em tais verbalizações, 

conforme Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Quadro matricial das categorias de análise 

CATEGORIA 1: RESPONSABILIDADES DE UM GESTOR 

Pontos de convergência a partir do questionamento de quais seriam as principais 

responsabilidades de um gestor no IF Sudeste MG, levando-se em consideração suas 

características organizacionais.  

Temas Verbalizações associadas 

Pessoas 

E1: Mais do que o conhecimento técnico, ele tem que saber gerir pessoas 

(...) tentar motivar. 

E5: O grande desafio é o gestor saber lidar com pessoas. 

E6: A gestão de pessoas. 

E7: Incentivar o servidor. 

E8: Por lidar com pessoas, a gestão delas é das principais 

responsabilidades. 

E10: A gestão das equipes é fundamental. 

E13: Fazer a gestão das equipes, liderar. 

E14: Trabalhar o sentido comportamental é a base pra desempenhos 

satisfatórios de uma equipe. 

E19: Fazer uma boa gestão das pessoas, que seja motivadora. 

Função Pública 

E4: Trabalhar suas ações para o crescimento da instituição, dada a 

responsabilidade social que temos. 

E9: Mais importante é saber que estamos lidando com a coisa pública, 

fazendo para a sociedade. 

E17: Devolver algo pra sociedade, essa é nossa função. É isso que ela 

espera de um gestor público. 

Planejamento 

Estratégico 

E2: Conhecimento do todo da instituição (...) saber um pouco sobre todas 

as áreas. 

E3: Ficar apagando os incêndios do dia-a-dia atrapalha muito o papel do 

gerenciamento (...) tem que ter alinhamento com a necessidade estratégicas 

da instituição 

E10: Realizar o planejamento, principalmente. 

E11: Se não planejar e otimizar, a instituição vai ficar para trás. 

E12: Planejamento é básico, atuar de acordo com as diretrizes da 

instituição. 

E16: Atingir os objetivos estratégicos traçados. 

E20: Fazer com que a equipe entregue os resultados pactuados. 

CATEGORIA 2: TEMAS BASILARES INERENTES À ROTINA GERENCIAL 
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Pontos de convergência a partir do questionamento de quais temas não poderiam deixar de 

compor um Programa de Formação Gerencial no IF Sudeste MG, levando-se em consideração 

suas características organizacionais.  

Temas Verbalizações associadas 

Pessoas 

E1: Desenvolver lideranças eu consigo pensar agora. 

E2: Liderança é importantíssima. 

E3: Acho que a questão da gestão das pessoas, dos conflitos também é 

relevante, mas num menor nível se comparado à gestão de projetos e a 

questão do planejamento, por exemplo. 

E4: Na parte comportamental, as grandes corporações, num ambiente 

altamente competitivo, eles têm preocupação muito grande com formação 

de lideranças, porque nós não teríamos? 

E8: Por fim, tem que saber organizar as relações humanas, às vezes você 

muda um funcionário de setor e ele piora ou vice-versa, o gestor de ter essa 

capacidade. 

E11: Essa parte de relação entre as pessoas é muito importante. Resolução 

de conflitos. A gente precisa saber lidar com os outros melhor porque 

reflete lá na frente. 

E14: Aspectos cognitivos, normalmente não se dá atenção a isso, mas pra 

gestores são tópicos básico, como resolução de conflitos, formação de 

lideranças, e por aí vai. 

E15: O gestor precisa ter boa noção de como motivar sua equipe. 

E17: Penso que resolução de conflitos.  

E18: Liderança (...) nessa linha. 

E19: Acho que motivação, nessa parte de pessoal. 

E20: Acredito que motivação de servidores. 

Finanças Públicas 

E3: Outra coisa é a parte financeira, porque a gestão fica a cargo da Pró-

Reitoria de Administração e os projetos acabam sendo prejudicados. 

E6: Visão geral e ampla sobre orçamento e finanças. 

E8: A parte financeira e orçamentária é importante. 

E11: Essa parte de orçamento é básico. 

Compras Públicas 

E4: As aquisições, compras é básico. 

E6: Visão geral e ampla de licitações. 

E8: A licitação é fundamental, porque tudo tem de ser licitado. 

E10: Licitação sem dúvida. 

E11: Essa parte de comprar é básico. 

E12: Noção de contratações é básico também. 

E13: Toda a temática da parte de licitação precisa ser conhecida não apenas 

pelo pessoal da área. 

Comunicação 

E4: Acho que a capacidade de comunicação do gestor é fundamental, aliás, 

bem importante. 

E9: A comunicação é essencial pro gestor. 

E16: Comunicação é essencial. Sem ela, quando se é gestor, tudo fica mais 

difícil. 

E17: Como o gestor pode trabalhar melhor a comunicação. 

E20: Acrescentaria a capacidade de comunicação. Um gestor que sabe se 

expressar, consegue motivar melhor os servidores a atingirem aquilo que se 

propõe. 

Planejamento 

Estratégico 

E1: Gestão estratégica. 

E2: A gente tem gestores que são professores as vezes de história, 

engenharia, que não têm a mínima noção de planejamento e gestão 

administrativa e são eles que vão depois ocupar vários cargos. 
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E3: Bom, acho que gestão por projetos e planejamento estratégico e 

gerenciamento de projetos é o principal. 

E5: As questões de planejamento estratégico têm de estar como um livro de 

bolso de todo gestor, do mais alto ao mais baixo escalão, porque ele é 

fundamental pra se atingir a missão. 

E10: Acho que ter conhecimento sobre o planejamento é fundamental. 

E12: Acho que atuação com foco em objetivos claros e definidos pela 

gestão. 

E18: Foco nos objetivos institucionais e coisas mais nessa área. 

E20: Acredito que planejamento estratégico. 

Conhecimento 

Organizacional 

E5: O primeiro ponto é conhecer a nossa instituição. 

E6: Pra se evitar a tentativa e erro, de pronto, conhecimento de 

Administração Pública e do IF. 

E8: Conhecer a instituição também é básico, o organograma pelo menos. 

E11: Tem que conhecer o Instituto, a história, a realidade atual. 

E19: Acho que é importante ter ao menos uma noção da instituição. Se tem 

muito gestor que não conhece a instituição, imagina a maioria dos demais 

servidores. 

CATEGORIA 3: TEMAS CRÍTICOS INERENTES À ROTINA GERENCIAL 

Pontos de convergência a partir do questionamento de quais são os temas técnicos e 

comportamentais mais críticos/sensíveis na rotina dos gestores.  

Temas Verbalizações associadas 

Pessoas 

E1: Eu penso que o gestor tem muita responsabilidade no clima 

organizacional, o clima afeta todo o trabalho. 

E2: Interpretação da legislação de pessoal porque cada um tem a sua, esse é 

o maior desafio. 

E3: O servidor entra na administração pública com algumas expectativas e 

elas não se concretizam. É difícil motivar e essas questões atrapalham com 

certeza a produtividade. 

E4: O gerenciamento de pessoas é diferente no setor público, pois tem-se 

uma questão legal, ou seja, a gente precisa conhecer as atribuições dos 

cargos. O gestor tem que ter parceiros, e não mandar pra alguém obedecer, 

isso não funciona em lugar nenhum, ainda mais no serviço público, cabe a 

ele desenvolver uma boa rede de relacionamento. 

E5: Necessitamos de uma gestão de pessoas mais inovadora.  

E6: Acho que conflitos e lideranças são as mais relevantes. 

E7: Acho que motivar o servidor é o mais difícil. 

E9: Sensibilizar os servidores é o mais difícil. 

E14: Conflitos entre servidores. 

E15: A motivação dos servidores. 

E14: Resolver os conflitos entre servidores. 

E16: Acho que liderança é uma questão relevante. 

E18: Não somos líderes, então é difícil conseguir certas transformações 

E19: Não sei, acho que lidar com a desmotivação é muito difícil. 

E20: Motivar, porque nós temos, na pior das hipóteses, um retorno 

financeiro, mas a equipe normalmente não. 

Finanças Públicas 

E1: Diretores de todas as áreas precisam saber sobre orçamento. 

E6: Ter noções de orçamento perpassa por todas as demais áreas da 

instituição. 

E11: Todo mundo tinha que saber um pouco de orçamento. 

Comunicação 
E9: A capacidade de interlocução entre as diversas áreas é muito 

importante. 

Compras Públicas 
E4: A parte de aquisições de equipamentos e insumos, que envolve a 

contratação em si. 
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E6: Bem, a área de licitações perpassa por todas as demais áreas da 

instituição. 

E8: Licitação é um caos, são tantas variáveis. 

E11: Todo mundo tinha que saber um pouco de licitação.  

Planejamento  

E3: O sistema integrado de gestão utilizado pela instituição é o maior 

desafio. 

E4: Tem que haver planejamento estratégico atrelado as aquisições da 

instituição, por exemplo. Saber qual o direcionamento da instituição pras 

diversas áreas. 

E5: A gente precisa pensar em investir na qualidade e melhoria dos 

servidores, mas pra uma finalidade e missão institucional. 

E9: Sensibilizar os servidores para atingir algo maior é o mais difícil. 

E10: Definir as prioridades, as estratégias do Instituto, também é bem 

complicado. 

E12: Trabalhar de uma maneira que todos busquem os objetivos comuns à 

Instituição é um grande ponto crítico. 

E18: Falta de foco nos objetivos estratégicos. 

E19: Foca-se muito no dia-a-dia e olha-se pouco pro futuro. Faz-se muito, 

mas planeja-se pouco. 

E20: Difícil fazer todos pensarem e atuarem de uma maneira mais 

uniforme. Cada um acaba trabalhando conforme suas convicções, não há 

um objetivo claro e comum. 

Conhecimento 

Organizacional 

E4: Qualquer instrumento de ingresso ou manutenção, por exemplo, é bem 

complexo. Edital, chamada é um desafio técnico. Constroem esses 

instrumentos sem conhecer as implicações. A gente tem pouca informação 

jurídica pra construir esses documentos. 

E5: Muitos que atuam aqui não conhecem a dinâmica de funcionamento do 

Instituto. 

E9: A gente tem grande dificuldade de ajustar e unificar procedimentos. 

E10: Acho que os procedimentos internos pouco definidos. 

E13: A padronização das ações para toda a instituição 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na terceira etapa do processo de análise de conteúdo, aquela destinada ao tratamento 

dos resultados, buscou-se tornar significativos e válidos os resultados brutos apontados nas 

entrevistas. Segundo Bardin (2011), o tratamento dos resultados subdivide-se em dois 

processos: a inferência e a interpretação. A primeira se estabeleceu como um instrumento 

indutor, caracterizada nesta pesquisa pelo roteiro de perguntas adotado nas entrevistas, vide 

Apêndice II. Já na interpretação dos resultados, busca-se confrontar os achados das entrevistas 

com os respectivos e correlatos marcos teóricos. 

Nesse sentido, os dados obtidos com as entrevistas associadas à categoria de análise 1 

- responsabilidades de um gestor foram agrupados em três temas: pessoas, função pública e 

planejamento estratégico. Dentre as 20 entrevistas realizadas, em nove delas, os entrevistados 

apontaram assuntos pertinentes à gestão das pessoas como responsabilidades intrínsecas à 

função gerencial. 
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Esse entendimento de quase metade dos entrevistados ganha respaldo nas palavras de 

Libâneo (2003), que enfatiza que um gestor escolar deve coordenar, mobilizar, motivar, liderar 

e delegar responsabilidade aos membros da equipe, além de acompanhar o desenvolvimento 

das ações, prestar contas e por fim submeter à apreciação da equipe o desenvolvimento das 

decisões tomadas coletivamente. 

Mesmo que um gestor possua inúmeras atribuições, não deve esquecer que uma 

organização é composta por pessoas, com funções diversas, níveis culturais e intelectuais 

diversos, aptas a receber estímulos dos mais variados para realização das suas atividades, 

mesmo que essas atividades sejam pré-determinadas por aspectos legais e normativos, como no 

caso da Administração Pública. 

Essa percepção pode ser observada nos trechos das entrevistas abaixo relacionadas às 

principais responsabilidades de um gestor: 

“Mais do que o conhecimento técnico, ele (gestor) tem que saber gerir pessoas, tem 

que desenvolver nele uma certa liderança, passar muita segurança pra equipe(...) 

ENTREVISTADO 1 

“(...) o grande desafio é o gestor saber lidar com pessoas e formarmos lideranças, 

porque a administração pública tem suas peculiaridades, pois você pode ter 

conhecimento técnico e experiência, mas se você não entender que precisa gerir 

pessoas (...) isso é o grande desafio da administração pública” ENTREVISTADO 5 

“A primeira coisa (responsabilidade) é a questão de recursos humanos, relações 

pessoais, a gente não tá habilitado, não sabe lidar com isso.” ENTREVISTADO 8 

“Conseguir fazer a gestão das pessoas, considerando suas particularidades, pra mim 

é o mais difícil, e também o mais importante.” ENTREVISTADO 14 

A segunda temática mais apontada pelos entrevistados relacionou-se com aspectos de 

planejamento e estratégias organizacionais. De fato, o tema possui grande relevância à medida 

que todas as atividades dentro de uma organização precisam estar alinhadas com a buscado 

objetivo organizacional comum. Para tanto, um planejamento estratégico estruturado depende 

da capacidade de planejar e percebe-se que o hábito de planejar está intimamente ligado ao 

perfil de cada gestor. (OLIVEIRA, 2010) 

As principais responsabilidades de um gestor, para sete dos 20 entrevistados, 

relacionam-se à capacidade de planejar estrategicamente suas ações: 

“(...) ficar apagando os incêndios do dia-a-dia atrapalha muito o papel do 

gerenciamento, tem que ter alinhamento com as necessidades estratégicas da 

instituição e não aquela coisa de realizar projetos que caiam de para quedas pra 

atender um ou outro.” ENTREVISTADO 3 

“(...) a gente (gestores) faz e tem que fazer a coordenação da equipe, mas 

planejamento principalmente, é a principal responsabilidade pra mim” 

ENTREVISTADO 10 
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“O mundo tá mudado, se não planejar e otimizar as coisas vai (o IF Sudeste MG)  

ficar pra trás.” ENTREVISTADO 11 

“Eu acho que (a principal responsabilidade do gestor) é o planejamento estratégico, 

com foco nos objetivos.” ENTREVISTADO 12 

“(...) atingir os objetivos traçados, os estratégicos principalmente é o principal. 

ENTREVISTADO 16 

Interessante ressaltar um dos entrevistados que conseguiu conjugar, em uma 

verbalização, os dois temas acima tratados, a responsabilidade dos gestores com as pessoas e 

também com o planejamento:  

“Importante fazer com que a equipe entregue os resultados pactuados (...) fazer uma 

boa gestão das pessoas, motivadora, mas pra atingirem os objetivos da instituição. ” 

ENTREVISTADO 19 

 Por fim, o tema “função pública” aparece como o terceiro mais evidenciado pelos 

entrevistados quanto o assunto são as principais responsabilidades do gestor. Entende-se por 

função pública, para efeitos dessa pesquisa, a função social do órgão objeto da pesquisa, sua 

interação com a sociedade, dado o caráter de prestador de serviços educacionais públicos. 

Instituições públicas diferem das empresas privadas, principalmente, quanto aos 

objetivos e limitações a que estão sujeitas e da liberdade de ação que desfrutam os gestores. 

Enquanto nas organizações privadas impera a vontade dos administradores e os seus objetivos 

podem ser reduzidos a uma única dimensão como a financeira ou lucro, no setor público impera 

o fim, e a vontade do administrador é limitada por um conjunto rigoroso e rígido de normas. O 

gestor público deve se orientar, fundamentalmente, na direção do atendimento ao bem comum, 

dele não se desviando ou afastando. (ABRANTES, 2004) 

Dentre os 20 entrevistados, três acreditam que o cumprimento da finalidade pública é 

uma das principais responsabilidades de um gestor público, como pode ser verificado no recorte 

abaixo: 

“(...) a gente deve levar pra uma visão mais ampla (...) entender sua missão e 

trabalhar suas ações para o crescimento da instituição pública que é, dada a 

responsabilidade social que temos.” ENTREVISTADO 4 

“ A primeira coisa é que estamos lidando com a coisa pública, fazendo para a 

sociedade, ter responsabilidade e fazer uma análise crítica, pensar no retorno pra 

sociedade é muito importante.” ENTREVISTADO 9 

“Tem que devolver algo pra sociedade, essa é nossa função, é isso que ela espera de 

um gestor público.” ENTREVISTADO 17 

A segunda categoria de análise trata dos aspectos basilares, fundamentais e 

imprescindíveis ao universo do gestor no IF Sudeste MG, sob a ótica dos entrevistados e a 

partir da pergunta de quais temas não poderiam deixar de compor um Programa de Formação 
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Gerencial no âmbito do IF Sudeste MG, levando-se em consideração suas características 

organizacionais. 

Considerando que os entrevistados estavam aptos a apontar aspectos técnicos e 

comportamentais, optou-se por codificar as verbalizações em seis temas – pessoas, finanças 

públicas, compras públicas, comunicação, planejamento estratégico e administração/gestão –a 

partir da afinidade temática do que foi dito nas entrevistas. 

O tema “pessoas” foi eleito por doze, dos 20 entrevistados, como um ponto crucial e 

necessário na capacitação dos gestores. Nesse universo, aspectos de liderança, gestão de 

conflitos, relacionamento interpessoal e motivação foram os abordados. 

A capacidade de liderança é uma situação de inter-relação entre a quantidade de 

orientação e direcionamento que o líder oferece, a quantidade de apoio sócio emocional dado 

pelo líder e o nível de maturidade dos subordinados no desempenho de uma tarefa, função ou 

objetivo específico (HERSEY; BLANCHARD, 1986). Em outras palavras, e resumidamente, 

é a capacidade de exercer influência (BERGAMINI, 2009). 

Segundo os entrevistados, ao serem perguntados sobre um ponto relevante e essencial 

que não poderia deixar de compor uma capacitação gerencial, parte das respostas foram:  

“Desenvolver lideranças eu consigo pensar agora, de pronto!” ENTREVISTADO 1 

“Liderança é importantíssima (...)”ENTREVISTADO 2 

“Na parte comportamental, as grandes corporações, num ambiente altamente 

competitivo, eles têm preocupação muito grande com formação de lideranças e 

sucessores, porque nós não teríamos?” ENTREVISTADO 4 

“(...) essa parte de relação entre as pessoas é muito importante, (pausa) resolução 

de conflitos. Até teve uma palestra aqui ano passado, foi muito bom, mas foi uma 

palestra rápida. Isso tem que ter num curso pra capacitar o gestor, a gente precisa 

saber lidar com os outros melhor, com esses conflitos, porque reflete lá na frente”. 

ENTREVISTADO 11 

“Aspectos cognitivos, normalmente não se dá atenção a isso, mas pra gestores são 

tópicos básicos, como resolução de conflitos e formação de lideranças.” 

ENTREVISTADO 14 

“Penso que a gestão dos conflitos internos. Termos (gestores) uma noção de como 

trabalhar melhor isso seria de grande ajuda.” ENTREVISTADO 17 

“Importante a liderança, com foco nos objetivos institucionais, é isso (...) nessa 

linha.” ENTREVISTADO 18 

 Percebe-se a partir das entrevistas que, assim como a capacidade de liderança, o 

gerenciamento dos conflitos internos existentes deve ser abordado num contexto de 

capacitação. Conforme Elias et al. (2013), o papel do gestor público na mediação e gestão do 

conflito tem grande relevância, uma vez que cabe a ele identificar e conduzir as situações de 

conflito dentro da organização. Ele precisa ser um participante habilidoso no processo de 
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mediação do conflito. O gestor, via de regra, pode interferir para modificar percepções, 

comportamentos e estruturas de maneira a ajudar a redefinir ou redirecionar conflitos que 

sirvam a fins construtivos. A capacidade emocional do gestor, assim como sua capacidade de 

administrar e gerir as situações de conflitos, é determinada por suas habilidades individuais e 

sua capacidade de influenciar os membros de sua equipe de trabalho. 

 O segundo tema mais lembrado pelos entrevistados como sendo essencial para que os 

gestores se capacitem é o relacionado ao planejamento estratégico, sendo citado por oito dos 

20 entrevistados. 

 De fato, o tema é de extrema relevância dentro das organizações, e em se tratando de 

organizações públicas de ensino, além de relevante, é também relativamente novo. Há duas 

razões que diferenciam o planejamento estratégico de uma organização privada e uma pública 

de ensino. A primeira delas está relacionada à natureza de prestadora de serviços dos órgãos 

públicos, quais podem influenciar na aplicabilidade e efetividade dos resultados decorrentes de 

práticas essencialmente racionais como observado na esfera privada. A segunda razão diz 

respeito ao amadorismo gerencial evidenciado em organizações públicas acadêmicas, 

considerando-se que os cargos de gestão geralmente são ocupados por acadêmicos, os quais, 

nem sempre são escolhidos por sua experiência nestas atividades. (PASCUCI, et al., 2013) 

 Recortes das verbalizações dos entrevistados acerca do tema podem ser conferidas a 

seguir:       

“(...) a gente tem gestores que são professores as vezes de história, engenharia, que 

não têm a mínima noção de planejamento e gestão administrativa e são eles que vão 

depois ocupar vários cargos.” ENTREVISTADO 2 

“As questões de planejamento estratégico têm de estar como um livro de bolso de 

todo gestor, do mais alto ao mais baixo escalão, porque ele é fundamental pra gente 

atingir a missão institucional.” ENTREVISTADO 5 

“Pra mim, tem que atuar (o gestor) com foco em objetivos claros e definidos pela alta 

gestão.” ENTREVISTADO 12 

 A importância de o gestor conhecer, ainda que forma básica, aspectos de compras 

públicas e finanças públicas foram mencionados, respectivamente, por sete e quatro 

entrevistados, que afirmaram serem esses temas basilares no universo de conhecimento dos 

gestores no IF Sudeste MG, como pode ser verificado em alguns trechos das entrevistas, abaixo:

      

“(...) as aquisições, compras é básico, tem que conhecer.” ENTREVISTADO 4 

“(...) o gestor de todas as áreas tem que ter uma visão geral e ampla de licitações, 

orçamento e finanças, que possa dar um norte pra ele.” ENTREVISTADO 6 
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“(...) a licitação é fundamental. Todo servidor público, e  gestor mais ainda, tem de 

ter noção de licitação, conhecimento básico, porque tudo tem de ser licitado, a gente 

é refém de licitação.” ENTREVISTADO 8 

“(...) essas partes de compras, orçamento, isso é básico, tem que ter ao menos 

noção.” ENTREVISTADO 11 

“Toda a temática da parte de licitação precisa ser conhecida não apenas pelo gestor 

da área.” ENTREVISTADO 13 

 Os outros dois temas apontados por metade dos 20 entrevistados, como essenciais num 

contexto de capacitação gerencial são a capacidade de comunicação que o gestor deve possuir 

e o conhecimento da organização pesquisada. 

Para Robbins (2009), idealizar uma comunicação perfeita não é viável, no entanto, 

evidências apontam que há uma relação positiva entre a produtividade dos trabalhadores e uma 

comunicação eficaz (que inclui fatores como percepção de confiabilidade, percepção de 

acuracidade, desejo de interação, receptividade dos dirigentes e requisitos de informação 

ascendente). É através da escuta eficaz e da utilização do feedback que a comunicação pode se 

tornar, deveras, eficaz. 

Em um de seus estudos, Moraes e Corrêa (2008) buscaram identificar as competências 

comunicativas dos gestores que mobilizam suas equipes no sentido de atingir os resultados 

esperados pela organização pesquisada, e constataram que os coordenadores das equipes se 

comunicavam de forma relativamente eficaz, mas o seu processo comunicativo era centrado 

nas tarefas e nos processos, ou seja, nos níveis operacionais e táticos da gestão. Entretanto, os 

gerentes nem se comunicavam satisfatoriamente nestes níveis, nem focalizavam as dimensões 

estratégicas da organização, evidenciando a necessidade de desenvolvimento de competências 

por parte dos dirigentes. 

Abaixo, algumas verbalizações dos entrevistados que convergem para o entendimento 

da importância da capacidade de comunicação dos gestores: 

“(...) acho que encorajar o servidor e o gestor a se expressarem e encorajar o gestor 

a ouvir o servidor é importante pra se evitar que as coisas cheguem em níveis não 

reconciliáveis e aí a capacidade de comunicação do gestor é fundamental, aliás, bem 

importante.” ENTREVISTADO 4 

“A capacidade de comunicação é essencial, sem ela, quando se é gestor, tudo fica 

mais difícil.” ENTREVISTADO 16 

“(...) acrescentaria a capacidade de comunicação. Um gestor que sabe se expressar 

consegue motivar melhor os servidores a atingirem aquilo que se propõem.” 

ENTREVISTADO 20 

 Finalizando os temas que, sob a percepção dos entrevistados, são basilares para o 

desenvolvimento de competências gerenciais, tem-se o devido conhecimento, pelos gestores, 
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do IF Sudeste MG enquanto organização pública, assim verbalizadas pelos respondentes da 

entrevista: 

“(...) o primeiro ponto (que uma capacitação gerencial deve conter) é conhecer a 

nossa instituição, sua carga histórica, o impacto dela na sociedade, qual o papel 

dessa instituição em termos regionais, a formação cidadã desses nossos alunos, qual 

a participação desses alunos pro setor produtivo, ou seja, entender qual é a missão 

da instituição, e os gestores tem de ter isso muito bem aderido a sua rotina de 

atuação, pra que o gestor não caminhe prum lado contrário ao da instituição.” 

ENTREVISTADO 5 

“(...) conhecer a instituição também é básico, o organograma, isso é o mínimo e às 

vezes nem isso a gente tem.” ENTREVISTADO 8 

“(...) tem que ser voltado (a capacitação gerencial) pra nossa realidade também, não 

adianta muito esses cursos prontos porque eles não conhecem a gente e a gente não 

dispões de recurso pra capacitar todo mundo. Tem que  conhecer o Instituto, a 

história, a realidade atual.” ENTREVISTADO 11 

“(...) acho que é importante (o gestor) ter ao menos uma noção da instituição. Tem 

muito gestor que não conhece a instituição, imagina a maioria dos servidores.” 

ENTREVISTADO 19 

 Corroborando as percepções acima, Pereira (2013), afirma que o conhecimento da 

organização pode ser considerado como a base do seu knowhow e do seu modus operandi, 

gerando, assim, as bases de suas práticas. O entendimento sobre memória organizacional como 

um elemento essencial na formação de identidades individuais e coletivas deve ser estendido, 

forjando e enriquecendo culturas organizacionais a partir do compartilhamento de valores e 

paradigmas e, dessa forma, contribuindo para a ampliação do conhecimento organizacional e 

de sua memória. 

 Em complemento à categoria de análise 2, onde os entrevistados puderam expressar-se 

sobre os assuntos que, segundo os mesmos, não poderiam ficar de fora de um contexto de 

capacitação gerencial, a categoria de análise 3 teve por objetivo identificar os pontos, técnicos 

e comportamentais, considerados críticos em suas rotinas gerenciais. 

 Novamente, as verbalizações convergiram para os aspectos já identificados em outros 

momentos da entrevista, e cada nova entrevista, os temas associados às pessoas, ao 

planejamento, às finanças, às compras governamentais, à capacidade de comunicação e ao 

conhecimento organizacional eram reafirmados, evidenciando a saturação teórica nesta 

pesquisa qualitativa. 

 De toda forma, importante e relevante atentar para o fato de que quinze dos 20 

entrevistados, isto é, 75% dos gestores respondentes afirmaram que os aspectos relacionados à 

gestão das pessoas eram os mais críticos. Nesse momento, uma reflexão deve ser feita, não 

apenas pelo fato desse percentual ser muito expressivo, mas também porque nem todos os 

gestores que afirmaram ser esse um ponto crítico, apontaram que a temática “gestão das 
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pessoas” deveria, necessariamente, compor um programa de capacitação gerencial. Apenas 

60% percebem essa relevância, ou seja, 15% dos gestores entrevistados, apesar de se depararem 

diariamente com dificuldades em gerir as pessoas e suas inter-relações, não mencionaram ser 

esse um tema basilar na construção de competências gerenciais básicas. 

 Novamente, a temática relacionada ao planejamento estratégico aparece como segundo 

ponto mais evidenciado, onde nove dos 20 entrevistados apontaram ser esse um dos temas mais 

críticos no dia-a-dia organizacional. Organizacionalmente, a falta de uma cultura voltada aos 

aspectos de cumprimento de metas e resultados, ou mesmo de eficiência administrativa, tem 

sido cada vez mais latente no âmbito da organização pesquisada e perceptível pelos gestores: 

“Planejamento é um problema. Tem que haver planejamento estratégico atrelado as 

aquisições da instituição, por exemplo. Saber qual o direcionamento da instituição 

pras diversas áreas. Você tem que saber se as suas ações estão atreladas aos objetivos 

macro da instituição.” ENTREVISTADO 4 

“Tem que trabalhar de uma maneira que todos busquem os objetivos comuns à 

Instituição, isso é um problema e isso é planejamento.” ENTREVISTADO 12 

“Foca-se muito no dia-a-dia e olha-se pouco pro futuro. Faz-se muito, mas planeja-

se pouco.” ENTREVISTADO 19 

Os temas associados às finanças públicas e compras públicas, mais uma vez foram 

apontados, agora como sendo críticos na organização pesquisada, do ponto de vista da atuação 

do gestor. 

A relevância das finanças públicas se dá, muito, pelo caráter de planejamento e 

transversalidade que o orçamento de um Estado ou Nação possui, e consequentemente, seus 

órgãos públicos. O planejamento orçamentário é sistemático onde há a criação de diretrizes, 

objetivos e metas, que devem ser aplicadas e interagidas, de modo que cada planejamento esteja 

em consonância com o projeto político nacional ou organizacional. (BARROSO, 2010) 

Os apontamentos dos entrevistados, abaixo, demonstram esse caráter crítico para alguns 

deles: 

“Diretores de todas as áreas precisam saber sobre orçamento, isso é crítico.” 

ENTREVISTADO 1 

“Acho que a parte de orçamento é o mais crítico, porque perpassa por todas as 

demais áreas da instituição.” ENTREVISTADO 6 

Com a temática de compras públicas não é diferente. Segundo Paim Terra (2018), 

entender e discutir as compras públicas a partir de um olhar sistêmico é fundamental. É preciso 

que a Administração Pública adote práticas e modelos que permitam utilizar as compras 

públicas de forma estratégica, dado seu caráter transversal e potencial dentro das organizações, 

perpassando por todas as áreas de um órgão público. O tema deve ser discutido e pesquisado 
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não apenas em relação aos instrumentos, normatização e operacionalização das compras 

públicas, mas sim tratando o tema de forma multidimensional, abordando todo o ciclo de 

compras públicas e buscando um ganho sistêmico e mais duradouro. 

Nesse sentido, as verbalizações a seguir, dos entrevistados, reforçam esse raciocínio: 

“Bem (...) a área de licitações perpassa por todas as demais áreas da instituição, 

então eu penso ser, mais do que crítica, ser também muito relevante.” 

ENTREVISTADO 6 

“Licitação é um caos, são tantas variáveis, não dá pra ficar no escuro.” 

ENTREVISTADO 8 

 Por fim, os aspectos relacionados à organização em si, seu funcionamento e o devido 

conhecimento da sua estrutura por parte dos gestores, é uma preocupação novamente apontada 

pelos entrevistados: 

“Muitos que atuam aqui não conhecem a dinâmica de funcionamento do Instituto.” 

ENTREVISTADO 5 

 Em estudo recente, Paranzini e Kanaane (2016), elucidam melhor essa relação, ao 

identificarem ser necessário que as organizações busquem não apenas conhecer seus 

funcionários, mas também é de grande relevância e oportuno que os funcionários, em seus 

diversos níveis hierárquicos, conheçam a organização na qual atuam, para que não haja uma 

reversão no comportamento destes em relação aos objetivos organizacionais, possibilitando, 

assim, um maior alinhamento entre as pessoas e própria organização. 

 De forma esquemática, a partir dos apontamentos dos respondentes do questionário e 

das entrevistas, os temas preferíveis ou considerados relevantes para composição de um 

programa de capacitação gerencial no IF Sudeste MG podem ser mais bem visualizados no 

Quadro 7, a seguir. 

  

Quadro 7 – Quadro Resumo 

ÁREAS DE RELEVÂNCIA EM UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL NO 

IF SUDESTE MG 

TEMAS SUBTEMAS 

Conhecimento Organizacional Sistemas, rotinas, organização e contexto do IF Sudeste MG 

Gestão de Pessoas Conflitos, liderança e motivação 

Planejamento Visão sistêmica e foco nos objetivos 

Finanças Públicas Orçamento 

Compras Públicas Licitações 

Comunicação Clareza e assertividade 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da realização das entrevistas com gestores do IF Sudeste MG, semiestruturadas, 

como já dito, através de um roteiro com perguntas que objetivavam extrair informações mais 
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detalhadas e complementares acerca dos conhecimentos básicos necessários ao desempenho da 

função gerencial, vários tópicos foram citados, convergindo-se para seis principais temas, 

conforme tabela acima. 

Dessa maneira, o objetivo de extração das temáticas consideradas relevantes foi 

atingido, levando-se em consideração a experiência e percepção daqueles que desempenham 

ou já desempenharam alguma atividade de gestão no IF Sudeste MG, identificando com clareza 

os assuntos e abordagens que mais encontravam dificuldade de conduzir, seja por 

desconhecimento técnico ou mesmo resistência pessoal.  

A definição de tais abordagens e assuntos foi possível a partir dos questionamentos de 

quais seriam as responsabilidades de um gestor; quais os pontos mais críticos na atuação desses 

gestores e, ainda, quais seriam os aspectos basilares na construção de competência gerencial 

dentro do IF Sudeste MG, com delineamento e conversão, posteriormente, para seis grandes 

temas, conforme Quadro 7. 

Ou seja, trata-se de uma identificação clara e direta, por parte dos gestores, dos gargalos 

e pontos críticos de atuação em suas rotinas enquanto dirigentes das mais variadas frentes 

organizacionais em um órgão público de ensino, evidenciando, assim, os subsídios para 

construção da proposta de um programa de capacitação gerencial no âmbito do IF Sudeste MG. 

8  PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL 

 

Considerando-se a natureza profissional do Programa de Pós-Graduação em 

Administração da UFF, que possibilita aos mestrandos, em seus trabalhos de conclusão, a 

construção de um artefato com utilidade prática nas organizações, e ainda, tendo esta pesquisa 

sido estruturada em marcos teóricos consolidados na literatura sobre o tema e também a partir 

da coleta de dados dentro da organização pesquisada, propõe-se, assim, a criação de um 

Programa de Capacitação Gerencial destinado à formação básica em nível gerencial dos 

gestores do IF Sudeste MG. 

Os níveis gerenciais encontrados no IF Sudeste MG e adotados nesta pesquisa são os 

cargos de direção (CD) e as funções gratificadas (FG) até o segundo nível, conforme explicitado 

nos procedimentos metodológicos.    
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Quadro 8 – Composição dos cargos gerenciais no IF Sudeste MG 

CÓDIGO OCUPANTE 

CD-01 Reitor s 

CD-02 Pró-Reitores e Diretores de Campus 

CD-03 Diretores Sistêmicos 

CD-04 Diretores e Coordenadores-Gerais 

FG-01 Coordenadores ou Chefes 

FG-02 Coordenadores ou Chefes 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 A partir da natureza dos cargos e funções, assim como o coletado nas respostas do 

questionário e entrevistas, e também na observação direta participante, julga-se que o impacto 

da implementação, apesar deste não ser o objetivo da pesquisa, de um Programa de Capacitação 

Gerencial no âmbito do IF Sudeste MG seria mais efetivo caso a capacitação fosse 

minimamente segmentada, com base nas atividades e responsabilidades dos gestores. 

 A trajetória do IF Sudeste MG nos seus dez anos de atividade demonstra que seus 

gestores são nomeados internamente para exercício das atribuições de gestão, a partir da 

deflagração de processo eleitoral tanto para Reitor quanto para Diretores de Campus, que 

nomeiam todos os demais gestores, não existindo mecanismos uniformes e contínuos para 

seleção de servidores interessados em ocupar os referidos cargos e funções. Assim, propõe-se 

que os servidores do IF Sudeste MG nomeados para o desempenho de cargos e funções de 

gestão possuam competências gerenciais mínimas que possibilitem um melhor desempenho de 

suas atividades. 

A proposta deste trabalho é que o programa de Capacitação Gerencial seja segmentado 

em dois grandes grupos: um grupo que englobe os ocupantes de CD-01, CD-02 e CD-03 com 

enfoque mais estratégico; além de outro grupo que englobe a CD-04, FG-01 e FG-02 com 

enfoque mais operacional. 

Os cargos de direção 01 e 02 abrangem o alto escalão organizacional, responsáveis por 

definir as políticas e diretrizes da organização como um todo, possuindo caráter fortemente 

estratégico. Os cargos de direção de nível 3, ocupados por diretores sistêmicos nos campi do IF 

Sudeste MG estão diretamente atrelados à formulação das políticas dentro das unidades 

acadêmicas do IF Sudeste MG. Enquanto as CD-01 e CD-02 possuem abrangência 

organizacional global, a CD-03, apesar de, na grande parte dos casos, possuir abrangência local 

(campi de atuação), compõe o núcleo estratégico dos campi, juntamente com seu respectivo 

diretor geral. Por esta razão, entende-se que um bloco de capacitação com caráter mais 

estratégico deva abranger os ocupantes dos cargos de direção 01 a 03. 
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Por outro lado, o cargo de direção de nível 04 apresenta características mais 

operacionais, se assemelhando, em muitos aspectos, às funções gratificadas. É bem verdade 

que, nem sempre, tal configuração reflete a realidade de determinado campus, seja pela escassez 

de cargos existente, pela dimensão e atuação do campus ou mesmo pelo caráter político. Em 

condições ideais e de igualdade, as funções gratificadas, representadas por chefes ou 

coordenadores de setores, se assemelham ao CD-04 à medida que desempenham atribuições 

menos estratégicas e mais operacionais. No entanto, apesar das características dos cargos e 

funções, e com base em diversos relatos dos entrevistados, a perspectiva estratégica não pode 

ser desconsiderada pelo médio ou baixo escalão, devendo ser, mesmo que em menor grau, 

objeto de desenvolvimentos por todos os gestores organizacionais.  

 Dessa maneira, propõe-se a estruturação da referida ação de capacitação gerencial no 

âmbito do IF Sudeste MG, conforme se segue: 

 

PROPOSTA PARA CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO IF SUDESTE MG 

 

1. Título: Programa de Formação Gerencial - curso 

 

2. Identificação: 

2.1. Organizador do curso: Diretoria de Gestão de Pessoas do IF Sudeste MG. 

2.2. Período de realização: a cada nova eleição de Reitor ou Diretor de Campus que 

acarrete mudança dos seus núcleos gerenciais. 

2.3. Características: Grupo I – ocupantes de CD-01, CD-02 e CD-03 

                                 Grupo II – ocupantes de CD-04, FG-01 e FG-02 

GRUPO 

I 

MÓDULO I – Conhecimento Organizacional 

FOCO 

ESTRATÉGICO 

MÓDULO II –Planejamento Estratégico 

MÓDULO III - Gestão de Pessoas 

MÓDULO IV – Comunicação 

MÓDULO V – Noções de Finanças Públicas 

MÓDULO VI – Noções de Compras Públicas 

GRUPO II 

MÓDULO I – Conhecimento Organizacional 

FOCO  

OPERACIONAL 
MÓDULO II –Planejamento Estratégico 

MÓDULO III - Gestão de Pessoas 
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2.4. Modalidade: Presencial 

2.5. Carga horária: 40 horas semanais 

2.6. Local: Reitoria ou Campus do IF Sudeste MG 

MÓDULO IV – Comunicação 

MÓDULO V – Noções de FinançasPúblicas 

MÓDULO VI – Noções de ComprasPúblicas 

 

3. Caracterização do Público-Alvo: 

3.1. Número de vagas: sob demanda 

3.2. Público-Alvo: Servidores que ocuparem Cargos de Direção dos níveis 01 ao 04 e 

FunçõesGratificadas dos níveis 01 e 02, envolvidos com a gestão de equipes, de processos 

e de materiais. 

 

4. Justificativa: 

Nas Instituições Federais de Ensino (IFEs), os servidores podem, ao longo de suas carreiras 

na instituição, assumer coordenações, chefias de departamento, diretorias sistêmicas, Pró-

Reitorias e, até chegar ao cargo de dirigente máximo, na Reitoria. No entanto, é fortemente 

presente o aspecto da rotatividade do exercício do cargo de gestão, dado seu caráter político 

e, em muitas situações, nem sempre o ocupante do cargo está preparado para o exercício da 

gestão. 

 

Frente à esta realidade, faz-se necessário aexistência de ações que habilitem a força de 

trabalho ativa para enfrentar adversidades com segurança e competência, possibilitando o 

desenvolvimento organizacional sem sobrecarga dos gestores a partir da aprendizagem por 

tentativa e erro. 

 

O desenvolvimento de competências gerenciais do servidor ocupante de cargo de direção ou 

função gratificada propiciará, ainda, a criação de um corpo de trabalhadores com maior 

capacidade técnica e visão sistêmica da organização. Acredita-se que o desenvolvimento de 

competências individuais em gestão, através desta capacitação, proporcionará um maior e 

melhor desenvolvimento das competências organizacionais. 

 

5. Objetivos do curso (gerais e específicos): 

5.1. Gerais 

Viabilizaração de capacitação para desenvolvimento de competências gerenciais básicas 

aos servidores investidos em cargos e funções de gestão. 

5.2. Específicos 
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● Apresentar, em nível básico, as principais teorias inerentes ao smódulos de estudo; 

● Incentivar a construção de umacultura de planejamento no IF Sudeste MG; 

● Discutir a gestão de pessoas e suas nuances no âmbito do setorpúblico; 

● Incentivar e lapidar a comunicaçãoorganizacionalhierárquica. 

 

6. Metodologia: 

O Curso de Capacitação Gerencial sera dividido em seis módulos, do I ao IV com 08 (oito) 

horas cada, e do V ao VI com 04 (quatro) horas cada, totalizando 40 (quarenta) horas 

semanais. Será executado na modalidade presencial, a partir de exposições dialogadas e 

exercícios práticos, individuais ou em grupos. 

Ao final do curso sera realizada uma avaliação de percepção dos participantes quanto à 

estrutura, metodologia e material utilizado na capacitação, bem como a didática dos 

instrutores. 

Após 12 meses sera realizada uma avaliação do impacto da capacitação na rotina 

organizacional dos participantes. 

 

 

8. Recursosmateriais: 

8.1. Recursosfísicos: sala de aula, carteiras, data-show, quadro. 

8.2. Material didático: apostila. 

 

9. Conteúdoprogramático: 

 

Grupo I – Foco Estratégico 

Conteúdo CH 
Perfil do 

instrutor 

7. Critériosde avaliação: 

7.1. Participação nas atividades em sala. 

7.2. Nota igualou superior a 70%. 

7.3. Frequência mínima de 80%. 

7.4. Avaliação de percepção dos participantes. 

 7.5. Avaliação do impacto do curso. 
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MÓDULO I – Conhecimento Organizacional 

● Noções de Administração Pública; 

● Criação e contexto dos InstitutosFederais; 

● Noções de Gestão do Conhecimento; 

● Estrutura e dinâmica organizacional no IF Sudeste MG; 

● Sistemas e retinas comuns no IF Sudeste MG. 

08h 

Profissional com 

conhecimento e 

experiência na 

temática. 

MÓDULO II – Planejamento Estratégico 

● Modernização da Gestão Pública; 

● A Prática do Planejamento Estratégico no SetorPúblico; 

● Etapas do Planejamento Estratégico; 

● Ferramentas de Planejamento e Gestão; 

● PlanejamentoEstratégico e os resultados organizacionais 

esperados. 

08h 

Profissional com 

conhecimento e 

experiência na 

temática. 

MÓDULO III - Gestão de Pessoas 

● Legislação de pessoal aplicada ao setor público federal; 

● Noções de Gestão por Competências; 

● Liderança. 

08h 

Profissional com 

conhecimento e 

experiência na 

temática. 

MÓDULO IV – Comunicação 

● Comunicação Organizacional Estratégica; 

● Oratória efetiva. 

08h 

Profissional com 

conhecimento e 

experiêncianatem

ática. 

MÓDULO V – Noções de Finanças Públicas 

● Receita e despesa pública; 

● Noções de execução orçamentária e financeira no IF 

Sudeste MG; 

● Orçamento público como instrumento de planejamento. 

04h 

Profissional com 

conhecimento e 

experiência na 

temática. 

MÓDULO VI - Noções de Compras Públicas 

● Princípios licitatórios; 

● Modalidades de licitação; 

● Etapas da licitação 

● Noções de Contratos Administrativos. 

04h 

Profissional com 

conhecimento e 

experiência na 

temática. 
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Grupo II – Foco Operacional 

Conteúdo CH 
Perfil do 

instrutor 

MÓDULO I – Conhecimento Organizacional 

● Noções de Administração Pública; 

● Criação e contexto dos Institutos Federais; 

● Estrutura e dinâmica organizacional no IF Sudeste MG; 

● Sistemas e retinas comuns no âmbito do IF Sudeste MG. 

08h 

Profissional 

com 

conhecimento 

e experiência 

na temática. 

MÓDULO II – Planejamento Estratégico 

● A Prática do Planejamento Estratégico no SetorPúblico; 

● Etapas do Planejamento Estratégico; 

● Ferramentas de Planejamento e Gestão; 

● Planejamento Estratégico e os resultados organizacionais 

esperados. 

08h 

Profissional 

com 

conhecimento 

e experiência 

na temática. 

MÓDULO III - Gestão de Pessoas 

● Legislação de pessoal aplicada a setor público federal; 

● Motivação e trabalho em equipe; 

● Resolução de conflitos. 

08h 

Profissional 

com 

conhecimento 

e experiência 

na temática. 

MÓDULO IV – Comunicação 

● Habilidades comunicativas; 

● Comunicação assertiva. 

08h 

Profissional 

com 

conhecimento 

e experiência 

na temática. 

MÓDULO V – Noções de Finanças Públicas 

● Recite e despesa pública; 

● Noções de execução orçamentária e financeira no IF Sudeste 

MG; 

● Orçamento público como instrumento de planejamento. 

04h 

Profissional 

com 

conhecimento 

e experiência 

na temática. 
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MÓDULO VI - Noções de Compras Públicas 

● Princípios licitatórios; 

● Modalidades de licitação; 

● Etapas da licitação 

● Noções de Contratos Administrativos. 

04h 

Profissional 

com 

conhecimento 

e experiência 

na temática. 

 

9  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho apresentou-se uma proposta para gerar competências básicas em termos 

de gestão aos servidores do IF Sudeste MG nomeados para o exercício de cargos e funções 

gerenciais. A competência, segundo Zarifian (2001),nada mais é que um entendimento prático 

de situações, apoiado em conhecimentos adquiridos e transformados na medida em que se 

aumenta a diversidade dessas situações. 

 Foram levantados, inicialmente, os pilares conceituais considerados relevantes para 

construção desta pesquisa, em especial a noção de competência gerencial e o instrumento de 

aprendizagem capaz de atingir a referida competência, a saber, o processo de capacitação básica 

dos servidores gestores, com o intuito de legitimar o descrito por Zarifian (2001), ao 

proporcionar conhecimento àqueles envolvidos na ação de capacitação. 

 A partir desse alicerce conceitual, o trabalho concentrou-se em entender quais as 

percepções dos servidores do IF Sudeste MG acerca da ação gerencial na organização, qual o 

comportamento dos gestores e ainda, perceber a relevância desse trabalho no âmbito da 

organização pesquisada. 

 A partir de uma amostra representativa, os servidores se posicionaram a respeito de 

quatorze itens sobre os seus gestores imediatos, que versavam sobre confiança, 

compartilhamento, disponibilidade, comprometimento, flexibilidade, conhecimento, 

relacionamento, comunicabilidade, planejamento, conflitos, ética, criatividade, adaptabilidade 

e desenvolvimento profissional pessoal e da equipe. Outro item de verificação junto aos 

servidores, e especialmente nesse item, o desenvolvimento deste trabalho encontrou 

justificativa relevante para execução, deu-se no momento em que 93,7% dos servidores 

afirmaram que uma organização pública, para atingir níveis satisfatórios de desempenho, deve, 

necessariamente, trabalhar a capacitação gerencial do seu quadro de gestores. 

 Ainda sob essa perspectiva, ao entenderem a importância dos gestores estarem 

minimamente capacitados para o desempenho da atividade gerencial, os servidores foram 
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questionados em que medida o corpo gerencial do IF Sudeste MG encontra-se capacitado. Foi 

quando 63,5% dos servidores discordaram que os gestores se encontram devidamente 

capacitados para atuarem como gestores.  

 Dessa maneira, os servidores, ao mesmo tempo em que indicam ser fundamental 

trabalhar a capacitação gerencial para melhorar o desempenho organizacional, percebem que 

os gestores não estão minimamente capacitados no IF Sudeste MG.E é partir da lacuna existente 

entre o necessário e o real, que os treinamentos são indicados (BRICCH, 1998). Nesse 

momento, buscou-se avaliar a percepção dos servidores sobre o esforço organizacional para 

promover o treinamento e desenvolvimento de competências especificamente gerenciais, 

evidenciando que 67,7% entendem que a organização não promove ações de treinamento para 

o desenvolvimento de tais competências. 

 Concluídas as etapas de construção teórico-conceitual e obtida a percepção da 

importância de se capacitar os gestores para que a organização possa melhorar seu desempenho, 

a pesquisa voltou-se para as entrevistas com dirigentes do IF Sudeste MG, com objetivo de se 

apurar os temas considerados essenciais à construção de um programa de capacitação gerencial 

na organização pesquisada, a partir das experiências, percepções, dificuldades e projeções dos 

servidores investidos, atualmente ou em tempos passados, nos cargos e funções de gestão. 

 Para tanto estabeleceu-se, após a realização e transcrição das entrevistas, três categorias 

de análise representativas da expressão do sujeito da pesquisa, ou seja, baseadas na fala dos 

entrevistados e codificadas em verbalizações que se associavam, por afinidade conceitual, a 

temas definidos com base no que fora verbalizado. Essas três categorias de análise levaram 

sempre em consideração o contexto organizacional do IF Sudeste MG. 

 Na primeira categoria, verificou-se quais as principais responsabilidades de um gestor, 

e a frequência das respostas convergiram para três temas: pessoas, função pública e 

planejamento. Em suma, os entrevistados apontaram diversas responsabilidades principais dos 

gestores que, concentradas por afinidade conceitual, remetiam a esses três temas. Ora 

verbalizando sobre motivação, equipes, comportamento, liderança, enfim, conceitos associados 

à gestão de pessoas; ora verbalizando sobre responsabilidade social, coisa pública, sociedade, 

ou seja, conceitos atrelados à própria função do órgão público; ora verbalizando sobre 

planejamento, otimização, objetivos estratégicos, resultados, isto é, conceitos afins à temática 

do planejamento estratégico. 

 A partir dessa primeira categoria analisada, já se pôde ter uma dimensão daquilo que a 

organização considera relevante na prática gerencial. E para dar maior robustez à proposta dessa 

pesquisa, outras duas categorias também foram analisadas com base nas verbalizações dos 
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entrevistados. A segunda categoria verificou quais seriam os temas fundamentais, basilares e 

que não poderiam deixar de compor uma ação de capacitação gerencial. Nesse momento, 

aqueles três temas apontados na análise da primeira categoria novamente foram citados, a 

gestão de pessoas, o planejamento e a função do órgão público, sendo que este último foi 

evidenciado de forma mais aprimorada, e tratado como “conhecimento do órgão público”. Em 

companhia a estes, verbalizações sobre conhecimento orçamentário-financeiro e conhecimento 

de licitações foram uma constante à medida que, por se tratarem de atividade-meio essencial à 

consecução da atividade-fim, perpassam por toda a cadeia gerencial. Verbalizações do tipo 

“conhecimento de licitação é básico” ou “tem que ter noção de orçamento” foram uma 

constante na fala dos gestores para se expressarem a respeito da relevância dos temas na prática 

gerencial, assim como a necessidade do gestor saber se comunicar em todos os aspectos, 

mencionada pelos entrevistados em diversos momentos com expressões do tipo “um gestor que 

sabe se expressar consegue motivar melhor os servidores a atingirem aquilo que se propõe”. 

 Na terceira categoria verificou-se quais os pontos mais críticos e sensíveis, sejam eles 

temas técnicos ou comportamentais, na rotina dos gestores. Nesse momento buscou-se 

complementar as categorias anteriores que tratavam de responsabilidade gerencial e aspectos 

essenciais à rotina gerencial, à medida que puderam se expressar sobre aquilo que consideravam 

crítico e sensível no seu dia-a-dia. Dessa maneira, a pesquisa estabeleceu relação coerente ao 

extrair do corpo gerencial as principais responsabilidades, os pontos críticos e aquilo 

considerado como conhecimento essencial para a sua rotina. Novamente, os entrevistados 

mencionaram, através dessa terceira categoria de análise, os seis temas principais evidenciados 

anteriormente, com verbalizações típicas e afetas aos temas da gestão de pessoas, planejamento, 

conhecimento organizacional, finanças públicas, compras públicas e comunicação. 

 De posse dos conhecimentos considerados essenciais a um programa de capacitação 

gerencial no âmbito do IF Sudeste MG, optou-se, a partir das características dos cargos de 

gestão, de apontamentos do questionário e das entrevistas, bem como da observação direta 

participante, estruturar o programa de capacitação em dois grupos de público-alvo, ou seja, 

segmentá-lo conforme os cargos e funções gerenciais existentes na organização, mas sem deixar 

que o conteúdo se diferencie entre tais grupos. Na verdade, propõe-se uma diferenciação no 

enfoque do conteúdo a ser ministrado, onde um grupo seria capacitado com objetivos mais 

estratégicos e o outro com objetivos mais operacionais, sem que ambos percam o caráter 

gerencial.  

 Estabelecidos, assim, o arcabouço teórico-conceitual, o levantamento dos dados junto 

aos servidores a respeito de sua percepção da função gerencial, bem como o levantamento dos 
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dados junto aos gestores e ex-gestores para entendimento daquilo que se considera essencial à 

prática da gestão no IF Sudeste MG, este trabalho de cunho profissional propõe à organização 

pesquisada a construção de um artefato capaz de gerar competências básicas aos seus gestores, 

através de um programa de capacitação gerencial. 

 Como desdobramento desta pesquisa sugere-se: (1) colocar em prática o Programa de 

Capacitação Gerencial no IF Sudeste MG, considerando-se os cenários político e econômico 

vigentes à época da implantação; e (2) realizar a devida avaliação do programa após ser 

implantado, para que ajustes, caso necessário, sejam efetuados. 
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Questionário aplicado aos servidores do IF Sudeste MG 

Acerca das afirmativas abaixo, escolha uma nota de 1 a 5, conforme escala a seguir: 

1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo em parte;  

3 – Nem concordo, nem discordo ou não tenho opinião; 

4 – Concordo em parte; 5 - Concordo totalmente 

 

PERFIL DO GESTOR 

Nº Variável 1 2 3 4 5 

1 Credibilidade e confiança: confio nas informações, atividades e serviços prestados sob 

responsabilidade da minha chefia 

     

2 Compartilhamento das informações/atividades: minha chefia compartilha as 

informações para o desenvolvimento das atividades e serviços, de modo que a execução 

destes não fiquem condicionados apenas à sua presença. 

     

3 Trabalho em equipe: minha chefia interage e coopera para o compartilhamento de 

ideias, objetivos, atividades e soluções na busca pelos objetivos institucionais. 

     

4 Disponibilidade: minha chefia se mantém disponível para atender as solicitações, 

dúvidas ou sugestões na execução das atividades. 

     

5 Comprometimento: minha chefia se mantém predisposta a agir e esforçar-se, em prol do 

IF Sudeste MG, buscando atingir os objetivos organizacionais. 

     

6 Flexibilidade: minha chefia compreende as novas situações de trabalho, possuindo 

capacidade de aceitar novas ideias propostas por sua equipe e transformá-las em ações. 

     

7 Aplicação do conhecimento: minha chefia aplica seu conhecimento e experiência para 

melhorar o desenvolvimento das atividades. 

     

8 Relacionamento interpessoal: minha chefia se relaciona de forma cordial com as 

pessoas dos diversos níveis hierárquicos e culturais, buscando manter o ambiente de 

trabalho agradável e produtivo. 

     

9 Comunicação: minha chefia possui capacidade de se expressar de maneira clara, 

objetiva e adequada, bem como de saber ouvir e dar respostas consistentes. 

     

10 Planejamento: minha chefia é capaz de visualizar e organizar as sequências de ações 

necessárias para atingir os objetivos e metas setoriais. 

     

11 Capacidade para resolver problemas: minha chefia possui capacidade de resolver 

problemas, conflitos internos e imprevistos de forma eficaz. 

     

12 Capacidade de resposta: minha chefia possui capacidade de dar resposta aos 

questionamentos e encaminhamentos relativos às atividades setoriais. 

     

13 Comportamento ético: minha chefia preza pelo respeito, integridade, justiça, 

impessoalidade e valorização da cidadania e do bem público. 

     

14 Criação ou Inovação: minha chefia possui capacidade de criar ou inovar em projetos, 

planos, metodologias etc., que gerem a otimização nos processos e formas de trabalho. 

     

15 Capacitação e desenvolvimento profissional: minha chefia se interesse pela busca ativa 

de qualificação e aprimoramento profissional na sua área de atuação. 

     

16 Capacidade de desenvolvimento de equipe: minha chefia percebe as necessidades e os 

anseios da equipe, propondo o seu aprimoramento, bem como oportuniza as condições 

de qualificação e desenvolvimento a todos. 

     

17 Adaptabilidade às mudanças: minha chefia possui capacidade de adaptar-se, com 

agilidade, às mudanças nas rotinas organizacionais. 

     

18a Desempenho geral (a): analisando os itens anteriores, avalio que um desempenho 

organizacional satisfatório passa, necessariamente, pela devida capacitação gerencial 

dos seus gestores. 

     

18b Desempenho Geral (b): analisando os itens anteriores, avalio que o IF Sudeste MG 

possui um quadro de gestores devidamente capacitados para a prática da gestão. 

     

GRAU DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR 

19 O meu nível de satisfação profissional no IF Sudeste MG atualmente é alto.      

20 O meu trabalho costuma ser reconhecido e valorizado por minha chefia imediata.      

21 O meu trabalho costuma ser reconhecido e valorizado por meu Diretor-Geral/Reitor.      

22 O meu trabalho costuma ser reconhecido e valorizado por meus colegas de trabalho.      

23 Estou de acordo com as concepções e diretrizes do IF Sudeste MG em sua forma de 

pensar a educação e a gestão escolar. 
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Roteiro de entrevista com os gestores 

 
Nº QUESTÕES 

1ª Qual seu nome e cargo no IF Sudeste MG? 

  

2ª Possui quantos anos de experiência profissional e há quanto tempo você atua como gestor? 

  

3ª Qual a sua formação e quais cursos já fez na área gerencial? 

  

4ª Como chegou à função de gestor? 

  

5ª Quais são para você as principais responsabilidades do gestor numa autarquia de ensino como o IF 

Sudeste MG? 

  

6ª Quais os aspectos positivos do trabalho como gestor? 

  

7ª E quais os aspectos negativos dessa função? 

  

8ª Quais os temas técnicos mais críticos em sua área de atuação. Conte sobre as dificuldades 

enfrentadas. 

  

9ª Quais os temas comportamentais/cognitivos mais críticos em sua área de atuação. Conte sobre as 

dificuldades enfrentadas. 

  

10ª O que você pensa sobre o desenvolvimento de competências dos servidores. 

  

11ª E o desenvolvimento de competências gerenciais?  

  

12ª Considerando as características do IF Sudeste MG, quais temáticas não podem faltar num processo 

de capacitação gerencial interno? 

  

13ª O que você recomendaria aos futuros gestores? 

  

14ª Gostaria de acrescentar alguma coisa à sua entrevista que possa colaborar com a minha pesquisa? 

Algo que tenha esquecido ou considera importante? 

 

 


