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RESUMO

Este estudo teve por objetivo analisar em quais papéis das competências gerencias os gestores de
pequenas empresas de estofados da cidade de Nossa Senhora de Glória-SE, mais se identificam,
tendo como base o modelo de Quinn (2003), este modelo tem como aporte oito papéis gerencias e
suas respectivas competências. Para tanto, escolheu-se a abordagem quantitativa, com caráter
descritivo através de survey com questionário. Os instrumentos de coleta de dados se aplicaram in
loco, envolvendo os gestores de uma amostra heterogênea de setenta e duas (72) empresas de
estofados na cidade de Nossa Senhora da Glória-SE. Para análise dos dados utilizou-se de teste
estatístico e descritivo com o auxílio do software SPSS. Os resultados evidenciam que dentre todos
os papéis gerenciais exigidos, o papel de Diretor e o papel do Mentor atingiram as maiores médias de
pontuação na ótica dos respondentes.

Palavras-chaves: Competências gerenciais; Pequena empresa; Gestores.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze which roles of managerial competencies the managers of
small upholstery companies in the city of Nossa Senhora de Glória-SE identify most, based on the
Quinn model (2003), this model is based on eight management roles and their respective
competencies. For this, the quantitative approach was chosen, with descriptive character through
survey with questionnaire. Data collection instruments were applied on-site, involving managers of a
heterogeneous sample of seventy-two (72) upholstery companies in the city of Nossa Senhora da
Glória-SE. For data analysis we used a statistical and descriptive test with the aid of SPSS software.
The results show that among all required managerial roles, the role of Director and the role of
Mentor achieved the highest average scores from the perspective of respondents.

Keywords: Management skills; Small business; Managers.

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo analizar en qué roles los gerentes de competencias gerenciales de
pequeñas empresas de tapicería en la ciudad de Nossa Senhora de Glória-SE, identifican más, según
el modelo de Quinn (2003), este modelo tiene como entrada ocho roles de gestión y sus respectivas
competencias. Para ello, se eligió el enfoque cuantitativo, con carácter descriptivo mediante encuesta
con cuestionario. Los instrumentos de recolección de datos se aplicaron en el sitio, involucrando a
gerentes de una muestra heterogénea de setenta y dos (72) compañías de tapicería en la ciudad de
Nossa Senhora da Glória-SE. Para el análisis de datos utilizamos una prueba estadística y descriptiva
con la ayuda del software SPSS. Los resultados muestran que entre todos los roles gerenciales
requeridos, el rol de Director y el rol de Mentor lograron los puntajes promedio más altos desde la
perspectiva de los encuestados.

Palabras clave: habilidades de gestión; Pequeña empresa; Gerentes
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INTRODUÇÃO

Existe uma convergência à maior valorização das micro e pequenas empresas (MPE’s), pela
importância que elas representam para o desenvolvimento econômico e para a diminuição da
pobreza, cooperando também para aumento da competição em função dos ganhos com inovação e
produção, com melhoria na produtividade em relação às grandes empresas, apesar de ainda
enfrentarem dificuldades relacionadas ao acesso ao crédito (LA ROVERE, 2011).

Para sobrevirem e continuarem inseridas em um cenário altamente competitivo, frente às mudanças
sociais, políticas e econômicas que caracterizam a globalização cada vez mais acentuada, as
pequenas empresas enfrentam, cotidianamente, um processo de competição. Desta forma, elas devem
oferecer um diferencial a fim de sobressair-se neste mercado de múltiplas opções, destarte, esta
competição exige um processo de reestruturação (PELISSARI, 2007).

O princípio das mudanças no ambiente de negócios, acarretada pela entrada de novos concorrentes
no mercado, fizeram com que as empresas brasileiras lutassem para redefinir os seus papéis e as
formas de gestão (WOOD Jr, 1997). Le Boterf (2003) afirma que a competência se desenvolve
através da atuação do indivíduo, o qual atua e desenvolve os seus processos de competência,
utilizando-se de seus conhecimentos e ações, realizados no contexto profissional.

Surge então, a necessidade de melhor conhecer as competências dos gestores em micro e pequenas
empresas, neste contexto essa pesquisa busca responder a seguinte indagação: Em quais pápeis das
competências gerenciais, de acordo com o modelo de Quinn (2003), os gestores das pequenas
empresas de estofados, da cidade de Nossa Senhora da Glória, mais se identificam?

2 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

Para Ruas (2000), a competência gerencial como recursos de conhecimentos, habilidades e atitudes
relacionados ao exercício da função gerencial e mobilizados quando da sua utilização no contexto de
trabalho, tende à realização da missão da organização.

Os esforços para mapear as demandas e as exigências impostas ao administrador contemporâneo
tornam-se um desafio diante da complexidade que cerca tais atividades. As competências que
formam o perfil ideal do executivo são tão numerosas que só mesmo um “super-profissional” seria
capaz de desempenhá-las de forma adequada (RUAS, 2005).

Segundo Melo (1996, p. 4), Fayol já identificara a necessidade de se constituir um corpo de saberes
administrativos baseados em certa prática, para que fosse aperfeiçoado e transmitido a todos que
tivessem de gerir ou administrar uma organização. Nessa perspectiva, a gerência tem o encargo de
realizar o programa geral de ação da empresa, de constituir o seu corpo social, de coordenar os
esforços e de harmonizar os atos.

Assim, as habilidades e qualidades necessárias a um gerente referem-se ao aspecto organizacional de
domínio do contexto, ao interpessoal de comunicação e interação, e ao individual de
autoconhecimento, iniciativa, integridade e persistência. Exige-se, ainda, que o gerente seja
competitivo e cooperativo, seja individualista e trabalhe em equipe, tenha iniciativa, observe as
regras, seja flexível, perseverante e enérgico, use de ternura e suavidade, proponha questionamentos,
elimine dúvidas e trabalhe conflitos (MELO, 1996).

Sendo assim, Boterf (1997) assegura que essas competências seriam caracterizadas pela presença de
recursos essenciais ao aumento das mesmas, assim difundidos: conhecimentos (gerais e teóricos,
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operacionais e sobre o ambiente), aplicações (operacional, experiencial e relacional cognitivo),
atitudes (atributos pessoais e relacionais) e ambientais (sistemas de informação e banco de dados).

O gerenciamento tem técnicas, conceitos e ferramentas, mas são inúmeras variáveis na prática, em
específico o fator humano, que é preciso expandir o tamanho do conhecimento. O gerente, além de
viabilizar as metas e a rotina, apresenta a equipe à conquista do conhecimento, enquanto define os
problemas e invoca o espírito de aprendizado, excelência, resultado e autogestão (QUINN, 2003).

De acordo com Boog (2004), a competência gerencial é diferenciada pela presença de habilidades
técnicas, que representam o conhecimento técnico da área funcional do gerente; habilidades
humanas, que se referem à natureza das relações estabelecidas entre o gerente e o seu ambiente de
trabalho; habilidades conceituais, relacionadas ao conhecimento da visão da empresa e sua estratégia
mais ampla.

O autor ainda assegura que a competência é caracterizada por um conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes que os gerentes desenvolvem para garantir a competência empresarial. Desse
modo, relaciona a competência do gerente à competência da organização, garantindo que este deve
delimitar suas decisões na agregação de valor à organização, quer seja na qualidade de bens e
serviços, quer seja no atendimento às necessidades do cliente.

Contudo, são vários os aspectos de compreensão das competências gerenciais, levando em
consideração experiências práticas nas organizações e também as investigações empíricas no campo.
No enfoque acadêmico, Carbone e Cols (2005) entendem que a competência gerencial não é apenas
um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para desempenhar uma atividade,
mas também como o comportamento expresso pelo gerente em determinado contexto.

Dessa forma, observa-se que as competências gerenciais permanecem com a base teórica do conceito
mais extenso de competência, proporcionando algumas variações quando relacionadas às discussões
dos múltiplos papéis gerenciais.Assim sendo, as competências gerenciais permaneceriam
representadas por umaestrutura única que reuniria as características dos principais modelos de gestão
da história do desenvolvimento das organizações e que explicaria valores competitivos conectados à
atuação gerencial.

2.1 MODELOS GERENCIAIS

Quinn e Faerman (2005) expõem uma concepção caracterizada de competências gerenciais,
respaldada no desenvolvimento dos modelos de gestão do taylorismo e fordismo, em que prevalece o
foco na produtividade e no controle da produção, em aversão aos modelos com ênfase em sistemas
abertos, cujas premissas básicas são a flexibilidade e inovação.

O modelo também destaca que o desempenho gerencial poderia ser traduzido em oito papéis
relativos aos modelos de gestão e que envolveriam as principais competências dos gerentes, sendo
eles os papéis de diretor, produtor, mentor, facilitador, coordenador, monitor, inovador e negociador.

O primeiro modelo diz que função do gerente é ser um diretor decisivo e um produtor pragmático e
que as metas, a análise racional e a tomada de iniciativas sejam explícitas. Já o segundo modelo
enfatiza quea função do gerente consiste em ser um monitor competente e um coordenador confiável.
Em relação ao modelo das Relações Humanastem como ênfase a participação, resolução de conflitos
e criação do consenso. E por fim, o quarto modelo espera que o gerente seja inovador, criativo,
alguém que faz uso de poder e influencia na organização.

Para Quinn et al. (2003, p. 12), não há “[...] um modelo único suficiente para orientar os gerentes e
que seria preciso [...] enxergar todos os quatro modelos como elementos de uma matriz mais vasta”,
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concebida pelos autores como quadro de valores competitivos, pois cada modelo parece transmitir
mensagens conflitantes.

A cada um dos oito papéis compreendem três competências, que complementam aquelas que lhe
fazem fronteira e contrastam com as que lhe são opostas. Na perspectiva de Quinn et al. (2003), para
obter um bom desempenho como líder gerencial, não basta ao gerente desenvolver-se fortemente
num único papel, pois isto não será necessariamente garantia de uma boa liderança, uma vez que os
melhores líderes devem apresentar um comportamento complexo, sendo capazes de integrar papéis
contraditórios.

Os modelos gerenciais foram se desenvolvendo a partir das necessidades e dos contextos de
determinados períodos históricos, onde são divididos em quatro modelos: Metas Racionais;
Processos Internos; Relações Humanas e Sistemas Abertos.

O modelo das Metas Racionais diz que o último valor é a realização e a maximização do lucro e
produtividade. A função do gerente é ser um diretor decisivo e um produtor pragmático. Este modelo
enfatiza que as metas, a análise racional e a tomada de iniciativas sejam explícitas. Se um empregado
há vinte anos na empresa estiver produzindo com apenas 80% de eficiência, a medida correta é clara:
substituí-lo por alguém capaz de contribuir com 100% de eficiência (QUINN, 2003, p. 4).

Já o segundo modelo que é o dos Processos Internos, para Quinn (2003) ficou conhecido como
“burocracia profissional”. É o complemento ao modelo das metas racionais. Os critérios de eficácia
baseiam-se na estabilidade, e a continuidade e eficiência no fluxo do trabalho. Este modelo mostra a
definição de responsabilidade, mensuração e documentação. Onde a função do gerente consiste em
ser um monitor competente e um coordenador confiável.

O terceiro modelo se dá pelas Relações Humanas, ainda segundo Quinn,(2003), diz que os critérios
de eficácia são o compromisso, coesão e a moral. Tem como ênfase a participação, resolução de
conflitos e criação do consenso. Aqui, se a eficiência de um empregado cai, os gerentes assumem
uma perspectiva desenvolvimentista e examinam um complexo conjunto de fatores motivacionais. A
função do gerente é assumir o papel mentor empático e de facilitador centrado em processos
(QUINN, 2003, p. 6).

O último modelo é o de Sistemas Abertos que abrange um complexo de elementos em interação e em
intercâmbio com o ambiente deve-se tratar os problemas das pessoas como típico de sistema,
considerando seus contornos, componentes e as relações entre as partes. O sistema aberto tem como
ênfase a adaptação política, criatividade na resolução de problemas, inovação e gerenciar mudanças.
Espera-se que o gerente seja inovador, criativo, alguém que faz uso de poder e influência na
organização.

A flexibilidade é a competência gerencial central para os gestores, a capacidade de adotar um pouco
de cada modelo gerencial, de acordo com a necessidade do contexto e da equipe. Neste trabalho, o
enfoque se dará a partir do modelo Quinn (2003), que destaca o desempenho gerencial traduzido em
oito papéis relativos aos modelos de gestão e que envolvem as principais competências dos gerentes,
sendo eles os papéis de diretor, produtor, mentor, facilitador, coordenador, monitor, inovador e
negociador, conforme estar demonstrado no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 - Papéis e Competênciais do gestor: Modelo proposto por Quinn (2003)

Papéis Competências
◦

caracteriza-se por desenvolver pessoas, através de uma
direção apresentada por um determinado funcionário.
Seu papel gerencial antecipa uma contribuição para o

1. Compreensão de si e dos
outros

2. Comunicação eficaz
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aprimoramento de competências, disponibiliza
oportunidades de treinamento e planeja desenvolvimento
individual para os empregados.

3. Desenvolvimento dos
empregados

•

Tem como missão, promover a coesão, estimular os
esforços coletivos e o trabalho em equipe, o seu papel
gerencial é focado em termos comportamentais, em
processos, administrará conflitos interpessoais, ajudando
na solução de problemas do grupo, através de
intervenções.

1. Constituição de equipes
2. Uso de processo decisório

participativo
3. Gerenciamento de conflitos

◦

Caracteriza-se por conter todos os fatos e detalhes de seu
setor, cumprindo uma função de analista, realizando
levantamentos de dados e de formulários, procedendo à
revisão de relatórios.

1. Monitoramento do
desempenho individual

2. Gerenciamento de
desempenho e processos
coletivos

3. Análise de informações com
pensamento crítico

◦

Caracteriza-se por ações que deem sustento a estrutura e
ao fluxo de sistema, o mesmo destaca-se em termos
comportamentais, por possuir a capacidade de reunir
recursos que facilitarão o trabalho, como: o
agendamento, direcionamento dos esforços da equipe e
organização, resolução de dificuldades
técnico-operacional e enfrentamento de crises

1. Gerenciamento de projetos
2. Planejamento do trabalho
3. Gerenciamento

multidisciplinar

Diretor

É caracterizado por ele ser um deflagrador decisivo,
tendo como missão planejar e delimitar metas e ao
definir problemas, deverá selecionar alternativas para
sua solução.No ambiente organizacional, o diretor
normalmente é associado exclusivamente ao cargo de
uma área específica, desconhecendo muitas vezes as
atividades e características que o possuidor dessa função
deve aprender e realizar.

1. Planejamento e organização
2. Estabelecimento de metas e

objetos
3. Desenvolvimento e

comunicação de uma visão

◦

É orientado paras as tarefas, focando-se no seu trabalho,
com ímpeto pessoal e motivação, apresentando como
característica a realização de tarefas com produtividade
pessoal alcançada, e em relação a trabalho em equipe,
utiliza-se da motivação para aumentar a produção e
atingir as metas estabelecidas.

1. Produtividade do trabalho
2. Fomento de um ambiente de

trabalho produtivo
3. Gerenciamento do tempo e

do estresse

◦

Atua na sustentação da legitimidade exterior e na
obtenção de recursos externos e para ter um desempenho
eficaz da função de negociador, os gerentes devem ter
astúcia

política, capacidade de persuasão, influencia e poder.

1. Constituição e manutenção
de uma base de poder

2. Negociação de acordos e
compromissos

3. Apresentação de ideias

Inovador
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Tem como missão, facilitar a mudança e a adaptação,
tendo competência para atuar em um ambiente em
mudança constante, identificando tendências
significativas e projetando-as para o aproveitamento
futuro.

1. Convívio com a mudança
2. Pensamento criativo
3. Gerenciamento da mudança

Elaborado pelos autores (2019)

Para implantar mudanças de maneira efetiva e com a aceitação dos demais, é necessário que o gestor
consiga usar seu poder de persuasão e argumentos lógicos, tenha um diálogo aberto e procure a
participação de seus funcionários, e, se necessário, busque o que preciso for para que os incentivem a
contribuir.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa terá como finalidade analisar as competências gerenciais dos gestores de micro e
pequenas empresas de estofados no município de Nossa Senhora da Glória - SE. Para tanto, foi
utilizada a abordagem quantitativa e caráter descritivo.

Para o delineamento desta investigação utilizou-se a técnica de levantamento (survey) na busca de
dados primários, por meio da aplicação de questionário o qual buscava coletar as opiniões,
comportamentos e atitudes dos gerentes das pequenas empresas, a aplicação dos questionários deu-se
in loco. A população investigada foi constituída por gestores de pequenas empresas do ramo de
estofados sediadas no município de Nossa Senhora da Glória–SE. O universo amostral não
probabilístico e determinada pela aceitação e conveniência dos respondentes, perfez um total de 80
profissionais que ocupavam a função gerencial. Obteve-se sucesso em 72 dos questionários
respondidos, sendo considerada uma amostra adequada para as análises realizadas.

A coleta de dados foi feita mediante uma pesquisa tipo survey, com questionário, aplicado in loco. O
instrumento de coleta de dados foi constituído de duas partes: a primeira parte apresentou questões
que buscaram traçar o perfil do respondente e a segunda parte versava sobre o tema em questão. Esta
etapa foi subdividida em blocos específicos sobre as atividades e competências gerenciais.

Os dados coletados via questionário foram organizados, codificados e processados com auxílio de
uma planilha Excel®. Após foi importando para o software SPSS 23. Para a realização das análises
estatísticas, foi realizada a categorização das competências gerenciais de acordo com os seus
respectivos papéis de líderes, em seguida, foi obtida a média de cada competência a partir da escala
(1–7) percebida pelos gestores da pequenas empresas do ramo de estofados respondentes da pesquisa
e baseado nestas médias, foram obtidas as médias de cada papel.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 Caracterização dos Dados Demográficos e Funcionais dos Gestores

A caracterização da população o perfil dos respondentes pode ser sintetizado da seguinte forma:

Quanto ao gênero, foi observada uma predominância do gênero masculino, sendo que estes
representam 42 homens (52%) e 30 mulheres (42%). Em relação ao grau de escolaridade, 22 gestores
(30%) tinha fundamental completo, 29 gestores (40%) tinha ensino médio completo, 21 (29%)
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ensino superior completo. Ao se analisar a faixa etária dos gestores, foi possível observar que 49
(68%) tinham idade entre 21 a 40 anos, 18 (25%) entre 41 a 50 anos e 5 (7%) entre 51 a 60 anos.

Analisando as características do setor das empresas em que estes gestores atuam, nota-se que as
atividades destas se concentram no comércio 67 (93%). Por fim, em relação ao tempo de trabalho
como gestor, 44 (61%) tem mais de 6 anos de experiência 61% (variando de 6 a mais de 9 anos de
trabalho), o que demonstra uma maturidade profissional.

4.2 Competências gerenciais dos gestores das pequenas empresas

4.2.1 Papel de Mentor

Após a análise dos dados, extraiu-se a média e o desvio padrão (DV) das variáveis, para as três
competências. Conforme nota-se Tabela 2 a seguir, há uma alta concordância entre os respondentes
em relação aos questionamentos feitos.

Tabela 02: Competencias gerenciais do papel do Mentor

Competência Pergunta para 1&7491; competência do papel
do Mentor Média DP NR MG

Compreensão
de si mesmo
e dos outros

Avalia qual a contribuição de cada um para a
organização 6,44 0,669 72

6,27Compreende bem as reações das pessoas 6,35 0,609 72
Compreende bem as suas reações ao se relacionar
com outras pessoas 6,03 0,839 72

Competência Pergunta para 2&7491; competência do papel
do Mentor Média DP NR MG

Comunicação
eficaz

Expressa suas ideias com clareza 6,35 0,632 72

6,34Escuta a opinião das outras pessoas 6,35 0,632 72
Usa expressões com que as outras pessoas estejam
familiarizadas 6,33 0,671 72

Competência Pergunta para 3&7491; competência do papel
do Mentor Média DP NR MG

Desenvolvi-
mento dos
empregados

Propõe aos funcionários projetos desafiadores que
os levam ir além de seu nível atual de
produtividade

6,07 0,983 72

5,84Delega responsabilidades para possibilitar o
desenvolvimento e crescimento dos funcionários 6,07 0,983 72

Fornece feedback aos funcionários 5,37 1,119 72
MÉDIA GERAL DO PAPEL DO MENTOR 6,15

FONTE: Dados da Pesquisa (2019)

DP= Desvio padrão NR= Número de respondentes MG= Média Geral

Os gestores inquiridos atribuíram a todas as competências, deste papel, altos escores de importância,
em uma escala Likert de 1 a 7. Do todo de respondentes 94% dos descritores obtiveram médias
superiores a 6, sendo classificados como “muito importante”.

Ainda a partir das análise dos dados foi possível verificar que 94% dos gestores pesquisados
identifica-se com as competências relacionadas ao papel de mentor, enquanto 6% não se identificam.
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4.2.2 Papel do Facilitador

Para o papel de facilitador foi feita a análise dos dados extraiu-se a média e o desvio padrão das
variáveis, para as três competências. Conforme nota-se na Tabela 3 a seguir , há uma alta
concordância entre os respondentes em relação aos questionamentos feitos.

Tabela 03: Competencias gerenciais do papel do Facilitador

Competência Pergunta para 1&7491; competência do papel
do Facilitador Média DP NR MG

Constituição de
equipes

Contribui prontamente nas reuniões de grupo 6,25 0,707 72

6,29
Incentiva as pessoas as participarem das atividades
em grupo 6,33 0,605 72

Dispõe a ajudar os outros a fazerem seu trabalho 6,29 0,777 72

Competência Pergunta para 2&7491; competência do papel
do Facilitador Média DP NR MG

Uso de
processo
decisório
participativo

Envolve os funcionários nas decisões
organizacionais que afetam as atividades
desenvolvidas

6,36 0,589 72

5,94Compartilha a liderança com o grupo 5,10 1,200 72
Planeja bem as reuniões do grupo 6,35 0,653 72

Competência Pergunta para 3&7491; competência do papel
do Facilitador Média DP NR MG

Gerenciamen-to
de conflitos

Mescla suas ideias a fim de criar novas alternativas
para resolver as controvérsias 4,79 1,174 72

5,57
Apresenta soluções criativas ao discutir
discrepâncias 5,82 1,012 72

Procura aproveitar as ideias do outro para gerar
soluções para os problemas 6,11 0,848 72

MÉDIA GERAL DO PAPEL DO FACILITADOR 5,93

FONTE: Dados da Pesquisa (2018)

DP= Desvio padrão NR= Número de respondentes MG= Média Geral

Foi possível identificar que 89% dos gerentes pesquisados identificaram-se com as competências
relacionadas ao papel de facilitador. Neste contexto, os papéis de mentor e facilitador fazem parte do
modelo de sistema aberto e estão ligados a liderança empresarial, habilidade imprescindível para as
organizações. Têm-se gerentes que compreendem a si e os outros que possuem comunicação eficaz,
têm consciência da importância de gerenciar conflitos e estimular a equipe.

4.2.3 Papel do Monitor

Para o papel de monitor foi feita a análise dos dados e extraiu-se a média e o desvio padrão das
variáveis, para as três competências. Conforme nota-se na Tabela 4 a seguir, há uma alta
concordância entre os respondentes em relação aos questionamentos feitos.

Tabela 04: Competencias gerenciais do papel do Monitor

Competência Pergunta para 1&7491; competência do papel
do Monitor Média DP NR MG
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Converte ideias em argumentação, numa linha de
raciocínio que seja convincente a outras pessoas 6,32 0,688 72

6,28É capaz de expor suas ideias com concisão 6,33 0,671 72
Reage com rapidez aos argumentos alheios 6,19 0,744 72

Competência Pergunta para 2&7491; competência do papel
do Monitor Média DP NR MG

Consegue separar as informações úteis das
irrelevantes 6,10 0,790 72

5,60Arquiva os documentos importantes 6,04 0,911 72
Mantém organizadas as informações que recebe
(e-mails, correspondências, contratos, etc.) 4,67 1,035 72

Competência Pergunta para 3&7491; competência do papel
do Monitor Média DP NR MG

Tem conhecimento dos principais fatores que
indicam o grau de eficácia de cada processo do
setor

6,08 0,946 72

5,87
Procura identificar pontos de retenção dos
processos de seu setor 5,87 1,113 72

Procura se anteceder aos problemas dos processos
do seu setor 5,71 1,215 72

MÉDIA GERAL DO PAPEL DO MONITOR 5,92

FONTE: Dados da Pesquisa (2018)

DP= Desvio padrão NR= Número de respondentes MG= Média Geral

Ainda a partir das análise dos dados foi possível verificar que 88% dos gerentes pesquisados, se
identificam com as competências relacionadas ao papel de monitor, enquanto 12% não se
identificam.

4.2.4 Papel do Coordenador

Para o papel de coordenador foi feita a análise dos dados e extraiu-se a média e o desvio padrão das
variáveis, para as três competências. Conforme nota-se na Tabela 5, a seguir há uma alta
concordância entre os respondentes em relação aos questionamentos feitos

Tabela 05: Competencias gerenciais do papel do Coordenador

Competência Pergunta para 1&7491; competência do papel
do Coordenador Média DP NR MG

Gerenciamen

to de projetos

Acompanha o desenvolvimento dos projetos do seu
setor 6,00 1,048 72

6,21
Gerencia os projetos de forma a fazer uso mais
eficiente possível dos recursos 6,25 0,707 72

Monitora se o cronograma dos projetos está sendo
cumprido 6,39 0,640 72

Competência Pergunta para 2&7491; competência do papel
do Coordenador Média DP NR MG

Planejamento

Valoriza o potencial trazido por cada pessoa para o
ambiente de trabalho 6,36 0,564 72

Esforça-se para que o funcionário tenha
consciência da importância do trabalho de cada um 6,36 0,657 72
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Do trabalho 6,27
Esforça-se para que o funcionário se identifique
com a tarefa desempenhada 6,10 1,009 72

Competência Pergunta para 3&7491; competência do papel
do Coordenador Média DP NR MG

Gerenciamento
multidisci-

Plinar

Adota focos múltiplos dentro do seu setor sem
segmentar a organização de forma a gerar
disfunções

3,74 1,353 72

4,03
Responde positividade à contínua elevação dos
padrões de desempenho competitivo 4,19 1,401 72

Alinha indivíduos e/ou grupos cujas tarefas sejam
interdependentes 4,17 1,473 72

MÉDIA GERAL DO PAPEL DO COORDENADOR 5,5

FONTE: Dados da Pesquisa (2018)

DP= Desvio padrão NR= Número de respondentes MG= Média Geral

Ainda a partir das análise dos dados foi possível observar que 76% dos gestores pesquisados
identifica-se com as competências relacionadas ao papel de coordenador, enquanto 24% não se
identificam.

4.2.5 Papel do Diretor

Para o papel de diretor foi feita a análise dos dados e a constatação da normalidade dos mesmos,
extraiu-se a média e o desvio padrão das variáveis, para as três competências. Conforme nota-se na
Tabela 6 a seguir , há uma alta concordância entre os respondentes em relação aos questionamentos
feitos.

Tabela 06: Competencias gerenciais do papel do Diretor

Competência Pergunta para 1&7491; competência do papel
do Diretor Média DP NR MG

Busca desenvolver uma visão empresarial que
apele para um objetivo comum 6,19 0,898 72

6,27
Apresenta a visão empresarial de forma que as
pessoas possam se visualizar dentro dela 6,35 0,695 72

Acredita pessoalmente na visão empresarial, de
modo que suas palavras reflitam suas convicções 6,26 0,671 72

Competência Pergunta para 2&7491; competência do papel
do Diretor Média DP NR MG

Estabelece metas para seu trabalho 6,35 0,715 72

6,34
Estabelece um plano de trabalho para alcançar as
metas do seu trabalho 6,31 0,642 72

Alcança as metas do seu trabalho 6,37 0,592 72

Competência Pergunta para 3&7491; competência do papel
do Diretor Média DP NR MG

Distribui as atividades do seu setor de modo a
atingir os resultados almejados de maneira eficaz 6,14 0,909 72

5,87
Esclarece quem deve realizar cada tarefa 6,28 0,843 72
Elucida as linhas de autoridade, especificando
quem está subordinado a quem 5,24 1,348 72
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MÉDIA GERAL DO PAPEL DO DIRETOR 6,16

FONTE: Dados da Pesquisa (2018)

DP= Desvio padrão NR= Número de respondentes MG= Média Geral

Ainda a partir das análise dos dados foi possível verificar que 93% dos gestores pesquisados
identifica-se com as competências relacionadas ao papel de diretor, enquanto 7% não se identificam.

4.2.6 Papel do Produtor

Para o papel de produtor foi feita a análise dos dados e extraiu-se a média e o desvio padrão das
variáveis, para as três competências. Conforme nota-se na Tabela 7 a seguir, há uma alta
concordância entre os respondentes em relação aos questionamentos feitos.

Tabela 07: Competencias gerenciais do papel do Produtor

Competência Pergunta para 1&7491; competência do papel
do Produtor Média DP NR MG

Engaja totalmente na atividade em questão 6,40 0,620 72

6,37
Permanece envolvido durante a execução da
atividade em questão 6,36 0,635 72

Tem confiança na sua capacidade de atingir
objetivos 6,35 0,609 72

Competência Pergunta para 2&7491; competência do papel
do Produtor Média DP NR MG

Incentiva o engajamento total dos funcionários nas
atividades 6,31 0,597 72

6,35
Motiva os funcionários a realizarem um bom
trabalho 6,33 0,712 72

Concede recompensa aos funcionários pelo ótimo
desempenho 6,40 0,620 72

Competência Pergunta para 3&7491; competência do papel
do Produtor Média DP NR MG

Adota processos de trabalho que permitam
minimizar distrações e interrupções do tempo 5,29 1,215 72

5,38Analisa regularmente a sua produtividade 5,88 1,125 72
Gerencia de forma tranquila as situações de estresse 4,97 1,256 72

MÉDIA GERAL DO PAPEL DO PRODUTOR 6,03

FONTE: Dados da Pesquisa (2018)

DP= Desvio padrão NR= Número de respondentes MG= Média Geral

Ainda a partir das análise dos dados foi possível inferir que 89% dos gestores pesquisados
identifica-se com as competências relacionadas ao papel de produtor, enquanto 11% não se
identificam.

4.2.7 Papel do Negociador

Para o papel de negociador foi feita a análise dos dados e extraiu-se a média e o desvio padrão das
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variáveis, para as três competências. Conforme nota-se na Tabela 8 a seguir há uma alta
concordância entre os respondentes em relação aos questionamentos feitos.

Tabela 08: Competencias gerenciais do papel do Negociador

Competência Pergunta para 1&7491; competência do papel do
Negociador Média DP NR MG

Influencia o fluxo de recursos disponíveis
reservados para determinadas metas 6,40 0,620 72

6,37
Apresenta boa capacidade de persuasão 6,36 0,635 72
Procura aumentar continuamente a confiança dos
seus colegas de trabalho em relação a ele 6,35 0,609 72

Competência Pergunta para 2&7491; competência do papel do
Negociador Média DP NR MG

Deixa claro o objetivo do diálogo desde o início da
conversa 6,31 0,597 72

6,34
Busca o respeito mútuo entre as duas partes em um
diálogo 6,33 0,712 72

Estabelece diálogos de modo que cada pessoa saiba
efetivamente o que a outra está dizendo 6,40 0,620 72

Competência Pergunta para 3&7491; competência do papel do
Negociador Média DP NR MG

É capaz de administrar a pressão sem desmoronar 5,29 1,215 72

5,38

É capaz de destrinchar as informações, de modo a
discutir os fatos com objetividade 5,88 1,125 72

Consegue lidar com perguntas provocativas em
público sem se irritar 4,97 1,256 72

MÉDIA GERAL DO PAPEL DO NEGOCIADOR 6,03

FONTE: Dados da Pesquisa (2018)

DP= Desvio padrão NR= Número de respondentes MG= Média Geral

Ainda a partir das análise dos dados foi possível verificar que 81% dos gestores pesquisados
identifica-se com as competências relacionadas ao papel de negociador, enquanto 19% não se
identificam.

4.2.8 Papel do Inovador

Para o papel de inovador foi feita a análise dos dados e extraiu-se a média e o desvio padrão das
variáveis, para as três competências. Conforme nota-se na Tabela 9 a seguir, há uma alta
concordância entre os respondentes em relação aos questionamentos feitos.

Tabela 09: Competencias gerenciais do papel do Inovador

Competência Pergunta para 1&7491; competência do papel
do Inovador Média DP NR MG

É aberto às mudanças no ambiente de trabalho 6,29 0,740 72

6,15
Tem facilidade de conviver com as mudanças 6,43 0,668 72
Procura eliminar os fatores de resistência às
mudanças 5,74 1,256 72
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Competência Pergunta para 2&7491; competência do papel
do Inovador Média DP NR MG

Costuma ter boas ideias em situações de pressão 5,13 1,266 72

5,77
Demonstra imenso entusiasmo pelas coisas 5,90 1,090 72
Em reuniões, expressa opiniões pouco
convencionais, mas necessárias 6,28 0,736 72

Competência Pergunta para 3&7491; competência do papel
do Inovador Média DP NR MG

Planeja bem o processo de implementação das
mudanças necessárias 5,86 1,154 72

6,21
Busca o envolvimento de todos os funcionários na
implementação das mudanças 6,51 0,557 72

Serve de modelo de mudança para os demais
funcionários 6,26 0,605 72

MÉDIA GERAL DO PAPEL DO INOVADOR 6,04

FONTE: Dados da Pesquisa (2018)

DP= Desvio padrão NR= Número de respondentes MG= Média Geral

Ainda a partir das análise dos dados foi possível identificar que 90% dos gestores pesquisados se
identificaram com as competências atreladas ao papel de inovador. Neste contexto formas práticas de
alcançar a inovação e a mudança em negócios com maior eficácia tornam-se um diferencial.
Ressalta-se que os papéis de negociador e inovador pertencem ao modelo de sistemas aberto, tem-se
que a maior preocupação é desenvolver atividades inovadoras. Percebe-se que estes gerentes
possuem um perfil inovador, criativo aberto a mudança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos dados exibidos nos resultados foi possível observar que as médias obtidas para os
papéis gerenciais exigidos não se diferenciam muito umas das outras. O grau de dispersão dos dados
(variabilidade mensurada por meio do desvio-padrão) apresenta diferenças mais evidentes entre os
oito papéis listados. Porém, esse dado não chega a representar relevância significativa no conjunto de
informações expostas, visto que nenhuma concentração de dados se situa numa faixa mais elevada
ou muito inferior da escala aplicada no questionário.

Diante das informações coletadas e analisadas, pode-se verificar que, dentre todos os papéis
gerenciais exigidos, o papel de Diretor e o papel do Mentor atingiram as maiores médias de
pontuação na ótica dos respondentes, ou seja, médias de 6,16 e 6,15, respectivamente, ambas
consideradas elevadas, de acordo com o parâmetro de análise utilizado.

Verifica-se que praticamente todos os papéis apresentam valores médios muito próximos uns dos
outros, assim como mediana e variabilidades razoavelmente similares. O único papel gerencial que
se destaca pelo patamar mais baixo em que se encontram seus dados é o de Coordenador, com média
de 5,5. Já no sentido contrário, encontra-se o papel de Inovador, com média de 6,04, situado num
patamar mais elevado, além de possuir pouca variabilidade, indicando concentração dos dados nessas
faixas mais altas de avaliação.

Para futuros estudos, sugere-se a investigação em outros setores ou mesmo no segmento de
estofados, no intuito de conferir uma melhor compreensão sobre o desenvolvimento de atualização
das competências gerenciais.
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