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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo compreender o processo de aprendizagem das 

competências dos gerentes de vendas do segmento farmacêutico para o desempenho das suas 

funções. A opção por estudar esse segmento se deve à especificidade da sua atividade 

profissional, dado que, ao contrário da grande maioria dos gestores, o gerente de vendas trabalha 

em um ambiente externo, ou seja, sem acesso aos recursos físicos da empresa ou escritório. Além 

disso, poucos estudos versam sobre o tema no contexto da indústria farmacêutica. Trata-se de um 

estudo qualitativo que utilizou como estratégia de construção de dados entrevistas 

semiestruturadas realizadas com 12 gerentes de vendas da indústria farmacêutica nacional e 

multinacional: quatro gerentes do negócio primary care, quatro gerentes do negócio hospitalar e 

quatro gerentes do negócio de governo. Para discutir aprendizagem formal, informal e 

experiencial recorre-se aos estudos de Watkins e Marsick (1992) e Kolb (1984), para tratar de 

competências considerou-se, sobretudo, o modelo holístico de Cheetham e Chivers (1998), bem 

como Le Boterf (2007) e Zarifian (2001) para contextualizar o universo de trabalho do gerente de 

vendas da indústria farmacêutica. Os resultados demonstraram que o processo de aprendizagem 

das competências do gerente de vendas ocorreu de forma mais significativa pela aprendizagem 

informal em experiências vividas no dia a dia. Os gestores pouco passaram por experiências de 

aprendizagem formais que os ajudassem no processo de transição na carreira quando foram 

promovidos. Considerando o modelo de Cheetham e Chivers, as quatro dimensões da 

competência: cognitiva, funcional, comportamental e valores/ética foram observadas, estas duas 

últimas com significativa relevância, em virtude do fortalecimento das políticas de código de 

conduta da indústria farmacêutica dos últimos anos. 

Palavras-chave: Competências. Aprendizagem. Indústria Farmacêutica. Gerente de vendas. 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to understand the process of learning the skills of sales managers in the 

pharmaceutical segment to the performance of their duties. The choice to study this particular 

segment is due to the specificity of their work since, unlike the vast majority of managers, the 

sales manager works in a foreign environment (extern ambient), ie, without access to the 

company's office or physical resources. Moreover, few studies discuss the topic in the context 

and specificity of the pharmaceutical industry. This is a qualitative study that used as data 

construction strategy semistructured interviews conducted with 12 sales managers of the national 

and multinational pharmaceutical industry: four primary care business managers, four managers 

of the hospital business and four managers of government business. To discuss formal, informal 

and experiential learning, the studies of Watkins and Marsick (1992) and Kolb (1984) were used, 

and to address skills, above all, the holistic models of Cheetham and Chivers (1998), Le Boterf 

(2003) and Zarifian (2001) were considered to contextualize the world of the work sales manager 

in the pharmaceutical industry. The results show that the process of learning the skills of the sales 

manager occurs more significantly in informal learning experiences in everyday life. The 

managers barely went through formal learning experiences that were helpful to them in the 

transition process in career after promotion. Considering the model of Cheetham and Chivers, the 

four dimensions of competency: cognitive, functional, behavioral and values/ethics were 

observed, the latter two with significant relevance, due to the strengthening of the political code 

of conduct of the pharmaceutical industry in recent years. 

Keywords: Skills. Learning. Pharmaceutical Industry. Sales manager. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

As organizações têm enfrentado um cenário cada vez mais competitivo, assim torna-se um 

desafio diferenciar-se para atingir os objetivos e atender às expectativas dos diversos 

stakeholders, acionistas, funcionários e, o mais importante, às do cliente. O cliente está mais 

exigente e as empresas precisam se adaptar para atendê-los com qualidade ao oferecer serviços e 

produtos. Além disso, são exigidos também aspectos fundamentais na relação 

organização/cliente, como a responsabilidade social, cuidados com o meio ambiente e atividades 

comerciais com ética. 

Os avanços tecnológicos e as transformações na economia, na política e na educação têm 

apresentado significativa influência na forma de as empresas fazerem negócios, e essas 

organizações precisam se adaptar e aprender melhor e mais rápido do que os concorrentes. As 

empresas estão buscando na aprendizagem uma forma de desenvolver vantagem competitiva, 

tentando mudar sua cultura e seus processos de trabalho, para que o conhecimento que os 

profissionais possuem seja utilizado pela equipe e pela organização (MARSICK; WATKINS, 

2003). 

Segundo Antonello e Godoy (2011), a aprendizagem não deve ser compreendida como 

um processo individual, e sim como relações e interações entre pessoas. Os profissionais 

interagem com o ambiente em função de seu contexto biográfico, que é resultado da forma como 

eles estabeleceram suas interações com outros profissionais. 

Para Hunter (2010), a indústria farmacêutica tem sido pouco examinada como um local de 

aprendizagem no trabalho. Esse é um caso de interesse para aumentar os estudos nesse segmento, 

porque trata-se de um mercado de alta competitividade e mudanças rápidas. A indústria 

farmacêutica também tem como característica uma força de vendas diversificada em atuação, 

relacionada ao ambiente de trabalho, como consultórios, hospitais e instituições públicas de 

saúde.  

Watkins e Marsick (1992) sugerem que mais pesquisas são necessárias para entender o 

impacto da força de trabalho distribuída em um ambiente de trabalho geograficamente 

abrangente. Essa é uma característica da equipe de vendas do segmento farmacêutico no Brasil e 

no mundo 
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De acordo com Bitencourt, Azevedo e Froelich (2013), o trabalho não é um conjunto de 

atividades associadas a um cargo, mas a extensão do indivíduo como pessoa e profissional, que 

compõe as competências organizacionais, frente a uma situação com cada vez mais mudanças e 

complexidade, em que imprevistos são muito mais comuns e frequentes. É nesse contexto de 

mudanças que o conceito de competência surge como fundamental e no qual o profissional está 

integrado. 

Os profissionais têm um papel importante na construção da boa imagem da empresa, e 

essa imagem pode contribuir ou limitar a participação da organização no mercado. Torna-se 

essencial a boa formação acadêmica e o conhecimento sobre a função, para que o profissional 

desenvolva seu trabalho com eficácia, além de possibilitar um avanço na carreira para funções de 

maior responsabilidade dentro da organização. 

Godoy e  D’Amelio (2012) estudaram a aprendizagem de competências com o objetivo de 

identificar e analisar os processos de aprendizagem que contribuem para o desenvolvimento de 

competências gerenciais de profissionais com diferentes formações. As autoras destacaram a 

maior contribuição da aprendizagem informal baseada nas experiências adquiridas durante a 

carreira profissional e na função gerencial. Esse estudo analisou três profissões (engenheiros, 

psicólogos e administradores de empresas). As autoras sugerem pesquisas futuras sobre gerentes 

de outras formações e segmentos. 

Nesse sentido, olhar para o gerente de vendas da indústria farmacêutica se torna uma 

oportunidade acadêmica e também de interesse das organizações que têm esse profissional em 

seu quadro de funcionários. Buscar entender uma função gerencial com características diferentes 

dos gerentes estudados anteriormente em pesquisas internacionais e nacionais pode apresentar 

dados e contribuir para uma visão mais holística da função de gerente. 

 Foi realizado nesta pesquisa um levantamento de artigos dos últimos cinco anos para 

verificar os construtos de aprendizagem e competências, além de publicações do segmento da 

indústria farmacêutica. Utilizou-se o Proquest para os artigos internacionais e nacionais, e 

também foram utilizadas as bases do EBSCO e o portal Spell – Scientific Periodicals Electronic 

Library – para os estudos nacionais. 

Os principais artigos encontrados serão apresentados nos respectivos capítulos sobre 

indústria farmacêutica, aprendizagem e competências. Cabe destacar que a indústria farmacêutica 

tem sido estudada em diversos temas, mas ainda não existem estudos internacionais e nacionais 
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sobre a aprendizagem das competências de gerentes de vendas. Alguns estudos importantes sobre 

a equipe de vendas serão apresentados a seguir, no capítulo sobre a indústria farmacêutica. 

Justifica-se esta pesquisa, portanto, pelos seguintes argumentos: a) A aprendizagem das 

competências gerenciais ainda é um campo que desperta interesse em segmentos de estudos ainda 

não observados, como é o caso deste trabalho; b) A maior parte dos estudos já existentes 

concentra-se em discutir competências dos gerentes que se situam em ambientes internos de 

empresas, escritórios e fábricas. Além disso, essas investigações não consideram o gerente de 

vendas.  

A relevância deste trabalho reside na possibilidade de revisar pesquisas já realizadas sobre 

aprendizagem das competências gerenciais, tentando iniciar os estudos na área de gestão de 

vendas do setor farmacêutico, bem como apresentar uma pesquisa empírica que analise a 

experiência gerencial nesse campo.  

Em uma revisão da literatura. Alkhateeb et al. (2011) encontrou entre os anos de 1990 e 

2009 apenas cinco artigos que abordaram a relação entre vendedores/propagandistas e 

profissionais de saúde. Não foram encontrados estudos sobre a aprendizagem das competências 

dos gerentes de vendas da indústria farmacêutica. 

Assim, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: como ocorre o processo de 

aprendizagem das competências dos gerentes de vendas do segmento farmacêutico para o 

desempenho de suas funções? 

 

1.1 Objetivo geral  

 

  Compreender como os gerentes de vendas do segmento farmacêutico aprendem as 

competências gerenciais para exercer a sua função, tendo em vista a necessidade de equilibrar 

forças e interesses no cenário em que atuam. A intenção é analisar as dimensões das 

competências que emergem nessas relações e influenciam seu resultado de trabalho. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar e descrever as dimensões de competências que envolvem as atividades dos 

gerentes de vendas do setor farmacêutico. 
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2. Identificar a presença dos elementos de aprendizagem formal e informal no 

desenvolvimento das competências gerenciais. 

3. Descrever e analisar a rede de relações que se formam em torno da sua atividade e de que 

forma resultam em competências.  

 

O objeto de estudo desta pesquisa são as experiências de 12 gerentes de vendas de cinco 

empresas farmacêuticas, os quais ocupam os cargos de gerente distrital ou gerente territorial. 

Optou-se por estudar profissionais de indústrias multinacionais e nacionais uma vez que seguem 

um padrão global e local de competências. 

  Esta dissertação está estruturada em cinco partes. A primeira apresenta a abordagem 

teórica sobre a indústria farmacêutica, a segunda revisa o conceito de competências sob a ótica 

interpretativista de Le Boterf (2007), Zarifian (2001) e Cheetham e Chivers (1996), a terceira 

trata da literatura de aprendizagem individual, formal e informal e a aprendizagem experiencial 

do modelo de Kolb (1984), na quarta parte apresentam-se os procedimentos metodológicos que 

sustentam a presente investigação, e conclui-se na quinta parte, com as considerações finais. 
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2  INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 

 Esta seção apresenta o contexto de trabalho da indústria farmacêutica, segmento que 

representa um dos maiores mercados globais, uma vez que os gerentes de vendas desse setor são 

o objeto de estudo desta pesquisa. 

 

2.1 O contexto da indústria farmacêutica no Brasil e no mundo   

 

A indústria farmacêutica no Brasil teve o seu nascimento e desenvolvimento no período 

de 1890 a 1950 e hoje apresenta uma importante contribuição para a saúde da sociedade com    

inovações e soluções para as doenças de baixa e alta complexidade. No final do século XX, 

grandes transformações atingiram a indústria farmacêutica no mundo e no Brasil, especialmente. 

Com o fenômeno da intensificação dos processos de fusões e aquisições do setor, grandes 

corporações se uniram, compraram outras e foram compradas; joint–ventures entre empresas 

brasileiras e estrangeiras ocorreram em ritmo acelerado e muitas indústrias desapareceram por 

não terem condições de acompanhar as mudanças nos modelos de gestão e os avanços 

tecnológicos que atingiram o segmento farmacêutico (INTERFARMA, 2013).  

 Os medicamentos e os produtos farmacêuticos são desenvolvidos por um processo de 

pesquisa clínica que leva, em média, 15 anos para seu lançamento no mercado, com um custo 

significativo até a descoberta de uma molécula que chega à sua fase final para comercialização, e 

somente um em cada 10 mil compostos chega até os pacientes (INTERFARMA, 2013). A 

pesquisa clínica movimenta aproximadamente US$ 40 bilhões em investimentos por ano no 

mundo, já no Brasil são investidos pouco mais de US$ 139 milhões, e a participação do Brasil em 

estudos clínicos representa 1,5%, o que corresponde a 14ª posição mundial. O tempo gasto para 

aprovação de uma pesquisa clínica no Brasil está entre 10 e 14 meses, enquanto a média mundial 

está entre quatro e seis meses (INTERFARMA, 2013). 

O mercado farmacêutico global deverá atingir cerca de US$ 1,1 trilhão em 2015. Os 

principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos 

farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005. A participação dos EUA (maior mercado de 

medicamentos do mundo) deverá cair de 41% em 2005 para 31% em 2015, enquanto a 

participação da Europa deverá cair de 27% em 2005 para 19% em 2015 (IMS, 2013). 
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Em 2012, o mercado farmacêutico brasileiro de varejo cresceu 19% e atingiu a marca de 

cerca de R$ 38 bilhões em vendas. Além disso, as projeções para os próximos cinco anos indicam 

a continuidade da expansão do mercado, e as estimativas apontam que em 2017 o mercado 

poderá atingir R$ 87 bilhões (IMS, 2013). Em 2003, o Brasil era o décimo maior mercado de 

fármacos e medicamentos do mundo, essa posição subiu para o sexto lugar em 2011, e existe uma 

previsão que em 2016 o Brasil será o quarto maior mercado farmacêutico do mundo. O país conta 

com importantes indústrias do setor em seu território, as quais lideram as vendas no mercado 

interno e reforçam os investimentos em pesquisas, que são respaldadas pela força dos genéricos 

(INTERFARMA, 2013). 

 

Tabela 1: Ranking dos países nos anos 2003, 2011 e projeção para 2016 

RK 2003 RK 2011 RK 2016 

1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 

2 Japão 2 Japão 2 China 

3 Alemanha 3 China 3 Japão 

4 França 4 Alemanha  4 BRASIL 

5 Itália 5 França 5 Alemanha 

6 Reino Unido 6 BRASIL 6 França 

7 Espanha 7 Itália 7 Itália 

8 Canadá 8 Espanha 8 Índia 

9 China 9 Canadá 9 Rússia 

10 BRASIL 10 Reino Unido 10 Canadá 

11 México 11 Rússia 11 Reino Unido 

12 Austrália 12 Austrália 12 Espanha 

13 Índia 13 Índia 13 Austrália 

14 Polônia 14 Coreia do Sul 14 Argentina 

15 Holanda 15 México 15 Coreia do Sul 

16 Bélgica 16 Turquia 16 México 

17 Coreia do Sul 17 Polônia 17 Venezuela 

18 Turquia 18 Venezuela 18 Turquia 

19 Portugal 19 Holanda 19 Indonésia 

20 Grécia 20 Bélgica 20 Polônia 

Fonte: IMS (2013). 

 

No Brasil, o acesso à saúde tem crescido nos últimos anos, o governo participa com 

43,6% dos gastos em saúde e a média mundial fica em torno de 59,1% (IMS, 2013). Os maiores 

laboratórios farmacêuticos no Brasil estão representados por empresas multinacionais e 
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nacionais, como se pode conferir no ranking dos 20 principais laboratórios, apresentados na 

tabela 2 a seguir. Todos os participantes desta pesquisa são funcionários de organizações listadas 

neste ranking. 

 

Tabela 2: Ranking dos 20 maiores laboratórios no Brasil 

RK Empresa Vendas  Part. % 

1 ACHÉ 1.922 5,76 

2 EMS PHARMA 1.862 5,58 

3 SANOFI 1.836 5,5 

4 EUROFARMA 1.490 4,47 

5 MEDLEY 1.312 3,93 

6 NOVARTIS 1.097 3,29 

7 MSD 999 2,99 

8 PFIZER 965 2,89 

9 BAYER PHARMA 881 2,64 

10 TAKEDA PHARMA 822 2,46 

11 BIOLAB-SANUS FARMA 779 2,34 

12 BOEHRINGER ING 772 2,31 

13 MERCK SERONO 730 2,19 

14 NEO QUIMICA 720 2,16 

15 ASTRAZENECA BRASIL 699 2,1 

16 LIBBS 648 1,94 

17 D M IND FTCA 609 1,83 

18 MANTECORP IQ FARM 584 1,75 

19 ROCHE 529 1,59 

20 ABBOTT 524 1,57 

Fonte: IMS, 2013.  

 

No ranking mundial em inovação e pesquisa clínica, o Brasil está em 58º lugar. A 

indústria farmacêutica global investiu em 2011 aproximadamente US$ 135 bilhões em P&D, e 

nesse mesmo ano havia 932 medicamentos em desenvolvimento para todos os tipos de câncer, 

200 para diabetes e 460 para doenças raras. Foram lançados em 2011 aproximadamente 35 novos 

produtos farmacêuticos dentre os mais de 3.200 compostos em desenvolvimento. O custo médio 

para desenvolver um único medicamento fica em aproximadamente US$ 1,3 bilhão. No ano de 

2010, cinco dos dez líderes globais em pesquisa e desenvolvimento foram empresas 

farmacêuticas (INTERFARMA, 2013). 
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Com base nesses dados de mercado, pode-se observar a importância do mercado 

farmacêutico no Brasil no presente e nos próximos anos. Atualmente, diversas organizações que 

não atuavam no país estão iniciando operações visando o aumento do mercado nos próximos 

anos e buscando recuperar as quedas de mercado dos EUA e Europa. Nesse contexto, as equipes 

de vendas tenderão a crescer, absorvendo novos profissionais, o que tem implicações diretas 

sobre o contexto do trabalho do gerente de vendas da indústria farmacêutica, tema que será 

tratado a seguir. 

 

2.2  O contexto do trabalho do gerente de vendas na indústria farmacêutica 

 

As equipes de marketing e vendas da indústria farmacêutica apresentam importante 

participação para a realização dos objetivos estabelecidos pelas empresas. A força de vendas dos 

laboratórios farmacêuticos recebem significativo investimento em capacitação profissional e 

técnica, e a formação das equipes de vendas passa por um rigoroso processo de contratação, 

treinamento e desenvolvimento técnico. A estrutura da força de vendas dos laboratórios no Brasil 

passou por profundas modificações ao longo do século XX, e o organograma que apresentava 

uma estrutura verticalizada começou a adotar diferentes modelos de estrutura de força de vendas 

principalmente na última década, os quais foram testados e implementados de acordo com as 

necessidades de cada laboratório farmacêutico (TREVISAN; MARCONDES; PAPPINI, 2011). 

Uma importante mudança foi a definição de funções especializadas para o representante 

de vendas propagandista, que anteriormente tinha sua função mais generalista, sendo o único 

contato direto com os diferentes clientes: médicos, farmácias e hospitais. O representante de 

vendas era conhecido na estrutura PVC (propagandista – vendedor – cobrador), e se caracterizava 

pelo relacionamento direto entre o fabricante e os pontos de venda. Atualmente, o representante 

de vendas tem como principal função divulgar as informações científicas dos produtos para os 

médicos, apontar benefícios e esclarecer dúvidas sobre medicamentos. 

Segundo Hunter (2010), a primeira responsabilidade do vendedor é promover os produtos 

de prescrição para os profissionais de saúde (médicos, farmacêuticos e enfermeiros), utilizando 

estudos clínicos e outros materiais científicos. O que diferencia um vendedor da indústria 

farmacêutica dos demais profissionais é, definitivamente, o conhecimento. As visitas aos 
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profissionais de saúde podem ocorrer nos consultórios médicos, nos hospitais ou instituições 

públicas de saúde. 

Alkhateeb et al. (2011) afirmam que as organizações farmacêuticas reconhecem o alto 

valor do trabalho dos pharmaceutical sales representative (PSR), ou seja, os vendedores são 

valorizados por serem a imagem da empresa frente aos clientes e à comunidade. Esses 

vendedores possuem extensivas habilidades em vendas e marketing, e também são proficientes 

em terminologias médicas, farmacologia e outras áreas relevantes para a venda dos produtos. O 

perfil do vendedor da indústria farmacêutica requer ainda graduação em Administração, 

Marketing, Farmácia, Química, Enfermagem ou Biologia. 

O responsável por fazer a gestão dessa equipe de representantes de vendas da indústria 

farmacêutica é o gerente de vendas. Além da responsabilidade pelos resultados em uma 

determinada área ou distrito de atuação, ele também é o responsável direto pelo desenvolvimento 

das competências técnicas da equipe de vendedores. Os gerentes de vendas são fundamentais na 

estrutura da força de vendas para o entendimento e a comunicação da estratégia, e é o principal 

responsável pela liderança e implementação da estratégia. 

O gerente de vendas da indústria farmacêutica geralmente é promovido após alguns anos 

de trabalho efetivo atuando como representante de vendas, e é na função de representante de 

vendas que deve desenvolver as competências técnicas necessárias para se tornar um futuro 

gestor, assim ensinará à equipe de novos vendedores as melhores abordagens técnicas sobre os 

produtos com os quais trabalham.  

Segundo Alkhateeb et al. (2011), as organizações farmacêuticas buscam investir nos 

profissionais e capacitá-los cada vez mais para desempenharem um trabalho que apresente 

resultados para além do específico de sua função. Além desses investimentos em cursos voltados 

ao conhecimento técnico, muitas empresas farmacêuticas buscam contratar profissionais com 

flexibilidade, bom relacionamento social e boa habilidade de comunicação. Tornam-se 

importantes essas competências para uma relação efetiva de trabalho entre os vendedores e os 

profissionais de saúde. 

O gerente de vendas do segmento farmacêutico apresenta, tal qual em outras funções 

profissionais e gerenciais, os três níveis de experiência: principiante, profissional experiente e 

perito. A trajetória de desenvolvimento das suas competências acompanha essas fases da sua 

atividade profissional. A passagem de uma fase para outra está na capacidade de tornar-se 
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proficiente nas competências do cargo gerencial, e as empresas farmacêuticas estabelecem um 

prazo mínimo para realizar as promoções. O principiante ou “júnior” deve exercer a função por, 

no mínimo, dois anos antes de ser promovido para profissional experiente ou “pleno”; e na 

sequência para atingir o cargo de gerente perito ou “sênior”, deve exercer a função por, no 

mínimo, mais três anos, totalizando cinco anos para tornar-se um gerente de vendas sênior.  

As equipes de vendas das indústrias farmacêuticas possuem peculiaridades próprias do 

segmento, que as caracterizam como estruturas mistas entre uma atividade promocional e uma 

atividade propriamente de vendas. A profissão modificou-se ao longo do tempo, sendo frequente 

no mercado farmacêutico a discussão sobre a necessidade de um novo modelo de negócios. Essa 

estrutura tende a ter uma composição hierárquica ampliada em função do volume de vendedores 

envolvidos. Tradicionalmente, as equipes são compostas por uma gerência nacional, uma 

gerência intermediária (regional) e uma gerência imediata (distrital). Essa liderança pode 

potencializar o desenvolvimento das competências dos profissionais de vendas, gerando 

conhecimento e, consequentemente, impacto no negócio (TREVISAN; MARCONDES; 

PAPPINI, 2011). 
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Figura 1: Áreas de mobilidade de carreira na indústria farmacêutica 

Fonte: Adaptado de Trevisan; Marcondes; Pappini (2011). 

 

O frontline sales manager (FLSM), como é chamado em outros países, ou seja, o gerente 

direto da equipe de vendas ou gerente distrital, mantém contato frequente e funciona como um 

canal de comunicação da cultura e valores da empresa. Há uma preocupação dos dirigentes das 

empresas para que a comunicação com os clientes, via profissional de vendas, seja transparente e 

ética, e que traduzam os valores da empresa que representa, os quais, preferencialmente, 

deveriam estar em harmonia. Assim, a indústria farmacêutica direciona investimento em ações de 

marketing que incluem a presença da equipe de vendas nos consultórios médicos e nos diversos 

ambientes do segmento de saúde (TREVISAN; MARCONDES; PAPPINI, 2011). 
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O gerente de vendas lidera sua equipe com o olhar do negócio e também do 

desenvolvimento da sua equipe, sendo o principal responsável pela aplicação das normas éticas 

no dia a dia. Esse aspecto é fundamental nesse segmento, que passou a sofrer significativa 

regulamentação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), equivalente ao FDA 

(Food and Drugs Administration), que é a agência reguladora de saúde nos EUA. A Interfarma – 

entidade setorial sem fins lucrativos que representa empresas e pesquisadores nacionais ou 

estrangeiros responsáveis por promover o desenvolvimento da indústria de pesquisa tecnológica 

no Brasil, voltada para a produção de medicamentos e produtos para a saúde – criou um código 

de conduta que foi revisado e entrou em vigor no dia 1º de julho de 2012. O texto contempla um 

acordo de boas práticas no relacionamento entre a classe médica e a indústria farmacêutica, 

assinado com o CFM (Conselho Federal de Medicina), a AMB (Associação Médica Brasileira) e 

a SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia).  

As empresas associadas à Interfarma estão obrigadas a respeitar o código de conduta e 

sujeitas a penalidades. Os principais aspectos do código de conduta (2012) são: 

1. Orientações relativas ao relacionamento com agentes públicos e autoridades 

governamentais. 

2. Limites relativos ao relacionamento com associações de pacientes. 

3. Orientações sobre a participação do profissional de saúde em eventos 

científicos e convite das empresas. 

4. Limites de entregas de brindes. 

5. Formação de um comitê de ética com profissionais do mercado e membros 

da comissão de compliance da Interfarma. 

Os benefícios do código são: 

1. Para a indústria farmacêutica, maior credibilidade e transparência à 

pesquisa, ao desenvolvimento, à distribuição, à disponibilização e à 

promoção de medicamentos. 

2. Para os médicos e profissionais de saúde, melhora do relacionamento, com 

transparência e clareza no dia a dia. 

3. Para a sociedade, maior entendimento da eficácia e eficiência da prescrição 

de medicamentos e serviços, e fortalecimento da relação médico-paciente. 
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Neste contexto de afirmação do código de conduta, o gerente de vendas também deve 

fazer cursos internos na própria empresa, com normas do FDA e da comunidade europeia sobre 

conduta ética, e garantir que sua equipe realize e cumpra o conteúdo dos cursos. Considerando 

esse novo cenário nos últimos anos, com rigorosa regulamentação de como os vendedores da 

indústria farmacêutica devem atuar frente aos clientes, esta pesquisa também buscará entender 

como esta nova forma de trabalhar tem impactado as competências dos gerentes de vendas.  
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3  COMPETÊNCIAS 

 

Esta seção explora as abordagens da definição de competência na perspectiva individual e 

gerencial. Também analisa os eventos que impactam a gestão do gerente, avalia os saberes que 

compõem a atividade profissional do gerente e faz a apresentação de um olhar mais completo do 

gerente à luz do modelo de Cheetham e Chivers, que servirá de base para análise das 

competências dos gerentes objetos deste estudo. 

 

3.1  Conceito de competência 

 

 A compreensão do conceito de competência é heterogêneo, com falta de convergência em 

sua definição e abordagens, o que se reflete nos programas de formação e desenvolvimento de 

competências gerenciais e profissionais (RUAS, 2005). O tema competência pode ser estudado a 

partir da abordagem americana e europeia, ou pela integração das duas abordagens. 

 Em estudos mais recentes, Bitencourt, Azevedo e Froelich (2013) apontam que para a 

organização apresentar um desempenho mais eficaz, é importante o desenvolvimento das 

competências de seus colaboradores, agregando valor não somente a essas pessoas, mas também 

de forma direta e indireta à empresa. 

 A definição de competência individual começou a ser defendida na década de 1970 pelo 

psicólogo americano David McClelland, quando publicou o artigo Competence rather than 

intelligence, em que define competência como uma habilidade que deveria se traduzir em um 

resultado social prático. Após a publicação do artigo de McClelland, alguns pesquisadores 

americanos, como Boyatzis (1982), iniciam suas pesquisas sobre competências. 

 No contexto gerencial, o conceito de competência começou a ser construído com Richard 

Boyatzis. Segundo Wood e Payne (1998, p. 23), “Boyatzis foi a primeira pessoa a usar o termo 

competência. Seu livro The Competent Manager: a Model for Effective Performance iniciou o 

debate acerca do tema competências.”  

 Os pesquisadores americanos adotaram uma abordagem mais pragmática nas suas formas 

de classificação. Para alguns autores, o conceito de competências é uma soma de qualificações 

que a pessoa possui, ou seja, características qua a pessoa apresenta, como conhecimentos, 

habilidades e atitudes, resultando em um nível superior de performance (BOYATZIS, 1982). 
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 Segundo Boyatzis (1982), os comportamentos observáveis dos gestores estão relacionados 

a três fatores: motivação, autoimagem e papel social, e habilidades, com uma lista de 21 

competências e um conjunto de características e traços de personalidade, que em sua opinião 

definem um desempenho superior à média.  

Com o avanço das pesquisas sobre o tema nas décadas de 1980 e 1990, surge um grupo de 

estudos na Europa, desenvolvido por autores franceses e ingleses, que reviu conceitos e modelos 

de competências, associando-os mais à ideia de ação, resultados e realizações individuais. Alguns 

autores europeus buscaram ampliar a abordagem de competências para além dos CHAs, como 

Zarifian (2001) e Le Boterf (2007), compreendendo competências não somente como um 

conjunto de características do indivíduo, mas sim como a sua capacidade de agir em situações 

específicas.  

Esses autores defendiam que o trabalho não se configura mais como um conjunto de 

regras e padrões previamente estabelecidos e não se reduz a uma lista de tarefas a serem 

desempenhadas em função do cargo que o indivíduo ocupa. “O trabalho torna-se prolongamento 

direto da competência pessoal que o profissional mobiliza diante de uma situação de trabalho” 

(ZARIFIAN, 2001).  

Le Boterf (2007) defende a ideia de competência ligada a uma visão social do indivíduo e 

apresenta três eixos: a pessoa com sua biografia e socialização, a formação educacional e a 

experiência profissional. Os três eixos são fundamentais para o desenvolvimento das 

competências, e não apenas a experiência profissional e sua formação educacional. É necessário 

saber mobilizar os saberes e habilidades em alguns contextos, pois é na experiência que ocorre a 

consolidação da competência. 

Zarifian (2001) reforça a ideia de LeBoterf quando traz o evento como um fato ou um 

momento de ação. O autor defende que competência é uma combinação de conhecimentos, de 

saber fazer, de experiências e comportamentos que acontecem em um contexto específico. 

Segundo Ruas (2005) o conceito de competências tem um enfoque na capacidade de 

combinar e mobilizar adequadamente recursos já desenvolvidos e combinar recursos apropriados 

ao evento em uma determinada situação específica a ser enfrentada. O autor brasileiro trabalha o 

conceito de competências à luz da escola francesa, com base em Zarifian e Le Boterf. 
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Fleury e Fleury (2004) também defendem competência a geração de valor com a 

mobilização de múltiplos saberes, como saber agir, mobilizar, comunicar e assumir 

responsabilidades. 

Segundo Bitencourt, Azevedo e Froelich (2013), a competência gerencial é um importante 

elemento na formação das competências organizacionais. As competências podem (e devem) 

estar relacionadas ao desenvolvimento das pesssoas para que a organização possa ter um 

desempenho mais eficaz e possa agregar valor aos diferentes colaboradores envolvidos, 

funcionários, acionistas e clientes. 

Após considerar as diferentes abordagens desses autores, pode-se buscar entender quais 

são os eventos que impactam a gestão do gerente de vendas à luz do modelo de Zarifian. Pode-se 

também tentar identificar quais são os saberes que compõem a atividade do gerente de vendas à 

luz do modelo de LeBoterf e buscar compreender o olhar holístico do gerente de vendas à luz do 

modelo de Cheetham e Chivers, que será o conceito usado como base para esta pesquisa. 

 

3.2  Os eventos que impactam a gestão do gerente de vendas 

 

Zarifian (2001) afirma que a competência está fundamentada em uma atitude social, ou 

seja, na capacidade do profissional tomar iniciativa e assumir responsabilidades, que se 

manifestam a partir de um entendimento prático de situações que se “apoiam em conhecimentos 

adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das situações” (ZARIFIAN, 

2001). No que se refere às competências gerenciais, estas devem refletir as estratégias e objetivos 

da empresa. Na indústria farmacêutica, o gerente de vendas é o elo entre a estratégia e a 

implementação para atingir os objetivos da empresa, confirmando esta abordagem na prática. 

Segundo Zarifian (2001), a definição tradicional taylorista e fordista da produtividade no 

trabalho compreende o trabalhador separado do trabalho. O autor também defende que essas 

unidades devem ser compreendidas juntas.  

 A competência sugere conseguir lidar com eventos inesperados (ZARIFIAN, 2001). 

Conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidos em circunstâncias anteriores constituem a 

base de competências para oferecer respostas frente a situações não rotineiras e imprevisíveis. 

Recursos individuais e coletivos passam a ser colocados em ação, buscando similaridades entre 
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vivências anteriores e atuais. Mudanças externas e internas ao indivíduo mobilizam ativos para 

alcançar um resultado, como resolver problemas em circunstâncias inéditas. 

 Ao considerar que a competência se consolida a partir da mobilização de recursos para a 

obtenção de um resultado, fica subentendida a existência de algo que pode ser construído e 

aperfeiçoado. Assim, a competência se insere em uma perspectiva construtivista. Cabe à empresa 

identificar a competência, validá-la e fazê-la evoluir constantemente (ZARIFIAN, 2001). 

   

Zarifian (2001) defende um modelo de competência com três elementos: a noção de 

evento, comunicação e serviço: 

1) Evento: eventos surgem de forma não programada implicando em um 

desenvolvimento natural do sistema produtivo, impedindo a autorregulação da 

capacidade rotineira, sobretudo forçando os profissionais a mobilizarem 

frequentemente seus recursos internos para lidarem com o imprevisto no trabalho. 

Zarifian apresenta três momentos distintos do evento que são importantes para a 

aquisição de experiência e que permitem uma aprendizagem dinâmica, capaz de 

preparar o profissional para lidar com as instabilidades da rotina de trabalho: 

 

 Antes do evento: quando o indivíduo percebe a iminência de um evento e sabe 

aplicar meios para preveni-lo; 

 Durante o evento: intervenção ativa para reparar rapidamente a ocorrência de 

um evento; 

 Após o evento: o ato reflexivo sobre o evento ocorrido para analisá-lo, 

compreender as causas e os motivos. 

 

O conceito de evento apresenta importantes consequências relacionadas à abordagem do 

trabalho. O evento significa que a competência profissional não pode mais ser resumida em 

definições prévias de tarefas a executar em um posto de trabalho, ou seja, o trabalho é a ação 

competente do indivíduo diante de uma situação. Será que esses três momentos também podem 

ser percebidos na atividade do gerente de vendas do segmento farmacêutico? Buscaremos 

identificar esses momentos em virtude das diversas situações vivenciadas pelo gerente 

diariamente, com sua equipe de vendedores e clientes visitados. 
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A competência deve, diante de um evento, ser mobilizada pelo profissional que se 

encontra na situação real e, em seguida, deve ser considerada em uma análise a posteriori do 

evento. Os eventos podem ultrapassar o saber e a ação de um único profissional, ele vai requerer 

uma mobilização de diversas áreas de interesse e isso só ocorrerá se existir previamente uma 

relação entre estas áreas e os diferentes profissionais, tornando o trabalho fortemente coletivo 

(ZARIFIAN, 2001). Desta forma, a rede de relações do gerente de vendas com as áreas de 

suporte da empresa torna-se um aspecto fundamental frente aos eventos vivenciados. 

2) Comunicação: torna-se necessário saber comunicar para ser compreendido e 

compreender o outro e a si mesmo. Zarifian (2001) defende a integração das unidades 

de trabalho e trabalhador, porque a comunicação entre as pessoas é fundamental para 

melhorar o desempenho das organizações. Diferentemente do modelo taylorista e 

fordista, quando a comunicação era evitada, atualmente isso se torna essencial para o 

sucesso da organização. A comunicação ocasiona conflitos, sendo isso uma boa coisa, 

pois é graças aos conflitos que se pode chegar a um melhor entendimento. A 

comunicação é uma questão organizacional central e toca profundamente as atividades 

de trabalho (ZARIFIAN, 2001). 

Pela distância geográfica do escritório e por trabalhar a maior parte do tempo no campo, 

visitando os clientes com a equipe, a tecnologia pode ter sua importância em destaque para 

possibilitar ao gerente de vendas a efetiva comunicação, ou seja, por telefone, mensagem, e-mail 

e videoconferências.    

3) Serviço: está diretamente relacionado ao conceito de trabalho, que é gerar um serviço. 

Este é simultaneamente o que é efetivamente proporcionado a um cliente e o que 

justifica a sobrevivência de uma organização e, consequentemente, o emprego dos 

profissionais envolvidos. A capacidade de atender um cliente interno e externo da 

organização precisa estar presente na consciência coletiva do grupo, em todas as 

atividades do trabalho, sendo necessário um efetivo processo de comunicação. 

Zarifian (2001) afirma que a competência profissional não eliminou o valor da 

qualificação, esta qualificação deve ser reconhecida pela sua importância em uma condição de 

produção moderna. A competência está no profissional e não na qualificação, a competência se 

materializa e é percebida na sua aplicação em uma determinada situação, ou seja, na prática. 
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Considerando esses três eixos como linhas mestras, definidas por Zarifian para 

compreender a competência no trabalho, torna-se uma oportunidade buscar saber quais eventos 

surgem nas atividades do gerente de vendas, como eles mobilizam a rede de relações e como se 

comunicam para encontrar soluções no trabalho. 

  

3.3  Os saberes que compõem a atividade profissional do gerente  

 

 Segundo Bitencourt, Azevedo e Froelich (2013), a competência gerencial é um importante 

elemento na formação das competências organizacionais. 

Os gestores possuem um papel vital. São os condutores do processo, os responsáveis pelo 

desenvolvimento de um saber combinatório, que se refere à capacidade de articulação das 

competências coletivas das equipes ou das unidades e pela ampliação e espaço de atuação das 

pessoas. Nessa visão, o trabalho não é simplesmente um conjunto de tarefas associadas a um 

cargo, mas o prolongamento direto do elemento pessoa, que constitui as competências 

organizacionais, mediante uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa 

(BITENCOURT; AZEVEDO; FROELICH, 2013, p. 8). 

Para Le Boterf (2007) ser competente é saber administrar uma situação profissional 

complexa e seus saberes: saber agir com pertinência, saber mobilizar em um contexto, saber 

integrar ou combinar saberes múltiplos e heterogêneos, saber transpor, saber aprender, saber 

aprender a aprender e saber se envolver. 

Nesse sentido, pode-se buscar compreender se esta linha de Le Boterf também é 

evidenciada nas diversas situações que ocorrem nas atividades do gerente de vendas da indústria 

farmacêutica. Como este gerente, objeto do presente estudo, trabalha diariamente com clientes 

externos no campo, acompanhando seus vendedores, que são clientes internos, cabe buscar 

analisar os saberes que são colocados em prática no desempenho da função gerencial. 

Conforme explica Le Boterf (2007), toda competência, para existir socialmente, supõe o 

julgamento e o reconhecimento de terceiros, ela não existe por si só. Não há competência se ela 

não for reconhecida por outros, ou seja, a competência precisa ser evidenciada. Para elaborar 

competências pertinentes a partir de recursos disponíveis, o profissional não pode somente saber 

e querer agir. Ele deve poder agir. 
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O poder agir se torna fundamental para um gerente que está todo o seu tempo longe da 

estrutura do escritório. Na indústria farmacêutica, o gerente de vendas de linha de frente, ou 

gerente distrital, trabalha com sua equipe em diferentes regiões do país sem contato físico com a 

estrutura de escritório. Dessa forma, será que esse gerente de vendas tem a sua autonomia 

suficiente para a efetiva aplicação de sua atividade?  

“É possível ser um bom profissional sem compreender?”, questiona Le Boterf (2007). Sua 

resposta é negativa. Para ele, o profissional mobiliza seus recursos não somente em função de 

uma representação operatória da situação, mas também em função da representação que tem de si 

mesmo, do modo como se aprecia e se autoavalia. A autoimagem indica ao profissional o que 

julga estar ao seu alcance, o que está em condições de poder e de saber resolver (LE BOTERF, 

2007). 

Diante de situações inéditas ou de incertezas, o profissional deve ser capaz de assumir 

riscos, aceitar novas missões, tolerar procedimentos de tentativas e aceitar que a solução não seja 

imediata. Ele precisa de certa audácia para ser competente. O profissional experiente dispõe de 

um crédito de confiança que lhe permite a possibilidade de trabalhar com serenidade e assumir 

riscos que sabe que serão aceitos por seus clientes e colegas. Dessa forma, o especialista pode 

ousar inovar e, em consequência, aumenta sua especialização. A confiança que se estabelece 

entre o cliente e o profissional é uma relação de troca (LE BOTERF, 2007). 

O contexto de trabalho da força de vendas da indústria farmacêutica possibilita frequentes 

situações de interação com os clientes externos, principalmente os profissionais de saúde como 

médicos, farmacêuticos, enfermeiros e administradores de hospitais. Nessas interações diárias 

existem possibilidades de assumir riscos constantemente pela maneira de exposição e atuação, 

assim buscaremos entender também neste estudo o desenvolvimento do ser competente frente a 

essas situações. 

O profissionalismo não é um estado estável. Ele se constrói progressivamente ao longo da 

experiência. Nessa sequência de evolução profissional deve ser considerada a reunião de 

condições favoráveis ao saber agir, querer agir e poder agir. A responsabilidade da construção 

das competências é uma responsabilidade compartilhada por três tipos de atores diretamente 

envolvidos: o profissional, o gestor e o responsável por recursos humanos (LE BOTERF, 2007). 

Na estrutura hierárquica de vendas da indústria farmacêutica, pode-se observar que 

existem diferenças de cargos dentro da mesma função e essas diferenças (júnior, pleno e sênior) 
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estão relacionadas ao nível de experiência que o profissional possui ao longo da sua vida 

profissional. 

O conceito do profissionalismo não estático, em que prevalece o movimento e novas 

experiências tem uma ligação direta com a capacidade de escolher e mobilizar as diferentes 

possibilidades do saber, o que torna o metaconhecimento um conceito também importante no 

desenvolvimento das competências gerenciais. 

Os metaconhecimentos permitem interpretar conhecimentos declarativos ou procedurais 

disponíveis, escolher entre múltiplos saberes aqueles que convém mobilizar com pertinência, 

memorizar aqueles que foram estimados úteis previamente, criar novos conhecimentos, proceder 

as generalizações, hierarquizar saberes. Eles permitem que um profissional modele seus próprios 

conhecimentos. A reflexividade faz parte do profissionalismo. O metaconhecimento permite a 

orientação autônoma da ação e da aprendizagem. 

Os metaconhecimentos tangem ao trabalho de “reflexividade” descrito por Piaget: o 

sujeito se distancia das ações que executa, ele as descreve. Esse distanciamento é distinto da 

reflexão que incide sobre o objeto da ação. Conhecer seu próprio conhecimento já é transformá-

lo.  

Se os metaconhecimentos permitem ao sujeito descrever o saber fazer operacionalizados, 

a metacognição lhe dará a possibilidade de descrever como faz para descrever esses saber fazer. 

Esse novo distanciamento será o fundamento dos processos que permitem aprender a aprender 

(LE BOTERF, 2007). 

O profissional mobiliza suas competências em função de um projeto que comporta para 

ele uma significação, ao qual ele dá sentido. Dessa forma, torna-se fundamental tentar 

compreender quais são as competências e saberes que surgem na atividade do gerente de vendas 

da indústria farmacêutica. 

As condições de operacionalização das competências sofrem influência de duas 

dimensões que podem ser observadas na figura 2. A primeira condição é diretamente relacionada 

às características pessoais do indivíduo, e a segunda condição está relacionada às condições da 

situação de trabalho, que podem alavancar ou limitar a operacionalização das competências. 
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As competências: as condições de operacionalização 

                                                       Características pessoais do indivíduo 

              (experiência, conhecimentos, aptidões) 

        

 

 

 

Condições da situação 

de trabalho 

 

                                                                                                                           

 
Figura 2: Operacionalização das competências 

Fonte: Le Boterf (2007). 

 

É importante notar que as situações profissionais que requerem a operacionalização das 

competências não são estáveis. Elas evoluem e podem passar por fases diferentes. Se a 

competência reside na operacionalização, então será necessário entender o que favorece ou freia 

essa operacionalização. 

Le Boterf (2007) afirma que o profissionalismo e a competência resultam não somente de 

um saber agir, mas de um querer e de um poder agir. Esses três polos tornam a competência uma 

resultante como pode-se observar na figura 3. Esses polos poderão ser observados no 

desempenho das funções do gerente de vendas do segmento farmacêutico. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Tipos de saberes 

Fonte: Le Boterf (2007).  
 

Operacionalização das competências 

Profissionalismo 

Competência 

Saber Agir 

 

Poder Agir 

 

   Querer Agir 



37 

 

O saber agir é representado pelos recursos, treinamento, situações diversas de 

aprendizagem, situações profissionalizantes e representações pertinentes. O querer agir é 

relacionado a ter sentido, autoimagem, reconhecimento, confiança e contexto iniciativo. O poder 

agir é definido pelo contexto facilitador, meio, atribuições, redes de recursos e organização do 

trabalho (LE BOTERF, 2007). 

Após entender os diferentes saberes relacionados à função do gerente e reconhecendo a 

diversidade de competências disponíveis na função gerencial, buscar um olhar holístico se torna 

fundamental, e esta abordagem mais abrangente pode ajudar a entender melhor as competências 

necessárias à função de gerente como será apresentado a seguir. 

 

3.4  Um olhar abrangente do gerente de vendas à luz do modelo de Cheetham e Chivers 

 

 
Cheetham e Chivers (1996) conduziram estudos, desde 1994, investigando como 

profissionais da Grã-Bretanha, de diferentes áreas das ciências, aprendem e mantêm suas 

competências profissionais. Os objetivos da pesquisa abrangeram: aspectos relativos à natureza 

da prática profissional; a natureza das profissões modernas; como as pessoas identificam a 

competência profissional nas outras; como as pessoas adquirem suas competências profissionais. 

Diante da grande diversidade conceitual e abordagens de competências não julgadas por 

eles como suficientemente abrangentes, eles reuniram um conjunto de elementos considerados 

necessários para abordar todos os aspectos compreendidos no exercício profissional e 

construíram um modelo de competências para ser utilizado como base para uma investigação que 

envolveu 80 pessoas de 20 profissões diferentes. 

 De acordo com Cheetham e Chivers (1996), as visões existentes, isoladamente, não 

forneciam a base para a explicação do significado de competência com a abrangência requerida. 

Por isso, integraram em seu modelo várias concepções de educação e desenvolvimento 

profissional, sendo as principais: abordagem técnico-racional, abordagem profissional reflexiva, 

abordagem de competência funcional, abordagem de competência pessoal, abordagens de ética, 

metacompetência e transcompetências. 

A abordagem técnico-racional considera que o profissional atua com base nos 

conhecimentos especializados ou técnicos, adquiridos pela educação formal. A fundamentação 

para a prática profissional está em sólidos conhecimentos teóricos, do que decorrerá, 
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consequentemente, a competência prática. Essa abordagem concede pouca ênfase às habilidades 

práticas, à aprendizagem baseada na experiência ou àquela obtida após a formação, assim como 

não considera a aprendizagem informal no processo de desenvolvimento. 

A abordagem profissional reflexiva de Schön, como mencionado por Cheetham e Chivers 

(1996), tem como foco o conhecimento tácito, sua aplicação e a reflexão como uma ferramenta 

fundamental de desenvolvimento profissional e prático. Substitui a visão tradicional de que os 

profissionais resolvem problemas usando o conhecimento técnico especializado e adquirido pela 

aprendizagem formal. De acordo com Schön (1983), os profissionais aprendem primordialmente 

pela reflexão: “knowing-in-action” (reflexão em ação ou durante a atividade) e “knowing-about-

action” (reflexão sobre a ação ou após a atividade). A reflexão, no entendimento dos autores, 

exerce o papel de competência básica para todos os profissionais, primordial na aquisição de 

outras competências profissionais. 

A abordagem funcional refere-se ao modelo de competência baseado nos padrões 

profissionais definidos pelo governo da Grã-Bretanha para todos os tipos de ocupações, inclusive 

as gerenciais, que são usados no sistema de Qualificações Vocacionais Nacionais (NVQs). Por 

ele, são fixados os padrões mínimos de desempenho nas ocupações pelos profissionais. 

Competência, nessa visão, é identificada nos resultados do trabalho e seu foco está nas tarefas a 

serem executadas, no desenvolvimento de habilidades genéricas fundamentais e habilidades 

específicas do trabalho. 

A abordagem comportamental atribui significado à competência a partir de atributos 

pessoais requeridos para um desempenho efetivo, tais como: autoconfiança, controle emocional, 

habilidades interpessoais. É uma abordagem complementar à funcional, desenvolvida a partir dos 

trabalhos de pesquisadores americanos como Boyatizis, Klemp e Schroder, que desenvolveram 

modelos contendo a combinação ideal de competências que assegurariam a realização do trabalho 

num patamar diferenciado. 

Segundo Cheetham e Chivers (1996), outras dimensões foram identificadas como 

integrantes da competência profissional. Entre elas estão ética e valores, apontados como 

importantes componentes. Embora poucos modelos concedam atenção a esses fatores, vários 

autores defendem sua contribuição na competência profissional. Existem quatro níveis de valores 

que fundamentam as questões éticas encontradas no trabalho, respaldando as decisões sobre 
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cursos de ação apropriados, na resolução de conflitos e ao se deparar com o comportamento 

antiético de outros. 

As metacompetências constituem-se em outros dos componentes da competência 

profissional incorporados por Cheetham e Chivers (1996) na elaboração de seu modelo. Eles 

permitem aos indivíduos analisar e desenvolver competências que já possuem. São exemplos: 

capacidade analítica, criatividade e habilidade de aprendizagem equilibrada (aprender a 

aprender). Na mesma posição colocam-se as transcompetências que perpassam outras 

competências (possibilitam sua expressão) por serem genéricas e comuns a todas as ocupações, 

tais como a comunicação e agilidade mental. Elas correspondem a um tipo de competência que se 

integra a outras, mediando sua expressão, incrementando-as, podendo ser determinantes no seu 

desenvolvimento ou aprendizagem ou até mesmo pré-requisitos ao desenvolvimento de 

competências mais específicas ao papel. 

O modelo de Cheetham e Chivers, apresentado em 1996 e revisto em 1998, reúne os 

componentes oriundos das várias abordagens relatadas, como pode ser observado na figura 4. 

            
Figura 4: Modelo de competências 

Fonte: Cheetham e Chivers (1998). 
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O modelo de Cheetham e Chivers, testado e revisado em artigos de 1996 e 1998 e 

apresentado em sua versão final em 2005, é composto por quatro grupos de competências 

essenciais: cognitivas, funcionais, pessoais/comportamentais e éticas/valores. Os autores 

acrescentam ainda as metacompetências (referem-se àquelas que possuem a capacidade de gerar 

outras competências) e elementos como personalidade e motivação. No modelo holístico de 

competência profissional, considera-se o ambiente de trabalho, adotando uma visão mais 

abrangente àquelas que consideram somente as competências em função do trabalhador ou do 

cargo que ele ocupa.   

As metacompetências, com as quatro competências essenciais e seus subcomponentes, 

podem produzir um conjunto de resultados que serão percebidos e observados tanto pelo próprio 

indivíduo quanto por terceiros, e que acaba funcionando como um feedback para o indivíduo. 

Esses resultados podem se caracterizar como macrorresultados (resultados amplos e globais – ou 

talvez a longo prazo – da atividade profissional); microrresultados (os resultados de atividades 

mais específicas) ou resultados parciais (resultados de uma atividade parcialmente concluída). 

O modelo contempla as influências que o contexto e o ambiente de trabalho podem 

exercer sobre a competência profissional, devendo o trabalhador conhecê-los enquanto situações 

específicas, condições físicas, culturais e sociais que o cercam e sob as quais deve operar. Tais 

fatores interferem em todos os tipos de competência: qualquer alteração modifica a expressão da 

competência. Esse componente do modelo reflete a necessidade de adequação da expressão de 

competências ao contexto e em situações determinadas de trabalho, presente também na definição 

de Le Boterf e Zarifian. 

O modelo também reconhece que personalidade e motivação podem ter impacto na 

expressão da competência profissional. A personalidade pode interferir em qualquer aspecto de 

competência e, em alguns casos, limitar o potencial. Características diferentes de personalidade 

podem ajudar ou impedir o desempenho de determinados papéis profissionais. Porém, 

profissionais podem desenvolver modos de fazer coisas adequadas à sua personalidade. Já a 

motivação pode afetar tanto o desempenho do papel profissional, como a disposição para 

desenvolver ou melhorar competências. 

A “supermetacompetência” é um resultado da reflexão e permite às pessoas superar, 

analisar, modificar e desenvolver outras competências. Simultânea a este momento, a reflexão 

desempenha um papel gerador de outras competências. Considera-se que as metacompetências e 
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transcompetências, juntamente com os quatro componentes centrais (competências cognitiva, 

funcional, comportamental e ética/valores) e seus respectivos constituintes, interagem para 

produzir resultados.  

Foram considerados todos os tipos de resultados, capazes de serem observados ou 

percebidos pelo próprio indivíduo e por intermédio de outros. A autopercepção da competência 

foi considerada como sendo alimentada por feedback de outras pessoas. 

A autopercepção de resultados, pelo modelo, desencadeia a reflexão relativa a qualquer 

aspecto do papel profissional: sobre os componentes centrais ou qualquer de suas competências 

subcomponentes, ou sobre as metacompetências, ou até mesmo sobre a competência profissional 

global. De acordo com Cheetham e Chivers (2005), além de refletir sobre a ação depois de sua 

ocorrência, os profissionais também podem refletir durante a atividade ("reflexão em ação"). Esse 

aspecto é acomodado no modelo pelo conceito de "resultados parciais”. No entanto, a reflexão 

pode ocorrer antes de um evento e isto poderia desencadear o modelo até (ou antes de) o ponto de 

reflexão. A reflexão (sobre ação passada ou em andamento) pode conduzir a algumas espécies de 

modificações do comportamento desejáveis para a melhoria da competência profissional. 

Na perspectiva das competências gerenciais da presente pesquisa, o modelo de Cheetham 

e Chivers (1998) foi tomado como um dos norteadores na identificação das competências 

gerenciais e seu respectivo processo de aprendizagem entre os profissionais gestores de vendas da 

indústria farmacêutica. 

A dimensão organizacional da atuação gerencial também se consolida por meio das 

competências funcionais do modelo em análise em uma série de ações, tais como definição de 

estratégias, processos de gestão, transformação organizacional e transferência de tecnologia. No 

componente da competência funcional “organizacional/processo/gerenciamento” do modelo de 

Cheetham e Chivers (1998) está a essência da gestão, pois ela possibilita a realização de 

planejamento de atividades, alocação de recursos, análise de custos, tomadas de decisão. 

Acredita-se que o componente “ocupacional específico” também deva fazer parte de uma 

estrutura de análise de competências gerenciais, embora seu papel seja o de conferir sustentação à 

tomada de decisão gerencial: o gerente não precisa necessariamente saber fazer, mas deve 

conhecer os procedimentos profissionais envolvidos no negócio que gerencia. 

O gerente, em seu papel pessoal e comportamental, deve exibir competências que lhe 

permitam a otimização de pontos fortes e minimização dos pontos vulneráveis, estilos de trabalho 
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produtivos e posturas positivas. São competências que podem promover a compreensão e o 

desenvolvimento do gerente na relação consigo mesmo, com seus liderados, com outros gerentes, 

com fornecedores e outros integrantes da cadeia de valor do seu negócio (motivações, atributos, 

traços pessoais, estilos, valores pessoais, conhecimentos, poder, autoconhecimento, habilidades 

interpessoais). Neste caso, pode ser observada a rede de relações deste estudo à concepção do 

modelo de Cheetham e Chivers (1998). 

Na dimensão social do papel gerencial, estão as competências éticas do modelo, sob a 

ótica pessoal e profissional, fundamentais nas práticas dos gestores no referente à promoção de 

sociedades mais justas. Neste sentido, visando ao equilíbrio entre a criação de benefícios para os 

stakeholders e a sociedade.  

De todos os componentes reunidos por Cheetham e Chivers (1998), ressalta-se a 

singularidade da inclusão no modelo de meta e transcompetências e de competências éticas, que 

conferem o diferencial em relação a outros e possui valor especial para o exercício da função 

gerencial. A volatilidade do ambiente de negócios e a diversidade de desafios requerem do 

gerente atualização e desenvolvimento constante de competências, o que pode ser garantido por 

meta ou trans-competências, tais como, criatividade, análise e solução de problemas e reflexão. 

As competências éticas estão presentes nas discussões dos negócios e na sociedade, em 

geral. Como também pelo crescente volume de literatura dedicado ao tema de controle de 

corrupção. O papel do gerente é fundamental, o gerente é diretamente responsável pelas ações 

realizadas nas empresas e, sobretudo por sua capacidade de imprimir ao ambiente organizacional 

novo posicionamento ético. São demandas ambíguas e contraditórias, em especial no mercado 

farmacêutico por ser fortemente regulamentado no Brasil e no mundo, com leis rígidas e punições 

estabelecidas para casos diversos. 

De acordo com Cheetham e Chivers (1998), ambiente de trabalho é definido como 

condições físicas, culturais e sociais que afetam o indivíduo no trabalho. Estas condições podem 

afetar a competência e tornar-se em uma esfera mais restrita e atuar numa grande companhia 

(afeta concentração e produtividade, mas amplia possibilidade de intercâmbio com outras 

pessoas). A cultura pode valorizar ou não determinados estilos gerenciais. O ambiente social 

pode afetar o desempenho, por exemplo, em função de mudanças nas relações interpessoais 

ocasionadas pela chegada de novas pessoas na equipe ou de um novo superior. 
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 Tendo em mente essas linhas mestras definidas por Zarifian, Le Boterf e Cheetam e 

Chivers para compreender as competências humanas no trabalho, cabe nesta pesquisa uma busca 

para entender como os gestores de vendas do segmento farmacêutico aprendem com os eventos, 

saberes e as competências: cognitivas, funcionais, comportamentais e éticas. Além disso, como 

mobilizam ou não redes de atores para encaminharem problemas e buscar soluções para os 

negócios. 

Uma vez apresentadas as diferentes abordagens de competências sob a visão de diferentes 

autores, passa-se agora para a discussão de como ocorre a aprendizagem destas competências. 
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4  APRENDIZAGEM  

 

O objetivo desta seção é abordar o contexto de aprendizagem, resgatar os conceitos de 

aprendizagem individual, formal e informal e utilizar como base o modelo de aprendizagem 

experiencial de Kolb. 

 

4.1 Aprendizagem das competências gerenciais 

 

Na etapa de identificação do que foi produzido em estudos anteriores sobre o tema de 

aprendizagem gerencial, fez-se uma busca da literatura e serão apresentados a seguir os artigos 

relevantes encontrados.  

Existem diversos estudos que buscaram identificar como ocorre o processo de 

aprendizagem de indivíduos no nível gerencial. Inclusive Closs e Antonello (2011) trazem uma 

síntese de pesquisas desenvolvidas no Brasil que buscam responder a essa questão.  

Entre os autores identificados por estas autoras, Antonello (2005) desenvolveu uma 

pesquisa com gerentes que participavam de cursos de especialização e mestrado profissional em 

Administração. Lucena (2006) analisou dez gerentes proprietários de pequenas empresas do setor 

de varejo de vestuário de Florianópolis.  

Além dos citados por Closs e Antonello (2011), dois outros autores desenvolveram 

estudos nessa linha. Leite (2011) analisou sete gerentes de agências de bancos de varejo da 

cidade de São Paulo, buscando compreender a aprendizagem gerencial, identificando e 

analisando qual o papel da aprendizagem pela experiência no processo de aprendizagem dos 

gerentes; Godoy e D`Amelio (2012) realizaram um estudo em uma empresa de prestação de 

serviços, no qual buscou identificar e descrever os processos de aprendizagem das competências 

gerenciais, mas focando em gerentes com diferentes formações. 

Os resultados desses estudos apontam que a aquisição de competências gerenciais ocorre 

de diferentes maneiras: é favorecida em contextos que envolvem a necessidade de assumir 

responsabilidade, ocorre no próprio ambiente de trabalho, no exercício da atividade; é 

influenciada pelas experiências vividas pelos sujeitos, além da importância do papel da 

aprendizagem informal, da reflexão e dos relacionamentos interpessoais.  
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Além desta perspectiva mais focada na aprendizagem informal, outro autor como Oderich 

(2005) realizou estudo buscando identificar a importância da aprendizagem formal. O autor 

desenvolveu um trabalho com três empresas de recursos humanos do Rio Grande do Sul.  

Alguns outros estudos foram desenvolvidos com o objetivo de relacionar competências e 

aprendizagem, como o de Ruas (2001), que trata do desenvolvimento de competências e a 

contribuição da aprendizagem organizacional, e o de Bitencourt (2001) que tem como objetivo 

identificar e caracterizar a gestão de competências gerenciais e analisar a contribuição de 

elementos de aprendizagem organizacional, mas estes focavam mais na relação das competências 

gerenciais com aprendizagem organizacional, e não individual, como é o foco deste trabalho.  

Nota-se que muitas pesquisas nacionais discutem competências gerenciais e 

aprendizagem em diferentes segmentos, no entanto um campo que não foi explorado ainda é o 

segmento farmacêutico no Brasil. Visto a sua importância no mercado e a dificuldade que muitos 

gerentes de vendas enfrentam na transição de vendedores para gerentes, simplesmente assumindo 

a função de um momento para outro, é fundamental que um estudo seja realizado nesse 

segmento.  

Uma experiência de aprendizagem não é considerada uma consequência completa 

enquanto não tiver uma aplicação em uma situação de trabalho concreta. Este aspecto tem uma 

ligação direta com a noção de competência: um dos pontos-chave é a transformação da 

experiência em conhecimento e em ação, a competência se expressa na ação (LE BOTERF, 

2007).  

A aprendizagem individual é frequentemente analisada a partir de vários modelos 

desenvolvidos ao longo do tempo, a fim de tentar explicar o processo de aprendizagem, sendo 

eles o Behaviorista, o Cognitivista e o da Aprendizagem Experiencial, sendo este último definido 

como modelo desta pesquisa. Existem várias definições que podem ser identificadas na literatura 

que trata dos temas aprendizagem e competências.  

Os modelos de aprendizagem experiencial se baseiam nos trabalhos de Dewel, Lewin e 

Piaget. De acordo com esses autores, o aprendizado é um processo de tensão e conflito, que 

ocorre por meio de interação entre o indivíduo e o ambiente, proporcionando experiências 

concretas, observação e reflexão, gerando permanente revisão dos conceitos aprendidos. O 

aprendizado é um processo contínuo.  O conceito mais importante em seu estudo sobre 
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aprendizagem é a noção de experiência. O estudo mais difundido sobre aprendizagem 

experiencial é o de Kolb (1984), influenciado pelas ideias de Dewey. 

 

4.2  O modelo de aprendizagem experiencial de Kolb 

 

 Segundo Leite (2011), é possível supor que os gerentes façam uso da aprendizagem pela 

experiência no desenvolvimento de suas ações cotidianas. Um gerente pode ter como formação 

um curso acadêmico que o qualifique para funções profissionais não diretamente relacionadas ao 

gerenciamento. 

 Silva (2009) defende que a experiência está associada a um conhecimento prático de 

como atuar em determinada situação profissional. A experiência faz parte do saber prático do 

gerente na ação. O gerente tece uma série de experiências, seja no ambiente empresarial ou na 

vida pessoal.  

De acordo com Kolb (1984), os novos conhecimentos, habilidades e atitudes são obtidos 

pela confrontação entre os quatro modos de aprendizagem pela experiência: a experiência 

concreta, a observação reflexiva, a conceituação abstrata e a experimentação ativa.  

A aprendizagem é descrita como um processo pelo qual os conceitos são derivados e 

continuamente modificados pela experiência. Para Kolb (1984), todo o processo de aprendizagem 

eficaz é cíclico. Esse ciclo tem início com a Experiência Concreta (ec) – sentir; em seguida a 

Observação Reflexiva (or) – observar; após assimilar a reflexão com uma teoria vem a 

Conceituação Abstrata (ca) – pensar; e, finalmente, as hipóteses são testadas em novas situações 

na Experimentação Ativa (ea) – agir. 

Nesse ciclo de aprendizagem, Kolb (1984) identificou duas dimensões de aprendizagem 

distintas, cujos estilos de aprendizagem transitam entre a percepção e o processamento: a) 

Percepção da informação: dimensão representada pela experiência concreta (ec) versus a 

conceituação abstrata (ca) e b) Processamento da informação: dimensão representada pela 

observação reflexiva (or) versus a experimentação ativa (ea). 

Segundo Villardi (2010), o processo de aprendizagem em sala de aula se limita à 

aquisição e à reprodução de temas aprendidos em aprendizagem formal, dos quais se beneficia 

quem lembra mais. Assim, constrói-se um ambiente de ensino pouco motivador, pois os alunos 

não se interessam por temas desvinculados de suas próprias experiências e contextos. 
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A perspectiva, ora denominada por Kolb de aprendizagem de solução de problemas 

(1978), ora por experiencial (1984), esclarece alguns conceitos que se opõem ao conceito de 

aprendizagem tradicional, uma vez que os conteúdos são apresentados por meio do livro-texto na 

condição de que depois virão as experiências, ou seja, primeiro ocorre o aprendizado e depois o 

profissional consegue vivenciar as experiências. “A sala de aula simboliza a suposição de que a 

aprendizagem é uma atividade especial, desligada do mundo real, e não relacionada com a vida 

da pessoa” (KOLB; RUBIN; McINTYRE; 1978, p. 37). 

Kolb (1984) questiona esta abordagem e endossa que o ser humano é capaz de criar, 

moldar ou reinventar o mundo, e não apenas desenvolver habilidades específicas. A essa 

capacidade de adaptação no mundo físico e social, o autor chama a atenção para o papel do 

aprendizado. É por meio do aprendizado que a adaptação ocorre pela necessidade que o ser 

humano possui em corresponder com as mudanças num mundo que passa por transformação.  

Definida por Kolb (1984, p. 38) como “o processo pelo qual o conhecimento é criado por 

meio da transformação da experiência”, o autor tem feito avançar a prática da aprendizagem 

experiencial. Adicionalmente, a aprendizagem experiencial ocorre quando o indivíduo participa 

ativa e responsavelmente do processo, envolvendo-se cognitiva, afetiva e comportalmente na 

aquisição de habilidades e/ou competências (BANGS, 2011).  

A perspectiva experiencial concebe a aprendizagem como um processo emergente, que 

envolve adaptação, transformação e compreensão da natureza do conhecimento e não apenas a 

vivência da experiência, ou solução de problemas. Ela considera a experiência, a percepção, a 

cognição e o comportamento no processo de aprendizagem. A experiência é capaz de provocar 

um processo de reflexão e descoberta de novos conhecimentos, pois, quando isso ocorre, o ser 

humano aprende (BANGS, 2011; KOLB, 1984; LEITE, 2011; MOON, 2004). 

A contribuição para essa teoria tem sua origem em três autores: John Dewey, com o ciclo 

de três fases: observação, conhecimento e julgamento (KOLB, 1984). Nessa influência, há a 

formação da base da aprendizagem experiencial, composta por três eixos principais: o 

desenvolvimento pessoal, a educação formal e o trabalho. A aprendizagem experiencial 

desenvolve-se ao perpassar estes três eixos (MOON, 2004); Kurt Lewin, por meio do ciclo de 

quatro fases: a experiência concreta, observação reflexiva, conceituação abstrata e 

experimentação ativa; Jean Piaget com os conceitos de acomodação e assimilação (KOLB, 1984). 
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Kolb (1984, 1997) apresenta dois objetivos da aprendizagem experiencial: (a) o 

profissional deve aprender o conteúdo de um tema, e (b) perceber as suas forças e fraquezas. O 

conteúdo está relacionado ao “o quê” do assunto a ser aprendido. As forças e fraquezas indicam 

que as pessoas são diferentes e possuem habilidades e capacidades diversificadas. Em outras 

palavras, são os estilos de aprendizagem que evidenciam competências distintas. 

Com o objetivo de identificar os estilos de aprendizagem e minimizar o distanciamento 

entre teoria e prática, Kolb (1984) uniu as ideias dos modelos de Jean Piaget, Kurt Lewin e John 

Dewey e definiu o modelo chamado de “nature of experiential learning” (KOLB, 1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Aprendizagem vivencial 

Fonte: Adaptado de Kolb (1984). 

 

A aprendizagem experiencial ocorre quando uma pessoa envolve-se numa atividade e a 

analisa criticamente. Por meio desta análise, aplica seus resultados. Este processo ocorre 

espontaneamente na vida humana. É chamado de processo indutivo porque parte da simples 

observação, mais do que de uma verdade estabelecida. A aprendizagem indutiva significa a 

aprendizagem por meio da descoberta, na qual o que exatamente será aprendido não pode ser 

especificado antecipadamente. A aprendizagem, então, é definida como uma mudança 
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relativamente estável do comportamento, sendo este um dos objetivos da educação (KOLB, 

1984).  

Os estilos de aprendizagem se originam dos diferentes graus de apreensão e compreensão 

que os indivíduos enfatizam em sua captura de experiência. São também compostos pela forma 

como esses indivíduos transformam suas percepções, via extensão ou intenção. A 

autoprogramação em que se condiciona a experiência é determinante na ênfase dada aos quatro 

modos de aprendizagem básica, apresentados na figura a seguir. 

Segundo Kolb (1984), o fato de os profissionais possuírem estilos distintos de 

aprendizagem não é restritivo à utilização de mais de um destes estilos, ou seja, pode se 

considerar que a combinação desses quatro modelos básicos produz o mais alto nível de 

aprendizagem. 

 

Figura 6: Ciclo quadrifásico de aprendizagem 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de Kolb (1984, p. 42). 

 

A figura ilustra os estilos de aprendizagem no contexto do ciclo de aprendizagem, na 

perspectiva da percepção e transformação. O conhecimento adaptável é voltado para a ação, 

sendo resultante da captura via apreensão (experiência concreta) e da transformação por extensão 



50 

 

(experimentação ativa). O conhecimento convergente é derivado da capacidade de concentração 

em problemas específicos e na aplicação prática de ideias como resultante de captura via 

compreensão (conceituação abstrata) e transformação por extensão (experimentação ativa). O 

conhecimento divergente caracteriza-se pela avaliação de situações concretas, a partir de 

diferentes perspectivas e é derivado de captura por apreensão (experiência concreta) e 

transformação por intenção (observação reflexiva). O conhecimento assimilativo é resultante de 

captura por compreensão (conceituação abstrata) e transformação por intenção (observação 

reflexiva), e está relacionado à capacidade para criação de modelos teóricos. 

 Kolb (1984) criou instrumentos para avaliar os estilos de aprendizagem com pontos fortes 

e fracos, mas este estudo não tem como objetivo aprofundar-se nos estilos ou perfil de 

aprendizagem dos indivíduos.  

De acordo com Silva (2009), defende que o desenvolvimento de competências está 

intimamente ligado ao processo de adaptação e readaptação que os gerentes (agentes) vivenciam 

no contexto das organizações (situação). O agente precisa se adaptar às novas situações e à 

medida que o faz, consegue evoluir na aquisição de competências por meio do aprendizado e da 

experiência que vivenciou. Há alguns elos entre aprendizagem e experiência, detalhados por 

Silva (2009). 

Baseado em Dewey, o autor explica que ao vivenciar novas situações e na descoberta de 

suas consequências, ocorre a reflexão. Desse modo, conclui que “aprender pelas experiências 

requer desenvolvimento da capacidade reflexiva, pois ela é responsável pela atribuição de 

significados e pelo desenvolvimento de padrões de comportamentos que direcionam as ações das 

pessoas” (SILVA, 2009). 

Nessa capacidade reflexiva, o sofrimento (emoções, traumas, dificuldades) e o 

autoconhecimento (características individuais, limitações) atuam como impulsionadores do 

aprendizado desde que o agente esteja disposto a aprender. Todo esse processo ocorre num 

contexto social que é incerto, complexo e mutável, atuando também como elo entre experiência e 

aprendizagem na medida em que o agente (gerente) é socializado e legitimado perante a 

comunidade (organização) que trabalha. A aprendizagem significativa e a experiência dependem 

dessa permissão do contexto social, e como resultado o agente (gerente) desenvolve habilidades 

que servem não apenas para o contexto profissional na aquisição de competências, mas para a sua 

vida pessoal (SILVA, 2009). 
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Conforme essa análise da literatura da aprendizagem experiencial, este estudo também 

busca entender a aprendizagem individual, e formal e informal que se complementam no 

processo de aprendizagem dos gerentes. 

 

4.3  Aprendizagem individual 

 

A aprendizagem inicia-se no nascimento de um indivíduo e estende-se por toda a vida, 

como um processo contínuo. Aprender significa enfrentar uma situação nova ou encará-la de 

outra maneira para atuar diferenciadamente. Significa, sobretudo, operar mudanças, sair da 

chamada “zona de conforto” e ajustar-se ao novo, lidando com as ambiguidades e contradições 

até encontrar outra estrutura de suporte às ações (GODOY; D`AMELIO, 2012). 

Segundo Godoy e D’Amelio (2012), esse processo ocorre tipicamente com qualquer 

indivíduo ao assumir uma função gerencial, pois exigirá novos conhecimentos para enfrentar a 

nova situação com a qual aquele indivíduo vai se deparar. É o que ocorre geralmente com um 

profissional ao assumir novo papel, como o gerencial em uma organização. 

O tema aprendizagem tem recebido importante atenção nas organizações e nos estudos 

acadêmicos. Cada vez mais as empresas buscam profissionais capazes de mobilizar recursos de 

competência no desempenho de sua função, além do trabalho em equipe, do desenvolvimento de 

novos processos e de estratégias. Existe a necessidade de pessoas que aprendam e saibam 

aprender (EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2001). 

Neste contexto atual, buscar entender este processo na função do gerente de vendas do 

mercado farmacêutico é uma oportunidade de compreender a diferença entre uma gerência de 

vendas e dos gestores que estão em uma estrutura física com recursos no escritório. Existe 

diferença entre o gerente do escritório e o gerente de vendas? 

Alguns estudos foram desenvolvidos interessados em compreender a aprendizagem de 

indivíduos adultos. Knowles (1980) apresentou na década de 1970 o termo andragogia, que se 

refere à capacidade de ajudar adultos a aprenderem, ou ainda, considera o autodirecionamento do 

adulto na condução do seu processo de desenvolvimento a partir das experiências já possuídas e 

relaciona a aprendizagem à aplicação do aprendido para a solução de problemas (GODOY; 

D`AMELIO, 2012). 
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Assim, a aprendizagem dos indivíduos adultos está relacionada às experiências e às 

vivências que um indivíduo enfrenta ao longo da carreira profissional (ANTONELLO, 2011). 

Elkjaer (2001) é uma autora que trata da aprendizagem sob a perspectiva da teoria da 

aprendizagem social, e apoia-se nos conceitos de experiência e investigação presente nos estudos 

de John Dewey e na noção de mundos sociais de Anselm Strauss para construir um arcabouço 

teórico que forneça importantes elementos para se pensar em aprendizagem. Apesar de a autora 

tratar da aprendizagem organizacional, ela não desconsidera o indivíduo, e sim acredita que ele 

seja responsável e faça parte desse processo de aprendizagem organizacional.  

Por mais que se reconheça que o processo de aprendizagem parece estar presente em 

diferentes esferas, tais como os níveis grupal, organizacional, interorganizacional e 

intraorganizacional, é através da aprendizagem individual que o processo se inicia, pois grupos e 

organizações são compostos por pessoas e a capacidade de aprender é uma característica 

intrínseca ao ser humano (ELKJAER; WAHLGREN, 2006). 

A abordagem deste trabalho ficará focada no campo da aprendizagem individual e 

gerencial. Segundo Antonello (2005), a aprendizagem organizacional ocorre apenas a partir da 

aprendizagem das pessoas, ao compartilhar seus conhecimentos umas com as outras. Desta 

forma, os profissionais se tornam os agentes de aprendizagem nas organizações, identificam e 

analisam erros, diagnosticam problemas e oportunidades de melhoria, refletem sobre os modelos 

mentais, modificando a compreensão sobre a forma de resolver uma situação que é usualmente 

abordada para o alcance dos resultados esperados. 

Aprender requer enfrentar uma situação nova ou abordá-la de uma forma diferenciada. 

Essa é uma situação frequentemente enfrentada por um profissional quando assume um novo 

cargo como o gerencial. Essa transição apresenta situações desconhecidas e que exigem do 

profissional disposição para buscar respostas em novas perguntas, além de ocorrerem conflitos 

novos, divergências de ideias e resistência das equipes. Além disso, será preciso absorver lições 

nas conquistas de objetivos e nos fracassos. 

De acordo com essas considerações sobre aprendizagem individual, este trabalho seguirá 

com o olhar para o indíviduo, sendo a aprendizagem gerencial compreendida a partir desta visão. 

Especialmente porque o gerente de vendas tem em sua função e geografia de atuação um 

ambiente em que, na maior parte do tempo, está em viagens e frequentemente seu espaço de 

trabalho administrativo é o quarto de hotel em que fica hospedado. 
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4.4  Aprendizagem formal e informal 

 

  Segundo Antonello (2011), a visão dominante da literatura é buscar identificar atributos e 

características que possam separar radicalmente a aprendizagem formal da informal. A autora 

identifica duas dimensões, a primeira dimensão é a informal, quando a aprendizagem ocorre por 

práticas presentes no cotidiano; conhecimento horizontal; espaços não educacionais. A segunda 

dimensão é a formal, quando a aprendizagem é individual; conhecimento vertical e intencional; 

dentro de estabelecimento de ensino.  

Antonello (2011) faz uma importante discussão acerca da relação da aprendizagem formal 

e informal, e critica a leitura antagônica dos dois termos. A autora discute que há uma tendência 

na literatura da área em perceber as aprendizagens informal e formal como separadas, numa 

polarização artificial entre elas. O objetivo não é identificar atributos e características que possam 

separar tais conceitos, muito menos atribuir maior relevância a um ou a outro. A proposta é 

discutir a necessidade do apoio à aprendizagem informal no ambiente organizacional, uma vez 

que a aprendizagem formal tem recebido maior ênfase (MALCOLM; HODKINSON; COLLEY, 

2003). 

Malcolm, Hodkinson e Colley (2003) adotam algumas premissas como perspectiva de 

análise para entender a informalidade e a formalidade: deve ser evitada a afirmação que existe um 

tipo de aprendizagem formal e informal, que uma possa pode ser superior em relação a outra. 

Também não se deve supor que diferentes teorias de aprendizagem só se aplicam exclusivamente 

à aprendizagem formal e informal. É necessário considerar o contexto no qual a aprendizagem 

ocorre e analisar a sua natureza diante das diversas situações do dia a dia do profissional. 

Uma importante visão é a de Watkins e Marsick (1992), autoras que defendem que a 

aprendizagem informal pode ocorrer a partir de experiências formalmente estruturadas, ou seja, 

que ela pode ser planejada ou não. As autoras destacam que, mesmo quando não é planejada, a 

aprendizagem informal costuma envolver algum grau de consciência do aprendiz, sendo possível 

encontrá-la, inclusive, em processos formais de ensino. Numa visão um pouco diferente, 

Livingstone (1999) considera que a aprendizagem informal acontece fora dos currículos que 

constituem programas formais. 

Em outro estudo, Marsick e Volpe (1999 apud MARSICK; WATKINS, 2001) concluem 

que a aprendizagem informal pode ser caracterizada por estar relacionada à rotina diária de 
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trabalho, por ser provocada por um choque interno ou externo, por não ser muito consciente, por 

ser aleatória e influenciada pelo acaso, por constituir-se num processo indutivo de reflexão e 

ação, e por estar relacionada à aprendizagem de outros. 

 O ciclo de aprendizagem informal desenvolvido por Marsick e Watkins (2001) demonstra 

que novos conhecimentos são criados a partir das experiências que os profissionais vivenciam no 

ambiente de trabalho. Essas experiências ocorrem em diferentes contextos (social, empresarial e 

cultural, por exemplo) e influenciam a forma como os aprendizes interpretam as situações e 

resolvem seus conflitos. São os estímulos interno ou externo que desencadeiam situações de 

insatisfação, na forma atual de pensar ou ser, e proporcionam novas formas de conhecimento e 

mudança.  

Outros autores que tratam da aprendizagem informal são Cheetham e Chivers (2005). 

Esses autores desenvolveram uma pesquisa com 700 profissionais de 20 profissões diferentes e 

identificaram que a aprendizagem informal permeia da combinação de vários métodos de 

aprendizagem: on the job, trabalhando com colegas mais experientes, trabalhando como parte de 

um time, refletindo, aprendendo com clientes, aprendem por meio do network com pessoas que 

desempenham atividades similares, aprendem ensinando ou treinando outros, tem o suporte de 

um mentor, utilizam modelos da função e experiências prévias. Os resultados confirmam que 

muito da aprendizagem requerida para atingir as competências profissionais ocorrem depois que 

o treinamento formal é realizado e completado. Isso destaca novamente a importância da 

aprendizagem informal.  

Considerando essas linhas mestras da teoria de aprendizagem experiencial definidas por 

Kolb (1984), como também a aprendizagem formal e informal, além da individual, cabe nesta 

pesquisa uma busca para entender como os gestores de vendas do segmento farmacêutico 

aprendem, especialmente por terem boa parte do tempo de trabalho dedicado ao 

acompanhamento de representantes de vendas em diferentes ambientes e situações que podem 

proporcionar experiências das mais diversas. Além disso, busca-se também saber como eles 

mobilizam ou não redes de atores para encaminharem problemas e buscar soluções para os 

negócios. Os elementos observados nesse referencial teórico são fundamentais para a discussão 

em torno dos temas aprendizagem das competências gerenciais.  
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5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Nesta seção, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados para a 

condução deste estudo, incluindo as justificativas da opção pela metodologia qualitativa. 

 

5.1 Metodologia e tipo de pesquisa 

 Este estudo é caracterizado como qualitativo básico. Para Merriam (1998), as principais 

características deste tipo de estudo incluem descrição, interpretação e compreensão do fenômeno 

estudado, além de utilizar dados obtidos por meio de entrevistas, observações e análises 

documentais. Busca-se identificar padrões recorrentes em formas de temas, categorias que são 

utilizadas para analisar e compreender um fenômeno ou processo a partir da perspectiva dos 

participantes da pesquisa. 

 Os dados podem ser obtidos por transcrições de entrevistas, anotações e vídeos (GODOY, 

2007). O método qualitativo, conforme explica Godoy (2007), não parte de hipóteses 

predefinidas que devam ser refutadas ou corroboradas pelo estudo, mas de questões mais amplas 

que se detalham no decorrer da pesquisa. Nas pesquisas qualitativas, o trabalho de campo é 

constituído com intensa presença do pesquisador junto ao pesquisado no seu ambiente. Essa 

abordagem qualitativa foi mais adequada para realização desta pesquisa, uma vez que se procura 

entender a aprendizagem das competências do gerente de vendas da indústria farmacêutica a 

partir da análise em profundidade da sua experiência. 

 

5.2 A construção dos dados 

 

 Segundo Godoy (2007), a entrevista é uma ferramenta que torna possível obter os 

significados emitidos pelas pessoas em relação aos fenômenos descritos pelo relato das suas 

experiências e vivências. A entrevista semiestruturada foi considerada a técnica mais adequada 

aos objetivos deste estudo e possibilitou a análise dos dados sobre a aprendizagem de 

competências gerenciais, tendo como base as experiências relatadas pelos próprios entrevistados, 

os gerentes de vendas da indústria farmacêutica. 

 Para a realização das entrevistas foi preparado um roteiro de perguntas. Esse roteiro 

sofreu ajustes ao longo do processo de investigação e foi estruturado procurando cobrir os 
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seguintes tópicos gerais: a trajetória e transição da função de representante de vendas para 

gerente de vendas, competências e aprendizagem, com um total de oito perguntas abertas. O 

roteiro de entrevista encontra-se no apêndice A. 

 Foram entrevistados 12 gerentes de vendas da indústria farmacêutica, e selecionadas cinco 

empresas farmacêuticas, sendo três americanas, uma europeia e uma brasileira. Todas as 

empresas têm como sede a cidade de São Paulo, mas vale destacar que os gerentes foram 

entrevistados em suas cidades do território de trabalho, em diferentes estados do país. 

 A seleção dos participantes foi feita com convite por e-mail e confirmação por telefone, 

explicando o objetivo e esclarecendo as dúvidas sobre como seria a condução das entrevistas, 

garantindo confidencialidade. Posteriormente, foi feito o agendamento, considerando a 

disponibilidade para confirmação das viagens para a sede dos entrevistados. O critério para 

escolha dos participantes foram: mínimo de um ano na função, equipe com no mínimo seis 

funcionários e experiência como representante de vendas antes da posição gerencial. Não houve 

autorização para a divulgação do nome das organizações nesta pesquisa. Durante as entrevistas os 

gerentes mencionaram nomes de outras organizações que neste trabalho são todas chamadas 

genericamente de “empresas”. 

 As entrevistas foram gravadas nos locais de trabalho, que são os hotéis em que os gerentes 

se hospedam durante as viagens de trabalho. Todas as entrevistas foram gravadas em vídeo 

mediante autorização prévia e posteriormente transcritas para análise. A duração de cada 

entrevista variou de 45 minutos a 1 hora e 15 minutos, somando um total de aproximadamente 13 

horas de gravação. 

 Conforme a recomendação de Godoy (2007), o pesquisador do presente trabalho procurou 

seguir a observação quanto aos horários de início e término da entrevista, receptividade ao 

entrevistado e um clima de confiança e espontaneidade. Foi constatada a seriedade com que deve 

ser encarado o momento de coleta de dados, na medida em que o entrevistado compartilha seus 

relatos pessoais, expõe suas experiências, em algumas situações negativas e que evidenciam 

emoções ao lembrar dos fatos ocorridos. Houve ainda o cuidado do pesquisador em ouvir com 

paciência, sem indução de respostas e sem expressar juízo de valores ou impressões em relação 

ao entrevistado.  
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5.3 Processo de análise dos dados 

 

  Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados por meio de processo de análise 

textual interpretativa e pela técnica de templates de King (2004).  

 Algumas etapas foram observadas, como no início do processo ao ler e ouvir 

repetidamente os textos das entrevistas para se ter uma ideia geral do conteúdo, identificação de 

repetições, pontos comuns, possíveis aspectos direcionadores da análise posterior. Algumas vezes 

os dados qualitativos estavam desordenados e dispersos, o que dificultava a análise, o 

estabelecimento das relações e a chegada a conclusões para responder às questões da pesquisa. 

Sendo assim, foi realizado um processo de segmentação das frases em unidades de significado 

para posterior categorização. A segmentação foi obtida a partir de fragmentos dos discursos que 

expressam a mesma ideia, e a organização em categorias tem base em padrões identificados 

nesses segmentos. 

 As categorias podem ser predefinidas pelo pesquisador ou surgir dos próprios dados a 

partir da fala dos participantes, ou obtida da literatura, mas sempre de acordo com o foco do 

estudo (MERRIAM, 1998). Para fazer a categorização utilizou-se a abordagem denominada por 

King (2004) de análise de templates. Esta análise consiste na produção de uma lista de temas 

abrangentes, estabelecidos com base nos objetivos definidos para a pesquisa e a partir da visão 

obtida na leitura e reaudição de cada entrevista. As principais vantagens dessa metodologia são: a 

flexibilidade, permitindo ao pesquisador adaptá-la para atender às suas próprias necessidades; o 

bom funcionamento, quando o objetivo do pesquisador é fazer uma comparação da perspectiva 

de diferentes grupos de pessoas dentro de um contexto específico; como também a produção dos 

templates, que obriga o pesquisador a assumir uma abordagem estruturada para trabalhar os 

dados, ajudando na organização e clareza do estudo (KING, 2004).  

 Conforme os objetivos propostos para este estudo e os resultados provenientes da leitura e 

audição das entrevistas, foram definidos os temas que originaram o template, as categorias foram 

definidas a priori com base no referencial teórico de Cheetham e Chivers e a posteriori a partir 

da fala dos entrevistados, conforme a figura 7, a seguir, incluindo quatro categorias: 
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Figura 7: Templates – Categorias de análise dos dados da pesquisa 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas entrevistas. 
 

Na sequência, as entrevistas foram lidas com o objetivo de se identificar e se analisar os 

trechos correspondentes aos templates. Após a classificação dos dados e trechos dentro de cada 

categoria e subcategoria, foi iniciado o processo de descrição e análise de acordo com o 

referencial teórico. Desta forma, houve flexibilidade na visualização e interpretação dos dados. 

 

5.4  Sujeitos da pesquisa 

Segundo Merriam (1998), nas pesquisas qualitativas, não se delimita de forma rígida o 

número mínimo de participantes do estudo, isto porque no decorrer da pesquisa o pesquisador 

deve analisar o esgotamento ou redundância das informações, como também verificar a 

necessidade de complementar as informações. Entretanto, é adequado estabelecer um número 

razoável pelos procedimentos metodológicos para proporcionar dados que permitam análise e 

interpretação. 

Como sujeitos da pesquisa foram selecionados 12 gerentes de vendas da indústria 

farmacêutica de cinco empresas distintas, sendo quatro gerentes da unidade de negócio primary 

care, quatro gerentes da unidade de negócio hospitalar e quatro gerentes da unidade de negócio 

governo. A unidade de negócio primary care tem como principal atividade a visita aos clientes 

médicos em seus consultórios particulares ou ambulatórios públicos; a unidade de negócio 

hospitalar tem como característica visitas aos profissionais de saúde (médico, enfermeiro e 

farmacêutico) em ambiente hospitalar, nas UTIs (unidades de terapia intensiva), centro cirúrgico 

e enfermarias; na unidade de negócio governo, as visitas aos profissionais de saúde ocorrem em 

hospitais-escola, centro de tratamento especializado e referência para doenças de alta 

1. Perfil dos 

participantes 

2.  Trajetória       

profissional 

3. Competências 

desenvolvidas 

4.    Formas de 

aprendizagem 
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complexidade (biotecnologia) ou doenças raras. Todas as citações relacionadas às falas dos 

participantes apresentarão a sequência do número do participante e as seguintes legendas: 

GRAMPC1 = gerente de empresa americana e unidade de negócio primary care 

GRBRPC2 = gerente de empresa brasileira e unidade de negócio primary care 

GRBRPC3 = gerente de empresa brasileira e unidade de negócio primary care 

GRAMPC4 = gerente de empresa americana e unidade de negócio primary care 

GREUHP5 = gerente de empresa europeia e unidade de negócio hospitalar 

GREUHP6 = gerente de empresa europeia e unidade de negócio hospitalar 

GRAMHP7 = gerente de empresa americana e unidade de negócio hospitalar 

GRBRHP8 = gerente de empresa brasileira e unidade de negócio hospitalar 

GRAMGV9 = gerente de empresa americana e unidade de negócio governo 

GREUGV10 = gerente de empresa europeia e unidade de negócio governo 

GRAMGV11 = gerente de empresa americana e unidade de negócio governo 

GRAMGV12 = gerente de empresa americana e unidade de negócio governo 

 

5.5  Caracterização das empresas em que trabalham os gerentes participantes do estudo 

 O ramo de atividade das cinco empresas é o de medicamentos e/ou equipamentos 

hospitalares para cuidados com a saúde, atuando na esfera de serviços públicos e privados. As 

cinco empresas estão com suas sedes localizadas na cidade de São Paulo, sendo três de origem 

americana, uma de origem europeia e uma de origem brasileira. 

 As cinco empresas estão no ranking das vinte maiores empresas farmacêuticas no Brasil, 

de acordo com pesquisa realizada em 2013 pelo IMS (consultoria internacional de marketing 

farmacêutico). Este dado é importante porque permite uma avaliação de empresas com a mesma 

capacidade de investimentos em desenvolvimento dos seus funcionários, como também em 

tamanho de equipe, estando as cinco empresas com no mínimo mil funcionários em seu quadro. 

 Estas empresas têm nitidamente definidas a visão, missão e valores. O ambiente de 

atuação destas empresas é rigorosamente regulamentado por um código de conduta revisado em 

2012, exigindo que as empresas e seus funcionários trabalhem em concordância com essas 

normas de ética. Apenas a empresa brasileira não faz parte do grupo Interfarma (Associação da 

Indústria Farmacêutica de Pesquisa), por isso não é obrigada a seguir o código de conduta. 
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6  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Esta seção de análise será conduzida a partir de duas dimensões principais de discussão: 

(i) competências dos gerentes de vendas e (ii) o processo de aprendizagem dessas competências. 

No quadro 1 consta o template que serviu de orientação para a apresentação dos resultados, os 

quais serão descritos e analisados a seguir: 

 

Template Categoria e subcategorias  

 

Categoria 1 Perfil dos participantes 

Subcategoria 1.1 Dados pessoais 

Subcategoria 1.2 Tipo de negócio 

Categoria 2 Trajetória profissional  

Subcategoria 2.1 Transição de vendedor para gerente  

Subcategoria 2.2 Eventos marcantes 

Categoria 3 Competência cognitiva/conhecimento 

Subcategoria 3.1 Conhecimento técnico   

Subcategoria 3.2 Conhecimento do território 

Subcategoria 3.3 Análise do negócio 

Subcategoria 3.4 Técnica de vendas 

Subcategoria 3.5 Orientação a resultados 

Categoria 4 Competência funcional 

Subcategoria 4.1 Planejamento de trabalho 

Subcategoria 4.2 Pensamento estratégico 

Subcategoria 4.3 Contratação de pessoas 

Subcategoria 4.4 Gestão de pessoas 

Subcategoria 4.5 Identificação de pontos fortes e fracos 

Subcategoria 4.6 Feedback 

Subcategoria 4.7 Tomada de decisão 

Categoria 5 Competência comportamental 

Subcategoria 5.1 Habilidade de relacionamento interpessoal 

Subcategoria 5.2 Trabalho em equipe 

Subcategoria 5.3 Gestão de conflitos 

Categoria 6 Competência ética/valores 

Subcategoria 6.1 Comunicação transparente 

Subcategoria 6.2 Respeito 

Subcategoria 6.3 Valorização das diferenças 

Subcategoria 6.4 Integridade  

Categoria 7 Metacompetência e transcompetência 

Subcategoria 7.1 Autodesenvolvimento 

Subcategoria 7.2 Reflexão 

Subcategoria 7.3 Comunicação 

Categoria 8 Aprendizagem formal 

Subcategoria 8.1 Cursos externos – MBA 

Subcategoria 8.2 Cursos internos presenciais  

Subcategoria 8.3 Cursos internos online 

Categoria 9 Aprendizagem informal e experiencial 

Subcategoria 9.1 Aprendizagem com o gestor 
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Quadro 1: Template de organização de resultados 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nas entrevistas. 

 

 

6.1  Perfil dos participantes 

 

 Neste item, serão descritas e analisadas as informações que revelam o perfil dos 

participantes, tendo em vista a identificação de possíveis elementos que tenham impacto na 

aprendizagem das competências.  

 

6.1.1  Dados pessoais 

 

Segue um resumo dos principais dados pessoais dos 12 participantes do estudo, conforme 

quadro 2 abaixo: 

 

Participantes 
Idade 

Tempo na 

função 

Tempo de 

carreira 
Subordinados 

Origem da 

empresa 
Cidade-sede Equipe 

GRAMPC1 33 4 15 7 Americana Sorocaba  Primary Care 

GRBRPC2 32 5 14 11 Brasileira São Paulo Primary Care 

GRBRPC3 36 4 15 9 Brasileira Porto Alegre Primary Care 

GRAMPC4 37 3 17 9 Americana Ribeirão Preto Primary Care 

GREUHP5 38 8 18 7 Europeia São Paulo Hospitalar 

GREUHP6 44 2 21 7 Europeia Rio de Janeiro Hospitalar 

GRAMHP7 43 6 19 11 Americana Curitiba Hospitalar 

GRBRHP8 40 5 20 7 Brasileira São Paulo Hospitalar 

GRAMGV9 
39 6 

18 9 
Americana Brasília 

Especialidades-

GOV 

GREUGV10 
46 6 

21 7 
Europeia São Paulo 

Especialidades-

GOV 

GRAMGV11 
38 7 

16 8 
Americana Recife 

Especialidades-

GOV 

GRAMGV12 
41 5 

19 11 
Americana Rio de Janeiro 

Especialidades-

GOV 

 

Quadro 2: Dados pessoais dos participantes  

Fonte: elaborado pelo autor com base nas entrevistas. 

 

Conforme o quadro, do total de 12 participantes, o tempo na função apresentou uma 

variação de dois a oito anos, enquanto o tempo de carreira de vendas na indústria farmacêutica é 

de aproximadamente 18 anos. 6 participantes são de empresas americanas, três de empresas 

europeias e três de empresas brasileiras. 

Subcategoria 9.2 Aprendizagem com tentativas e erros 

Subcategoria 9.3 Aprendizagem na prática do dia a dia 
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6.2 Competências gerenciais  

 

Na análise das categorias e subcategorias apresentadas ao longo deste estudo, foi possível 

identificar a importância do papel do gerente de vendas e suas competências, que abrangem as 

quatro dimensões consideradas no modelo de Cheetham e Chivers (1998), a de 

conhecimento/cognitiva, a competência funcional, a competência comportamental e a 

competência de valores/ética.   

Para compreender a emergência de tais competências é preciso primeiro resgatar o 

momento em que se tornaram gestores. Ao relatarem suas experiências, os gerentes externam 

que, no início da função gerencial, enfrentaram muitas dificuldades para lidar com a nova 

situação, especialmente pelo fato de que assumiram a gerência repentinamente, sem receber 

nenhum tipo de treinamento ou orientação específica para isso. Além da mudança profissional em 

trabalhar em outra posição hierárquica, com uma linha de produtos diferente, com um grupo 

diferente, houve também a mudança pessoal, principalmente pelo fato de a maioria deles ter 

mudado de cidade quando foram promovidos, ou seja, foi um processo que afetou a dinâmica 

familiar desses indivíduos.  

 

No final do dia fui chamado para tomar um café e tive uma conversa com a 

minha gerente e o diretor, e eles me ofereceram uma oportunidade no Rio de 

Janeiro. Naquele momento eu fiquei feliz, era realmente o que eu queria. Só que 

na minha cabeça eu achei que seria preparado, que teria algum treinamento por 

parte da empresa, mas na mesma conversa fui informado que eu teria que deixar 

a cidade de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro no dia seguinte. E aí me deu 

todo o tipo de nervosismo, não consegui dormir, suava frio, fiquei imaginando 

como seria. Foi a hora da verdade: tudo aquilo que eu vinha me preparando, que 

eu observava dos meus gestores, que eu via como representante de vendas, 

chegou a hora de implementar (GRAMGV11). 

 

Tive dificuldades de me adaptar ao ritmo de trabalho mais lento, tanto das 

pessoas quanto dos estados em que elas trabalhavam. Assumi estados mais 

acelerados e organizados e outros menos. Isso foi um choque pra mim, porque 

eu tive que passar a conhecer a cultura daquele estado, entender como aqueles 

estados atuavam para eu entender como eram aqueles profissionais. E nessa 

etapa a empresa não tinha um preparo de capacitação da equipe de gerentes 

(GRAMGV12).  

 

Então teve que mudar toda a vida, tanto profissional quanto pessoal. Na época 

até minha esposa tinha acabado de engravidar, então tiveram algumas 

intercorrências aí nesse meio. Enfim, assumi a gestão no ano de 2007, foi meu 

primeiro cargo de gestor numa equipe em Ribeirão Preto que, geograficamente, 

era Ribeirão Preto e fazia parte do distrito Ribeirão Preto, norte do Paraná que é 
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Londrina, Maringá e Mato Grosso do Sul que era Campo Grande. Então você 

imagina que eu saí de São Paulo e fui parar nessa região aí, saí daqui 

representante e cheguei lá gestor (GRAMPC4). 

 

[...] Mas a dificuldade era sair de uma cidade que tu conhecia pra uma cidade 

que tu não conhece, sair de representante para gerente, da equipe, então acho que 

mudar de linha, eu trabalhava com uma linha cardiológica pra uma linha de 

ginecologia, não conhecia nada do território, então essas coisas assim quando tu 

chega que tu tem que começar a tomar as tuas decisões e ver o que é prioridade, 

que a gente começa a ver a dificuldade do negócio, e tem mais o lidar com as 

pessoas, que também não é simples (GRBRPC3).  
 

 

Esse processo de mudanças foi considerado pelos gestores como um grande e primeiro 

desafio, pois repentinamente se viram em posições gerenciais, mas não sabiam sequer o que fazer 

ou como agir, como liderar uma equipe ou mesmo como se relacionar com seu grupo. Além 

disso, em alguns casos, a equipe era formada por indivíduos com idade bem superior à do gestor 

o que, por vezes, criava um novo desafio.  

 

Para você ter uma ideia, na época eu tinha estagiário, tinha um efetivo de 25 a 40 

anos de idade, e na época estava com 21 anos. Então você imagina o que é um 

cara assumir e já pegar essa responsabilidade de orientar, de dar feedback, de dar 

aula sobre os produtos que eram trabalhados pela equipe (GRAMGV9). 

 

Como mencionado anteriormente, o modelo de Cheetham e Chivers (1998) foi utilizado 

como um norteador na identificação das competências gerenciais dos gerentes de vendas do 

segmento farmacêutico. 

A primeira dimensão de competência do modelo dos autores que se discutirá é a 

competência técnica. Os gerentes mencionam que além da responsabilidade da gestão do 

negócio, ainda era preciso dedicar um tempo para o desenvolvimento técnico dos vendedores 

mais novos ou menos experientes. Nesse contexto, os gerentes treinavam suas equipes nas 

questões técnicas com aulas sobre os produtos que eram trabalhados pela equipe. Como uma das 

características da equipe de vendas do segmento farmacêutico é a distribuição geográfica, ou seja, 

os representantes de vendas estão alocados em diferentes cidades e regiões, o gestor imediato, 

que é o gerente de vendas, tem a responsabilidade de aplicar o primeiro curso sobre produtos, que 

é um treinamento técnico conduzido pelo gestor imediato. 

Para este estudo foram consideradas as três principais unidades de negócios identificadas 

nas empresas nacionais e multinacionais: primare care, hospitalar, e especialidades em governo. 
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A primare care é a unidade de negócio em que a equipe visita consultórios e ambulatórios 

médicos, geralmente; a unidade hospitalar tem suas visitas aos profissionais de saúde dentro de 

hospitais em CTIs (centros de tratamento intensivo), centros cirúrgicos e enfermarias; nas 

unidades de negócios de governo, trabalham em instituições públicas e hospitais-escola, estas 

unidades de negócio se diferenciam no aspecto técnico, o que é identificado na fala dos 

entrevistados. 

 

Meu grande desafio foi quando eu vim para a hospitalar da empresa... Na 

hospitalar eu peguei um desafio com 11 representantes na equipe, com um 

mercado que eu não conhecia nada [...] A realidade foi essa. Com representantes 

muito antigos e experientes e que conheciam muito o negócio que eu não 

conhecia nada (GRAMHP7). 

 

 

Os gestores precisavam aprender a exercer sua função gerencial nessas condições, e 

desenvolver as competências necessárias para desempenhar a função com êxito. Nitidamente, 

seus relatos revelam a existência de uma forte competência técnica, desenvolvida durante o 

exercício da sua função de representante de vendas, sobretudo para aqueles que foram 

promovidos, mas que permaneceram na mesma unidade de negócio ou especialidade de atuação 

como vendedor.  

Então para a promoção de um gerente distrital hoje ele tem que ter o 

conhecimento dentro do segmento que vai atuar... Seria uma aventura pegar uma 

pessoa com experiência em cardiologia e promover para uma equipe 

gerenciando uma equipe de vendas de neurologia. São mercados completamente 

diferentes, você precisa ser um especialista dentro do seu segmento. Eu fui 

promovido para trabalhar em um segmento que eu já dominava, com isso pude 

ajudar o RH [Recursos Humanos] no processo de contratação dos representantes 

(GRAMGV12). 

 

Eu acho que você precisa conhecer bem o mercado, conhecer o seu negócio para 

que você possa orientar as pessoas, e buscar o que elas tem de melhor. Eu 

sempre fui uma pessoa muito técnica, eu acho que para você vender qualquer 

coisa, principalmente medicamentos você precisa conhecer muito o teu negócio 

e o teu produto. Se você não acreditar no teu produto ou no que você está 

vendendo, você não vende! Quando eu era representante de vendas da linha 

primary care eu não me contentava em simplesmente ficar visitando médicos e 

entregando caixinhas de amostra grátis, eu sempre queria ser diferente em 

mostrar ao médico que eu tinha capacidade de levar informações e novidades 

cientificas para ele (GREUGV10). 

 

Fiquei trabalhando numa linha, a princípio era uma linha mais regular da 

empresa, no início, ai passei pra cardiologia, onde a cardiologia teria, tinha uma 
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exigência um pouco maior, em virtude de trabalhar com produtos de mais 

conceitos, e não só produtos similares que era o trabalhado antes (GrBrPC3). 
 

 

A especialização técnica e o profundo conhecimento científico dos produtos é um fator 

importante para o desempenho da função de representante de vendas e que, por sua vez, reflete 

em uma exigência para que o gerente de vendas também tenha um conhecimento consistente para 

atuar. 

Um exemplo que passei: trabalhei com um representante muito bom, maduro, 

que fazia um ótimo trabalho, era considerado sênior, mas havia migrado de outro 

time com produtos diferentes, então tudo era novo para ele, as pessoas, os 

processos, os clientes. E como eu poderia apoiar? A forma que eu encontrei foi 

desenvolver treinamentos adequados às suas necessidades e dar aulas dos 

produtos mais importantes para garantir que ele pudesse trabalhar com 

segurança e conhecimento suficiente (GREUHP6). 

 

Primeiro você tem que conhecer bem o segmento de atuação. Hoje o mercado 

farmacêutico é muito amplo. Ele tem a primare care, dentro da primare care 

tem muitas subespecialidades e cada subespecialidade representa uma unidade 

ou especialização, como neurologistas, psiquiatras, endocrinologistas. E cada 

unidade deste requer um aprimoramento/conhecimento técnico em anatomia, 

fisiologia e sobre patologias deste mercado. Então para a promoção de um 

gerente distrital hoje ele tem que ter o conhecimento dentro do segmento em que 

ele vai atuar... Seria muita aventura pegar uma pessoa com experiência em 

cardiologia, e promovê-la a um cargo gerenciando uma equipe de vendas de 

neurologia, por exemplo, porque são mercados completamente distintos. Você 

precisa ser um especialista dentro do seu segmento (GRAMGV12). 

 

Nesse processo de transição, os gerentes logo tomaram consciência que além das 

competências que já possuíam era fundamental adquirir novas competências para desempenhar a 

função gerencial como a análise crítica do negócio. Como a responsabilidade do gerente é 

aumentada acompanhando o número de pessoas que tem na equipe, esse gerente precisa 

desenvolver uma capacidade de análise dos negócios de sua equipe. 

  
Na indústria farmacêutica você acha que tem uma oportunidade em cada porta, 

então você precisa ter um olhar mais crítico e saber quem são os clientes que vão 

fazer o seu negócio acontecer. [...] Então a competência crítica de análise vem 

muito da necessidade da entrega, tentativa e erro. Você começa a fazer ciência 

de onde acertou e errou, potencializa onde você acertou e corrige onde errou. 

Você vai se tornando um bom crítico em análise. Eu ainda estou em 

aprendizado, mas é uma competência importante na vida do gerente de vendas 

(GREUHP5). 

 

Eu acho que a capacidade de análise do negócio foi urgente, eu senti na pele que 

eu tinha baixa e isso me forçou a correr atrás porque em uma reunião eu não 
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queria me expor negativamente. No início, quando eu apresentava meu território 

nas reuniões gerenciais, na segunda pergunta, eu já parava e eu precisava seguir 

e responder até o quinto ou sexto por quê? Isso eu fui alavancando com o tempo 

(GRBRHP8). 

 

A principal competência hoje é... Dentro do meu negócio, é você conhecer muito 

da conta e saber muito até onde o teu representante pode chegar, né?! Porque 

você lida com várias pessoas diferentes, com grau de cobranças diferente no seu 

negócio. E... E quanto mais você aprofunda dentro de uma conta, mais fica fácil 

o teu trabalho. Exemplo simples: número de leitos dentro do hospital quando 

você compara com o número de cirurgias (GRAMHP7). 

 

Eu acho que você precisa, como eu disse, conhecer bem o teu mercado, conhecer 

o negócio para que você possa orientar as pessoas, buscar delas o que elas têm 

de melhor. Você precisa saber como funciona a cadeia toda desde o teu trabalho 

na frente do médico até o acesso ao medicamento. Como é que o paciente final 

ia receber este produto. É muito importante para o gerente conhecer o teu 

negócio e saber vender tendo convicção no que você está fazendo, acreditando 

naquilo que você está vendendo (GREUGV10). 

 
 

Uma outra competência de conhecimento que emerge nos relatos dos gerentes de vendas é 

a gestão de território, conhecer as diferentes cidades e regiões para alocar adequadamente a 

equipe de vendedores é uma capacidade necessária, especialmente com uma geografia de atuação 

bem maior do que o período em que atuavam apenas como vendedores. 

 

Fazia São Paulo e Sul, fiquei por volta de um ano, um ano e pouco, depois eu fui 

convidado para um novo desafio que era linha hospitalar. Também ser gestor, só 

que aí já era outro território bem maior... Fiquei mais de seis meses com o Brasil 

todo, então fiquei com 14 representantes hospitalares viajando o Brasil todo. Aí 

depois teve a fusão da empresa, eu voltei pra São Paulo, porque aí teve uma... 

Enfim! Mudou um monte de coisas e, em especial, na linha hospitalar. E aí eu 

fiquei com São Paulo capital, São Paulo interior e Sul também (GRBRHP8). 

 

Eu tenho nove estados mais o DF pra atender, hoje a gente está em nove 

consultores, espalhados nessa região toda desde júnior a sênior, mas que igual a 

gente tem total confiança nestas pessoas, a gente tem alta performance, a gente 

tem uma regional que tem a maior participação em todos os produtos no Brasil, 

o Brasil entende que a regional mais importante que pesa nos resultados do 

Brasil, então SP teria que ter essa responsabilidade, devia ter, mas não está 

buscando, correndo atrás (GRAMGV9). 

 

Falando de gestão de território, este foi o meu principal desafio, gerenciar sete 

estados. Na verdade, era um projeto embrionário, nós partimos do início 

montando uma divisional, onde eu recebi seis estados para trabalhar e 10.500 

“briks” (são territórios divididos por ruas) para distribuir pra estes seis estados. 

E aí eu tive que trabalhar com muita precisão para minimizar os erros e eu tive 

que buscar principalmente mais informação de mercado, como era atuação neste 
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território. E para isto existem ferramentas como audit-pharma, como as 

informações de “brik” por audit-pharma... E essa gestão de território foi se 

completando quando eu fui absorvendo estas ferramentas. Foi clarificando para 

mim como eu tinha que distribuir os “briks”, quais eram as principais regiões 

(GRAMGV12). 

 

Os relatos dos gerentes apontam que na nova função o resultado passou a ser alcançado 

por sua equipe. Assim, o aprimoramento da técnica de vendas para a equipe de representante de 

vendas é essencial para o desempenho da função gerencial. Esta técnica de vendas precisa ser 

customizada para a realidade do negócio farmacêutico, em que se realiza uma abordagem 

técnica-científica para a venda de um conceito de saúde para o médico. 

 

Então, tive um representante que já tem 55 anos, que atua numa região do 

Paraná, e que já trabalha naquela mesma região há pelo menos uns 25 anos, é 

aquele tipo de representante que quando chega na porta do consultório do 

médico, se o médico tá com a porta aberta e tem um paciente ali sentado, ele tá 

atendendo, conversando com o paciente, ele vê o representante e para a consulta, 

vai lá fora e fala “ó, aguarda um momentinho que já vou falar com você, não vá 

embora”, tamanho é o respeito que ele tem. Só que esse representante em um 

determinado momento começou a perder muito resultado, o resultado dele 

começou a cair bastante, né, e aí é onde entra a liderança, onde entra a gestão e 

eu, caramba, esse cara conhece tudo, aliás, um representante excelente que 

conhece o produto assim, daqueles que dá exemplo pra equipe, sabe? Um cara 

muito bom e esse relacionamento todo com os médicos e o resultado dele 

caindo, caindo, caindo. Eu confesso que eu demorei para descobrir o que era, 

mas pra mim foi um grande aprendizado também, porque ele falava sobre tudo, 

mas não fazia a abordagem de venda consultiva e o médico acabava utilizando o 

produto do concorrente (GRAMPC4). 

 

Eu estava em campo com a representante do Rio de Janeiro e a gente não 

conseguia chegar no Comitê de Padronização de um hospital, de um 

determinado hospital privado. E aí, é claro, eu entendo que a gente consegue 

alavancar as pessoas através de perguntas, né? Então é sempre perguntando, né? 

Então eu fui... Eu lembro que eu parei no hotel antes e eu não conseguia 

entender por que ela não conseguia, eu tava sendo pressionado porque tinha que 

entrar alguma venda do hospital privado no Rio, é um setor superimportante, né? 

O eixo São Paulo-Rio é um polo educacional. E aí eu parei no hotel e fiquei 

desenhando as perguntas que eu ia fazer pra ela. E eu acho que foi isso que foi 

decisivo. O ganho disso... O ganho disso é que ela viu um profissionalismo na 

aplicação da técnica de vendas consultiva. E eu fiquei superfeliz com o resultado 

porque mediante essas três perguntas na nossa visita ao hospital, foi 

completamente diferente. A gente saiu de lá com uma entrevista agendada com o 

Comitê, com a pessoa chefe do Comitê. E ela há meses, há dois, três meses não 

estava conseguindo fazer isso (GRBRHP8). 
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Outra competência citada pelos entrevistados foi a capacidade de orientação para 

resultados, por exemplo todos os meses a equipe de vendas recebe uma meta de venda para ser 

atingida e esta performance passa a ser trabalhada com a liderança do gerente de vendas em sua 

respectiva região. Os gerentes expuseram experiências relacionadas a esta responsabilidade e às 

pressões mensais para atingir o resultado. 

 

Então eu tenho que fazer alguma coisa para o negócio andar, porque eu tenho 

número para entregar, e deixar ainda meus representantes motivados a entregar 

um número mesmo sabendo que há algumas instituições acima. Então essa 

interface não é fácil. Mas, assim, eu acho que o gestor hoje quando consegue 

colocar uma equipe de representantes ao seu lado para ir em busca de um 

negócio, você consegue minimizar isso. A gente está junto e o cara acaba 

fazendo por você como gestor. Por mais que tenha dificuldade, que é saber que a 

empresa tá cheia de problemas, de burocracia, cheia de entraves. Então ele 

estando fechado com você, você entrega o número (GRAMHP7). 

 

Gerente distrital, ele é o cara mais importante do negócio na indústria 

farmacêutica, porque simplesmente ele divide toda a estratégia que a empresa 

tem com execução. Ele é o cara que tá nessa divisão. Então ele é o cara que vai 

influenciar os propagandistas e vai desenvolver, e vai ajudar os caras a 

garantirem melhores resultados, a terem uma melhor visita (GRBRHP8). 

 

A gente trabalha com ciclos de vendas curtos. Você não tem muito tempo que te 

permita ficar demorando na estratégia, você tem que ser ágil pra fazer a coisa 

mudar e se a gente pensar, por exemplo, no caso de visitação médica, quando a 

gente fala: “ah, a gente visita o médico o ano inteiro”. Mas, se a gente for 

analisar mesmo, você não visita nem dez vezes ao ano. E é isso: visão do 

negócio e foco no resultado! Você tem que saber o que você quer e como que 

tem que ser feito (GREUGV10). 

 

É difícil conseguir motivar uma pessoa, às vezes você pode desmotivá-la pelo 

que fala, então deve-se tomar muito cuidado. Pensar se o time está acreditando, 

se criou-se uma cara para o time com foco em resultado, entender quais são as 

metas, acreditando que é possível atingir esses resultados (GRAMGV11). 
 

A segunda dimensão de competência do modelo de Cheetham e Chivers (1998) é a 

competência funcional. Os gerentes entrevistados mencionam que, além da responsabilidade da 

gestão do negócio, do território e do conhecimento técnico, específicos do negócio da indústria 

farmacêutica, também é preciso dedicar atenção às capacidades mais abrangentes da função 

gerencial, que não são exclusivas do gerente de vendas, mas que compõem o escopo de todo 

gerente de qualquer segmento ou área de atuação. 

Para o bom desempenho de qualquer ação, existe uma etapa anterior à execução, que é o 

planejamento. Em geral, todos os gerentes fazem de alguma forma esse exercício, trabalham com 
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uma agenda mais flexível e, ao mesmo tempo, desafiadora por causa da geografia que atendem, 

mencionam que é realmente necessário trabalhar com um bom planejamento. 

 

Eu tenho uma vez por semana trabalho em home office. Então, toda segunda-

feira, para eu poder planejar bem a semana, eu faço home office. Toda a parte 

administrativa, eu cuido na segunda-feira (GRAMPC1). 

 

A segunda é de planejamento, e colocaria isso como competência-chave, além 

disso, envolveria o planejamento tático, porque se você tem a avaliação bem 

detalhada, você sabe como o mercado funciona e quais as oportunidades que ele 

pode te proporcionar e aí você entra com o planejamento estratégico para atuar. 

É assim que eu procuro fazer no meu negócio hospitalar, ou seja, sem 

planejamento não funciona (GREUHP5). 

 

O cara tem que ser extremamente organizado naquilo que ele se propõe a fazer, 

são muitas atribuições, muitas tarefas. O elo que você faz com a empresa é 

muito grande, então essa organização das coisas na mão, do comprometimento 

com equipe e de você com a empresa é muito grande, então a pessoa tem que ser 

bem organizada e ter um planejamento muito bem realizado semanalmente, tem 

que ser responsável, tem que ter com a equipe uma forte disciplina. Então eu 

acredito que a disciplina, bem como você tendo esse planejamento para poder 

liderar, a coisa vai bem (GRAMGV9). 

  

Antes de tudo, é você planejar bem as suas ações. É você ter conhecimento do 

negócio, em cima disso você faz o planejamento em cima da tua estratégia e da 

estratégia do seu concorrente, né? Você não está sozinho no mercado, você 

constrói um castelo de manhã e a concorrência vai lá à tarde e derruba, né? Você 

precisa estar informado de tudo, com planejamento bom e eficaz envolvendo 

todas as áreas (GREUGV10). 

 
    

Exercer a função gerencial, de acordo com os gerentes, significa também realizar análises 

críticas e questionar o status quo das atividades realizadas pela equipe, além de revisar suas 

próprias atividades em uma autocrítica do negócio. 

 

Primeiro o gerente precisa ter a capacidade crítica e analítica antes de tudo, 

senão você não consegue adequar os processos e nem as pessoas ao negócio, 

entender as possibilidades e perspectivas que o produto pode te dar frente ao 

segmento em que você trabalha. Então, você me pontua quais são as suas 

necessidades e as oportunidades que você tem. Aí, a gente entra naquele 

conceito de SWOT, análise em que você foca todas as suas ações e 

oportunidades e consegue ser mais assertivo. E aí, dentro dessas ações, você 

define quais vão gerar o maior impacto e dessas quais vão ter o menor esforço e 

aí você começa a estabelecer as suas prioridades de ação. Quando você 

estabelece esse plano, pode escolher quais áreas vai envolver para o seu plano de 

ação (GREUHP5). 
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Eu era assim... Eu era muito focado em executar o negócio. Eu estava lá pra 

executar. Vamos executar, vamos vender. Eu nunca tinha parado pra olhar o 

negócio de cima e analisar como um macro. A gente... Com calma o que que 

você pode fazer de melhor naquela conta. Então, assim, a gestão me deu essa 

visibilidade, para eu sentar, analisar ponto a ponto e ver o que que eu posso fazer 

de melhor naquele negócio. Era mais focado em resultado só (GRAMHP7). 
 

Alguns gerentes mencionam que, em momentos em que tinham que fazer apresentações 

sobre sua região e negócio, a necessidade de análise se tornava urgente. Havia um receio de não 

se expor negativamente para a chefia ou para outros participantes da reunião. 

 

Eu senti na pele que eu tinha baixa e isso me forçou a correr atrás porque em 

uma reunião eu não queria ter exposição negativa, a gente é muito preocupado 

com o que os outros pensam. Mas eu não queria ter essa exposição de falar: 

“putz”. Eu não tinha fundamentado algumas coisas (GrBrHP8). 

 

 A contribuição do gerente para a empresa está além de uma boa execução das tarefas, os 

entrevistados se consideram o elo da estratégia com a implementação, e na área de vendas essa 

responsabilidade se torna maior, em virtude da distância física do escritório. Dessa forma, o 

pensamento estratégico é desenvolvido para garantir o alinhamento com as diretrizes da empresa. 

Surge na função gerencial a consciência da importância de pensar estrategicamente para o 

desempenho da atividade de gestão. 

Eu vou te dar um exemplo da parte estratégica. Logo que eu assumi a gerência 

distrital, eu assumi, na verdade todo o interior de São Paulo, então foi um 

desafio grande! Uma “start-up” - uma empresa que estava iniciando os seus 

negócios no Brasil e eu recém-promovido como gerente distrital assumi todo o 

interior de São Paulo. Então, você tem que ser extremamente estratégico: desde 

contratar as pessoas certas até gerir o seu negócio (alocar recursos, enfim, tudo 

você tem que pensar estrategicamente, ainda mais quando você assume uma 

“start-up” - porque você está começando, você não tem um histórico, nós 

tivemos que desbravar o interior de São Paulo) (GRAMPC1). 

Então, acredito que essa habilidade de identificar quem é o seu liderado e até 

onde ele está disposto a ir, frente às competências dele, o que é necessário 

aprender no curto prazo e o que não é tão necessário. Identificar as diferenças 

entre as pessoas e manter o foco nas prioridades. Então, cada um rema de um 

jeito, mas meu barco está indo na velocidade correta. O que dá para melhorar e 

se vou melhorar vai ser em quem e em quanto tempo, mas essa é uma 

dificuldade no qual eu me deparo todos os dias e exige grande aprendizado, 

sabe. Você largar alguns conceitos e referências passadas para montar um 

conceito novo e desenvolver um pensamento mais estratégico, acho que é isso 

(GREUHP5). 
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Eu tive que ter pensamento estratégico durante um bom período para definir 

junto com o diretor de unidade, junto com o gerente nacional de vendas e com 

todos os distritais. Nós nos planejamos, nos programamos para em trinta dias 

colocar toda a equipe de representantes de vendas na rua trabalhando. Então, nós 

dividimos todo o Brasil, nós distribuímos, alocamos, admitimos novos 

integrantes da equipe – foi uma universidade vivida em sessenta dias para 

colocar o Brasil para andar. Foi um desafio que sem um bom planejamento e 

sem uma definição de estratégia bem pensada, ele jamais teria sido colocado em 

prática. E a partir daí nós conseguimos atingir as metas, porque houve este foco 

estratégico e com todo o material de apoio que recebemos, dessa forma a equipe 

Brasil começou a andar (GRAMGV12). 

 

Como todos os gerentes possuem equipes de vendedores, saber contratar pessoas é outra 

competência que emerge nas falas como fundamental para a gestão de pessoas e do negócio. Essa 

competência é comum a qualquer cargo gerencial que possua equipe e na área de vendas da 

indústria farmacêutica existe uma particularidade que é a experiência no segmento. 

Alguns relatam que existem diferentes níveis de profundidade em processos seletivos ou 

de contratação de equipe. Essas diferenças estão relacionadas ao tempo que o gerente tem 

disponível para realizar o processo como também a qualidade do apoio que recebem da área de 

recursos humanos. Os entrevistados relatam que, sempre que possível, é melhor ter um processo 

mais profundo em tempo e qualidade de suporte da área de recursos humanos. 

 

Logo que eu assumi a gerência distrital, passei a trabalhar em todo o interior de 

São Paulo, então foi um desafio grande. Uma empresa que estava iniciando os 

seus negócios no Brasil e eu recém-promovido como gerente distrital. Eu me 

lembro que desde o primeiro dia que eu sai para contratar o meu primeiro 

representante, eu queria muito acertar nas pessoas. Nós tivemos que fazer isso 

em tempo recorde. Só pra você ter uma ideia em uma semana eu tive que montar 

um time com sete pessoas. Então é muito difícil de acertar. O processo seletivo 

não foi tão aprofundado como deveria ser. Hoje, com a experiência que tenho, 

eu faria um processo mais aprofundado e com mais tempo (GRAMPC1). 

 

Eu acho que o período que eu trabalhei com a primeira equipe foi mais fácil, isso 

porque eu montei meu time, contratei todo mundo. Então você quer pegar só 

pessoas que você conhece e confia, pessoas que conhecem muito do negócio e 

iam me ajudando bastante. Mas a segunda equipe já estava contratada e ai é mais 

difícil, você tem que se adaptar (GRAMHP7). 

 

[...] Eu assumi uma equipe que tinha onze vagas de representantes, mas tinha 

apenas três pessoas contratadas. Então eu contratei oito representantes de vendas 

para trabalhar em sete estados. Esta experiência foi desafiadora porque eu nunca 

havia sido gerente distrital, nunca tinha participado de um job rotation 

(GRAMGV12). 
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Então, quando você passa a liderar um time, no caso da minha função hoje, que 

eu tenho sete pessoas, no princípio a sua expectativa é que eles sejam como 

você, que eles executem pelo menos o que você fazia, e eu acho que o princípio 

da loucura é você esperar isso do seu time. Eu mudei meu pensamento nos 

processos de contratação do meu time. Hoje eu tento adequar o melhor perfil 

considerando geografia de viagem, especialmente para contratar mulher e, com 

isso, aumentei de uma para três mulheres na minha equipe, mesmo com 

território de viagem (GREUHP5). 

 

Nas narrativas dos gestores, a contratação de representantes de vendas é fundamental para 

a gestão das pessoas, e isso fica nitidamente evidenciado pelas falas que este é mais um desafio e 

o gestor tem que atuar junto com a área de recursos humanos para garantir um processo seletivo 

que seja capaz de compor com o melhor perfil a equipe de representante de vendas. 

 

Então, eu tenho que envolver o RH, porque eu não posso contratar um 

profissional júnior, que não vai me resolver o problema, eu tenho de ter a 

habilidade de mostrar para ele qual é o cenário. Do ponto de vista da empresa, 

que vende remédios no RS, para ele entender qual a parte dele, como RH, e 

entender das competências para contratar um profissional mais competente, que 

possa entregar esse volume de negócios que o mercado está projetando 

(GREUHP5). 

 

E quando eu migrei para gerente distrital, a principal diferença foi mudar de 

posição, onde eu era representante (representando a empresa dentro de um 

território pequeno) e daí eu passei a gerenciar um equipe grande, com muitos 

estados, inclusive o Distrito Federal. Tinha onze representantes na minha equipe, 

destes eu contratei oito. Quando eu recebi a equipe, ela tinha apenas três 

pessoas. Esta experiência foi desafiadora porque eu nunca tinha sido gerente 

distrital. Eu também sempre gostei de trocar experiências, de passar os meus 

conhecimentos e eu encarei isso como uma proposta/como uma filosofia de 

aproveitar, da melhor maneira, os profissionais que eu tinha na equipe e ajudar o 

RH no processo seletivo/na contratação, sempre colocando profissionais que eu 

pudesse desenvolver dentro do que eu entendia de como perfil para atuar no 

setor, na cidade de onde eram as vagas (GRAMGV12). 

 

Após uma boa contratação, é fundamental a boa gestão para a retenção da equipe para o 

desenvolvimento do negócio. Os gerentes em suas falas deixam de maneira clara a valorização 

dessa competência que se tornou um dos principais pilares da nova função. Nos relatos dos 

entrevistados, surge a competência motivação e a capacidade de tratar sua equipe respeitando as 

individualidades e diferenças. 
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Outras competências que, na minha visão, são importantes para um líder, é a 

capacidade de um líder de influenciar as pessoas, de motivá-las, porque 

dificuldades, tanto o líder quanto os seus subordinados, irão encontrar em 

qualquer empresa, mas o desafio do líder em motivar sua equipe é muito grande, 

pra isso, o líder precisa estar muito próximo dos seus subordinados. Quando eu 

digo próximo, é no sentido de procurar conhecer ao máximo seu subordinado, 

porque cada ser humano é diferente um do outro, então quanto mais o líder 

conhecer o que motiva o seu subordinado, o que desmotiva, como é a relação 

deste subordinado em casa, qual é a história deste subordinado, quais os 

propósitos de vida desse subordinado. Ou seja, quanto mais informações o líder 

tiver de seu subordinado, melhor vai ser a sua relação (GRBRPC2). 

 

No início da minha gestão eu gostaria que todos fossem como eu. E aí eu tive 

um grande desafio, logo no início, porque como que todos seriam como eu? Isso 

é impossível. E aí começou o conflito. Porque na medida que você quer que 

todos sejam como você, você nunca vai conseguir, você não consegue ter 11 

Neymar num time só. E é importante que cada um seja diferente, porque uma 

peça vai complementar a outra. Por isso um time é formado de 11 jogadores, né, 

todos têm a sua função, a sua responsabilidade e a sua contribuição. O que seria 

do time sem um goleiro, o que seria de um time sem um atacante? O que seria de 

um time sem um meio-campista? E uma equipe é a mesma coisa, então você tem 

que procurar e eu procurei entender e aceitar que cada um é de um jeito, que 

todos têm importância, a mesma importância dentro do grupo (GRBRPC3). 

 

Alguns gerentes mencionam a importância de motivar a equipe, em qualquer situação, 

sendo boa ou ruim. O gerente tem que passar uma direção adequada para manter a motivação e 

evitar que a equipe deixe de acreditar na empresa ou na meta estabelecida. 

Existem vários fatores que influenciam no negócio e que não dependem só da 

sua decisão, simplesmente. Você recebe algumas informações, alguns “inputs” 

de outras áreas que nem sempre batem com o que você tem que fazer na rua, né? 

Mas, enfim, enquanto gerente você tem que saber motivar a equipe independente 

do que você tem na mão. Se você tem uma excelente estratégia, você leva para 

motivar a equipe, se a estratégia não é tão boa, mesmo assim você também tem 

que vender essa estratégia como motivadora para a sua equipe. Porque se você, 

enquanto gerente, já for com negatividade para a sua equipe não adianta que não 

vai vender mesmo! (GREUGV10). 

 

 

Peguei um time de consultores que tinham vindo de outra linha da empresa, 

então estavam cheio de expectativas, na principal linha da companhia. Tive de 

me aproximar muito deles, tinham alguns que estavam supermotivados pelo 

reconhecimento, outros queriam ganhar mais. Então, eu tive de me aproximar 

muito deles, identificar o que motiva cada pessoa, entender o desafio, começar a 

mostrar a visão. Por exemplo, uma coisa que eu precisei reforçar muito foi o 

protagonismo, cada um ser o dono do seu momento, buscar e acelerar a curva de 

aprendizado, pois nem todos iam ter a mesma velocidade (GRAMV11). 
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Eu considero um pré-requisito para o gerente de vendas gostar de pessoas, gostar 

de trabalhar em equipe e principalmente de desenvolver novos profissionais. O 

gerente tem que ter a sensibilidade de saber trabalhar com os profissionais 

sênior, saber alocar estes profissionais seniores nos setores com o perfil destes 

profissionais. Precisa aprender a trabalhar com os profissionais “pleno” que 

estão em desenvolvimento. E principalmente saber trabalhar com profissionais 

juniores, que são os profissionais que estão sendo lapidados para ficarem o 

maior tempo na empresa, ter uma vida útil prolongada na empresa para que eles 

possam entender cada vez mais sobre o seu segmento. É muito importante saber 

administrar estes três níveis dentro da sua equipe e eu entendo que toda equipe 

deve ter estes três níveis (GRAMGV12). 
 

 A importância da gestão de pessoas existe também quando o gerente consegue identificar 

e trabalhar os pontos fortes e fracos da equipe. Os gerentes mencionam que saber fazer este 

diagnóstico e trabalhar principalmente os pontos fortes ajuda na gestão de pessoas, 

principalmente extraindo o melhor das pessoas e potencializando o que cada um tem de bom. 

O gestor hoje precisa ter uma competência de identificar oportunidades naquele 

representante, tanto pontos fortes quanto os pontos fracos e trabalhar sempre os 

pontos fortes e não achar que o que é bom pra você é bom pra ele, porque eu fui 

um representante bom com o meu perfil, eu tenho minhas características que são 

diferentes da dele, então cada um no seu quadrado, conseguir trabalhar, isso é 

mágico. Não é fácil, é muito difícil, lidar com pessoas é um trabalho muito 

bonito, mas a gente tem que ir com um pouquinho de cuidado, porque muitas 

vezes querendo ajudar você acaba atrapalhando a vida do representante 

(GRAMPC4). 

 

Então eu como representante na minha época que eu era muito técnico e vinham 

duas coisas que eu tinha muito bem, eu queria que todo mundo fosse igual a 

mim. Mas isso aí você não consegue. Então você tem que saber tirar o melhor de 

cada pessoa, né?! Pegar o que ele tem de bom, que seja uma semente ali e fazer 

aquela semente virar uma árvore. Porque se não, você não consegue 

(GRAMHP7). 

 

 

Então eu acho que primeiro é escolher qual é a competência-chave... É também 

uma que não se faz, que não é uma cultura do Brasil, isso é embrionário e tá 

mudando, é você escolher uma competência que o cara já tem uma 

predisposição. Então de “N” competências, você, eu, nós somos únicos e a gente 

tem predisposições pra competências que a gente manda bem. Então, é 

potencializar as tuas áreas, as tuas fortalezas, as competências que você já tem 

uma predisposição até fisiológica. Então o cara é mais analítico, vamos 

potencializar a capacidade dele de análise. O cara tem o poder de comunicação 

melhor, vamos potencializar o natural desse cara (GRBRHP8). 
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A empresa trouxe muitos processos pós-fusão - e vi que esse representante 

estava perdido depois disso, estava desmotivado, aí eu conversei com ele. Vi que 

não era má vontade ou falta de conhecimentos para me entregar a parte 

burocrática, ele não tinha domínio do pacote do Office, então se atrapalhava, 

perdia prazo. Então, eu pedi a ajuda do RH, a gente conversou com ele, e 

consegui que o RH pagasse um curso de informática e ele conseguiu atingir um 

nível ideal de entrega na burocracia e voltou a focar mais na parte boa dele, que 

era relacionamento e vendas com o cliente e trazer resultados (GRAMGv11). 
 

No contexto das empresas atuais, a velocidade das mudanças de objetivos, metas e ajustes 

de plano de ação, torna-se necessário que o gerente esteja sempre atualizando sua equipe, além 

disso a necessidade de ajustes de rota são mencionados pelos gerentes como importante através 

de um processo de feedback constante. 

Porque, como eu falei, o líder, ele acaba sendo um exemplo para o grupo, e o 

grupo espera isso do líder, um posicionamento, atitudes, e aprender com o líder 

através de feedback. Então é importante que o líder tenha essa responsabilidade, 

da sua função também em contribuir com o desenvolvimento individual de cada 

um dando feedback. Se eu sou líder hoje, é porque já passei por todas as etapas 

que meus subordinados estão passando e irão passar. Então cada subordinado 

tem também a sua proposta, seu objetivo de crescimento, e eu procuro identificar 

o objetivo de cada um e agregar e acrescentar para que no tempo mais rápido 

esse subordinado esteja preparado pra alcançar seus objetivos (GRBRPC2). 

 

Olha, eu fiz um curso que me ajudou, que é o curso de coaching, que a gente 

pode absorver algumas coisas, algumas teorias de como você se portar no 

momento de dar um feedback pro representante. A gente acha que é simples e 

não é simples, precisa ter o local adequado, o momento adequado, a maneira de 

falar com o liderado, ai você consegue extrair dele coisas que talvez nem ele 

sabe que ele tem dificuldades, você consegue observar por vários ângulos e você 

consegue acompanhar aquela pessoa e saber quais são as dificuldades, onde você 

precisa trabalhar através desse processo de feedback (GRAMPC4). 

 

Então eu ficava observando foi quando então eu percebi que o representante 

tinha muito relacionamento e de tanto relacionamento ele conversava com o 

médico e esquecia de vender o conceito produto, só que o concorrente vinha lá 

atrás e fazia o que ele não fazia. Nós conversamos e eu falei, você acha que 

relacionamento é bom? É excelente, só que não é tudo porque se fosse tudo você 

não estaria com o resultado assim né. Então precisa mudar um pouquinho a 

postura, com todo aquele jeito, imagina uma pessoa com 30 anos de região, ela 

vai falar “pô, esse cara tá chegando agora, tá achando o quê?” Todo aquele jeito, 

se você não faz, o concorrente faz, então aproveita que você tem esse 

conhecimento com o médico, você tem a porta aberta, você pode fazer o que 

você quiser, então faça, mostra pra ele os benefícios do nosso produto, cobre 

mais uma avaliação. Então, em torno de três meses o resultado já começou a 

crescer e pra gente é bastante gratificante um momento como esse (GRAMPC1). 
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Os gerentes deixam evidente que não é um processo fácil de implementar no dia a dia, 

pois, mesmo após os cursos, existe a dificuldade de praticar o feedback e o receio de falar e 

orientar de forma inadequada e o resultado ser o contrário do esperado. 

Uma das ferramentas que eu aprendi, que acredito que ajude, é o feedback. É 

assim, é fácil falar, mas é algo que eu precisei mudar rapidamente. Hoje se 

entende feedback como crítica, é óbvio que é uma crítica, mas é uma direção 

para uma rota melhor. A questão do feedback é algo que me ajuda bastante, eu 

abri um canal de feedback com a equipe e sinto que tem ajudado. Eu deixei claro 

que para minha liderança, sou um profissional que estou ali para ouvir e para 

aprender, então é uma ferramenta que ela te avança no processo, se a outra 

pessoa está disposta a ouvir (GREUHP5). 

 

Eu até disse para um representante uma vez, mas ele não fazia o que ele tinha 

que fazer, só que ele queria ser gerente. Mas eu falei pra ele, pra você ser 

gerente você tem que primeiro ser um bom representante, se você não for 

reconhecido como um bom representante e não tiver um bom resultado você não 

vai ser promovido, você precisa mostrar resultado com as competências que 

você tem e com as ferramentas que a empresa te dá (GREUGV10). 
 

Ainda com relação ao feedback, existe o momento em que os gerentes dão o feedback 

para suas equipes e também o momento que recebem dos seus gestores, neste caso eles relatam 

que também é preciso se preparar, mesmo porque o feedback não é negativo sempre, existem 

momentos de feedback positivo. 

Primeiro, você precisa aceitar as críticas que te dão, essa é a primeira 

dificuldade. Quando você aceita tudo fica mais fácil, aí você analisa de que 

forma você pode fazer as coisas prosperarem. Uma coisa que eu identifiquei ao 

longo dos sete anos, que eu já mencionei antes, é o aspecto de ouvir, de ter a 

sensibilidade de percepção de que um setor não é igual ao outro e uma pessoa 

não é igual à outra, o que eu faço é diferente da outra e não é sempre o certo. 

Isso me pautou nos primeiros anos gerenciais e foram fundamentais para minha 

carreira de gerente (GREUHP6). 

 

Tive um dos maiores feedbacks da minha carreira, foi muito legal, fizemos um 

evento no RJ, e o diretor fez, uma reunião, um 360 com todo o time e quando 

voltou para SP falou para o gerente nacional de vendas: “o distrital mudou a cara 

do RJ”. Ali, para mim, foi a hora da verdade, foi onde eu consegui implementar 

tudo o que eu acreditava como gestão. E agradeço às pessoas que acreditaram 

em mim e me entenderam e conseguimos montar um time ali (GRAMGV11). 

 

Outra competência mencionada pelos entrevistados é a tomada de decisão, esta 

competência na fala destes é importante e eles não vivenciavam isso na função de representante 

de vendas. Ou, pelo menos, não tinham consciência da importância e da dimensão dessa 

competência. 
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Então, quando eu falo de tomada de decisão, eu falo porque essa função como 

representante comercial a gente pouco pratica, né? Porque os processos, eles 

vem prontos para execução, principalmente nas organizações maiores. Então, a 

tomada de decisão, em algum momento ela já aconteceu, mas não pela sua 

função, e aí, quando você é promovido em uma organização menor do 

organograma e menos vertical, a tomada de decisão muitas vezes está com você, 

mas muitas vezes você acha que tomou a decisão, mas não tomou. Quando você 

avalia o impacto e como a decisão é importante, ela é processual, existe uma 

ciência por trás do momento da tomada de decisão, é isso que eu estou 

aprendendo agora. Isso, como representante, a gente não fazia (GREUHP5). 

 

Eu precisava tomar algumas decisões, mas me sentia inseguro. Acredito que o 

que mais me atrapalhou foi isso, uma autocobrança de querer ser perfeito. Meu 

chefe disse na época: “você está no primeiro ano, pode errar, você tem esse 

direito, pode cometer todos os erros, desde que não sejam fora da ética, né? Mas 

pode errar”. Foi uma coisa que me ajudou bastante, porque querer ser perfeito 

atrapalha, é o que gera a insegurança (GRAMGV11). 

 
 

À medida que aumentam as responsabilidades no cargo gerencial, os gerentes relatam que 

também aumenta a possibilidade de situações de conflitos, tornando-se mais um desafio no novo 

cargo, sendo um aspecto comum a todos os gerentes e não apenas aos gerentes de vendas do 

segmento farmacêutico. Lidar com as tensões da alta direção e seguir motivando a equipe mesmo 

com as novas dificuldades que surgem é característica da competência de gestão de conflitos. 

 

O gerente precisa ter uma capacidade muito grande e não levar os problemas de 

outras áreas para o seu time, porque é lá na ponta é que as coisas acontecem, 

então a sua equipe tem que tá muito motivada, então veja a importância de um 

gerente distrital em filtrar, em saber lidar com estas situações pra que ele não 

contamine, não influencie negativamente sua força de vendas. Embora hoje os 

profissionais pela maturidade que tem, pela experiência que tem acabam 

sentindo todo os conflitos internos que a empresa está passando, mas se ele 

perceber que o seu gestor está contribuindo para que essa situação se torne ainda 

mais negativa, aí sua equipe com certeza vai estar totalmente desmotivada, por 

isso que o gestor tem um papel fundamental, mesmo diante de situações como 

essas, passar sempre uma mensagem positiva pro seu grupo (GRBRPC2). 

 

 

Posso dizer também que eu aprendi a lidar com conflitos, que é uma coisa que 

eu não precisava. Quando eu era representante eu cuidava só do meu negócio, aí 

eu comecei a cuidar do negócio de nove pessoas e isso gerou muito conflito 

quando em equipe em reuniões a gente de repente coloca um assunto que não 

agrada todo mundo e é difícil ter um assunto que agrada todo mundo, e aí 

começa a gerar aquela discussão, então uma coisa que eu aprendi é lidar com 

esse tipo de conflito, é você saber conduzir uma reunião de uma forma mais 
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agradável e tirar daquilo um proveito melhor, porque eu não conhecia isso, não 

praticava isso, não tava no meu dia a dia (GRAMPC4). 

 

Nas narrativas dos gestores, uma outra competência que está presente no dia a dia das 

suas atividades é a tomada de decisão. Passar de representante de vendas para gerente exige uma 

exposição maior, com uma complexidade maior e mais frequente. 

Então acho que mudar de linha dificulta, eu trabalhava com uma linha 

cardiológica e mudar pra uma linha de ginecologia, não conhecia nada do 

território, então essas coisas assim, quando tu chega que tu tem que começar a 

tomar as tuas decisões e ver o que é prioridade, que a gente começa a ver a 

dificuldade do negócio e da decisão no dia a dia (GRBRPC3). 

 

A terceira dimensão do modelo de competência de Cheetham e Chivers (1998) é a 

competência comportamental. Na narrativa dos gerentes deste estudo, este aspecto 

comportamental tem forte influência em várias situações do dia a dia, principalmente porque 

existe uma relação com diferentes stakeholders. O trabalho em equipe é mencionado por todos os 

gerentes como uma competência que caracteriza o trabalho da força de vendas na indústria 

farmacêutica. 

Eu costumo brincar que da tia do café ao presidente da companhia a gente vende 

remédio. Se essa pergunta fosse feita para todos, acho que a resposta deveria ser 

essa. Todos vendemos remédio. Só que cada área se envolve com um processo 

de venda de remédio. E não sei se é uma utopia, mas se uma corporação 

entendesse isso de uma maneira clara, eu acho que nós ganharíamos velocidade 

em todos os processos. Então, a dificuldade é essa: a integração entre as áreas e 

a incompatibilidade por às vezes não haver essa sinergia (GREUHP5). 

 

Porque uma equipe leva o gerente ao topo, mas ela o derruba também. É a 

mesma coisa que um técnico de futebol, o time perdeu o campeonato, não é o 

time que “roda”, quem “roda” é o técnico, talvez porque ele não tenha tido 

sabedoria pra direcionar a equipe ou pra mostrar que a equipe pudesse confiar 

nele. Então eu acho que uma das grandes barreiras é a aceitação das pessoas. 

Porque você tem que primeiro provar pra elas que você é capaz e que você está 

ali pra ajudar. A partir do momento que você ganha a equipe e tem ela do seu 

lado, já é um grande passo, já é quase metade do caminho andado. Porque 

muitas vezes o representante, ele faz as coisas pelo gerente. Se você é um 

excelente gestor, ele não vai te sacanear (GREUGV10). 
 

O trabalho em equipe, mencionado pelos gerentes, apresenta também um vínculo com 

outras áreas da empresa, essas áreas formam uma rede de relações importante para o negócio e 

desenvolvimento destes gerentes, como evidenciado nas falas a seguir. 
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Nós lidamos com toda a parte de vendas, não é só a geração de demanda. Então 

a minha interação é diária com as áreas internas da empresa: administração de 

vendas, finanças...porque a gente faz a venda direta aos distribuidores. Portanto 

toda a parte comercial que envolve prazos, que envolve descontos a gente está 

sempre alinhado com a área de administração de vendas, área financeira... Então 

é o nosso dia a dia (GRAMPC1). 

 

A questão organizacional hoje precisa do trabalho entre as áreas, ser 

colaborativo entre as áreas é uma competência pouco falada no passado, as áreas 

eram distintas, funcionavam com vida própria e hoje a gente tem uma 

oportunidade na empresa, por ser uma empresa grande em valor de mercado,  e 

ao mesmo tempo pequena em número de pessoas, de ter essa integração  entre as 

áreas, até porque são áreas de suporte organizacional, competência que o gestor 

tem que ter é saber se movimentar entre as áreas, por isso sempre procuro 

interagir com as equipes internas da empresa (GREUHP5). 

 

Então, essa relação perante os clientes é muito fácil de você lidar. Porque você 

lidar com clientes tá no escopo de qualquer equipe de vendedor. A gente tá aqui 

porque gosta de lidar com pessoas, fica fácil de você transitar dentro dum centro 

cirúrgico, dentro duma UTI, trabalhar no hospital e até assistir a uma cirurgia, 

você tá bem com teu cliente. Mas você fazer essa interface pra dentro, hoje no 

meu negócio é muito complicado. Eu tenho um gerente nacional de vendas, que 

eu levo algumas informações... Que eu pego toda demanda de fora pra dentro da 

companhia. E eu sei que pelo costume que a companhia vive hoje, tem coisa que 

não anda, não vai. São situações muito complicadas, que demoram muito a 

acontecer (GRAMHP7). 
 
 

Os gerentes comentam que buscam interagir com as áreas internas com frequência para 

solucionar necessidades de sua equipe e resolver situações em que não podem agir 

individualmente. Existe uma visão entre os gerentes que a indústria farmacêutica valoriza a 

equipe de vendas e procura apoiar com recursos essa equipe. 

As empresas farmacêuticas entendem que a força de vendas é a parte da empresa 

que capitaliza os recursos para a empresa. Então eles valorizam muito a força de 

vendas...O meu relacionamento foi sempre um relacionamento muito amistoso, 

muito profissional e de muito respeito. Eu sempre consegui que minhas 

argumentações fossem atendidas dentro da empresa por conta deste meu bom 

relacionamento. Eu sempre justifico que esta minha necessidade é pra contribuir 

com a rentabilidade da empresa. Então este meu relacionamento interno ele é 

muito amistoso neste sentido: eu entende de cada departamento e faço cada 

departamento entender a importância da força de vendas. E quando eu falo do 

ambiente externo aí eu falo dos distribuidores, dos clientes, dos fornecedores 

(GRAMGV12). 
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E quando a gente fala em trabalho em equipe, não é só com a sua equipe é o 

“cross function”, é você saber circular bem em todas as áreas da companhia, é 

você trabalhar bem em todas as áreas em que você está envolvido. Porque 

conforme você vai galgando cargos você tem que participar de decisões e 

responsabilidades maiores dentro da companhia, né? Então você tem que saber 

circular bem em todas as áreas. Eu acho importante o relacionamento 

interpessoal com todas as áreas (GREUGV10). 

 

No aspecto comportamental nota-se que os gerentes destacam a capacidade de se 

relacionar bem, este aspecto parece estar relacionado com uma das competências da área de 

vendas, e esse fato acaba facilitando a gestão desses profissionais e sua liderança. 

Com certeza a maneira de lidar com as pessoas, eu era um pouco mais 

impulsivo, aquela coisa que eu disse, eu falava mais, queria botar da minha 

forma as questões, e muitas vezes não é assim, tu começa a perceber que tu 

precisa ouvir bastante pra entender o que passa em cada representante, e o 

conhecimento que eu tenho, ou que eu tinha era um conhecimento de nível 

representante então quando tu chega aqui e precisa administrar todas essas 

coisas, eu acho que o ouvir as pessoas que a gente tá trabalhando, porque quem 

tá naquela ponta sabe bem o que tá acontecendo (GRBRPC3). 

 

Você não conhece ninguém se você não conviver com essa pessoa muito tempo. 

Essas interpretações me assustam um pouco, dos psicólogos de plantão. E eu 

acho que a principal foi isso, foi ficar cada vez mais livre de julgamentos, 

entender mesmo o poder da empatia... Eu consegui implementar várias vezes. 

Então não era o que eu queria ou o que eu achava, eu me colocava no lugar do 

representante para saber o que ele sentia na pele... Então eu acho que é isso 

(GrBrHP8). 

  
Então acho que mudar de linha dificulta, eu trabalhava com uma linha 

cardiológica e mudar pra uma linha de ginecologia, não conhecia nada do 

território, então essas coisas assim quando tu chega que tu tem que começar a 

tomar as tuas decisões e ver o que é prioridade, que a gente começa a ver a 

dificuldade do negócio e da decisão no dia a dia (GRBRPC3). 

 

A quarta dimensão de competência no modelo proposto por Cheetham e Chivers (1998) é 

as competências de valores e ética, muitas adquiridas ainda na fase de vendedores, isto é, o 

conhecimento sobre a própria organização, seus processos, rotinas, clientes, fornecedores. As 

competências que lidam com questões que envolvem dilemas éticos e valores se revelaram mais 

críticas aos olhos destes gestores. Isso porque, por mais que um indivíduo se prepare para lidar 

com as mais diversas situações que vai enfrentar no cargo de gerente, eles se deparam com 

situações inéditas e que causam dúvidas. Algumas competências se constroem somente no 

processo, na experiência, na vivência. Daí a importância que Zarifian (2001) dá à capacidade de 
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enfrentar eventos. No caso da indústria farmacêutica e destes gestores, especificamente, é preciso 

alinhar expectativas com a equipe e deixar claro os valores do gestor e da empresa.  

Nas falas a seguir fica nítido que os entrevistados buscam alinhar as expectativas e valores 

entre eles e a equipe. A comunicação transparente é uma competência fundamental para deixar 

clara a direção que as equipes devem seguir, em especial quando se assume uma nova equipe, 

fazer o que se fala, alinhar discurso e prática, como no contexto a seguir. 

   

[...] Na primeira tarde eu marquei uma reunião com a equipe para explicar os 

meus planos, eu lembro até hoje: fomos a um restaurante na Barra da tijuca, não 

esqueci mais a expressão de cada um, me marcou muito. Era como se 

perguntassem: “Quem é esse cara que veio de São Paulo, será que ele vem 

mandar todo mundo embora?” (GRAMGV11). 

 

[..] Quando a gente olha no olho e você precisa ter um posicionamento que, na 

maioria das vezes, não é de agrado do subordinado, você precisa ter um controle 

emocional, você precisa ter uma coerência naquilo que você tá falando 

(alinhamento entre discurso e prática), por isso que eu falo que a sua atitude é 

muito importante em relação ao seu discurso, eu sempre procurei ser uma pessoa 

onde aquilo que faço tá baseado naquilo que eu falo (GRBRPC2).  
 

 

No que se refere aos valores pessoais, especificamente, é destacada a relevância daqueles 

adquiridos ao longo da vida. Consideram, assim, a formação familiar uma das chaves para o 

sucesso na sua carreira como gestor, uma vez que lhes ensinaram a ter respeito e confiança pelo 

próximo e valorizar as diferenças de cada um. Exemplificam tal posicionamento, por exemplo, 

quando se referem à forma como tratam seus subordinados, buscando considerá-los na sua 

singularidade, individualidade e necessidades especiais.  

 

[...] O respeito pelo próximo, confiança nos seus subordinados, buscar entender 

na sua maior profundidade cada subordinado, buscar entender o que ele tá 

passando em casa, quais são seus motivadores, quais são suas dificuldades, para 

que eu possa de uma maneira ampla, contribuir no desenvolvimento desses meus 

subordinados, que é o propósito da minha função. [...] No início da minha gestão 

eu gostaria que todos fossem como eu. Isso é impossível. E é importante que 

cada um seja diferente, porque uma peça vai complementar a outra (valorização 

das diferenças). Todos têm a sua função, a sua responsabilidade e a sua 

contribuição. Você tem que procurar entender e aceitar que cada um é de um 

jeito, que todos têm importância, a mesma importância dentro do grupo 

(GRBRPC2).  
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Em minha primeira viagem com meu chefe, fomos para São José do Rio Preto, 

450 quilômetros de estrada. Com trinta quilômetros de estrada eu recebi um 

torpedo da representante de vendas que eu iria trabalhar naquela semana. Ela 

dizia que não estava bem para trabalhar porque estava com um problema 

pessoal. Naquele momento, eu estando com meu gestor indo para trabalhar com 

ela, me deixou chateado, eu pensei “justo hoje me passar uma notícia dessa!”. O 

que me surpreendeu foi a reação do meu gestor, ele me disse “olha, o nosso 

papel aqui vai além da gestão do negócio. Nós temos que pensar nas pessoas, se 

elas não estiverem bem não vão produzir, elas não vão crescer, entendeu?”. Daí 

eu virei para ele e perguntei “então vamos cancelar a nossa viagem?”. Ele me 

respondeu “claro que não. Nós vamos até lá só para dizer pra ela que nós 

estamos juntos, não vamos trabalhar com ela, vamos só dizer que se ela precisar 

de alguma coisa, nós estamos lá” (GRAMPC1). 

 
 

Ainda em relação à ideia de valorizar o outro na sua singularidade, os relatos apontam a 

importância da tomada de consciência do gestor de que sua equipe não pode ser um espelho de si 

mesmo. Neste processo, destacam a relevância da capacidade de ouvir e entender a perspectiva 

do subordinado e tornar o processo de comunicação o mais eficiente possível. O sentido da 

comunicação aqui remete às ideias de Zarifian (2001), quando na indústria farmacêutica existem 

diferenças culturais nos diferentes estados trabalhados e o gestor precisa entender e saber adequar 

a comunicação. 

 

Hoje eu tenho sete pessoas na equipe, no princípio a sua expectativa é que eles 

sejam como você, que eles executem pelo menos o que você fazia, e eu acho que 

o princípio da loucura é você esperar isso do seu time. Não, isso não vai 

acontecer nunca, acredito que tenho que aprender a olhar a entrega e o que de 

bom cada profissional tem, e aprender a lidar com cada situação individual 

(GRBRPC2). 

 

A gente ouvia, mas com a nossa opinião, é aquele ouvir, dizer tá tudo bem, vou 

te ouvir mas vou fazer da maneira que eu acho [...] A comunicação era uma 

coisa que eu tinha uma ideia, mas quando passei para cargo gerencial, a gente vê 

que a comunicação tem ser ainda melhor, do que eu imaginava. Tipo assim, se tu 

acha que um e-mail é importante, aí tu lê, tu liga, tu se puder, tu reúne, pra evitar 

qualquer erro nessa comunicação (GRAMPC4).  

 

Eu hoje tenho nove pessoas, e eu tenho plena certeza que se eu mandar um e-

mail hoje, as nove vão entender diferente. Essa é dificuldade maior de mostrar o 

que tu quer, o que a empresa precisa e o que precisa fazer no dia a dia pra chegar 

naqueles objetivos (GRBRPC3).  

 

Neste processo de valorização das diferenças, os gerentes concordam que identificar os 

potenciais de cada um e saber trabalhar com os pontos fortes e fracos é fundamental na posição 

gerencial. Mas ressaltam que não adianta ficar apenas batalhando para melhorar pontos 
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negativos; um gerente deve identificar os pontos positivos e trabalhar para que a pessoa melhore 

cada vez mais. 

Você precisa escolher uma competência que o cara já tem uma predisposição, 

então de “N” competências, você tem que potencializar as tuas melhores áreas e 

fortalezas, as competências que você tem predisposição até fisiológica. Então se 

o cara é mais analítico, vamos potencializar a capacidade dele de análise. Se o 

cara tem o poder de comunicação melhor, vamos potencializar o natural desse 

cara (GRBRHP8). 

 

A grande magia hoje de um líder gestor é identificar que seu liderado, quais são 

as suas competências, o que ele tem de bom, que ele possa desempenhar melhor 

o seu trabalho... É estimular o que ele tem de bom, [...] identificar nos 

representantes as características que fazem ele ser, os pontos fortes e os pontos 

fracos. Estimular bastante os pontos fortes e deixar os pontos fracos [...] pelo 

menos mediano [...]. Mas é muito difícil porque pessoas são diferentes e a 

grande magia tá na pessoa como ela é, não adianta querer mudar a pessoa, é 

pegar o que ela tem de competência, sempre vai ter coisa boa e vai ter coisa 

ruim, então pegar o que ela tem de bom pra extrair o máximo daquilo pra que 

você possa gerar resultado e assim por diante (GRAMPC4). 
 

 

A responsabilidade, o comprometimento e a organização do gestor também são 

responsáveis por levar a um ambiente de maior confiança entre a equipe, e, consequentemente, a 

equipe se sente mais motivada. A confiança no próximo e a capacidade do líder em motivar as 

pessoas, ou seja, o comportamento do líder, foi considerado fundamental para o bom andamento 

de um grupo e citado por todos os entrevistados.  

 

O que eu trouxe comigo quando eu fui promovido foram os meus valores, e isso 

me fez ter muito sucesso na minha carreira como gestor, porque valores, a gente 

não compra, a gente não vai, não busca em livros, isso vem de berço, então isso 

me ajudou bastante na condução da minha gestão. Por isso que, a prática 

alinhada com seu discurso, o respeito pelo próximo, confiança nos seus 

subordinados, buscar entender na sua maior profundidade cada subordinado, 

buscar entender o que ele tá passando em casa, quais são seus motivadores, 

quais são suas dificuldades, pra que eu possa de uma maneira ampla, contribuir 

no desenvolvimento desses meus subordinados, que é o propósito da minha 

função (GRBRPC2). 

 

O comportamento do líder é fundamental para que ele tenha sucesso na sua 

posição. Porque as pessoas que estão subordinadas a ele, vão tê-lo como um 

exemplo, vão se comportar como ele, então por isso que eu falo que 

comportamento é uma das competências mais importantes para um líder. Outras 

competências que na minha visão são importantes para um líder, é a capacidade 

de um líder de influenciar as pessoas, de motivá-las, porque dificuldades, tanto o 

líder quanto os seus subordinados irão encontrar em qualquer empresa, mas o 

desafio do líder em motivar sua equipe é muito grande, pra isso, o líder precisa 

tá muito próximo dos seus subordinados (GRAMPC1). 
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As situações de conduta ética surgiram também em eventos do dia a dia. Os gestores 

precisaram aprender como se portar e orientar suas equipes, pois elas exigiam uma postura 

diferente daquelas que estavam acostumados, em especial após a implementação da 

regulamentação do código de conduta no mercado farmacêutico do Brasil, ou seja, existiu uma 

necessidade de adaptação ao código de conduta pelos representantes, gerentes e clientes. 

 

A gente sabe que é necessário o alinhamento de expectativas iniciais com a 

equipe. Então o que eu fiz? Eu fiz uma apresentação, coloquei cinco slides com 

as minhas expectativas como gestor e as da empresa. No primeiro slide estava o 

que podemos fazer, e não o que queremos fazer ou o que o mercado quer que 

façamos. Então deixei claro que compliance ou conduta ética é igual a fazer o 

que podemos fazer, porque é correto. O setor público é um ambiente muito 

vulnerável, muito delicado. Envolve conversas delicadas e negociações 

delicadas. Você tem que deixar claro o preço, a margem, principalmente em 

licitações, tem que ser justa mediante ao que a empresa fornece e pronto. Eu 

sempre deixei isso muito claro para a equipe (GRAMGV11). 

 

Quando você começa uma gerência distrital, você acha que você vai resolver 

tudo, não é?! Você vê um elo entre companhia e representantes. Dentro da 

empresa hoje tem várias situações que você não consegue resolver, dentro do 

meu escopo atual de trabalho. Então é... Existe uma área hoje chamada 

compliance que nos limitou muito a fazer um monte de coisa. Então assim, eu 

trabalhava tranquilo, fazia os eventos que eu queria, tudo tranquilamente. De 

repente veio uma norma da companhia: Você não pode fazer nada disso ou você 

faz dessa forma. Então isso aí me fez dar uma... Me fez dar uma repensada no 

que é correto pra mim, pra companhia e pro meu time. Porque eu sou 

responsável por seis pessoas hoje. Que a companhia não quer que a gente... Quer 

dizer, sabe que a gente faz, mas quer que faça diferente (GRAMHP7). 
 

Infelizmente vivenciamos esta situação diariamente nos contatos com nossos 

clientes comerciais e no contato com os nossos clientes médicos. Tem práticas 

que são propostas a mim e minha equipe que fogem do compliance e fugindo do 

compliance, a gente não vai fazer! Exemplo: hoje dentro da empresa é proibido 

você oferecer receituário ao médico, mas tem alguns médicos que pedem o 

bloco. Como está fora do compliance, nós não podemos fornecer e deixamos 

isso muito claro para os clientes! Nas condições comerciais com os 

distribuidores acontecem muitas situações delicadas e nós temos que posicionar 

como a empresa trabalha. Posicionando bem o mercado, eles entendem bem e 

conseguimos ter um resultado mais consistente (GRAMPC1). 
 

Como a indústria farmacêutica é muita regulamentada para garantir a boa relação com 

seus clientes, que são principalmente pacientes, estes recebem medicamentos que podem causar 

efeitos nocivos à saúde, desta forma muitos controles são necessários para comercialização e 

conduta na relação com este mercado. O aspecto ético se torna extremamente relevante e os 
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gerentes são considerados multiplicadores das regras e precisam exigir das suas equipes uma 

conduta alinhada a estas regras. 

 
O que mais me marcou nesses últimos cinco anos foi uma coisa muito ruim. Eu 

perdi dois representantes da minha equipe, um com cinco anos de empresa e 

outro com dezessete anos de empresa. E você vê um pai de família olhar para 

você e falar “acabaram com a minha dignidade”, isso é muito complicado. Foi 

uma decisão da empresa com base em um resultado de auditoria internacional. A 

coisa é séria... (GRAMHP7). 

 

Em primeiro lugar, em se tratando de indústria farmacêutica, onde a gente fala 

muito de ética, de compliance que se tem na indústria farmacêutica. O gerente 

de vendas hoje ele precisa ter integridade. A integridade é uma competência 

primordial hoje para um gerente da indústria farmacêutica. Em se tratando de 

escola de multinacional, eu venho só de empresas multinacionais e eu sempre fui 

doutrinado em cima do compliance. Então para um gestor hoje uma competência 

fundamental é a integridade. Até porque ele vai ser um exemplo para a equipe 

(GRAMPC1). 

 

Então todas as nossas decisões gerenciais, todo o trabalho do representante junto 

aos seus clientes, tudo é respeitando as regras do compliance. Logo, não é 

resultado a qualquer custo. Isso fica muito claro para todos. Nós vamos buscar 

os melhores resultados respeitando as regras do compliance e nós já provamos 

nestes dois anos e meio que é possível fazer isso e que o resultado dessa forma é 

consistente. Então se tem algo que a gente não abre mão é do compliance! A 

gente até perde situações de negócio, mas abrir mão do compliance a gente 

nunca vai abrir! (GRAMPC1). 
 

Durante as entrevistas pode-se sentir uma tensão nos entrevistados em falar sobre a ética e 

mencionar os exemplos, em especial os gerentes que trabalham nas empresas multinacionais, na 

fala dos gerentes da empresa brasileira não existe esta preocupação acentuada em virtude de não 

ser obrigatório seguir o código de conduta.  

O setor público envolve conversas delicadas, envolve negociações delicadas e 

você não pode entrar em uma situação de suborno. Olha, o preço tá aqui, a 

margem que eu tenho é essa e acabou! A licitação tem que ser justa mediante o 

que a empresa te fornece e ponto. E na hospitalar é a mesma coisa. Então isso foi 

premissa... Eu deixei muito claro... Eu sempre falava e fazia um follow up 

constante acerca dessa comunicação: Compliance tem que ser seguido! 

(GRAMHP7). 

 

As empresas multinacionais têm muito forte esta questão do compliance, não é 

porque você não está nos Estados Unidos que se você cometer um erro aqui a 

empresa também não será penalizada lá. Então todas as empresas que têm 

compliance elas realmente levam isso muito a sério porque o impacto no 

negócio é grande. A classe médica foi acostumada com algumas coisas e de 

trabalhar de certa forma, os representantes acostumaram a trabalhar de um certo 
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modo, a indústria trabalhava assim. A partir do compliance muita coisa mudou, 

muitas coisas tiveram que deixar de serem feitas e outras passaram a ser feita de 

forma diferente, com mais rigor a partir daí. E isso impactou realmente no 

trabalho e eu acho que é o caminho certo (GrEuGv10). 
 
 

Metacompetências 

As metacompetências transcendem outras competências e são importantes para a 

aquisição de outras competências como o autodesenvolvimento e a reflexão. Os gerentes tiveram 

muitas dificuldades para lidar com situações que, até então, eram novas para eles como 

mencionado anteriormente e corroborando com Zarifian (2001) quando trata dos eventos. A 

análise e o desenvolvimento de competências que já possuíam faz com que se tornem 

metacompetências. 

Os gerentes vivenciaram novas situações e fica nítido em suas falas que o 

autodesenvolvimento e a reflexão contribuíram muito no desenvolvimento das competências. 

Assim eu me questionava, eu saí me questionando, e acho que esse é o trabalho 

que aconteceu, e as vezes a gente começa a entender que a gente não tá 

preparado e só depois que a gente tá de fato atuando que a gente começa a 

perceber que não tinha aquela maturidade necessária para a nova função 

(GREUHP5). 

 

No final do dia, se você está com a sensação que não era aquilo que queria, 

então você pensa: “como eu poderia ser mais efetivo com esse representante, por 

exemplo, como eu poderia ter sido mais claro para obter mais resultados e como 

ajustar o que você acredita à necessidade da equipe (GRAMGV11). 

 

Transcompetências 

Este grupo de competências foi mencionado pelos gerentes como comuns a diversas 

funções, mas fundamentais para o sucesso do desenvolvimento gerencial como a comunicação, 

entre outras. Fica nítido na fala dos gerentes que, ao assumir o cargo, eles ganham uma 

consciência maior sobre a importância de se comunicar adequadamente na forma, inclusive 

segmentando esta maneira de se comunicar com diferentes canais e pessoas. 

 

Comunicação, dentro da minha... Acho que de qualquer segmento, a 

comunicação é importantíssima. Saber lidar com pessoas. Essa competência 

também, lidar no sentido de entender que são pessoas diferentes e que tu tem 

que, cada pessoa, tratar como cada pessoa, individualmente, singularmente. 

Acho que essas são as principais assim que eu vejo. Ah, e precisa ter uma 

flexibilidade assim de ouvir, porque a gente fala bastante, a gente conversa 
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bastante, mas a gente também, quem faz são eles, então a gente precisa entender 

eles, ouvir eles, pra poder dá continuidade no processo, entendeu?! Conduzir o 

processo da melhor forma. Acho que é isso (GRBRPC3). 

 

Comunicação era uma coisa que eu tinha uma ideia, mas quando passei pra 

cargo gerencial, a gente vê que a comunicação tem ser ainda melhor do que eu 

imaginava. Tipo assim, se tu acha que um e-mail é importante, aí tu lê, tu liga, tu 

se puder, tu reúne, pra evitar qualquer erro nessa comunicação. Antes eu tinha 

uma ideia e hoje eu vejo que precisa de mais algumas etapas na comunicação, 

não só as vezes um e-mail, às vezes tu precisa, se tu quer ter certeza que tu foi 

claro, às vezes tu precisa de mais algumas formas de comunicação do que só um 

e-mail (GRBRPC3). 

   

Principal competência que tem uma organização é... A competência de uma 

organização chama-se comunicação, melhorar os processos de comunicação. Eu 

acho que foi a que mais eu aprendi, porque entre elas eu destaco: saber ouvir. Tu 

alavancar, tu escuta ativa mesmo... Sabe, você prestar atenção de fato no que tá 

acontecendo, não fazer interpretações imediatistas. Eu acho que a gente, às 

vezes, quer interpretar com pouco dado... O cara falou, sabe, eu não gosto 

daquele tino que o cara ouviu alguma coisa e já brinca de psicólogo e acha que 

te conhece (GRBRHP8). 

 

Como se pode perceber por meio das falas, os gerentes tiveram muitas dificuldades para 

lidar com situações que, até então, eram novas para eles, principalmente no que se refere ao 

gerenciamento de pessoas. Tais problemas foram dificultados pelo fato de não haver um 

acompanhamento por parte da empresa nesta mudança de cargo. Isto é uma falha presente em 

todas as organizações analisadas. Apesar de existirem algumas tentativas para criarem projetos 

para desenvolvimento de gerentes, estes projetos nem sempre são colocados em prática, ficando, 

por vezes, apenas no papel. Os programas disponíveis hoje nas diferentes empresas contemplam 

apenas os períodos pós-promoção considerados importantes, mas ainda insuficientes devido ao 

tempo e à forma de aplicação. 

Como uma tentativa de minimizar essa dificuldade, quatro gerentes sugerem que fosse 

feito o job rotation, uma ação que poderia ser adotada pelas empresas e por meio desta 

modalidade, o indivíduo poderia decidir antes se é aquilo que ele quer mesmo, se ele quer 

assumir a nova função e ainda para ter contato com seus pares, buscando, dessa forma, evitar 

situações de constrangimento para o gestor, prepará-lo para assumir o cargo sem tantos 

sobressaltos e, até mesmo, sem problemas, que facilmente poderiam ser evitados.  
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Vale ressaltar que as competências aqui apresentadas foram identificadas com base na 

experiência dos gestores, mas não representam a totalidade das competências necessárias para um 

gerente de vendas do segmento farmacêutico.  

Sendo assim, identificadas as competências, é fundamental analisar como elas são 

aprendidas pelos gerentes de vendas do setor farmacêutico.  

 

 

Figura 8: Aprendizagem de competências gerenciais 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado em Cheetham e Chivers (2005). 
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6.3  Aprendizagem das competências gerenciais 

 

 

Após as competências gerenciais serem analisadas, esta seção discute os processos de 

aprendizagem destas competências, considerando os aspectos formais, informais e experienciais 

de suas trajetórias na construção da capacidade de trabalho como gestor. 

 

6.3.1  Aprendizagem formal 

 

Apesar das organizações em que os entrevistados trabalham serem grandes empresas 

nacionais e multinacionais, estas oferecem poucos treinamentos ou programas de preparação 

específicos para a função gerencial. Os entrevistados relatam alguns treinamentos formais para 

formação de gerentes pela empresa, mas, em todos os casos, tratavam-se de cursos muito 

genéricos, com métodos pouco efetivos, tempo de duração muito curto e com muita gente 

participando, o que acabava atrapalhando o desenvolvimento dos gestores, além dos cursos não 

fazerem uso de exemplos práticos. Assim, os gerentes consideram que estes cursos formais não 

foram de grande utilidade para seu aprendizado. Buscando minimizar essa deficiência, os 

gestores recorreram, por iniciativa própria, a outros cursos formais, como cursos de liderança, 

oratória e pós-graduação, além da busca pelo conhecimento em livros, num processo mais de 

autodesenvolvimento.  

Um dos entrevistados citou a importância do curso de MBA, por meio do qual foi possível 

obter informações teóricas a respeito do cargo de gerência e relacioná-las à prática de trabalho. 

 

O MBA foi um divisor de águas pra mim [...]. No momento que tu vai para uma 

pós-graduação, que tu começa a ir pra uma pós-graduação com uma ideia e 

chega lá e tu vê que a tua ideia não era só aquela. Poderia ter outras visões, não é 

só a tua opinião, a tua opinião faz sentido às vezes, mas tu teria outras saídas 

(GRBRPC3).  
 

 

Entretanto, percebe-se pelas falas desse entrevistado que o curso de MBA foi importante, 

nem tanto pela parte teórica do curso, mas pelo que ele aprendeu por meio da troca de 

experiências com os colegas de turma, pelo compartilhamento de informações.  
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Tu vai atrás de informações, tu realmente entra nos livros para buscar alguma 

informação. Só que aí tu junta o teórico com... Porque você já tá atuando, você 

já tá com a prática, então acho que aí você começa a se desenvolver (...) Então 

acho que foi realmente através do curso que tive o interesse para compartilhar 

ideias (GRBRPC3). 
 

 

Esse é outro exemplo que sinaliza a busca individual por processos formais de 

aprendizagem. A empresa com seus objetivos de negócios tem a mesma expectativa quando 

analisa os resultados de um gerente novo e um gerente experiente, sendo este fato um ponto de 

tensão para o gestor. Trata-se de um fato que gera uma ansiedade e alguns buscam por conta 

própria acelerar o seu aprendizado para exercer sua função gerencial e minimizar a pressão. 

 

[...] Hoje as empresas estão num ritmo muito acelerado, embora a maioria não 

ofereça cursos, o gestor, a partir do momento que ele é gestor, ele passa a ser 

nivelado como todos, independentemente da experiência. A cobrança é a mesma 

e a responsabilidade é a mesma, então cabe a você gestor buscar resolver essas 

situações o mais rápido possível, e eu sempre busquei, nunca esperei da empresa 

(GRAMGV12). 

 

Pode-se perceber que a aprendizagem formal das competências gerenciais ocorreu, 

principalmente, por iniciativa própria dos gestores e como um processo solitário, configurando-se 

como aprendizagem autodirigida. Este tipo de aprendizagem está relacionado ao interesse pessoal 

em buscar o autodesenvolvimento. Todos os gestores demonstraram gostar do que fazem e 

estarem satisfeitos com a função, e isso pode ser considerado como um facilitador dessa busca 

pelo desenvolvimento individual por conta dos próprios entrevistados.  

Apesar de a aprendizagem autodirigida ser um processo formal, ela também pode ser 

caracterizada como um processo informal, na medida que, por meio dos cursos, os entrevistados 

puderam compartilhar suas dificuldades e anseios com pessoas mais experientes, trocar 

experiências com o grupo, interagir com as pessoas e refletir sobre o que o curso aborda 

teoricamente e sobre as ações práticas que o gestor realiza no seu dia a dia de trabalho.   

 

Mas a minha maior riqueza em relação a treinamento, eu busquei por vontade 

própria, eu busquei fazer cursos de oratória, eu busquei fazer curso de liderança, 

eu fiz dois cursos de liderança, então, e nesses cursos foram cursos de dois, três 

meses, então eu pude levar as minhas dificuldades, levar os meus anseios nesses 

cursos e compartilhar com pessoas experientes e nesses cursos eu tive uma 

riqueza muito grande de aprendizagem (GRAMPC4). 
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Eu comecei a me preparar, na verdade eu não era formado ainda, então eu fiz a 

faculdade, mas não tinha pós, aí o nível dentro da empresa foi se elevando, e eu 

tive logo ter que passar pra uma pós-graduação. Aí eu iniciei uma pós-graduação 

em março de um ano, foi de 2009 (GRBRPC3). 

 

Nota-se pela fala dos entrevistados que fazer um curso formal com recursos próprios é 

uma solução para resolver uma situação que não é tratada pela empresa. Esses cursos contribuem 

para o desenvolvimento do gerente. 

Eu tive a infelicidade de pegar um gestor regional que usava a gente pra mostrar 

que tava errado, então, tipo assim, deixava você fazer o errado, pra depois vir “tá 

vendo que tava errado?”, não sei o que, “faz assim”. Ele não usava o modelo de 

liderança pelo exemplo. Então eu aprendi errando e buscando, lendo livros, 

busquei curso fora, eu fiz um curso, dois cursos fora da empresa pra poder me 

atualizar e aprender pra poder tocar com a equipe, liderar melhor a equipe 

(GRAMGV9). 
 

Apesar de a aprendizagem autodirigida poder se caracterizar também como formal, por 

meio de cursos previamente planejados, bem estruturados e com um objetivo a ser atingido, pode 

acabar se tornando uma experiência que configura um aprendizado informal, tema do próximo 

item.  

 

6.3.2  Aprendizagem informal e experiencial 

Os gerentes comentam que em sua trajetória de aprendizagem das competências 

gerenciais, a maior parte ocorreu no dia a dia, na prática, desempenhando as atividades inerentes 

à sua função, e o seu referencial para esta aprendizagem foi um superior, que serviu como 

exemplo para as práticas adotadas e que muito contribuiu no momento da transição de carreira.  

Este superior, sendo ele o gestor imediato ou não, desempenhou papel fundamental para o 

aprendizado, mesmo que de maneira não formalizada, mas que serviu como exemplo para as 

práticas adotadas pelos subordinados.   

Interessante notar algumas diferenças que surgiram aqui nas falas dos entrevistados. O 

gerente 9, por exemplo, ressalta a importância do seu gestor imediato, afirmando que ele ofereceu 

apoio, compreensão e respeito para que o novo gestor pudesse compartilhar os erros, as 

dificuldades e os problemas do dia a dia. O gestor imediato funcionou como um exemplo de 

liderança.  
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[...] O treinamento que eu tive foi do meu líder, que sabia que eu era um gestor 

iniciante na função e dele sim eu tive um apoio muito grande, sabe, uma 

compreensão muito grande, respeito muito grande pra que eu pudesse é, levar, 

compartilhar as minhas dificuldades, os problemas do dia a dia de uma equipe e 

nele eu tive assim um exemplo de como é importante um líder ter um 

acompanhamento de um gestor que é promovido recentemente, então eu tenho aí 

um imenso respeito pelo meu gerente na época. (...) esse, sim, é responsável pelo 

meu desenvolvimento como gestor, tudo que eu aprendi até hoje, porque dele 

sim eu tive um apoio, muitas experiências trocadas, muitas dicas de como eu me 

posicionar (GRBRPC2).  

 

No caso do gerente 10, o gestor imediato serviu como exemplo negativo. O gerente 

recém-promovido via em seu gestor imediato uma experiência de como não deveria agir. O 

gestor imediato agia de forma que o subordinado não achava correta, e, além disso, o gestor dava 

conselhos que somente atrapalhavam e que colocavam o entrevistado em situações 

desconfortáveis e complicadas. 

 

Eu tinha um cara na equipe, um cara de mais de 40 anos, e teve uma situação lá 

que não agradou, não tava dentro das regras da empresa, e eu fiquei meio sem 

saber o que fazer no momento, e aí eu fui no meu gestor, e o meu gestor na 

época me orientou o seguinte: “vai lá e repreende ele!” Então se eu fosse pegar 

isso, carregar isso comigo durante minha vida hoje de gestão, eu tava enrolado. 

Então vai lá e repreende ele, eu fui e pra mim o modelo certo era esse, eu tava 

aprendendo, vai lá e repreende. (...) depois disso tudo, parando pra pensar e 

vendo o quanto foi constrangedora a situação, o tanto que revoltou não só ele, 

como integrantes da equipe (...) mas foi um momento que marcou porque eu 

aprendi fazendo totalmente o que não era pra fazer (GRAMPC4).  

.  

No caso do gerente 3, é interessante notar que, quando ele ainda era estagiário, teve um 

gestor direto responsável pelo seu desenvolvimento. Um gestor transparente, que dava 

flexibilidade para os subordinados trabalharem, mas também exigia muita responsabilidade.  

Quando ele assumiu a gerência, mudou o seu chefe, mas, mesmo assim, apesar do perfil 

do novo gestor e dele não concordar com a postura do chefe, o processo de aprendizagem não se 

encerrou. 

[...] Uma gestão totalmente diferente, uma gestão, ah, muito ainda daquele estilo 

feudal que falavam antes, era bem isso mesmo um cara mais controlador, não 

era um cara que desenvolvia. Mas, mesmo assim, a gente aprendeu. E isso é 

legal, não é? Mesmo porque como eu tinha perspectiva de ser gerente, a gente 

aprende com os bons e com os ruins, então nesse feito pra mim foi bem 

interessante, porque foi um gerente pra mim que não era como modelo de gestão 

que eu gostaria de fazer (GRBRPC3).   
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Interessante notar que todos os superiores serviram como exemplo para seus 

subordinados, mesmo aqueles que passaram por experiências negativas, configurando-se como 

aprendizagem pela observação e interação com o superior ou aprendizagem pelo exemplo. 

Como já foi mencionado, os entrevistados declararam que vivenciaram várias dificuldades 

durante sua trajetória de aprendizagem, em especial logo após sua promoção ao cargo de gerente. 

As dificuldades relatadas foram relacionadas às situações novas e inesperadas que vivenciaram e 

que tiveram grande impacto no início da gestão em sua aprendizagem de como lidar com estas 

situações, configurando-se assim a aprendizagem a partir da solução de problemas do dia a dia. 

Quando se perceberam em situações conflituosas, se viram forçados a aprender.  

 

Isso eu tive que aprender na marra (...) e com o passar da mudança de empresa, 

eu fui tendo também outros líderes e com essas pessoas, no dia a dia eu fui 

vendo bons exemplos, fui tentando tirar o bom de cada um, e eliminar as coisas 

erradas que eu fui vendo, aprendendo com o dia a dia (GRAMPC4). 
 

 

E aprender também com os erros, por meio de tentativas, errando e corrigindo. Quando 

questionado como desenvolveu suas competências, o gerente 2 foi categórico em afirmar que 

aprendeu errando. É interessante notar que o processo de aprendizagem desses gestores nunca se 

encerra. Sempre há algo para buscar, para aprender e para corrigir, em um movimento cíclico. 

 

(...) primeiro errando [risos]. Bati cabeça pra caramba (...). Então eu aprendi 

errando e buscando (GRBRPC2). 

 

Todo esse processo de aprendizagem dos gestores envolveu também um processo de 

reflexão sobre suas práticas de trabalho, sobre as ações e comportamentos que possuem. Quando 

o indivíduo diz que aprende observando, com exemplos, errando e tentando, na prática, no dia a 

dia, no ambiente de trabalho, buscando compreender o que está fazendo, como está agindo e 

procurando maneiras de melhorar, é porque ele está refletindo sobre todo esse processo.  

 
Como eu sou, né? O que que falta? Por que eu sou assim? Então tu começa a 

desenvolver as tuas competências (GRBRPC3).  

 

Percebe-se nas falas acima uma preocupação por parte dos gerentes em aprender aquilo 

que ainda não dominam. Conforme já foi comentado anteriormente, para existir confiança é 

fundamental um ambiente de trabalho propício para isso, flexível e aberto. Sendo assim, todos os 

entrevistados salientaram a importância do ambiente de trabalho durante a aprendizagem, 
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afirmando que mesmo trabalhando a maior parte do tempo fora do escritório ainda assim pode 

perceber claramente o ambiente. Nesse caso, o ambiente de trabalho foi considerado pelo gestor 

como o clima entre os membros, os aspectos motivacionais e/ou favoráveis ao bom 

relacionamento e trabalho em equipe.  

Os gerentes comentam, como já se mostrou anteriormente, que situações de pouca 

estabilidade na empresa devem ser “filtradas” pelo gerente para não impactar a equipe e este será 

um fator crítico na gestão. Essa aprendizagem ocorre na prática e pode ser considerada como 

autodesenvolvimento, vivenciada à medida que as novas situações se apresentam, como um caso 

de reestruturação de equipe. 

 

(...) mas mesmo nós como gerentes distritais da indústria farmacêutica que 

estamos praticamente o tempo todo na rua, o contato que nós temos com o 

escritório ele é muito grande. Seja através de telefonema, seja através de web 

meeting, seja através de teleconferência, então o gerente ele acaba sentindo o 

ambiente do escritório e o gerente precisa ter uma capacidade muito grande e 

não levar isso pro seu time, porque é lá na ponta que as coisas acontecem, então 

a sua equipe tem que tá muito motivada, então veja a importância de um gerente 

distrital em filtrar, em saber lidar com estas situações pra que ele não contamine, 

não influencie negativamente sua força de vendas (GRAMGV11). 

 

Por meio das falas dos entrevistados, foram identificados os processos de aprendizagem 

das competências de um gerente de vendas do setor farmacêutico, sendo a maioria delas 

desenvolvidas durante o exercício da função.  

Das competências citadas acima, os entrevistados afirmam que, com relação às 

competências técnicas, a maioria delas foi aprendida antes da promoção ao cargo gerencial. Já as 

competências comportamentais, consideradas as mais complexas, foram desenvolvidas quando já 

atuavam como gerente, na prática do dia a dia, por meio das experiências vivenciadas, por 

acreditarem não ser possível, ou ser mais difícil, desenvolver competências comportamentais por 

meio de treinamentos formais.  

Na análise das entrevistas, foi possível identificar a importância da aprendizagem 

experiencial que é apresentada no modelo de Kolb (1984) e confirmada na fala dos participantes. 
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(...) No dia seguinte ao anúncio da minha promoção, eu já estava no avião para ir 

conhecer minha equipe e meu novo território. Eu já comecei a pensar o que eu 

faria como gestor, que medidas eu tomaria. Pensei em que estilo de gestor eu 

seria. Com quem eu vou sair para trabalhar no primeiro dia e como vai ser? 

Então eu cheguei no aeroporto e encontrei o representante que estava interino na 

função e expliquei porque eu estava ali. Ele entendeu e é meu amigo até hoje 

(GRAMGV11).  

 

No início do trabalho você precisa aceitar as críticas que te dão, quando você 

aceita tudo fica mais fácil, ai você reflete de que forma você pode fazer as coisas 

acontecerem. Uma coisa que eu identifiquei ao longo dos sete anos, que eu já 

mencionei antes, é o aspecto de ouvir, saber que um setor não é igual ao outro e 

uma pessoa não é igual a outra. Isso me ajudou nos primeiros anos gerenciais e 

foram fundamentais, assim como para um piloto é necessário muitas horas de 

voo para se tornar competente na função. Acredito que o meu modelo de gestão 

naquela época não era o mais adequado, mas com o tempo e a experiência, fui 

aprendendo o melhor caminho, e fui evoluindo em prol do grupo (GRBRPC3). 

 

(...) Desenvolver na minha equipe a técnica de vendas ou habilidade em vendas 

foi na prática, a empresa ainda não tinha um curso estruturado e utilizarei a 

minha experiência para treinar a equipe on the job, você tem cada representante 

em um nível, na verdade você encontra diferença em todas as competências. Foi 

uma experiência de aprendizado para mim como treinador e para o meu time 

com uma nova habilidade, está sendo gratificante (GRAMPC1).  

 

Por meio das falas do entrevistado, foram identificados os processos de aprendizagem das 

competências de um gerente de vendas do setor farmacêutico, sendo a maioria delas 

desenvolvidas durante o exercício da função.  

Das competências citadas acima, os entrevistados afirmam que, com relação às 

competências técnicas, a maioria delas foi aprendida antes da promoção, ainda na função de 

vendedor. Já as competências funcionais e comportamentais, consideradas as mais complexas, 

foram desenvolvidas quando já atuavam como gerente, na prática do dia a dia, por meio das 

experiências vivenciadas, por acreditarem não ser possível, ou ser mais difícil, desenvolver 

competências comportamentais por meio de treinamentos formais.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a intenção de responder ao problema de pesquisa proposto nesta dissertação: “Como 

ocorre o processo de aprendizagem das competências dos gerentes de vendas do segmento 

farmacêutico para o desempenho de suas funções?”, retoma-se nesta seção os principais 

resultados da investigação frente aos objetivos propostos, bem como discute-se as implicações do 

estudo, suas limitações e sugestões para futuras pesquisas. 

 O que se pode concluir sobre a forma como os gerentes da indústria farmacêutica das 

empresas, objeto deste estudo, aprenderam suas competências gerenciais? Para responder a esta 

questão, levantou-se a trajetória desses profissionais apontando as principais dificuldades 

vivenciadas e os resultados gerados, o que expôs a complexidade desta função no setor 

farmacêutico, que começa sempre na carreira de vendedor. Expôs-se os motivos que 

impulsionaram a promoção, destacando-se as competências cognitivas/conhecimento do 

vendedor que o levaram a assumir o posto. Destacou-se também as capacidades que foram 

exigidas na nova função, para as quais nenhum desses gestores sentiu-se imediatamente ou 

integralmente preparado.  

 O processo de aprendizagem das competências do gerente de vendas se deu, sobretudo, 

graças às experiências informais, vivenciadas nos eventos do dia a dia, no enfrentamento das 

situações inéditas com que se deparavam com os pares, subordinados e também com os diferentes 

stakeholders. Quando os participantes passaram da função de vendedor para a de gerente de 

vendas, ficou evidente em suas narrativas que em vários casos houve uma mudança significativa 

na forma de entender o trabalho e suas responsabilidades. Suas competências de vendedor não 

bastavam mais, uma vez que os resultados do negócio precisavam ser atingidos pelo desempenho 

da equipe, que exigia uma abordagem customizada para cada integrante, o que demandava deste 

gestor uma capacidade de valorizar a diferença e a individualidade de cada um. Para isso, os 

gestores tiveram de manter uma relação de proximidade, com intenso e contínuo diálogo com 

cada membro para compreender a fonte dos problemas e as especificidades de cada caso, a fim de 

encontrar uma solução. Como nos casos em que os vendedores das cidades do interior não 

conseguiam vender como deveriam os produtos, apesar do forte relacionamento pessoal que 

mantinham com seus clientes. Apesar da proximidade com os clientes, não eram bons do ponto 

de vista técnico-operacional. Ou, ao contrário, nos casos dos vendedores que eram muito 

competentes do ponto de vista da técnica e do conhecimento científico do produto que vendiam, 
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mas não conseguiam estabelecer vínculos com o cliente. Tanto um como o outro eram 

ineficientes para a tarefa que tinham, por razões opostas. 

Considerando as dimensões de competências do modelo de Cheetham e Chivers (1998): 

conhecimento/cognitiva, funcional, comportamental, ética/valores, meta e transcompetências, 

pôde-se observar o processo de aprendizagem das competências gerenciais de forma holística. 

Essas competências resultaram no desenvolvimento de outras competências e são 

interdependentes, de acordo com a dinâmica proposta no modelo desses autores. As 

competências de conhecimento desenvolvem as competências funcionais e as competências 

comportamentais afetam o desenvolvimento das demais competências, gerando resultados 

percebidos pelo próprio profissional, pelos pares, superiores e subordinados. A reflexão está 

subjacente a todo esse movimento e leva a mudança de comportamento e ao desenvolvimento das 

competências. Este profissional é influenciado e influenciador de seu ambiente e contexto de 

trabalho. Levando em conta este ciclo, os doze participantes da pesquisa apresentaram 

similaridades na sua trajetória e perfil.  

Em relação ao conhecimento técnico, que foi compreendido como fundamental para a 

promoção pelos gestores, todos os participantes mencionaram a necessidade de conhecer bem seu 

produto para poder realizar com segurança sua função. Em alguns casos, no entanto, esta 

dimensão da competência é crítica na indústria farmacêutica, especialmente quando da mudança 

de especialidade médica, construída ao longo de anos dentro de um ramo específico como a 

reumatologia, por exemplo, para assumir a cardiologia, ou de um setor de atividade, no caso das 

transferências de serviço em consultório para um cargo gerencial em unidades de negócios 

hospitalar. Esta necessidade de conhecimento técnico e científico do produto, anatomia, fisiologia 

e patologias torna muito específico o papel do representante de vendas da indústria farmacêutica, 

com reflexos diretos na função do gerente de vendas. Este deve ser capaz de treinar e desenvolver 

estas novas competências na sua equipe, que, por vezes, sequer eles mesmos já a possuíam. 

A falta de atenção a essa passagem da função de vendedor para gestor, que vai atuar em 

um contexto de trabalho distinto do qual se especializou dentro da indústria, não vem sendo 

objeto de atenção por parte da empresa, que faz estas alterações sem observar especialidades e 

especificidades. São aspectos estruturais que também vão ter uma influência direta sobre a 

competência do gestor, que tem de aprender rapidamente a lidar não só com as demandas de um 

novo cargo, mas com novos conhecimentos na área médica. Adiciona-se a isso o fato de que as 
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empresas não tinham programas ou cursos voltados para uma preparação do representante de 

vendas antes de assumirem o cargo gerencial para dar suporte aos seus primeiros passos como 

gerentes de vendas.  

Ainda em relação às competências funcionais, no que diz respeito mais especificamente à 

gestão de pessoas, destacou-se nas narrativas gerenciais a contratação de vendedores, mencionada 

como uma das mais importantes neste grupo de competências. Tal aprendizagem foi destacada 

como fundamental por todos os gerentes, uma vez que os gerentes tiveram de enfrentar a falta de 

apoio da área de recursos humanos e contratar em pouco tempo sua equipe, em virtude da 

geografia extensa para realizar o processo seletivo. A aprendizagem informal também 

predominou neste processo. Foi durante as diferentes situações do dia a dia que aprenderam como 

liderar as equipes, a ouvir, a respeitar as diferentes opiniões e a aceitar críticas, à medida que se 

deparavam com as novas situações e que enfrentavam novos eventos (ZARIFIAN, 2001). Cada 

gerente teve um tempo maior ou menor nesta fase, mas todos os doze profissionais mencionaram 

que esse foi um processo marcante na nova função gerencial. Neste contexto, destacaram-se a 

capacidade de dar feedback e de tomada de decisão, o que exigiu, nas palavras dos gestores, 

coragem. Esta coragem é mencionada nos momentos de preparação do feedback e aplicação com 

a equipe. Segundo Bitencourt, Azevedo e Froelich (2013), a prática do feedback, ou seja, a 

devolutiva do processo de orientação e desenvolvimento das competências é essencial. O 

feedback é um recurso de aprendizagem individual e coletivo, permitindo a cada profissional e à 

equipe refletir sobre as ações e ajustar rotas e formas de atuar quando necessário. Da mesma 

forma, a tomada de decisão em situações inéditas e que envolviam certo risco demandava a 

mesma coragem, como aumentar ou diminuir o preço de um produto em grandes vendas. Ficou 

claro, assim, que a aprendizagem formal, por meio de cursos internos da empresa, ou 

acompanhamento estruturado, quando existiram, foram insuficientes para adquirirem as 

competências técnicas e funcionais necessárias neste processo de transição. Os relatos apontam 

que os gestores superaram tais lacunas por meio de processos de aprendizagem informal. Os 

estudos de Antonello e Godoy (2011) mostram que é necessária a iniciativa conjunta de 

indivíduos e organizações, cabendo aos profissionais, individualmente, a busca contínua do 

conhecimento e do aprimoramento, e às organizações a construção de um ambiente que promova 

a aprendizagem, que atue como suporte ao desenvolvimento dos indivíduos. Este ambiente 
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permite erros, flexibilidade, compartilhamento de ideias e conhecimento. Mas não é nesse cenário 

ideal que os gestores dessa pesquisa atuam.  

Em relação à dimensão cognitiva do modelo de Cheetham e Chivers (1998), além do 

destaque ao conhecimento técnico de produto, discutido acima nos relatos dos entrevistados, 

emerge com muita veemência uma preocupação com a capacidade de gestão e o conhecimento do 

negócio em si, com destaque para a gestão de território. Em muitos casos, passaram a se 

responsabilizar não apenas mais por um estado, mas vários estados da federação com diferentes 

culturas e particularidades profissionais e pessoais. Os entrevistados mencionaram a importância 

de conhecer as novas culturas e fazer uma adequação na forma de abordar os clientes das 

diferentes cidades, com reflexo no relacionamento com seus representantes de vendas. O 

conhecimento das particularidades desses novos territórios foi fundamental para uma melhor 

distribuição das metas e atingimento dos resultados de vendas propostos.  

Finalmente, no que se refere às competências de valores e ética, o compromisso com 

diretrizes desta ordem são cada vez mais exigidas. Especialmente nas empresas multinacionais, 

tal competência é desenvolvida por meio de aprendizagem formal. Os entrevistados relatam o 

grande número de cursos presenciais e a distância, e buscam atender disciplinadamente ao 

cumprimento das exigências do código de conduta das empresas e da agência reguladora da 

indústria farmacêutica. Pôde-se notar também que esta não é uma prioridade na fala dos dois 

participantes que trabalham nas empresas nacionais, o que pode ser explicado pela não 

obrigatoriedade de cumprimento do código de conduta pelas empresas nacionais. Todavia, pode-

se notar que existe uma tensão em falar sobre o tema de ética nos entrevistados, isto porque 

algumas práticas proibidas nas empresas multinacionais ainda são utilizadas nas empresas 

nacionais, causando um desconforto quando estes falam sobre o tema ética. Entretanto, na fala 

dos gerentes de empresas multinacionais fica nítida a relevância da ética para o relacionamento 

de longo prazo com os clientes internos e externos, entendendo-se claramente os benefícios de 

atuar em concordância com o código de ética. 

Na dimensão das competências comportamentais, os entrevistados atribuíram um maior 

significado à habilidade de relacionamento interpessoal e à capacidade de colaboração. Essas 

duas competências tornaram-se fundamentais para exercer a função gerencial nas diversas 

situações com os diferentes stakeholders, ou seja, na rede de relações com os clientes internos, 

como a área de recursos humanos, a área financeira e com a equipe. Esse fato ficou evidente nas 
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falas em que mencionaram a necessidade de ter um comportamento alinhado ao discurso, e o 

gerente como exemplo da equipe. 

O fenômeno da aprendizagem das competências do gerente de vendas da indústria 

farmacêutica possibilita novas pesquisas empíricas, porque não foram encontradas na literatura 

nacional e internacional pesquisas sobre o tema, ficando restrita apenas aos representantes de 

vendas. Considerando as diferenças e particularidades de cada região, pode-se sugerir ainda a 

adoção de uma abordagem quantitativa com gerentes de mais empresas farmacêuticas do Brasil e 

de outros países. Esta será uma abordagem que poderá trazer uma visão complementar ao estudo 

aqui apresentado. 

Ao considerar as diferentes estruturas da equipe de vendas da indústria farmacêutica e os 

diferentes modelos de negócios, os resultados destas pesquisas poderão trazer uma contribuição e 

reflexão mais abrangente do setor farmacêutico, proporcionando diferentes perspectivas e 

expansão da compreensão do gestor de vendas deste segmento:  

a) Aos futuros gerentes de vendas do setor farmacêutico, uma compreensão das principais 

competências para a gestão do negócio e das pessoas;  

b) O entendimento da forma de aprendizagem para o desenvolvimento das competências 

considerando o modelo holístico de Cheetham e Chivers;  

c) Uma melhor compreensão para as organizações das expectativas e necessidades do 

gerente de vendas no processo de desenvolvimento das suas competências na fase de preparação 

para a promoção e durante o exercício da função;  

d) Aos gestores das organizações e à área de recursos humanos, o interesse em aprimorar 

processos de aprendizagem e desenvolvimento de competências;  

e) Para as instituições acadêmicas, a possibilidade de reflexão e análise de um grupo de 

gestores ainda pouco estudado nas instituições de pesquisas nacionais e internacionais. 

 

É importante dizer ainda que este estudo apresentou algumas limitações, que podem ser 

sanadas com pesquisas futuras. A primeira está relacionada à impossibilidade de generalização de 

seus resultados, em virtude da abordagem qualitativa. Estudos quantitativos poderiam, a partir 

dos resultados aqui apresentados, ampliar os conhecimentos aqui desenvolvidos. A segunda está 

relacionada aos participantes da pesquisa, todos são do mesmo segmento de vendas no Brasil, 

restrito a cinco empresas e com um perfil específico em relação à atividade profissional e 
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gerencial. Neste sentido, sugerem-se pesquisas comparativas com gerentes de outros países. A 

terceira limitação é o fato de os resultados refletirem apenas a perspectiva dos participantes, que 

são os gerentes da indústria farmacêutica. Como forma de ampliar os resultados, pode-se sugerir 

novos estudos com os diferentes stakeholders que participam direta ou indiretamente da rede de 

relações dos gerentes de vendas, bem como diretores, presidentes e a área de recursos humanos 

das empresas farmacêuticas. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro de entrevista com gerentes de vendas – Aprendizagem das competências 

 

Empresa: ___________________________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________________________________ 

Idade: ______________________   Origem da empresa:______________________________ 

Unidade de negócio: __________________________________________________________ 

Cargo:________________________________________ Nº de subordinados: ____________ 

Tempo de carreira:  _________________________ Tempo no cargo: ___________________ 

 

1) Conte-me um pouco sobre sua trajetória na empresa, principalmente como foi e quando 

ocorreu a promoção para o cargo de gerente. Quais os eventos mais marcantes que você poderia 

contar nessa trajetória? 

2) De acordo com sua experiência, quais as competências necessárias para um gerente de 

vendas do setor farmacêutico?  

3) Quais competências você possuía antes de assumir o cargo e quais competências você 

desenvolveu quando estava atuando como gerente? Exemplos?    

4) Como você desenvolveu essas competências? Exemplos?  

5) Existiu algum tipo de acompanhamento desse processo de transição? Quem fez esse 

acompanhamento e como foi? 

6) Quais foram as experiências de aprendizagem que você vivenciou, formais e/ou 

informais, que você considera terem sido relevantes para o desenvolvimento de suas 

competências? 

7) Quais as principais dificuldades que você sentiu para desenvolver as competências e quais 

atividades impulsionaram e limitaram seu desenvolvimento? 
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8) Considerando que sua atividade proporciona uma relação com diferentes áreas internas da 

empresa e clientes externos (médicos e hospitais), conte como você se movimentou nesse campo 

para atingir suas metas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


