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RESUMO 

O estudo proposto tem como objetivo identificar e analisar os processos de aprendizagem que 

permeiam o desenvolvimento de competências gerenciais de pessoas com diferentes 

formações profissionais. A investigação pertence à categoria dos estudos qualitativos básicos 

ou genéricos. Utilizou como estratégia fundamental de coleta de dados entrevistas semi-

estruturadas realizadas com quinze gerentes: engenheiros, psicólogos e administradores de 

empresas. O processo analítico foi baseado na análise textual interpretativa e na técnica de 

templates. Os resultados demonstraram que o desenvolvimento das capacidades dos gerentes 

deste estudo ocorreu de modos variados. A aprendizagem formal se mostrou significativa, 

principalmente quando integrada à informal. No entanto, foi verificada mais ênfase na 

contribuição da aprendizagem informal baseada em experiências obtidas no decorrer da 

carreira profissional e no exercício da função gerencial.  A relevância da interação social e da 

reflexão foram destaques no processo de aprendizagem dos gerentes das três profissões. 

Palavras-chave: competência gerencial, aprendizagem pela experiência, 
aprendizagem formal e informal. 



ABSTRACT 

The aim of this study is to identify and to analyze the learning processes that permeate the 

development of people's managerial competences of different professional formations. The 

investigation belongs to the basic or generic qualitative studies category and the data 

gathering was collected by using semi-structured interviews accomplished with fifteen 

managers. The analytical process was based on procedures of textual interpretative analysis 

and templates techniques. The results demonstrated that the development of the managers’ 

capacities happened in a varied manners. The formal learning was shown significant, mainly 

when integrated into the informal learning. Larger emphasis, however, was verified in the 

contribution of the informal learning based on experiences obtained in elapsing of their 

professional career and in the exercise of the management.  The relevance of the social 

interaction and also the reflection were prominences in the managers’ learning process of the 

three professions. 

Keywords: Managerial competence, experiential learning, formal and informal 
learning 
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1 INTRODUÇÃO 

As tendências delineadas nos anos 80 e 90 consolidaram-se e estão sintetizadas, hoje 

na chamada era global, como fruto das radicais transformações ocorridas em todos os setores 

da atividade humana, na economia, política, tecnologia e no conhecimento, em especial. 

Traduzido como ameaça ou como oportunidade, o cenário resultante vem 

impulsionando a competição no contexto empresarial. A nova ordem impõe às organizações 

uma dinâmica em que predomina a necessidade de revisão permanente das estratégias, para 

possibilitar a adaptação e agilidade de respostas aos desafios apresentados. Nas palavras de 

Peters (1999), ser “distinto ou extinto” é a opção com que muitas empresas se deparam. Com 

isso, cada vez mais necessitam contar com uma atuação estratégica das pessoas, notadamente 

de seus dirigentes e gestores, responsáveis em conduzir as organizações em direção ao lucro, 

o fiel indicador de sucesso dos negócios.

A aprendizagem, por conseguinte, vem sendo considerada como o diferencial 

competitivo para as organizações e condição de empregabilidade para os gerentes e demais 

profissionais que nelas atuam (ULRICH, 2000). Cada vez mais é exigido dos funcionários 

desempenho superior de forma que sejam capazes de se adaptar e dar respostas eficazes. Em 

relação aos gestores as expectativas extrapolam o domínio das técnicas de administração ou 

do conhecimento técnico da área de atuação. Abrange também a visão ampliada do contexto, 

o domínio das novas tecnologias e as competências que possibilitem potencializar o trabalho 

das pessoas.  Implica, sobretudo, lidar constantemente com contradições. O gestor deve 

garantir a competitividade, mas também precisa incentivar o trabalho em equipes. Necessita 

assegurar os lucros e, ao mesmo tempo, incorporar os pressupostos éticos e de 

responsabilidade social na gestão dos negócios, zelando pelos reflexos da atuação empresarial 

no meio ambiente e na sociedade, em geral.  

Dos gerentes são exigidos, além de conhecimentos técnicos e do ambiente, habilidades 

e atitudes que lhes permitam agilidade e flexibilidade para agir diferenciadamente frente a 

cada problema (RUAS, 2003). É esperado que possuam competências que lhes possibilite 

lidar com a complexidade do meio empresarial, tais como, comunicação e colaboração, 

criatividade, capacidade de resolver problemas, aprendizado tecnológico, atualização 

constante e autodesenvolvimento, o que implica numa forte capacidade de aprender 

(ULRICH, 2000). 
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Nesse cenário entende-se não ser mais possível às pessoas encerrarem o ciclo de 

aprendizagem profissional ao término de um curso na escola para então, iniciarem uma 

carreira que se perpetue pela vida, como ocorria tempos atrás. Conforme explica Meister 

(1999), hoje a aprendizagem deve ser vista como um processo contínuo e permanente, 

vinculado ao trabalho. Vaill (1996, p.42) enfatiza que “a aprendizagem deve ser um modo de 

ser – um conjunto usual de atitudes e ações que pessoas e grupos empregam para tentar se 

manter a par dos eventos surpreendentes, novos, confusos, perturbadores que aparecem 

sempre [...]”.  

A aprendizagem gerencial acompanhou as transformações empresariais e muito vem 

se investindo neste setor com o objetivo primordial de assegurar que os gerentes possam 

conectar o pensamento estratégico à implementação das ações (FLEURY ; FLEURY, 2001a). 

Esta preocupação é bem compreendida nas cifras fantásticas apresentados por Raelin (2004): 

aproximadamente U$50 bilhões por ano são empregados no desenvolvimento da liderança.  

Os investimentos e os focos estratégicos no desenvolvimento gerencial, não se 

efetivam, entretanto, nos resultados esperados do desempenho dos gerentes. Tradicionalmente 

a aprendizagem profissional e gerencial ocorre por meio de cursos de formação nas 

instituições de ensino, com foco na teoria, ou por atividades de desenvolvimento gerencial 

patrocinadas pelas organizações, voltadas à prática. Os cursos de formação, entretanto, como 

assinala Ruas (2003), além de se concentrarem no “conhecimento”, não conseguem assegurar 

entre os gerentes a transposição dos saberes adquiridos para o trabalho. Tem-se em 

decorrência, a dicotomia entre teoria e prática e a conseqüente instalação de uma lacuna à 

qual Ruas (2003) atribui as causas das ineficiências do processo de aprendizagem gerencial.  

Visando diminuir tais lacunas, dissemina-se nas empresas a adoção da noção de 

competência como possibilidade de obter o alinhamento das políticas de gestão de recursos 

humanos às estratégias empresariais, ampliando a compreensão de que a aprendizagem de 

competências individuais deve ser compatibilizada às competências organizacionais, visando 

à viabilização das estratégias organizacionais (FLEURY; FLEURY 2004). Esta idéia faz-se 

presente nas pesquisas realizadas pelo Programa de Estudos em Gestão de Pessoas-Progep- da 

Fundação Instituto de Administração-FIA(2004) e da PricewaterhouseCoopers-PwCBrasil- 

(2007): entre as prioridades das empresas investigadas constam o alinhamento das pessoas, 

desempenho e competências, às estratégias do negócio e metas organizacionais; a implantação 

e/ou melhoria da gestão de pessoas baseado em competências e os principais desafios 

relacionam-se ao desenvolvimento de gestores para a criação de um negócio sustentável. 
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Dados de pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral sobre o desenvolvimento de 

gestores em empresas nacionais indicam que 60% delas possuem processos estruturados de 

identificação das competências de liderança (CAMPOS et al., 2005). Tal receptividade das 

empresas, segundo Ruas (2003), deve-se ao fato de que a noção de competências possibilita 

estabelecer o elo entre a teoria das escolas e a prática, pois representa uma ação efetiva e 

legitimada no ambiente de trabalho: a competência só pode ser reconhecida através de uma 

ação concreta na situação real de trabalho e na relação com o desempenho esperado. Significa 

possibilitar o atendimento das necessidades e expectativas dos clientes, e de suas demandas de 

‘customização’ dos produtos e serviços. Pode ser utilizada em todos os níveis da organização 

como referência do que deve ser feito e de como devem ser implementadas as estratégias 

competitivas. 

Entretanto, a noção de competência não é uniforme; tanto no mundo do trabalho 

quanto na esfera da educação é marcada pela sobreposição de muitas concepções, 

representativas de diferentes contextos e necessidades. Para alguns autores as competências 

são associadas às qualidades, atributos ou características subjacentes às pessoas, que 

asseguram desempenho diferenciado. Para outros, são relacionadas a padrões de desempenho 

a serem alcançados. Autores franceses, como Zarifian (2001) e Le Boterf (2003), e nacionais, 

como Ruas (2003) e Fleury e Fleury (2004), a consideram no enfoque da mobilização de 

capacidades, isto é, o saber (conhecimentos), o saber-fazer (habilidades) e o saber ser/agir 

(atitudes) são articulados e aplicados na resolução de problemas ou superação de desafios, 

diferenciadamente de experiências passadas, conforme as características das novas situações 

apresentadas.  

Por esta visão, a competência é um processo em construção (Le Boterf, 2003) que 

pode ser modificado, aperfeiçoado, corrigido e transformado, por meio do processo de 

aprendizagem.

Várias indagações surgem quando se volta o pensamento sobre qual é o melhor modo 

de se preparar os gerentes para a "complexidade, incerteza, singularidade e conflito de 

valores" com que Schön (1987) caracteriza os ambientes organizacionais. Este aspecto é 

reforçado por Kotter (2000), ao afirmar que a habilidade em aprender o que se precisa para 

amanhã é mais importante do que aquilo que se sabe hoje, tornando-se fundamental que as 

iniciativas de aprendizagem ativem o conhecimento disponível até o ponto da aplicação.  

Uma das abordagens da aprendizagem de adultos baseada no construtivismo vem 

sendo examinada como uma perspectiva eficaz no entendimento da aprendizagem das 

competências gerenciais. A noção de competência se entrelaça à perspectiva construtivista da 
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aprendizagem ao se considerar que ela apenas se consolida na ação, a partir da mobilização de 

recursos, para a obtenção de resultados: a mobilização não significa uma simples aplicação, 

mas um processo de construção e reconstrução permanente dos conhecimentos e habilidades. 

Não se refere à aplicação de teorias ou de elementos de teorias elaborados em outro contexto. 

A passagem do saber à ação é uma reconstrução, é um processo de valor agregado. A 

competência então, não se trata de algo concluído, pelo contrário, pressupõe a construção e o 

profissional é um produtor de experiências (LE BOTERF, 2003). 

Sob esta ótica, o processo de aprendizagem de competências subentende a ação como 

o ponto de partida para absorção de novos “saberes” e aprimoramento do “saber-fazer”. 

Diante de cada nova situação, de acordo com a representação que faz dela, o indivíduo 

seleciona os recursos, organiza-os e os conecta diferentemente. O gerente competente é o que 

enfrenta cada problema ou desafio com uma estratégia diferente e não simplesmente repete as 

mesmas soluções empregadas em todas as situações, promove inovações e articula a 

mobilização das competências das equipes com as competências organizacionais. 

Desta forma, inserido nas concepções da aprendizagem de adultos, não se pode 

compreender o processo de aprendizagem de competências gerenciais confinado aos domínios 

das instituições de ensino ou das salas de treinamento convencionais. Hoje ocupa também os 

locais de trabalho e outros contextos da vida adulta (MERRIAM ; CAFFARELLLA,1999). 

Esta abrangência está presente na definição de aprendizagem apresentada por Antonello 

(2006a, p.27):

Um processo contínuo de apropriação e geração de novos conhecimentos nos níveis 
individual, grupal e organizacional, envolvendo todas as formas de aprendizagem - 
formais e informais- no contexto organizacional, alicerçado em uma dinâmica de 
reflexão e ação sobre as situações–problema e voltado para o desenvolvimento de 
competências gerenciais. 

Se a competência adquire significado nas práticas organizacionais, sua aprendizagem 

vincula-se ao enriquecimento de experiências e vivências ao longo da carreira profissional de 

uma pessoa, como explica Antonello (2006b). Os programas convencionais de formação 

continuam tendo significado, mas apenas para prover os conhecimentos de formação 

profissional ou gerencial.

Conforme Mintzberg e Quinn (2001) ressaltam, ao assumir a função gerencial o 

indivíduo, normalmente, possui experiências profissionais anteriores, a partir das quais 

desenvolveu conhecimentos e habilidades que se converteram em um conjunto de modelos 

mentais. Com base nestes modelos os gerentes interpretam o mundo em sua volta e constroem 

sua forma de atuar na posição gerencial. Não necessariamente a formação profissional que 
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estruturou a carreira técnica de uma pessoa lhe fornece suporte para a ocupação de um cargo 

gerencial. Além disso, no âmbito das organizações é possível verificar que a existência de 

carreiras para determinados setores oferece oportunidades diferenciadas de aprendizagem, 

desenvolvimento e reconhecimento.  

 É amplo o campo de estudo da aprendizagem das competências gerenciais a partir das 

experiências obtidas, principalmente, no contexto de trabalho. Conforme será abordado mais 

adiante, há pesquisas internacionais que apresentam importantes contribuições ao 

entendimento da aprendizagem de competências como um processo subjetivo, em que cada 

um aprende diferentemente, dependendo das circunstâncias, utilizando tanto a aprendizagem 

formal, como a informal. 

No âmbito nacional, também se encontram estudos que, simplificadamente, podem ser 

relacionados a dois aspectos básicos. Há os que objetivam o exame de competências 

requeridas para o exercício de determinados processos empresariais, tais como, competências 

tecnológicas, competências de inovação ou competências requeridas para processos de 

mudança empresariais, entre outros. Há um segundo grupo cujo foco está na forma de 

aprendizagem das competências gerenciais, seja a partir de cursos, de contextos de trabalho e 

experiência em geral, incluindo gerentes em processo de formação nos cursos de pós-

graduação, assim como gestores mais experientes no exercício da função.

Contudo, não se encontrou nos estudos brasileiros dados que proporcionem a visão 

comparativa do processo de aprendizagem gerencial de pessoas com base na sua origem 

profissional.

 O interesse relativo à investigação do processo de aprendizagem de competências 

gerenciais de indivíduos pertencentes a profissões diferenciadas encontrou eco nas 

inquietações profissionais da pesquisadora deste estudo. Suas experiências em 

desenvolvimento gerencial, ao longo do tempo, demonstraram existir diferenças na 

receptividade, reação e predisposição para aplicabilidade dos conteúdos dos programas de 

educação corporativa oferecidos aos gerentes da empresa em que atua em função da formação 

profissional dos mesmos. Nos diagnósticos realizados para apoiar as atividades de 

desenvolvimento gerencial a pesquisadora notou que, freqüentemente, fazia-se referência ao 

fato de que o planejamento de tais atividades deveria considerar a forma de aprender dos 

indivíduos, neste caso caracterizados como “gerentes engenheiros” e “gerentes não 

engenheiros”.  E mesmo no cotidiano, sempre houve alusões às competências que os 

caracterizariam.    Pelas observações e comentários amealhados no exercício de atividades de 
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docência e de benchmarking foi possível observar em outras empresas a distinção alusiva às 

características dos indivíduos de determinadas profissões.  

Acredita-se que as experiências obtidas pelas pessoas antes de assumirem a posição 

gerencial, provavelmente, influenciam a aprendizagem de competências específicas a sua área 

de atuação e que estas se tornem decisivas em sua indicação para a promoção. Possivelmente, 

constituem-se na base das experiências de aprendizagem que passam a ter na carreira 

gerencial.

Foi por esta razão que se entendeu como oportunidade a realização de estudo que, sob 

a luz dos referenciais teóricos acadêmicos e dos procedimentos científicos, pudesse esclarecer 

se o desenvolvimento das competências gerenciais sofre interferência das vivências 

proporcionadas aos indivíduos em função de seu processo formativo em uma área particular 

do conhecimento (humana ou exata). Entendendo que as respostas podem oferecer 

contribuições ao esclarecimento da aprendizagem das competências gerenciais, propõe-se a 

realização do presente trabalho, orientado, sinteticamente, pela indagação: como pessoas de 

diferentes formações profissionais aprendem as competências gerenciais? 

Estabelecem-se como 

Objetivo Geral : 

Identificar e analisar os processos de aprendizagem envolvidos no desenvolvimento de 

competências gerenciais de pessoas com diferentes formações profissionais. 

Objetivos Específicos:

(1)- Identificar e descrever as competências gerenciais de gestores de diferentes formações 

profissionais.

(2)- Identificar e descrever os processos de aprendizagem das competências gerenciais de 

gestores de diferentes formações profissionais.  

(3)- Comparar e analisar os processos de aprendizagem das competências dos gerentes de 

diferentes formações profissionais.  

A apresentação dos fundamentos teóricos organizados para auxiliar na resposta à 

questão focada neste estudo é iniciada por considerações acerca da função gerencial. Na 

seqüência abordam-se as principais concepções sobre competência, tanto no plano individual, 

quanto no gerencial, finalizando-se com os modelos de desenvolvimento de competências 

gerenciais. No próximo tópico, examina-se o tema aprendizagem na perspectiva individual, 

atendo-se às tradições teóricas do behaviorismo e cognitivismo em sua vertente construtivista 

psicológica. Apresentam-se, a seguir, abordagens específicas e diretamente relacionadas à 
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aprendizagem de adultos, a andragogia e aprendizagem experiencial, examinando-se também 

a aprendizagem formal e informal. Na continuidade enfocam-se resumidamente estudos 

nacionais e internacionais cujos objetivos estão relacionados aos temas aqui estudados. 

Os procedimentos metodológicos utilizados na condução do presente estudo são 

descritos de maneira a fundamentar a opção pela metodologia qualitativa básica ou genérica, 

para, a seguir, justificar a utilização das entrevistas semi-estruturadas como estratégia 

fundamental de coleta de dados. Finaliza-se com a descrição do processo analítico adotado - a 

análise textual interpretativa baseada na técnica dos templates.

Os resultados obtidos são organizados para retratar, inicialmente, o perfil dos sujeitos, 

sua trajetória profissional e a passagem para a carreira gerencial para então, descrever e 

analisar as capacidades desenvolvidas pelos entrevistados, de forma comparativa entre os três 

grupos de gerentes, segundo sua formação profissional: Administração de Empresas, 

Psicologia e Engenharia. Semelhantemente, segue-se a apresentação das informações 

referentes às formas de aprendizagem dos gerentes, para finalmente serem tecidas as 

considerações finais.
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2 A FUNÇÃO GERENCIAL 

Esta seção aborda três aspectos principais. Considerando que o foco principal deste estudo é a 

aprendizagem das competências gerenciais, tem-se como objetivo apresentar e discutir os 

aspectos que caracterizam o gerente, a função gerencial e a visão do desenvolvimento 

gerencial nas últimas décadas, bem como as principais questões relacionadas ao 

desenvolvimento das pessoas para o seu exercício.

2.1 Quem é e o que faz o gerente  

Historicamente, verifica-se que o gerenciamento é uma função presente desde os 

tempos da Antigüidade, ainda que de forma rudimentar. A consecução de grandes 

empreendimentos, como as Pirâmides do Egito, a Muralha da China, arenas, castelos, por 

exemplo, já exigiam a figura de alguém para dar ordens, distribuir tarefas, estabelecer 

prioridades, prover os materiais necessários (ROBBINS; COULTER, 1998). Conduzida 

através de trabalho escravo, sem tecnologia, a administração dos empreendimentos era 

rudimentar, sem aplicação de técnicas mais elaboradas para gerir o resultado. 

O advento do capitalismo e a Revolução Industrial no século  XVIII demandaram 

nova forma de administrar. Inicialmente as funções de gerente eram exercidas pelo dono do 

negócio (capitalista) com forte centralização e posteriormente foi incorporada pela figura do 

gerente profissional assalariado. O crescimento das empresas resultou em estruturas 

hierárquicas e especialização de funções, fazendo eclodir as especializações gerenciais em 

marketing, distribuição, produção e vendas, novas tecnologias e produtos, além da 

administração de pessoas. Atualmente, a complexidade dos negócios exige proporcional 

conjunto de habilidades e conhecimentos por parte do gerente, revestindo sua função de 

expectativas nem sempre passíveis de serem atingidas (ROBBINS; COULTER, 1998). 

É possível dizer que o perfil dos gerentes é coerente com as políticas e contexto de 

cada época. Denominações como chefe, supervisor, coordenador, administrador, gerente, 

gerente de primeira linha, gerente intermediário, gerente de topo, gestor e executivo foram-se 
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alternando nas organizações e na literatura sobre administração para se referir ao indivíduo 

que tem atribuições diferenciadas dos demais empregados em uma organização.  

Como nota Robbins (2004), o gerente é formalmente designado, ocupa um cargo na 

hierarquia e possui poderes para tomar decisões e agir em nome da organização dentro da sua 

esfera de atuação, considerando os aspectos internos e externos da mesma. A ele são 

imputadas atribuições relativas à resolução de problemas de sua área para que os objetivos 

organizacionais sejam atingidos. Cabe-lhes a tomada de decisão sobre a melhor alocação de 

recursos para minimizar custos, assim como planejamento, concatenação das ações e direção 

dos trabalhos de sua equipe para garantir a execução de produtos e serviços dentro das 

especificações exigidas (ROBBINS; COULTER, 1998).

Atingem objetivos por intermédio do trabalho de outras pessoas, o que se constitui 

numa faceta de grande significado ao perfil gerencial das empresas modernas, exigindo 

competências específicas para estimular a motivação e promover o desenvolvimento pessoal 

da equipe. Resumidamente, a caracterização tradicional das tarefas que constituem o 

gerenciamento é sintetizada no planejamento, organização, liderança e controle. As variações 

em torno disso se verificam pela ênfase conferida a cada uma, pela forma de realização, ou 

também em razão das características da organização, área de atuação do gerente, época em 

que se inserem e até mesmo do próprio estilo e experiências gerenciais (ROBBINS; 

COULTER, 1998).

Não há consenso, na literatura especializada em administração, em torno dessa síntese 

da função gerencial. Motta (1999), por exemplo, contesta a visão ordenada e tradicional de 

gerência na qual o gerente é um decisor racional, um planejador sistemático e um coordenador 

e supervisor eficiente das atividades organizacionais. Tais características a respeito do 

desempenho gerencial chegam a ser apontadas por Mintzberg e Quinn (2001) como folclore 

do cargo. De acordo com eles, a figura do planejador não corresponde à realidade, pois o 

trabalho dos gerentes é realizado num ritmo frenético, de forma fragmentada, com inúmeras 

tarefas imprevistas e interrupções constantes. Seus estudos denotam que as decisões são 

tomadas com base nas interações que os gerentes estabelecem, e não em reflexões, pois 

dificilmente podem se deter na análise de um problema em razão das pressões exercidas pelas 

demandas urgentes. 

Ao contrário do que se imagina, o gerente tem obrigações rotineiras, rituais e 

cerimoniais na relação com os clientes e outras pessoas pertencentes ao ambiente que 

circunda sua área. Dessas relações e especificamente das formas verbais de comunicação 
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extraem e armazenam as informações que utilizam na formação de seus pontos de vista e 

tomadas de decisões (MINTZBERG; QUINN, 2001). 

No contexto caótico das organizações contemporâneas, a atuação gerencial de acordo 

com Motta (1999), vai além do domínio formal e previsível do processo decisório, e se 

estende às dimensões informais e imprevistas do meio organizacional. Ele considera que a 

função gerencial envolve capacidades em quatro dimensões básicas: a cognitiva, a analítica, a 

comportamental e a habilidade de ação. A dimensão cognitiva envolve a apreensão de 

conhecimentos sobre administração (planejamento, formulação de estratégias, estruturas, 

processos e comportamento organizacional). A dimensão analítica implica capacidade de 

realização de diagnóstico de problemas administrativos, estabelecendo relações entre 

diferentes fatores organizacionais e identificando alternativas viáveis de solução. A dimensão 

comportamental implica estabelecer interações humanas adequadas social e moralmente, 

envolve lidar com as questões de comunicação, poder e autoridade. Finalmente, a habilidade 

de ação corresponde ao “fazer acontecer”, à transformação dos conhecimentos e atitudes na 

ação efetiva. Envolve conhecimento de si próprio, de seu papel organizacional, dos objetivos 

e do contexto em que atua, além do comprometimento com a missão da organização em que 

trabalha. 

McCauley e Velson (2004), aproximando-se das dimensões de Motta (1999), apontam 

que o exercício da função gerencial abrange três tipos de capacidades: a funcional, a 

autogestão e a social. A capacidade funcional abrange estabelecimento de metas, 

monitoramento, resolução de problemas e tomada de decisões, pensar e agir estrategicamente, 

criatividade para descobrir conexões e desenvolver inovações, gerir mudanças nos sistemas e 

nas práticas organizacionais. A capacidade de autogestão inclui a efetividade ao lidar com os 

próprios pensamentos, emoções, atitudes e ações, para manter relações mais confiantes e 

positivas com as demais pessoas, lidando com suas forças e fraquezas e com conflitos. A 

capacidade social refere-se também ao estabelecimento de conexões e relacionamento com 

pessoas e grupos, em bom nível de comunicação, além da habilidade de desenvolver outras 

pessoas. 

Mintzberg e Quinn (2001), com outro enfoque, explicam o gerenciamento em três 

níveis: pela informação, por meio das pessoas e pela ação gerencial. O gerenciamento pela 

informação ocorre à medida que o gerente obtém e dissemina as informações entre as pessoas 

(comunicação) e zela pela sua utilização adequada (controle) para que os trabalhos sejam 

executados. Administrar por meio de pessoas significa fazer as coisas acontecerem pela ação 

de outros, exercendo a liderança e agindo como elo entre outras unidades e pessoas, de 
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maneira a facilitar a realização das atividades por sua equipe. O terceiro nível, a ação 

gerencial, diz respeito ao próprio envolvimento do gerente na ação, sem executá-la 

diretamente, mas assegurando as condições de realização das atividades ou implementando 

mudanças para explorar oportunidades.

Conforme explica Ruth (2006), o gerenciamento é uma atividade singular, contextual, 

socialmente construída e exercida em ambientes instáveis. Por isso, as perspectivas de 

entendimento da função gerencial de Motta (1999), de McCauley e Velson (2004) e de 

Mintzberg e Quinn (2001) não esgotam a abrangência e complexidade, e devem ser 

entendidas como quadros de referência que auxiliam sua compreensão.  Os componentes das 

dimensões da função gerencial, as capacidades exigidas ou os níveis em que o gerenciamento 

se opera, só podem ser separados conceitualmente, mas não em termos do comportamento do 

gerente que pensa e faz, que articula as pessoas e que as conecta para possibilitar o alcance 

dos objetivos da organização. Sobretudo, o entendimento da função gerencial não pode ser 

desvinculado das características, capacitações e potencialidades de quem a exerce. 

No âmbito deste trabalho, optou-se por uma composição das idéias dos autores 

apresentados para estabelecer a referência do significado adotado para o gerente: a pessoa que 

coordena uma das unidades de uma organização; é a que “faz acontecer”, mas que também 

concebe o trabalho e controla sua execução para assegurar a continuidade do negócio. O 

gerente é o indivíduo responsável para mobilizar e liderar as pessoas no trabalho, de forma a 

atingir objetivos e assegurar não só o retorno aos acionistas, mas também garantir a 

sustentabilidade empresarial que leva em conta as demandas sociais e ambientais. 

Ao serem destacados para o exercício da função gerencial é natural que os indivíduos 

possuam diferentes conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Provavelmente, 

competências gerais e específicas, relacionadas a determinado setor de atuação, foram 

aprendidas e exercidas com ênfases peculiares a cada fase de formação, desenvolvimento e 

maturação profissional (CHEETHAM; CHIVERS, 1998). É possível que possuam maior 

facilidade em exercer certas competências, como as funcionais, por exemplo, em detrimento 

de outras, que envolvam as relações sociais. O aprendizado e o desempenho da função 

gerencial podem ser então, influenciados por vários fatores que envolvem desde 

características pessoais, até aquelas decorrentes da própria formação do ocupante e do 

aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento profissional.  
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2.2 O desenvolvimento gerencial  

Embora na literatura sobre desenvolvimento de recursos humanos se encontre 

menções às distinções entre aprendizagem, formação/capacitação e desenvolvimento, não é 

escopo do presente trabalho o aprofundamento dessa questão.  Adota-se aqui, como 

explicitado anteriormente, a noção de aprendizagem enquanto processo que ocorre a partir de 

diferentes maneiras- formais e informais- e que culmina no desenvolvimento das 

competências.  

Embora o desenvolvimento gerencial, segundo visões tradicionais na literatura, seja 

visto como processo consciente, deliberado, formal e planejado, confinados aos limites das 

instituições de ensino, as definições contemporâneas o situam em processos relacionados à 

educação e formação/capacitação, sejam eles formais ou informais. A matéria que trata dos 

processos que preparam pessoas para exercer o gerenciamento não é simples e ao longo dos 

tempos vem sendo abordada, na teoria e prática, sob diferentes perspectivas (GARAVAN; 

BARNICLE; O’SUILLEABHAIN, 1999). 

A preparação de gerentes, historicamente, ocorreu por meio de processos estruturados 

em instituições de ensino e nas organizações, envolvendo os conteúdos técnicos e funcionais.  

Várias são as razões que justificam o investimento das empresas no desenvolvimento 

gerencial. A primeira delas está relacionada ao fato de que o desempenho dos gestores é uma 

questão imbricada no desempenho organizacional, pois são eles os responsáveis pela 

efetivação das estratégias, utilização adequada de recursos e condução das equipes (SARSUR; 

CRUZ, 2003). Além disso, o desenvolvimento gerencial está relacionado à socialização dos 

gerentes, podendo influir na manutenção de um sistema de valores corporativos e ética 

empresarial (BENNIS; NANUS, 1988). Por outro ângulo, deve-se considerar também que o 

desenvolvimento de gerentes tem longo alcance, se considerado que a ação de gerentes exerce 

impacto na sociedade (FRIGA; BETTIS; SULLIVAN, 2004). 

A noção de gerenciamento nos EUA surgiu como disciplina acadêmica em Wharton, 

Pensilvânia, em 1880, proliferando pelas escolas de negócios nas décadas seguintes, embora 

não fosse considerado passível de ser ensinado, por ser entendido na época como uma 

condição dependente da personalidade e da experiência profissional. Já na Grã – Bretanha o 

desenvolvimento gerencial ocupou espaço a partir do trabalho prático nas empresas e só 

ganhou maior espaço na educação formal a partir da 2ª guerra mundial (RUTH , 2006).  
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É possível identificar e examinar o foco da preparação de pessoas para o desempenho 

das atribuições gerenciais ao longo dos tempos, acompanhando os próprios movimentos 

históricos da administração. Em geral, o ponto de partida é no início do século XX com 

Taylor e seus estudos da administração científica, que enfatizavam a necessidade de 

habilidades técnicas para assegurar a eficiência de custos e de adequação de pessoas às 

tarefas. A partir dos trabalhos de Henri Fayol, a administração e a formação dos gerentes, 

durante muitos anos, foram abordadas pelo conjunto de funções administrativas: 

planejamento, organização, comando, coordenação e controle (ROBBINS; COULTER, 1998). 

Também é apontado como precursor do desenvolvimento gerencial, o treinamento 

estruturado de supervisores por meio do  TWI –Training Whithin Industry ,um programa 

organizado em cursos modulares, focando o ensino correto do trabalho, as relações humanas, 

os métodos e o desenvolvimento de programas de treinamento (FLEURY; FLEURY, 2004). 

Por meio de tais programas, cujo auge se verificou nos anos 50 no Brasil, os supervisores 

aprendiam as formas de motivar e conduzir as pessoas para o trabalho eficiente, 

desenvolvendo habilidades sociais que poderiam trazer algum benefício à organização. 

A abordagem da formação gerencial na educação superior em Administração e Pós- 

Graduação, até a metade do século passado, de acordo com Friga, Bettis e Sullivan (2004), era 

funcional e prática, cabendo aos professores, em geral gerentes empresariais ativos ou 

aposentados, transmitir as lições por eles aprendidas em situações reais de trabalho. 

Com o advento da abordagem sistêmica na Europa, nos anos 60, o desenvolvimento 

gerencial incorporou a combinação dos conhecimentos e habilidades técnicas com as sociais, 

visando garantir ao gerente condições de compatibilizar as metas da produção, objetivos 

empresariais e pessoas pela coordenação harmônica das partes da organização, eliminando as 

disfunções (ROBBINS ; COULTER, 1998).

Desde os anos 50 os aspectos sociais e comportamentais, tais como a motivação, 

liderança, trabalho em equipe, comunicação e administração de conflitos, paulatinamente 

adquiriram ênfase na administração e no desenvolvimento gerencial (ROBBINS; COULTER, 

1998). Mas foi na década de 70 que tais aspectos obtiveram maior relevância nas escolas de 

Administração com a inserção nas aulas de temas referentes ao comportamento 

organizacional e empreendedorismo. 

Como salienta Beddowes (1994), na década de 80 as concepções acerca do 

desenvolvimento gerencial passaram a ser fortemente repensadas. Com a disseminação da 

filosofia da qualidade e suas ferramentas de gestão, baseados no modelo japonês, a 

capacitação gerencial passou a enfatizar aspectos comportamentais e técnicos para atender às 
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necessidades e expectativas dos clientes, lidar com equipes de trabalho com melhor preparo 

educacional e profissional e com as relações de dependência mútua com sindicatos. 

Disseminou-se a partir de então, a consciência da era de mudanças e de suas propaladas 

exigências de flexibilidade, adaptação às contingências do ambiente externo e interno, tanto 

às organizações, quanto aos seus gerentes (FLEURY;FLEURY 2004). Nesta mesma época 

também começaram a se popularizar os cursos de Pós-Graduação e Master Business 

Administration-MBA.  

Já nos anos 90, com a difusão do tema core competences/ competências 

organizacionais, a partir do trabalho de Prahalad e Hammel (1990), fortaleceu-se a 

necessidade de vinculação das ações de desenvolvimento gerencial às estratégias 

empresariais, como fonte de vantagem competitiva, substituindo-se gradativamente as 

abordagens tradicionais baseadas no conhecimento e disseminando-se a consciência da 

aprendizagem contínua vinculado ao trabalho. Em conseqüência, no meio empresarial, 

revelou-se a tendência de prover o desenvolvimento dos gerentes em cursos customizados às 

suas necessidades individuais e de acordo com as prioridades organizacionais, ministrados por 

professores com expertise em negócios e com habilidade de facilitação da aprendizagem 

(BEDDOWES, 1994). Propagaram-se as universidades corporativas como modelo de 

capacitação e desenvolvimento contínuo, convergente às especificidades do negócio, em que a 

noção de competências representa a possibilidade de vincular o desenvolvimento das 

competências pessoais às competências organizacionais.  

Nos últimos anos, as iniciativas de desenvolvimento gerencial por parte das 

organizações vêm contemplando com relativa constância a identificação de competências 

necessárias para o desempenho efetivo dos gestores com o objetivo de promover a 

aproximação entre o que é desenvolvido e as necessidades e características do local onde será 

aplicado o “saber” adquirido, orientando a aprendizagem para as necessidades do negócio, 

estimulando o autodesenvolvimento e a educação contínua (EBOLI,2001). 

A questão das competências é assim, matéria atual no desenvolvimento gerencial e 

representa a possibilidade de responder às críticas usuais acerca dos grandes investimentos 

que são feitos no desenvolvimento de gerentes e que nem sempre se efetivam e se manifestam 

nos resultados de desempenho esperado dos gerentes. 

Por esta razão, compreende-se que o desenvolvimento de competências gerenciais não 

se restringe aos esforços sistematizados do ensino formal. As escolas, isoladamente, não 

podem ser responsabilizadas pelo acerto de seus cursos nesta empreitada, pois seu papel 

fundamental está na  
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(...)construção de um quadro referencial de base teórica e que permita ao gestor 
desenvolver um repertório de respostas amplo e consistente, que contemple a visão 
sistêmica, capacitando-o a enfrentar situações e problemáticas cada vez mais 
complexas (RUAS, 2001, p.251). 

Portanto, considera-se a aprendizagem gerencial como um processo de 

responsabilidade intrínseco ao indivíduo e que abarca o conteúdo que emerge nas várias 

circunstâncias da vida, principalmente as do contexto de trabalho (BURGOYNE, 1990).  

O aprender pela experiência, por meio da própria ação gerencial, pode se verificar de 

variadas formas, das mais estruturadas às mais fortuitas, tais como, estágios, rodízios, 

observação, o relacionamento interpessoal, os próprios desafios do trabalho e os erros e 

acertos. Manifesta-se pela necessidade de resolver um problema ou superar um desafio e pode 

ser impulsionado pela reflexão sobre a vivência para reorganizá-la e reaplicá-la numa nova 

situação. No entanto, a maneira pela qual os indivíduos percebem, interpretam e agem para 

atender as demandas do trabalho também pode ser influenciada por sua formação profissional.  

É comum fazer-se referência ao jeito pragmático dos engenheiros de resolver os problemas, 

ou à visão de resultados dos profissionais da área de finanças, ou à facilidade nas relações 

interpessoais dos profissionais da área de humanas, por exemplo. 

Focalizar então, o exercício da função gerencial como decorrente de um conjunto de 

capacidades aprendidas em uma dimensão articulada de aprendizagem entre as práticas 

formais e informais pode ser uma das formas de torná-lo mais efetivo. Sob este enfoque 

pretendeu-se investigar como tomaram lugar os processos de aprendizagem das capacidades 

de um grupo de gerentes. Para descrevê-los entretanto, notou-se a necessidade de apresentar 

uma compreensão mais acurada dos que se considerou por competências gerenciais no âmbito 

deste estudo, o que será feito no item a seguir. 
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3  COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Esta seção aborda três aspectos principais. Faz o resgate do conceito de competências, 

em suas diversas abordagens e explora a noção de competência na perspectiva individual. 

Examina, na seqüência, o tema competências gerenciais e conclui com a apresentação de um 

modelo de abordagem de competências profissionais, passível de transposição para a análise 

das competências gerenciais.   

3.1 Noção de competência 

A utilização de modelos baseados em competências como base para a aprendizagem 

no trabalho vem crescendo nos últimos tempos, tanto no meio organizacional, como no 

acadêmico. No entanto, a compreensão do significado da expressão competência é 

controvertida, havendo falta de unicidade em sua definição, o que se reflete nos programas de 

formação e desenvolvimento de competências gerenciais e profissionais (RUAS, 2001). 

A origem da utilização do termo competência encontra-se no meio jurídico, no final da 

Idade Média, denotando a capacidade de uma pessoa para se manifestar sobre uma 

determinada matéria. Posteriormente passou a significar a capacidade para realização de certo 

trabalho (ODERICK, 2005). Já em tempos mais recentes, Sandberg (2000) situa a origem da 

utilização do termo no campo da administração, no início do século XX por Taylor que, em 

seus estudos sobre a eficiência e aperfeiçoamento da produção, teria introduzido, 

implicitamente, a idéia de competência ao descrever as melhores formas de desempenho das 

tarefas para apoiar os líderes no planejamento do treinamento dos empregados.  

Até os anos 80 a noção de competência presente nos modelos de organização do 

trabalho, baseados no taylorismo e fordismo, estava atrelada à noção de qualificação dos 

indivíduos, como um conjunto de atributos pessoais acumulados ao longo de suas carreiras. 

As qualificações eram definidas a partir das histórias de sucesso e apresentadas como padrões 

para análise de gerentes (DUTRA, 2002). Não se vinculavam aos objetivos estratégicos da 

empresa e se constituíam em noção adequada para os ambientes da época, nos quais 
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predominavam o emprego formal, o trabalho predominantemente industrial, sustentado em 

geral por atividades previstas ou previsíveis e de forte base sindical (RUAS, 2005). 

Nos anos 90, adentrou-se à efervescente época de mudanças no ambiente de negócios, 

desencadeadas pela globalização da economia. Em meio à alta competitividade, a concepção e 

organização do trabalho precisam ser flexíveis para se adaptar às necessidades de 

customização dos clientes e focadas mais nos resultados que devem ser obtidos do que com a 

forma de realizar a tarefa. Nessa ocasião, houve a difusão do conceito de competência 

associado à discussão de estratégias organizacionais, a partir dos trabalhos de Prahalad e 

Hamel (1990). Estes autores trouxeram às organizações a possibilidade de delinear seus 

diferenciais competitivos a partir do que denominaram de core-competences para atender as 

demandas da realidade recém-globalizada. Conseqüentemente, o conceito de competência 

individual introduzido passou a ser visualizado de forma integrada aos objetivos estratégicos e 

não mais derivadas das trajetórias de sucesso das pessoas na empresa (DUTRA, 2002).

A partir daí, crescentemente vem sendo incorporada a idéia de que as empresas só 

poderão fazer frente aos desafios da nova ordem econômica se contarem com pessoas que 

demonstrem competências variadas e em nível adequado para atendimento das demandas com 

flexibilidade e agilidade. Fortalece-se o entendimento de que as competências individuais 

formam a base das competências organizacionais e de que a aprendizagem é o processo que 

promove o desenvolvimento das competências.  

A discussão de competências vem sendo realizada em diferentes instâncias de 

compreensão. A classificação de Ruas (2001) propõe as instâncias: corporativa (competências 

organizacionais ou essenciais), a das pessoas (competências individuais e gerenciais) e a 

perspectiva das áreas ou funções (competências funcionais). No Quadro 1, encontram-se 

especificadas as noções e abrangência das competências em cada instância. O foco deste 

trabalho está na dimensão individual/ gerencial, embora seja reconhecida a interação e mútua 

interferência das competências nos diversos níveis. 
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Quadro 1 - Instâncias e tipos de competências 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Ruas (2001, p.248; 2003, p.4 - 9). 

De acordo com Dutra (2002), pode-se considerar a definição de competências na 

dimensão individual sob três abordagens principais: a primeira compreendida por um 

conjunto de estudos de autores americanos, a segunda que reúne as posições dos estudos de 

autores europeus e uma terceira de autores nacionais, as quais serão apresentadas nos 

próximos itens. 

3.1.1  A abordagem americana  

O conceito de competência no contexto organizacional começou a ser debatido sob a 

perspectiva do indivíduo no início da década de 70, quando McClelland publicou o artigo 

Testing for competence rather than intelligence nos Estados Unidos. Nesse estudo discutia 

sobre a validade dos testes de personalidade e de Q.I. como instrumentos capazes de predizer 

o sucesso profissional de uma pessoa e em sua vida em geral (MCCLELLAND, 1993). 

Visando desenvolver novos métodos capazes de avaliar o desempenho potencial, identificou 

nas pessoas características (competências) capazes de sustentar desempenho superior ou 

diferenciado na realização de um trabalho que poderiam ser tomadas como referência por 
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outros indivíduos na obtenção de resultados semelhantes. Na mesma linha, e com base em 

dados de estudos sobre os atributos que norteiam o perfil ideal do gerente, Boyatzis, no início 

dos anos 80, identificou competência como conjunto de características e traços pessoais que, 

em sua opinião, fundamentariam um desempenho efetivo e /ou superior. Os melhores 

desempenhos, por esta definição, seriam decorrentes da inteligência e personalidade das 

pessoas e estariam fundamentados em comportamentos observáveis. Despontava, em seu 

trabalho, a noção de complexidade em competências, ao pressupor variações na forma como 

as pessoas as demonstrariam, oscilando entre um patamar mínimo e um nível superior de 

desempenho (GARAVAN; MCGUIRE, 2001). 

Já a definição de Spencer e Spencer (1993) vai além, associando o desempenho 

superior a uma competência diferenciada. Seu trabalho preconiza a medição de características 

individuais por meio de uma lista de comportamentos e habilidades-chave.  

A abordagem de Parry (1998) também vincula competências às características de uma 

pessoa, mas adiciona nessa relação componentes relativos a peculiaridades de cada 

organização e aos resultados esperados de determinada equipe ou tarefa. O autor avança em 

relação ao trabalho de Boyatzis, limitando o conjunto das características que compõem uma 

competência ao agrupamento de conhecimentos, habilidade e atitudes que, de forma 

combinada, são capazes de proporcionar a uma pessoa o desempenho desejado no exercício 

de determinada função ou na realização de uma atividade específica. Além disso, acrescenta a 

idéia de que o conjunto de fatores que compõem o conceito de competência deve ser 

mensurável por critérios claros e objetivos, associados à possibilidade de aprimoramento 

contínuo (MÂSIH, 2005). 

O entendimento de competência nessa visão traduz a noção de um conjunto de 

qualificações utilizadas por alguém para executar um trabalho com desempenho diferenciado. 

Com tal enfoque, a competência pode ser prevista ou estruturada por um conjunto ideal de 

qualificações - listas ou dicionários de competências – a fim de nortear o desenvolvimento da 

pessoa para o desempenho superior. Usualmente, são definidas a partir da observância da 

atuação de sucesso e de efetivo desempenho de um profissional reconhecido. Enquanto 

estoque de recursos para o desempenho desejado, passou a não atender às necessidades de 

flexibilidade e inovação que surgiam no contexto. 
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3.1.2 A abordagem européia 

Paralelamente aos estudos americanos e mais intensamente nas décadas de 80 a 90, 

situa-se outro conjunto de estudos e modelos desenvolvidos por autores franceses e ingleses, 

introduzindo conceitos e modelos de competências vinculados à ação, resultados e realizações 

individuais. Competência, nesta abordagem essencialmente funcional, tem significado 

relacionado à certificação de trabalhadores para o desempenho de ocupações.  

Despontou no Reino Unido nos anos 80 com a adoção em âmbito nacional do sistema 

unificado de qualificações para o trabalho, o National Vocational Qualifications (NVQs), a 

partir de iniciativa governamental, visando assegurar a necessária modernização no sistema de 

formação profissional e o provimento de força de trabalho competente para os tempos de 

mudança que já se pronunciavam na ocasião (CHENG; DAINTY; MOORE, 2003). O sistema 

se constituiu de uma estrutura que apresentava os padrões com que um profissional deveria 

expressar as competências exigidas para sua ocupação. Os padrões foram obtidos a partir de 

um processo de análise funcional, a partir da qual os papéis e desempenhos requeridos foram 

desagregados em estágios progressivos para identificar as competências requeridas em uma 

variedade de contextos, cobrindo todos os setores e grupos ocupacionais, com validade 

nacional.

Para Cheng, Dainty e Moore (2003) o entendimento de competência nesta 

abordagem corresponde à descrição do que as pessoas devem ser capazes de fazer ou de 

demonstrar quando ocupam determinadas posições ou realizam certos tipos de trabalhos em 

conformidade a padrões estabelecidos. O sistema referencia primordialmente a avaliação e 

certificação da competência dos trabalhadores com base no alcance de resultados específicos 

do trabalho e não por conhecimentos avaliados em testes. Não leva em consideração a 

apresentação pelo candidato de características comportamentais ou qualidades pessoais e 

tampouco estabelece programa educacional ou de treinamento a ser cumprido.  

São também pesquisadores representantes desta abordagem Cheetham e Chivers

(2005), os quais consideram que competência profissional implica na posse, por uma pessoa, 

de diversos atributos necessários para o desempenho efetivo da profissão, bem como na 

habilidade para reuni-los consistentemente e produzir os resultados gerais desejados. Num 

esforço de superação de algumas das críticas à abordagem, nota-se que esta definição amplia 

o entendimento de competência sob a visão focada unicamente nos resultados, considerando a 
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noção de atributos (conhecimentos e características pessoais) e do processo cognitivo 

responsável pela combinação adequada dos atributos para a obtenção do desempenho 

desejado.

Nos relatos das pesquisas que vêm sendo realizadas desde meados dos anos 90 por 

Eraut e equipe, no Reino Unido, encontra-se a noção de competência derivada das 

expectativas do contexto do desempenho, e também do que pode ser esperado de cada 

trabalhador de acordo com sua experiência e até mesmo do valor do seu serviço sob a ótica do 

cliente. Mas independentemente do nível de maturidade, para todos os trabalhadores a 

competência representa um objetivo dinâmico pelas constantes mutações do trabalho. Cumpre 

ressaltar que nas considerações de Eraut et al (2004) é possível perceber a incorporação das 

noções de “entrega”, o que cada trabalhador pode, deseja e de fato oferece no desempenho de 

suas funções, e de “complexidade”, níveis diferenciados de competência, também apontada 

por Cheetham e Chivers (2005) e por autores brasileiros, dentre os quais Dutra (2001) , mais à 

frente citado. 

Como no Reino Unido, o debate francês a respeito de competência originou-se 

também da necessidade de aumentar a capacitação e empregabilidade dos trabalhadores e 

questionando o processo de formação profissional tradicional, principalmente o técnico, que 

ainda era baseado em qualificações (FLEURY; FLEURY, 2001a). São conhecidos nesta linha 

os trabalhos de Zarifian e Le Boterf.

Zarifian (2001) justifica a emergência da noção de competências a partir de grandes 

alterações na compreensão do trabalho, retratadas nas concepções de evento, comunicação e 

serviço. A noção de evento, para o referido autor, incorpora ao trabalho a característica de 

imprevisibilidade, um fator de aceleração e antecipação das situações a que o indivíduo está 

exposto, alterando seu processo de aprendizagem, tornando-o muito mais dinâmico e 

integrado ao processo de produção. Por isso, pressupõe o desapego das rotinas e de tarefas 

repetitivas pelo trabalhador para enfrentar os imprevistos e as novas situações de maneira 

disponível e normal, fornecendo respostas para um ambiente social complexo e instável. A 

competência profissional não pode ser isolada das definições das tarefas a serem executadas 

no posto de trabalho, sendo intrínseca, portanto, ao indivíduo. Desta forma, como sublinha 

Zarifian (2001, p.42) “o trabalho é ação competente do indivíduo diante de uma situação de 

evento, não podendo separá-los”.

 Outro pressuposto importante apresentado por Zarifian (2001, p.45) é a concepção de 

trabalho como comunicação: “trabalhar é, em parte pelo menos, comunicar-se”. Comunicar-
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se, para ele, é o entendimento dos problemas pelas partes envolvidas, onde cada um avalia os 

efeitos da própria ação sobre os outros e envolve o compartilhamento decorrente. Por último, 

destaca a noção de trabalho enquanto serviço. Para Zarifian (2001) a concepção de serviço é 

inerente às atividades profissionais modernas, e trabalhar consiste em produzir um serviço 

com valor, traduzido no atendimento final ao cliente. 

Fundamentado então, na mudança de comportamento das pessoas em relação ao 

trabalho e sua organização, Zarifian (2001, p.68) propõe a definição de competência: “é ‘o 

tomar iniciativa’ e ‘o assumir responsabilidade’ do indivíduo diante de situações profissionais 

com as quais se depara”. Numa primeira dimensão de sua definição, Zarifian (2001) 

caracteriza competência como a capacidade individual de assumir um trabalho, envolvendo-se 

nele; de tomar iniciativas, buscando respostas adequadas aos eventos emergentes, indo além 

do repertório existente; de responsabilizar-se pela execução de forma a atender às 

especificações e expectativas dos clientes. De acordo com ele, o conhecimento técnico e a 

qualificação do indivíduo, tratados isoladamente, não representam a competência. Para um 

indivíduo ser considerado competente, é preciso que suas atitudes e o conhecimento social 

reflitam o seu conhecimento técnico e suas habilidades. 

“A competência é um entendimento prático de situações que se apóia em 

conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das 

situações” (ZARIFIAN, 2001, p.72). Nesta segunda dimensão da definição de competência 

formulada pelo autor ressalta-se seu caráter dinâmico, em que o entendimento prático é 

orientado para a ação. Pressupõe avaliação da situação pelo indivíduo a partir do 

conhecimento que possui sobre sua constituição, mobilizando os conhecimentos adquiridos de 

forma crítica e questionadora, articulando-os diferenciadamente de acordo com a 

complexidade deparada, transformando-os em aprendizagem obtida a cada experiência.  

“A competência é a faculdade de mobilizar redes de atores em torno das mesmas 

situações, é a faculdade de fazer com que esses atores compartilhem as implicações de suas 

ações, é fazê-los assumir áreas de co-responsabilidade” (ZARIFIAN, 2001, p.74). Um 

indivíduo competente, de acordo com a terceira dimensão da definição, ciente da 

impossibilidade de realizar tudo sozinho, complementa suas competências com as de outras 

pessoas, integrando-as em rede, buscando o empenho conjunto para o trabalho e o assumir das 

respectivas responsabilidades. 

As três dimensões descritas foram sintetizadas no Quadro 2, apresentado na seqüência. 
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Quadro 2 - As três dimensões da definição de competência por Zarifian 

Fonte: Organizado pela autora a partir de Zarifian  (2001, p. 68,72 e 74) 

Outro famoso autor francês, Le Boterf (2003), define competência como um saber 

agir responsável e que é reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e 

transferir os conhecimentos, recursos e habilidades num contexto profissional determinado. 

De acordo com este autor, os conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas, acrescidos 

dos recursos do ambiente são na realidade, capacidades que no desempenho profissional são 

empregados pelo indivíduo de forma integrada e diferenciada, de acordo com a complexidade 

da situação em questão (Figura 1). 

“A competência não se exprime pela ação, mas se realiza na ação... Não há 

competência senão em ato” (Le Boterf, 2003, p. 49). Assim, ela não é um estado e nem se 

limita ao conhecimento ou know-how específico, mas pressupõe aprendizagem de saberes ou 

habilidades, para “saber agir”. Requer disposição por parte do indivíduo para “querer agir” e 

só se opera se o contexto lhe propiciar condições para “poder agir”. Portanto, a competência 

de um profissional é decorrente de sua biografia e socialização, de sua formação educacional 

e experiência profissional. A formação assegura a aprendizagem de capacidades; as 

características da pessoa construídas por sua história de vida e genética possibilitam a 

mobilização de capacidades, e na experiência ocorre a criação e recriação das competências. 
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Figura 1 – A mobilização de capacidades: competências em ação 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Le Boterf (2003, p. 67). 

Le Boterf (2003) relaciona competência a:  

Saber agir com pertinência: a competência apenas se evidencia na ação, implicando, 

portanto, saber o que fazer no ato, ultrapassando os conceitos existentes, escolhendo 

alternativas, encadeando ações adequadamente, tomando iniciativas em situações de urgência 

e instabilidade. 

Saber mobilizar saberes e conhecimentos em um contexto profissional: competente 

não é o profissional que somente possui os conhecimentos e as habilidades necessárias, mas o 

que sabe organizá-los e empregá-los de modo eficaz em uma atividade profissional.  

Saber integrar ou combinar saberes múltiplos e heterogêneos: saber selecionar as 

melhores alternativas dentre os recursos existentes em razão das exigências da situação do 

trabalho.

Saber transpor: o profissional competente não repete fórmulas de sucesso passado, 

mas utiliza as competências de forma recombinada ou revista para diferentes situações. Deve 

ter capacidade para resolver diferentes tipos de problemas. 

Saber aprender e aprender a aprender: saber extrair as lições de experiências passadas 

por meio de reflexão profunda, não se contentando somente em agir, mas transformando sua 

ação em aprendizado constante. 
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Saber envolver-se: pressupõe o total comprometimento do profissional, sua 

personalidade e ética mobilizadas no “querer agir, para poder e saber agir” (p.80), não se 

omitindo de posicionamentos na estrutura ou nos procedimentos de trabalho.  

3.1.3 As definições propostas por  autores nacionais 

Há muito debate na literatura em relação ao conceito de competência no plano 

individual, parecendo difícil identificar uma definição capaz de acomodar e convergir as 

diferentes formas em que o termo é usado (RUAS, 2003). De acordo com Dutra (2002), há 

tendência entre alguns autores brasileiros em examinar o tema competências como somatório 

das linhas americana e européia. Dentre eles, destacam-se além do próprio autor, Fleury e 

Fleury (2001a) e Ruas (2001), cujas definições de competência alinham-se à perspectiva 

francesa e são, particularmente, inspiradas em Zarifian e Le Boterf. 

Fleury e Fleury (2001a, p. 188) partem do conceito de Le Boterf para definir 

competência: “é um saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, 

transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização 

e valor social ao indivíduo” (Figura 2). Adicionam à idéia do autor francês a expressão 

“agregar valor”, para denotar que o desenvolvimento e combinação de competências 

individuais devem resultar no desenvolvimento de competências organizacionais e 

competências essenciais, alinhadas à estratégia organizacional.  

Figura 2 – Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Fleury e Fleury (2001a, p. 188) 
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A noção de competência, explorada por estes autores, apresenta um diferencial em 

relação à formulação inicial de Le Boterf, ao explicitar a relação entre as competências das 

pessoas e as da organização, num processo de mútuo enriquecimento: as pessoas articulam 

suas competências nas diferentes situações profissionais, valendo-se dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes desenvolvidas e propiciadas pela organização e transferem novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes a ela. Assim, este processo agrega valor social às 

pessoas, pois ao desenvolverem as competências essenciais, vitais à organização, estão 

acrescentando valor à organização e também investindo em si mesmas, “não só como 

cidadãos organizacionais, mas como cidadãos do próprio país e do mundo” (FLEURY; 

FLEURY, 2001a, p. 194). 

Dutra (2001) apropria a definição dos autores acima citados à gestão de recursos 

humanos e, especificamente, ao delineamento de carreiras baseadas na noção de 

competências. Em suas considerações sobre as competências individuais observa que o fato 

de profissionais possuírem conhecimentos, habilidades e atitudes não garante que a 

organização se beneficiará. Isto é, não haverá valor agregado à organização se o 

conhecimento não se manifestar nas atitudes e pelas ações no trabalho. Por isso, complementa 

a definição de Fleury e Fleury (2001a) com a inclusão de três conceitos que facilitam a 

apropriação da definição de competências na gestão de pessoas: entrega, complexidade e 

espaço ocupacional, aproximando-se também, da abordagem de competência característica da 

escola inglesa.  

A noção de entrega está vinculada à capacidade de uma pessoa apresentar resultados 

no trabalho, considerando as necessidades e expectativas da organização, ou seja, a 

competência, para Dutra (2001), se expressa não só no que a pessoa faz, mas também na sua 

forma de atuar, na maneira como realiza o trabalho. Corresponde ao “saber agir de maneira 

responsável e ser reconhecido por isso”, da definição de Fleury e Fleury (2001 a). Dois 

empregados podem realizar a mesma atividade, porém a capacidade de entrega de cada um à 

organização os diferenciará na avaliação de sua competência. Logo, de forma equivalente a 

Eraut et al.(2004), o entendimento da competência é derivado do que é possível esperar de 

cada trabalhador e das perspectivas factíveis de desempenho.  

Porém as atribuições e responsabilidades não se verificam na organização num mesmo 

nível. Há requisitos diferenciados conforme as posições ocupadas pelas pessoas. À medida 

que o conceito de competência elimina as descrições de cargos, Dutra (2001) propõe a noção 
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de complexidade como fator de avaliação e diferenciação das atribuições e responsabilidades, 

traduzindo o nível de entrega e da agregação de valor das pessoas esperados.  

Como apresentado na definição de Cheetham e Chievers (2005), a competência se 

manifesta em diferentes níveis, dos mais simples aos mais elevados expoentes na área. 

Contudo, é uma escala galgada com base nas experiências e por isso, de acordo com Dutra 

(2001) deve haver o dimensionamento do espaço organizacional de desenvolvimento 

profissional em que é possível ampliar a complexidade do trabalho das pessoas, na medida em 

que elas superarem os desafios apresentados.  

A importância do espaço organizacional na facilitação de situações de 

desenvolvimento de competências é tema também reforçado nos resultados das pesquisas de 

Eraut et al.(2004), ao considerarem que um dos fatores intervenientes na aprendizagem 

profissional refere-se à distribuição e estruturação do trabalho na medida em que a partir delas 

se colocam graus diferentes de dificuldades ou de desafios nas tarefas, a ênfase no 

individualismo ou na colaboração, as possibilidades para atuar em contato com outras pessoas 

e dos relacionamentos extrair oportunidades de aprendizagem por observação de outras 

formas de atuação ou de condutas de profissionais mais experientes, além de suporte e 

feedback.

A noção de espaço organizacional consta também do trabalho de ZARIFIAN (2001, 

p.112) quando se refere ao “caráter ‘qualificante’, ‘que ensina’, da organização”, estimulando 

formas de aprendizagem em que se exploram as causas e conseqüências de eventos 

imprevistos passíveis de ocorrência na situação de trabalho, examinam-se alternativas de 

soluções para categorias de problemas e enfrenta-se a multiplicidade de situações 

profissionais para ampliar a capacidade de aprendizagem, o “aprender a aprender”.  

Assim como Fleury e Fleury e Dutra, Ruas (2001, p. 249) inspira-se em Le Boterf e 

Zarifian ao definir competência: 

A competência não se reduz ao saber, nem tampouco ao saber-fazer, mas sim, à sua 
capacidade de mobilizar e aplicar esses conhecimentos e capacidades numa 
condição particular, onde se colocam recursos e restrições próprias à situação 
especifica ... A competência não se coloca no âmbito dos recursos (conhecimentos e 
habilidades), mas na mobilização desses recursos e, portanto, não pode ser separada 
das condições de aplicação.  

Incorporando as noções de Zarifian, a competência, pela definição de Ruas, se 

expressa a partir de capacidades pré-existentes para fazer algo e apenas quando ocorre a sua 

mobilização para a prática é que adquire o significado de competência. “O conceito de 

competência constitui-se, assim, na própria ação e não existe antes dela” (RUAS, 2001, p. 
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249). Esta afirmação resgata o pensamento de Le Boterf (2003), ao se referir que a efetividade 

do conceito de competência passa a ter sentido somente quando o indivíduo aplica os seus 

conhecimentos e habilidades no ambiente organizacional, isto é, quando o “saber” 

(conhecimento) e o “saber-fazer” (habilidades) são transformados no “saber-ser" (atitudes).  

Desta forma, competência para Ruas (2001) não é um estágio de qualificação, nem um 

conjunto de conhecimentos ou habilidades. Não é só “saber” ou “saber fazer”. Mas é quando 

o “saber” e o “saber-fazer” são transformados no “saber-ser”: 

Saber: representa o conhecimento do indivíduo. 

Saber-Fazer: representa as habilidades do indivíduo. 

Saber-Ser: representa as atitudes do indivíduo. 

Em trabalhos mais recentes Ruas (2005) apresenta a noção de competência individual 

associada à noção de combinação de capacidades desenvolvidas anteriormente em atividades 

formais ou nas práticas de trabalho. Tais capacidades, constituídas por conhecimentos, 

habilidades e atitudes, correspondem assim, ao que denomina de potenciais de competências, 

os quais podem ser mobilizados nas situações do trabalho e em alguns casos, de forma 

combinada a recursos tangíveis, como instrumentos, equipamentos e sistemas de informações.  

Finalmente, a mobilização dos saberes ou das capacidades deve ser validada ou 

confirmada pelo meio onde o profissional atua. O reconhecimento da competência é 

dependente do contexto, pois sua expressão é dinâmica e está relacionada à ação requerida em 

situações específicas, sujeita então, a critérios de avaliação particulares a cada uma. “Nestas 

situações, além de colocar em ação os recursos de competência, [o indivíduo] tem a 

oportunidade de experimentar e aprender novas possibilidades de lidar com eles e, portanto, 

de desenvolver a própria competência” (RUAS, 2001, p.249). 

Entre os autores nacionais cabe ressaltar a concepção de Bitencourt (2005) para 

competências individuais a partir das especificidades de cada organização. Apoiada em 

Sandberg e Le Boterf, considera que a noção de competência está relacionada à interação 

entre as pessoas, efetiva-se nas práticas de trabalho e seu desenvolvimento se verifica por um 

processo contínuo, intrínseco ao indivíduo: 

Entendem-se as competências como um processo contínuo e articulado de formação 
e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, em que o indivíduo é 
responsável pela construção e consolidação de suas competências 
(autodesenvolvimento) a partir da interação com outras pessoas no ambiente de 
trabalho, familiar e/ou em outros grupos sociais (escopo ampliado), tendo em vista o 
aprimoramento de sua capacitação, podendo, dessa forma, adicionar valor às 
atividades da organização, da sociedade e a si próprio (auto-realização) (Bitencourt, 
2005, p. 137). 
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Bitencourt (2001) incorpora em sua definição aspectos importantes referentes à 

aprendizagem de competências e relacionados ao escopo do presente estudo. Na mesma 

direção dos outros autores nacionais mencionados anteriormente, parte do pressuposto de que 

a competência representa a combinação e mobilização de conhecimentos, habilidades e 

atitudes na ação, em consonância ao pensamento de Le Boterf. Mas assinala que a 

compreensão do desenvolvimento de competências não pode ficar restrita à esfera 

profissional, pois as ações das pessoas e as oportunidades de mobilização das capacidades 

ocorrem nos diferentes contextos dos quais faz parte. Como Sandberg (2000) explica, a forma 

particular com que a pessoa concebe o trabalho delimita certos atributos como essenciais e os 

organiza numa estrutura distinta de competência no trabalho. Enquanto resultado das 

experiências e vivências, a competência é fruto de um processo contínuo de aprendizagem, 

verificado por mecanismos formais e informais, no trabalho e fora dele, sobre o qual o 

indivíduo é responsável.

Bitencourt (2001), assim como outros autores, estende o conceito de competência 

individual à competência gerencial. Semelhantemente, Ruas (2001; 2003; 2005) em sua 

categorização para os diferentes tipos de competências, descritos no Quadro 1, situa as 

competências gerenciais e individuais na instância “Pessoas”.  

Não obstante, entende-se que as competências gerenciais devem evidenciar o caráter 

estratégico da atuação do gestor para o negócio. De acordo com Ruas (2003, p.8), 

representam a possibilidade de “colocar as propostas e projetos em ação”. Possibilitam, ainda, 

o afloramento das competências nos demais níveis (individuais - da equipe; funcionais - da 

sua área e organizacionais), na medida em que sua atuação tem como finalidade mobilizar as 

pessoas para alcance de resultados, atendendo às necessidades e expectativas dos clientes, às 

demandas de customização dos produtos e serviços, estimulando o crescimento das pessoas e 

otimizando recursos. Correspondem ao nível mais explorado em termos de estudo na 

literatura, sem que haja, no entanto, consenso na definição entre os autores que abordam o 

tema.  

O conceito de competências gerenciais assumido para o escopo deste trabalho preserva 

o significado fundamental que Ruas (2005) reforça em seus trabalhos: a competência é a 

mobilização de capacidades  na ação. Avalia também como importante o destaque dado por 

Bitencourt (2001, p. 30) ao caráter processual da competência, “um processo contínuo de 

formação e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes”. Assim, com base nos 

dois autores, considera-se competência gerencial como o conjunto de capacidades construído 
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e desenvolvido pelo gerente e que, articulados e mobilizados em função das diferentes 

situações, necessidades ou desafios, possibilitam o alcance das estratégias empresariais. 

3.2 Modelos de competências gerenciais 

Os estudos na área têm demonstrado que é comum, nas organizações, a necessidade de 

identificar as competências que efetivamente possibilitem aos gerentes o desempenho 

superior e resultados efetivos em seus respectivos contextos. Para tanto, constroem-se 

estruturas ou modelos demonstrativos das competências requeridas, com as definições e inter-

relacionamentos entre elas e com o negócio (GARAVAN; MCGUIRE, 2001). 

De acordo com Ruth (2006) destacam-se, na literatura, três principais abordagens para 

os modelos de competências gerenciais: comportamental, de padrões e situacional. 

A abordagem comportamental pode ser representada por McLagan (1996) em cujo 

entendimento os modelos de competência são ferramentas que descrevem os requisitos para 

desempenhar um trabalho ou profissão. Mais do que descrições de cargos ou listas de 

habilidades, os modelos, na prática, são usados como critérios para definição de currículos de 

treinamento, seleção e avaliação/gestão de desempenho, atividades de coaching,

aconselhamento e mentoring, desenvolvimento de carreiras e planejamento de sucessão.  

No entendimento de Garavan e McGuire (2001) os modelos comportamentais de 

competências, alinhados à orientação da escola americana, buscam identificar a combinação 

ideal de conhecimentos, habilidades, atitudes e experiências que possibilita a manifestação de 

um alto desempenho por um gerente de forma a agregar valor à organização. 

Outros modelos têm focado a entrega de resultados pré-determinados, baseados na 

abordagem funcional de competências. O chamado modelo de padrões pode ser encontrado na 

ação do Management Charter Initiative (MCI) do Reino Unido, que estabelece as 

expectativas de desempenho competente pelos gerentes a partir da definição de um conjunto 

de padrões e qualificações nas áreas de atividades (GARAVAN; MCGUIRE, 2001). 

A abordagem situacional dos modelos de competência engloba fatores que podem 

interferir na manifestação das demais competências requeridas. Reflete a influência das 

variações culturais das organizações e das características dos contextos de negócios. 

Corresponde a uma dimensão estratégica, definindo os níveis de agregação de valor.
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As tipologias comportamentais são criticadas por serem constituídas por repertórios 

fixos de respostas às diferentes situações, sem levar em consideração a dinâmica do contexto 

de negócios (RUTH, 2006). Nas estruturas baseadas em padrões mínimos de aceitação de 

desempenho a visão das tarefas é fragmentada e não refletem as suas inter-relações 

(GARAVAN; MCGUIRE, 2001). Por isso, de acordo com Cheng, Dainty e Moore (2003), os 

modelos devem ser vistos em uma perspectiva complementar, compondo estruturas mais 

abrangentes que levam em consideração as necessidades e a cultura da organização para fazer 

frente à mutabilidade do ambiente de negócios. 

São vários os modelos encontrados na literatura sobre competências, buscando 

explicitar a compreensão da competência gerencial. Há autores que propõem modelos 

voltados especificamente ao desenvolvimento das competências de liderança, como Klemp Jr

(1999), cujo modelo reúne as práticas e atributos pessoais mais desejáveis por empresas 

mundiais de grande porte no que denomina de meta-competência. Estabelece dois conjuntos 

de meta-competências. O primeiro deles compreende atributos que se referem a 

conhecimentos, técnicas e outras características que as pessoas trazem para a função e que 

lhes permite o exercício da liderança: QI, inteligência emocional, conhecimento (técnico e do 

negócio), crescimento, ego saudável . O segundo é constituído por meta-competências ligadas 

a práticas relativas ao que os gerentes fazem para obter resultados no seu trabalho: dizer (dar a 

direção), vender (influenciar pessoas), iniciar (fazer com que as coisas aconteçam), 

relacionar-se. As meta-competências possibilitam a uma pessoa avaliar as próprias 

possibilidades de desempenho, suas carências e pontos fortes, suas chances de sucesso e 

necessidades de aprendizagem; permitem julgar a disponibilidade e pertinência do uso de 

determinados conhecimentos ou habilidades nas variadas situações da prática gerencial. 

O modelo de Zarifian (2001) denota a preocupação em relacionar as competências 

das pessoas [gerentes] com o negócio. De acordo com ele, a empresa estabelece sua estratégia 

e para implementá-la define as competências necessárias que serão desenvolvidas em um 

processo de aprendizagem permanente. O modelo não define prioridades entre as 

competências, mas subentende o inter-relacionamento entre elas: 

Competências sobre processos: conhecimentos do processo de trabalho. 

Competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve ser 

realizado, integrando as expectativas fixadas pela organização para a ação técnica. 

Competências sobre a organização: saber organizar os fluxos do trabalho, propondo 

correções quando necessário. 
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Competências de serviço: identificar os impactos que ações profissionais referentes a 

produtos e serviços têm sobre consumidor final. 

Competências sociais: “saber ser”, correspondendo a atitudes relativas à autonomia, 

responsabilidade e comunicação. 

Fleury e Fleury (2001b), em linha semelhante à de Zarifian, buscam demonstrar a 

vinculação das competências organizacionais às individuais, organizando-as em três blocos: 

Competências do negócio: relativas ao conhecimento dos objetivos da organização e 

seu ambiente interno e externo, isto é, de sua relação com fornecedores, concorrentes, 

comunidade, clientes, colaboradores, acionistas, entre outras forças do mercado. 

Competências técnico-profissionais: que compreendem o conhecimento específico 

para o exercício da atividade na empresa. 

Competências sociais: necessárias para interação entre as pessoas, tais como, 

capacidade de expressão das idéias, de discutir, estimular e influenciar positivamente as 

pessoas para os objetivos da organização e trabalho em equipe. 

Observa-se que os modelos de Zarifian (2001) e de Fleury e Fleury (2001b) não foram 

voltados especificamente ao desenvolvimento de competências gerenciais, mas entende-se 

que o significado que lhes atribuíram adere às características da função gerencial.

Winterton, Delamare-Le Deist e  Stringfellow, (2005) integram em sua tipologia as 

categorias de competências fundamentais e de meta-competências, duas noções diferenciadas 

em relação aos modelos citados anteriormente e de aplicação abrangente: 

Competências fundamentais (key competences): aplicáveis em qualquer contexto, em 

diferentes situações institucionais, ocupações e tarefas. Incluem competências básicas como 

habilidades na utilização de tecnologia da informação, habilidades de comunicação, 

incluindo escrita e oral, competências de julgamento e pensamento crítico. 

Meta-competências: relacionadas à aplicação de habilidades e conhecimento em várias 

situações e aquisição de competências. São exemplos de meta-competência a habilidade de 

planejamento, iniciativa, monitoramento e avaliação dos próprios processos cognitivos; 

experiência e conhecimento em tarefas de diferentes graus de dificuldades; resolução de 

problemas. São especialmente relacionadas com processos de aprendizagem e reflexão, 

críticos para desenvolver novos modelos mentais, o “aprender a aprender”.  

Afora a reflexão acerca da associação entre os tipos de competência e as formas de 

aprendizagem pelos quais podem ser incorporados, os modelos de competências cumprem 
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duas finalidades principais, de acordo com Godoy et al. (2006): identificar as necessidades 

atuais de aprendizagem e assegurar o que será necessário desenvolver para a sustentabilidade 

do negócio. A identificação de lacunas de competências pode indicar áreas em que é preciso 

investir para proteger ou aumentar a condição competitiva da empresa, atualizando-as frente 

às configurações do contexto pelo fortalecimento ou identificação de necessidades de revisões 

e, com isso, assegurar a base de tomada de decisão estratégica. A compreensão e distinção das 

competências da empresa pelos modelos facilitam seu alinhamento em relação às 

competências mais importantes e a coerência nas decisões voltadas ao seu desenvolvimento e 

fortalecimento.  

Entre as diversas tipologias encontradas nos estudos nacionais e internacionais sobre 

as competências, identificou-se o modelo de Cheetham e Chivers (1998), como uma proposta 

diferenciada de combinação dos diferentes tipos de competências num todo coerente e 

significativo. O modelo não prevê o exame de competências gerenciais, especificamente, mas 

como foi construído para subsidiar a análise de competências de profissionais de diferentes 

formações, acredita-se em sua compatibilidade com os propósitos deste trabalho no que 

concerne à compreensão do processo de aprendizagem de gestores de diferentes formações 

profissionais, sendo por isso tratado no escopo deste item. 

3.2.1.  O modelo de competências 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, 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.
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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, meta-competência e trans-competências.  

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 conseqüentemente a competência prática. Concede pouca ênfase às habilidades 

práticas, à aprendizagem baseada na experiência ou aquela 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 prática. 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.  
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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. É o caso de Eraut et al. (1994, apud Cheetham  ; Chivers, 1996) que 

identificaram quatro níveis de valores que fundamentam as questões éticas encontradas no 

trabalho, respaldando as decisões sobre cursos de ação apropriados, na resolução de conflitos 

e ao se deparar com o comportamento anti-ético de outros: 

Valores legais (operar dentro da lei e de outros sistemas obrigatórios);    

Valores profissionais (relações com os clientes e outros profissionais);

Valores organizacionais (relações com colegas, pessoal, clientes e público geral);

Valores pessoais (convicções individuais e comportamentos).    

As meta-competências constituem-se em outros dos componentes da competência 

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

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 trans-competências que perpassam outras 

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

ocupações, tais como a comunicação e agilidade mental. 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 3. 
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Figura  3 - Modelo revisado de competência profissional de Cheetham e Chivers 
Fonte: Adaptado e traduzido pela autora a partir de Cheetham e Chivers (1998, p. 275) 

Abrangente, o modelo compõe-se de quatro componentes centrais de competência 

profissional, conforme Figura 4: competência de conhecimento ou cognitiva; competência 

funcional; competência pessoal ou comportamental; competência de valores/ ética .

Figura 4 - Componentes centrais de competência profissional do modelo revisado de Cheetham e Chivers 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Cheetham e Chivers (1998, p. 275). 

Usualmente são mencionadas na literatura de forma isolada ou com ênfases variadas, 

mas o modelo confere importância equilibrada às competências comportamentais (a 

habilidade para adotar comportamento apropriado, observável em situações relacionadas ao 

trabalho) e às competências funcionais (a execução efetiva de uma gama de tarefas para 

produzir resultados específicos). Apresenta as competências relativas ao conhecimento 

técnico-profissional, como representação metafórica da “massa” necessária para o exercício 

de uma profissão. Justapõe a competência relativa à ética e valores nos planos pessoal e 

profissional  (a posse de valores pessoais e profissionais apropriados e a habilidade para fazer 
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julgamentos em situações relacionadas ao trabalho), concedendo ao modelo uma perspectiva 

holística.  

Cada componente, por sua vez, é composto de subcomponentes, como visualizado na 

Figura 5: 

    Figura  5 - Subcomponentes de competência profissional do modelo revisado de Cheetham e Chivers 
    Fonte: Elaborado pela autora com base em Cheetham e Chivers (1998, p. 270). 

Envolvendo os quatro componentes centrais estão várias "meta-competências" e 

“trans-competências”: comunicação, autodesenvolvimento, criatividade, análise de resolução 

de problema (Figura 6). Como discutido anteriormente, as meta-competências influenciam o 

monitoramento e desenvolvimento de outras competências (por exemplo, 

autodesenvolvimento) e as trans-competências são capazes de incrementar ou mediar 

competência em qualquer ou todas as categorias de componente (por exemplo, criatividade).

Figura 6 - Meta-competências e trans-competências do modelo revisado de Cheetham e Chivers  
Fonte: Elaborado pela autora com base em Cheetham e Chivers (1998, p.270) 
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Conforme destacado na Figura 7, o modelo contempla as influências que o contexto de 

trabalho 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. Este 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, Zarifian e 

Ruas, mencionadas no item relativo às competências individuais.  

Figura  7 – Destaque ao modelo revisado de competência profissional de Cheetham e Chivers 
Fonte: Adaptado e traduzido pela autora a partir de Cheetham e Chivers (1998, p. 275) 

Da mesma forma, o modelo 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 a sua 

personalidade. Já a motivação pode afetar tanto o desempenho do papel profissional, como a 

disposição para desenvolver ou melhorar competências. 

A reflexão se constitui no que os autores denominaram “super-meta-competência”, 

pois permite às pessoas superar, analisar, modificar e desenvolver outras competências. Ao 

mesmo tempo, a reflexão desempenha um papel desencadeador de outras competências, 

funcionando como um tipo de "abre-alas”. Considera que as meta-competências e trans-

competências, juntamente com os quatro componentes centrais (competências cognitiva, 
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funcional, pessoal, ética e de valores) e seus respectivos constituintes interagem para 

produzir resultados de vários tipos:

Macro resultados: os resultados abrangentes e globais da atividade profissional.

Micro resultados: os resultados de atividades mais específicas.   

Parciais: o resultado de atividades completadas parcialmente. 

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 meta-competências, 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"). Este 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. 

Então, os resultados da reflexão são apresentados no modelo como alimentadores dos “core-

componentes”, de seus vários subcomponentes e das meta-competências.  

O modelo reconhece ser provável que, na realidade, os quatro componentes centrais 

estejam fortemente relacionados. Por exemplo, para colocar em ação uma dada competência 

funcional, certas competências pessoais podem ser necessárias. Igualmente, foi aceita a 

probabilidade de haver inter-relacionamento entre as diferentes competências constituintes de 

um mesmo componente central. 

3.2.2  A contribuição do modelo de competências profissionais de Cheetham e Chivers na 
compreensão das competências gerenciais no escopo da presente pesquisa  

Como ressaltado anteriormente, embora tenha sido concebido para nortear o processo 

de investigação de competências profissionais, e não especificamente as gerenciais, o modelo 

de Cheetham e Chevers (1998) foi tomado como um dos norteadores na identificação das 



53

competências gerenciais e seu respectivo processo de aprendizagem entre pessoas de 

diferentes formações profissionais no presente estudo.  

Acredita-se que a classificação das competências centrais do modelo é extensiva ao 

exercício do gerenciamento, pois, como foi descrito na parte inicial deste trabalho a 

efetividade gerencial se verifica nas dimensões organizacional, autogestão (do próprio 

gerente) e social/ comportamental. Na dimensão organizacional situam-se as questões 

relacionadas à alavancagem de negócios que exigem as competências relativas a 

conhecimentos, do modelo de Cheetham e Chivers (1998).  

Dentre os subcomponentes da competência de conhecimento / cognitiva, entendeu-se 

que aqueles referentes ao conhecimento técnico- teórico especializado, bem como o tácito/ 

prático deveria fazer parte da estrutura de competências gerenciais pesquisadas. Embora se 

encontre na literatura sobre administração posições que não advogam a necessidade de 

compatibilidade da área de formação do gerente com a da área que gerencia, entende- se que 

este tipo de conhecimento influencia as concepções do indivíduo sobre o mundo, as 

organizações, o negócio e o ser humano, independentemente de quanto a bagagem teórica e 

prática específica da profissão seja aplicado diretamente ao desempenho gerencial. Já o 

conhecimento contextual tem relação direta com o sucesso da atividade gerencial, pois não se 

pode entender a efetividade das ações de unidade organizacional descolada dos 

conhecimentos acerca da realidade interna e externa onde se inserem: cultura, ramo do 

negócio, setor, mercado, aspectos políticos, econômicos e sociais que afetam a organização. 

São eles que determinam o alcance da visão, a amplitude das estratégias de negócio, a 

adequação das ações às necessidades dos clientes. Da categorização de competências de 

conhecimentos de Cheetham e Chevers (1998) não foi concedida ênfase na presente pesquisa 

ao subcomponente “conhecimento procedimental”, relativo ao exercício da profissão em si (o 

que, como , quando, onde) por se acreditar apenas aplicável em situações onde é exigida a 

compatibilização da formação específica para o gerenciamento da Unidade do ponto de vista 

legal ou pela própria organização

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 
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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,  minimamente,  os procedimentos profissionais envolvidos no negócio 

que gerencia. Não se viu relação direta da atuação gerencial, no entanto, com os 

subcomponentes da competência: “mental” e “psicomotora” e por isso, não foram 

pesquisados neste trabalho. 

Em outra dimensão do seu papel, pessoal / comportamental, o gerente deve exibir 

competências que lhe permitam a otimização de pontos fortes e minimização dos pontos 

vulneráveis, estilos de trabalho 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, percebeu-se 

total aderência deste estudo à concepção do modelo de Cheetham e Chivers (1998) em seus 

componentes “social/vocacional” e “intra-profissional”. 

Na dimensão social do papel gerencial, inserem-se as competências éticas do modelo, 

sob a ótica pessoal e profissional, fundamentais nas práticas dos gestores no referente à 

promoção de sociedades mais justas. Incluem-se aqui temas como cultura e liderança, 

liderança política, liderança no terceiro setor, entre outros, visando ao equilíbrio entre a 

criação de benefícios para os stakeholders e a sociedade. Alinham- se à realidade da pesquisa 

pela missão da empresa em que trabalham os sujeitos deste estudo e sua vocação social 

natural também vinculada ao meio ambiente. 

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

singularidade da inclusão no modelo de meta e trans-competências 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. 

Já as competências éticas estão presentes nas discussões dos negócios e na sociedade, 

em geral. Seja pelo crescente volume de literatura dedicado ao tema, seja pela grande 

preocupação das organizações e da mídia, faz parte da agenda a discussão de temas como, por 

exemplo, assédio sexual no trabalho, discriminação por raça, gênero ou opção ideológica, 

relações organização-comunidade e controle de corrupção. Nesse cenário, a figura do gerente 
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é central, porquanto se constitui no principal ator organizacional 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, 

requerendo discernimento para conciliar elementos de difícil congruência entre si, como 

competitividade e trabalho em grupo, entendimento do lado humano do trabalho e cortes de 

pessoal, dedicação à organização e projeção de carreira em torno de seus interesses e 

motivações particulares. 

Cabe ressaltar que os componentes do modelo “contexto e ambiente do trabalho” 

foram considerados na pesquisa, pois são elementos que também interferem no 

desenvolvimento das competências gerenciais, contribuindo para seu afloramento ou 

retraimento, dependendo de cada indivíduo. Para efeito deste trabalho, considerar-se-á como 

contexto a definição de Cheetham e Chivers (1998, p.273): “situação de trabalho específica 

em que o profissional deve atuar”. Estão incluídas no contexto condições como tamanho da 

empresa, exigências de maior agilidade na tomada de decisão ou concessão de espaço/tempo 

para maior reflexão e análise de alternativas, área de especialidade e tipo de atividade (fazer 

cálculos ou falar em público).  

Ainda de acordo com Cheetham e Chivers (1998, p.273), ambiente de trabalho é 

definido como: “condições físicas, culturais e sociais que circundam o indivíduo no trabalho”. 

Tais condições podem afetar a competência, tais como, atuar 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. A idéia de contexto (mais restrita) está diretamente relacionada ao 

indivíduo, no seu entorno próximo, onde atua; o ambiente é o entorno mais amplo que afeta o 

trabalho do indivíduo, além de onde atua diretamente. No entanto, é possível encontrar na 

literatura e mesmo na linguagem cotidiana o emprego dos conceitos de forma indiferenciada.  

Para efeito da pesquisa, não foi relegada a importância dos componentes: 

personalidade, motivação e reflexão, do modelo de Cheetham e Chivers (1998), porém não se 

teve a pretensão de investigar diretamente a influência de tais fatores, embora atributos 

pessoais de competência tenham sido identificados na pesquisa e consignados no escopo das 

competências classificada pelos referidos autores como comportamentais. 

Tem sido tendência a utilização de modelos como mecanismo na identificação de 

competências, assim como para orientar o processo de desenvolvimento de pessoas e dos 
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gerentes, especificamente. O modelo de Cheetham e Chivers (1998) parece se constituir em 

possibilidade promissora nesse sentido. 

Convém assinalar que os modelos representam um arcabouço teórico pelo qual se 

concebe a inter-relação e dinamismo entre seus componentes para a demonstração do “ser” 

competente e que pode ser valioso na compreensão do processo de aprendizagem das 

competências gerenciais.  

Como Ruas (2001) assinala, o desenvolvimento de competências é decorrente da 

aprendizagem que envolve não só a assimilação de conhecimentos, mas também a integração 

de habilidades e a adoção de atitudes relevantes para um contexto organizacional determinado 

ou para a obtenção de alto desempenho no trabalho, numa perspectiva de mobilização desses 

recursos sob condições específicas representadas pelo ambiente e contexto organizacional. 

Na próxima etapa deste estudo, aborda-se mais detalhadamente o tema aprendizagem 

na perspectiva individual visando fundamentar o exame da aprendizagem de competências 

gerenciais.
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4  O PROCESSO DE APRENDIZAGEM  INDIVIDUAL 

Esta seção examina a noção de aprendizagem individual, focalizada em adultos, com a 

finalidade de construir a fundamentação teórica para o exame da aprendizagem das 

competências gerenciais, particularmente sob a perspectiva das experiências e em contextos 

formais e informais. 

4.1 Definindo aprendizagem individual 

O tema aprendizagem vem merecendo destaque nos estudos acadêmicos e nas 

organizações, de forma geral. Os ambientes empresariais de alta instabilidade requerem 

profissionais que mobilizem com efetividade seus recursos de competência no desempenho de 

seu trabalho para discussão de idéias, problemas e soluções, incremento de processos de 

trabalho e criação de novos produtos ou estratégias. Há necessidade de pessoas que aprendam 

e saibam aprender (EASTERBY-SMITH ; ARAUJO, 2001). 

Com isso, nas últimas décadas, o tema vem sendo estudado também no campo da 

administração enquanto processo individual, grupal e organizacional. A abordagem deste 

trabalho ficará restrita à perspectiva individual, reconhecendo-se, no entanto, a dificuldade de 

isolar os processos de aprendizagem nas organizações. Conforme explica Antonello (2005), a 

aprendizagem organizacional ocorre apenas a partir da aprendizagem das pessoas, ao 

compartilhar seus conhecimentos umas com as outras. Desse modo, as pessoas como agentes 

de aprendizagem na organização, detectam e analisam erros, falhas ou diagnosticam 

problemas ou oportunidades de melhoria, revêem seus modelos mentais ou as lentes pelas 

quais a situação é usualmente abordada, modificando a compreensão sobre ela e a forma de 

resolvê-la para alcançar os resultados esperados. Na interação com outras pessoas, na prática 

do trabalho, compartilham seus conhecimentos e experiências, os quais são incorporados na 

organização quando houver consenso a respeito das cognições compartilhadas.  

Na literatura da Psicologia sobre aprendizagem no enfoque individual, o conceito está 

relacionado à idéia de “mudanças que ocorrem no comportamento do indivíduo, não 
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resultantes unicamente da maturação, mas de sua interação com o contexto” (ABBAD;  

BORGES-ANDRADE, 2004, p. 238). 

A aprendizagem se inicia no nascimento e se estende ao longo da vida. Trata-se de um 

fenômeno intrínseco ao ser humano e que pressupõe interação com o ambiente, considerando 

os vários papéis desempenhados na vida: na família, na escola, no trabalho e nos grupos de 

amizade e de convivência, em geral. A interação pessoa-ambiente se configura em diferentes 

contextos, cada qual circunscrevendo a pessoa (características, experiências e forma particular 

de atuar) às propriedades temporais da realidade (sócio-político-cultural-econômica). A 

aprendizagem é o elo que possibilita ao indivíduo apreender os conhecimentos do meio, 

transformá-los e rever a si mesmo, pelo enriquecimento de experiências, em processo 

permanente. Está presente em todos os setores da vida das pessoas, possibilitando evolução 

contínua pela revisão dos sucessos e fracassos e pela descoberta de novas formas de atuação 

no mundo. É ela que confere significado às experiências como base para as ações futuras. O 

presente estudo se ocupa da aprendizagem relacionada ao trabalho gerencial nas organizações, 

considerando as influências dos processos de formação profissional vivenciados 

anteriormente (curso de graduação e experiências profissionais na área) e durante o exercício 

das atividades que compõem a posição de gerenciamento.

Aprender significa necessariamente enfrentar uma situação nova ou encará-la de outra 

maneira para atuar diferenciadamente. Significa que, na trajetória da interação da pessoa com 

o ambiente, sob circunstâncias específicas, surge uma necessidade, problema a ser resolvido, 

ou um desafio que a impele a se comportar ou agir diferentemente do usual. Significa, 

sobretudo, operar mudanças, sair da chamada “zona de conforto” e ajustar-se à nova situação, 

lidando com as ambigüidades e contradições até encontrar nova estrutura de suporte às ações, 

ou identidade. Esta é uma situação tipicamente enfrentada por uma pessoa ao assumir novo 

papel, como o gerencial, em uma organização. Exige disposição, determinação e condições 

emocionais para enfrentar situações não usuais no papel tecnico anterior, como por exemplo, 

questionar os modos vigentes do trabalho da equipe, ou precisar lidar com situações de 

exposição  na organização e fora dela com possíveis contraposições ou rejeições de idéias e 

até mesmo situações de fracassos nos resultados.  

Kim (1993) considera que a aprendizagem compreende a noção de aquisição de 

habilidades - know-how - que permitem as realizações, propriamente ditas, e a noção de 

aquisição de conhecimentos - know-why - que possibilitam a compreensão conceitual da 

experiência. Nessa visão, o aprendizado ocorre em dois níveis, o operacional que permite as 

mudanças na forma como se efetua o trabalho, e o conceitual que permite compreender o 
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porquê de se fazer o trabalho. O primeiro produz novas rotinas em substituição às existentes e 

o segundo leva a mudanças estruturais, possibilitando novas visões da realidade. Tal ciclo 

(demonstrado na Figura 8) se efetiva a partir da experiência, da observação e da capacidade 

que o indivíduo tem de refletir e avaliar a situação, gerando novas estruturas de interpretação 

da realidade.

Figura 8- Ciclo de aprendizagem individual de Kim  
Fonte: - Adaptado e traduzido pela autora a partir de Kim (1993, p. 39) 

Kim (1993) delineia a aprendizagem de uma pessoa a partir de situações concretas 

vividas. Com base na observação  do que nelas ocorre, avalia a experiência, consciente ou 

inconcientemente, e constrói o conceito abstrato que fornece respostas adequadas à avaliação, 

embasando sua compreensão a respeito. Desenvolve então, uma estrutura de ação para se 

atingir determinado objetivo. Se comprovada sua eficácia, torna-se rotina, repetida sempre 

que necessária ou sempre que se alinhar ao seu modelo mental. O modelo mental refere-se as 

imagens internas pessoais sobre como as coisas operam no mundo e influenciam sua visão e, 

consequentemente, suas ações. Não necessariamente correspondem à realidade e funcionam 

como códigos ou chaves de um sistema  que condicionam o que se vê, retém, usa e o que se 

apaga da memória em relaçao às experiências.  Na etapa operacional da aprendizagem  

ocorrem mudanças apenas nos procedimentos, na forma de se fazer um trabalho. 

Necessidades, desafios ou motivações podem conduzir à revisão da estrutura usual de “leitura 

da realidade” e possibilitar o desenvolvimento de outra, o que corresponde à etapa conceitual 

de apendizagem do modelo,  em que ocorre o questionamento das ações rotineiras, das 

concepções existentes e conduz a novas estruturas no modelo mental.  
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O ciclo de Kim(1993) é valioso na compreensão da aprendizagem das competências 

gerenciais quando se considera que competência, na concepção de Zarifian (2001), envolve a 

ideia de evento, situações do mundo do trabalho com características diferenciadas entre si e 

que exigem intervenções igualmente distintas. Entende-se que pela aprendizagem operacional 

perpetuam-se modelos ou padrões que servem às rotinas envolvidas nas ativides gerenciais, 

mas é na etapa conceitual que se situa a aprendizagem de competências que atendem as 

necessidades de mudanças ou inovações, requisitos constantes da vida empresarial. 

 A importância da experiência no processo de aprendizagem destacada no modelo de 

Kim(1993) também é apontada por outros autores, como Mumford (2001), para quem a 

aprendizagem é o processo em que se obtém conhecimentos e habilidades, seja por métodos 

planejados, seja pela experiência. Ou como Friedman, Lipshitz e Overmeer (2001, p.757) que 

a situam “como o processo de questionamento, de busca de respostas às falhas, erros, por 

meio do qual as pessoas desenvolvem valores compartilhados e conhecimentos baseados em 

experiências passadas, suas e de outros”. Um dos mais conhecidos, entretanto, pelo conjunto 

de escritos sobre o tema é Kolb (1984) que explica a aprendizagem como o processo que 

ocorre em decorrência da transformação sucessiva de experiências, no ambiente de trabalho e 

na rotina, fora dos limites da educação formal. 

As definições aqui mencionadas refletem haver aceitação quanto ao fato de que o 

resultado da aprendizagem está relacionado à noção de mudança, seja na maneira de se fazer 

as coisas ou nos princípios que definem estas formas atuais de procedimento. Referem-se 

também ao que é incorporado pela aprendizagem (conteúdo) para se efetivarem as mudanças, 

como as habilidades para produzir alguma ação e os conhecimentos que implicam capacidade 

de articular a compreensão conceitual de uma experiência. Abordam também o processo da 

aprendizagem que, segundo Abbad e Borges-Andrade (2004), é descrito a partir dos processos 

mentais de aquisição, manutenção e transferência do conhecimento.  

A partir dessas considerações considera-se aprendizagem, para efeito deste trabalho, o 

processo de incorporação e transferência de novos conhecimentos e habilidades para operar 

transformações necessárias que resolvem os problemas, mostram novas estratégias e fazem as 

pessoas saírem do seu status quo. Diz respeito a mudanças nos processos mentais e atitudes 

que se refletem no comportamento, tornando-as aptas a agirem de maneiras distintas, em 

conformidade às diferentes configurações da realidade e com base em experiências vividas. 

Transposta à noção de competência, a aprendizagem pressupõe mudança de consciência para 

perceber necessidades e oportunidades de aplicação reconfigurada das capacidades possuídas 

(ANTONELLO, 2005). 
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Conforme explica Ruas (2001), o desempenho eficaz (ou o “ser competente”) é 

determinado pela maneira como as pessoas absorvem, processam e reconfiguram saberes, 

conferindo novos significados aos aprendizados anteriores, para mobilizá-los criticamente em 

novas situações. 

4.2  A aprendizagem vista a partir das tradições behaviorista e cognitivista 

Considerada na perspectiva individual, a aprendizagem é um processo psicológico e 

várias abordagens têm sido elaboradas para explicar este fenômeno. Abbad e Borges-Andrade 

(2004) consideram primordialmente importante para a discussão duas das tradições da 

Psicologia relativas ao entendimento das mudanças desencadeadas pela aprendizagem: 

behaviorismo e cognitivismo. 

Uma definição bastante ilustrativa do que se entende como aprendizagem sob o ponto 

de vista da tradição behaviorista é a de Gagné (1974, p.3): “uma modificação na disposição 

ou na capacidade do homem, modificação essa que pode ser retida e que não pode ser 

simplesmente atribuída ao processo de crescimento”. Nessa perspectiva, a aprendizagem se 

concretiza nas mudanças de comportamentos (observáveis e mensuráveis) de uma pessoa 

“como produto da sua interação com o meio” (ABBAD ; BORGES-ANDRADE, 2004, p. 

238). O reforço e a motivação externa (recompensa) são elementos essenciais ao 

desenvolvimento de habilidades predeterminadas em uma pessoa, mantidas por esforços de 

repetição contínua. A teoria behaviorista está mais voltada ao entendimento da mudança de 

comportamentos e habilidades de baixa complexidade, conforme explicam Cheetham e 

Chivers (2001), pouco oferecendo para a explicação da aprendizagem conceitual descrita por 

Kim (1993).  

Em perspectiva diversa, coloca-se a tradição cognitivista. Nela, pressupõe-se também 

a interação do indivíduo com o meio, mas o foco da aprendizagem está no que ocorre entre a 

emissão de estímulos (contexto) e a emissão de respostas (pessoa), ou seja, está nos processos 

mentais do indivíduo responsáveis pela aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes – 

CHAs (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2004). 

Como explicam Abbad e Borges-Andrade (2004), no behaviorismo, a aprendizagem é 

um processo de mudança de comportamento e, no cognitivismo, é um processo que resulta em 
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mudança de comportamento. Se no behaviorismo o resultado da aprendizagem é um 

comportamento alterado ou novo, por força de estímulos do ambiente, na visão cognitivista, a 

aprendizagem é compreendida como mudanças na estrutura cognitiva a partir da assimilação 

de novas informações que poderão se manifestar em mudanças de comportamento (STEIL, 

2002).

Mas o aspecto que se deve ressaltar com maior ênfase por sua interação com a noção 

de competência individual/ gerencial, foco deste estudo, é o processo de aprendizagem pela 

tradição cognitivista não só focalizar “a forma como as pessoas absorvem informações do 

ambiente e as ordenam mentalmente, mas também como as aplicam nas atividades cotidianas” 

(CHEETHAM ; CHIVERS, 2001, p. 251).

Famoso representante desta tradição, Bruner (1965, apud Merriam e Caffarella, 1999, 

p. 255) aponta a seqüência de transformações ou processo cognitivo que envolve a ação de 

aprender: “(a) aquisição de novas informações...; (b) transformação, ou o processo de 

manipulação do conhecimento para recolocá-lo em novas tarefas; e (c) avaliação da 

adequação da transformação realizada do conhecimento à [nova] questão” (nossa tradução).  

Comentando o processo cognitivo, Abbad e Borges-Andrade (2004) destacam a 

importância da transferência (chamada por Bruner de avaliação da adequação). É por meio 

dela que as capacidades adquiridas, CHAs, são transpostas a novas situações por processos de 

transferência lateral ou vertical, conforme o grau de similaridade da nova situação com as 

experiências anteriores. Na lateral, a situação de aplicação é relativamente semelhante àquela 

em que o conteúdo foi absorvido. A aprendizagem, neste caso, corresponde a uma 

generalização de capacidades para situações de complexidade equivalente. A aprendizagem 

ocorrida por transferência vertical é aquela em que se verifica a incorporação de capacidades 

mais complexas a partir das mais simples.  

A aprendizagem representada na transferência lateral ou vertical só será efetivada se 

houver a avaliação das possibilidades de reaplicação do aprendido por parte do indivíduo, 

conforme ressaltou Bruner (1965, apud Merriam e Caffarella, 1999). Esta idéia remete à 

noção de aprendizagem operacional e conceitual de Kim (1993). Fazendo-se um paralelo, a 

transferência lateral pode ter o mesmo significado da aprendizagem operacional que 

compreende alterações nas formas usuais de fazer as coisas. Já a transferência vertical, na 

linha comparativa, corresponderia à aprendizagem conceitual, a qual pressupõe mudanças nos 

princípios orientadores das ações compreendidos nos modelos mentais.  

Para o cognitivismo, o papel do aprendiz não se restringe a reações frente aos 

estímulos externos, a idéia básica do behaviorismo. Considera que as informações do 
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ambiente são absorvidas pela pessoa e configuradas nos seus processos mentais, sendo 

processadas e armazenadas para novas utilizações. Trata-se assim, de um processo 

acumulativo e permanente em que o aprendiz atribui significado às informações captadas, 

estabelecendo relações com as já existentes.  

Tanto nas situações formais de aprendizagem, como nas informais, é fundamental a 

noção de que aprendizes percebem e apreendem seletivamente os aspectos do contexto, o que 

significa atentar que um problema pode ser captado sob diferentes ângulos. Logo, as 

diferenças entre estilos e preferências dos aprendizes determinam diferentes patamares de 

aprendizagem. A avaliação da adequação da transferência do aprendido a novas situações é 

recebida pelo aprendiz por retornos positivos e negativos do contexto. 

São várias as vertentes abarcadas pelo cognitivismo. Bastos (2004) destaca três delas: 

as arquiteturas conexionistas, os avanços das neurociências e as perspectivas construtivistas, 

conforme pode ser visto no Quadro 3.  

Quadro 3 - Vertentes do cognitivismo 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Bastos (2004) e Cheetham e Chivers (2005) 

Assumindo a terminologia de Bastos, será examinada na próxima seção a “vertente 

construtivista” que será adotada neste trabalho, dado que seus princípios contribuem 

significativamente ao aprofundamento da noção de competências e do seu aprendizado.  
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4.3 A perspectiva construtivista da aprendizagem 

As idéias do construtivismo foram desenvolvidas com base na premissa de que a 

mente humana é responsável pela construção do mundo. Há duas visões principais na 

compreensão do construtivismo: a psicológica e a social.  

A perspectiva psicológica ancora-se historicamente em Piaget, cuja “Epistemologia 

Genética” estabelece que o conhecimento é gerado através da interação do homem com seu 

meio, a partir de suas estruturas cognitivas (MERRIAM ; CAFFARELLA, 1999). A relação 

permanente entre homem e ambiente conduz à evolução constante da inteligência humana, 

que ocorre, segundo os estudos de Piaget, em fases sucessivas, como resultado da contínua 

reconfiguração das experiências anteriores. Entende-se assim, que o homem não nasce 

inteligente, e não é passivo às influências do meio, pois responde aos estímulos externos 

agindo sobre eles para construir e organizar o seu próprio conhecimento, de forma cada vez 

mais elaborada (KOLB, 1984). 

Becker (2001, p. 72) sintetiza a concepção central do construtivismo, expressando 

claramente as idéias de Piaget:  

A idéia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente, o 
conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado – é sempre 
um leque de possibilidades que podem ou não ser realizadas. É constituído pela 
interação do indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com 
o mundo das relações sociais, e se constitui por força da ação, e não por qualquer 
dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio. 

Na perspectiva psicológica do construtivismo, o aprendizado tem característica 

idiossincrática, ou seja, cada aprendiz constrói os conhecimentos com base naqueles já 

possuídos, conferindo um significado próprio ao seu desenvolvimento. No meio social o 

indivíduo tem a oportunidade de compartilhar e validar a visão “descoberta” acerca de um 

fenômeno e suas relações com outros (RICHARDSON, 2003). As capacidades adquiridas por 

um profissional, por exemplo, são compartilhadas com outros profissionais, à medida que são 

empregadas no trabalho, em situações diversificadas, dando-lhe condições de perceber seus 

erros e acertos e aferir sua eficácia na resolução de problemas ou no enfrentamento de 

desafios.

Para Cheetham e Chivers (2001), a ênfase da aprendizagem construtivista também é 

individual. A construção de conhecimento é um processo particular e cada aprendiz descobre 
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sua própria forma de apreensão do mundo, elaborando e testando suas hipóteses, baseado no 

que vê e ouve ao seu redor. Contudo, não deixam de apontar críticas de diversos autores sobre 

o fato de que esta abordagem deposita muita expectativa no aprendiz, pressupondo que todas 

as descobertas da aprendizagem tenham que partir dele, quando, na verdade, muitos 

conhecimentos já estão disponíveis, plenamente compartilháveis nesta era globalizada e 

informatizada.  

Por sua vez, a perspectiva social do construtivismo na aprendizagem centra-se na 

influência que os fatores políticos e sociais em geral, como o poder, a economia, as crenças 

religiosas, as ideologias e os valores culturais exercem na forma pela qual grupos de 

indivíduos compreendem o mundo e constroem os conhecimentos. As duas abordagens 

partem do princípio básico de que o significado do conhecimento é ativamente construído na 

mente humana. Entretanto, o foco do construtivismo social está relacionado na explicação de 

como o desenvolvimento do conhecimento formal na mente tem sido criado e determinado 

pelas forças político-econômico-sociais. Já o construtivismo psicológico foca as formas pelas 

quais o significado é criado na mente humana e a partir daí, como as contribuições individuais 

negociadas no grupo social criam um conjunto compartilhado e certificado por este grupo.  

Não obstante as discussões sobre as perspectivas individual ou social do 

construtivismo, há um aspecto comum em sua aplicação na aprendizagem: o de que o 

aprendiz é autor do seu conhecimento que é construído a partir das suas experiências. Este 

ponto central é reforçado por Merriam e Caffarella (1999, p. 261) quando se referem à 

aprendizagem como “o processo de construção de significados. É como as pessoas dão 

sentido às suas experiências”. Nesta ótica tem-se como princípio básico o fato de que o 

aprendiz é ativo na sua relação com o meio para apreensão e compreensão do mundo, e é 

também o responsável pela direção e significado do aprendido.  

Assim, o processo de aprendizagem deve ocorrer a partir de experiências concretas do 

aprendiz e relacionado ao contexto de aplicação do que será aprendido. Deve, 

primordialmente, propiciar o desenvolvimento do que Abbad e Borges-Andrade (2004) 

denominam de metacognição, conceito este que, repassado ao ambiente de trabalho, pode ser 

entendido como o desenvolvimento da consciência do estágio da aprendizagem profissional e 

monitoramento do que deve ainda ser efetivamente adquirido. 

Este estudo adotará a abordagem psicológica do construtivismo da aprendizagem por 

entendê-la entrelaçada à noção de competência, aqui considerada como algo que apenas se 

consolida na ação, a partir da mobilização de capacidades já existentes, para obtenção de 

resultados. A mobilização não significa simples aplicação, mas processo de construção e 
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reconstrução permanente dos conhecimentos e habilidades adquiridos em experiências 

anteriores. Não se refere à aplicação de teorias ou de elementos de teorias elaborados em 

outro contexto. A passagem do saber à ação é uma reconstrução.  

Os princípios da aprendizagem construtivista embasam algumas abordagens 

específicas para explicar como ocorre o processo de  aprendizagem de adultos, dentre eles, a 

andragogia e a aprendizagem pela experiência. 

4.4  A aprendizagem dos indivíduos adultos 

As atuais características do trabalho nas organizações exigem que a aprendizagem seja 

um processo contínuo e permanente e, ao contrário do que ocorria em tempos anteriores, 

estende-se para a vida adulta. Na literatura especializada da área, encontram-se posições que 

diferenciam a aprendizagem de adultos daquela direcionada a crianças e adolescentes. 

Considera-se que adultos possuem uma porção de conhecimentos relevantemente superior à 

das crianças e por isso, é natural que o processo cognitivo para construção e reorganização de 

conhecimentos seja muito mais complexo (MERRIAM e CAFFARELLA 1999).  

Há autores cujos esforços fluíram especificamente para este campo de estudos. É o 

caso de Knowles que, na década de 70, apresentou a abordagem denominada andragogia, “a

arte de ajudar adultos a aprenderem” (KNOWLES, 1990). Fundamentalmente, a andragogia 

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 resolução de problemas.  

Cita-se também Mezirow, cujos trabalhos na década de 90 sobre aprendizagem de 

adultos aprofundaram as características subjetivas desse processo. Segundo a concepção deste 

autor, baseada na perspectiva construtivista, a aprendizagem parte de estruturas de referência 

individuais, resultantes da assimilação cultural que definem suas posições (pontos de vista e 

maneiras sistemáticas de análise das situações). Por estas estruturas os adultos avaliam as 

novas experiências num processo de reflexão (acerca dos próprios princípios), comunicação 

(compartilhamento das idéias e argumentação de suas posições) e ação (tomada de decisão e 

possível mudança de comportamento). A aprendizagem ocorre, seja pela expansão ou criação 
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de novos significados às estruturas de referência, seja pela transformação de tais estruturas de 

acordo com o contexto social (MEZIROW, 1997). 

Por outra visão, Brookfield (1995), de certa forma, se contrapõe à idéia do exame da 

aprendizagem na perspectiva da idade cronológica, pois a considera como processo contínuo 

na vida: desde a família, escola, passando pela faculdade, local de trabalho e estendendo-se à 

terceira idade. Desta forma, ressalta que um diferencial mais expressivo pode ser obtido ao 

examiná-la a partir de variáveis culturais, étnicas, políticas e éticas. 

Independentemente da posição, parece haver convergência no trabalho dos diversos 

autores quanto à incorporação da noção central do construtivismo: a experiência e seu papel 

na aprendizagem de adultos/gerencial, concebida como contínua reorganização e reconstrução 

da experiência (ELKJAER, 2001). Na literatura especializada há diversos estudos sobre o 

papel da experiência na aprendizagem de adultos, alguns dos quais serão discutidos mais à 

frente.

Na trajetória da vida, ao desempenhar diferentes papéis, os adultos deparam-se com 

vários problemas, dificuldades a serem vencidas, situações em que precisam dar respostas 

inéditas, como é o caso em que profissionais assumem posições gerenciais nas organizações. 

A partir dos questionamentos, refletem sobre tais situações lançando mão das experiências já 

vivenciadas, estabelecem conexões entre as formas de agir anteriores e as intenções e 

necessidades presentes e definem nova forma de agir. É o aprender com base na experiência 

(ELKJAER, 2001).

Considerando ser este um dos conceitos que embasam a compreensão dos dados da 

presente pesquisa, busca-se aprofundá-lo na próxima seção. 

4.4.1 A aprendizagem experiencial de Kolb 

Como discutido por Kim (1993), assim como por Friedman, Lipshitz e Overmeer 

(2001) e por  Elkjaer (2001), entre outros autores, a aprendizagem baseada na experiência se 

origina na ação e se concretiza numa mudança possibilitada pela reflexão. Embora ocorra na 

interação social, a aprendizagem é individual e se efetiva a partir da reorganização e 

reconstrução da sua experiência em cada situação enfrentada. É de se esperar então, que haja 
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diversidades no processo de aprendizagem das pessoas, mesmo entre as que convivem num 

mesmo contexto.  

Conseqüentemente, ao se pretender neste trabalho identificar e analisar os processos 

envolvidos na aprendizagem de competências gerenciais de pessoas com diferentes formações 

profissionais, considera-se fundamental examiná-la do ponto de vista das experiências dos 

gestores, especialmente daquelas originadas nas etapas de formação e de desempenho 

profissional, as quais podem determinar diferentes formas de apropriação e reconstrução da 

realidade.  

A aprendizagem pela experiência alcançou proeminência com os trabalhos de 

Mezirow, Freire e Gregorc nos anos 80, mas sua ampla disseminação é imputada a Kolb 

(1984), cujos estudos têm as origens vinculadas a John Dewey, Kurt Lewin e Jean Piaget, e 

integra as duas tradições teóricas da aprendizagem: o comportamentalismo e o cognitivismo. 

O embasamento da psicologia social de Lewin (Figura 9) se reflete no modelo de Kolb quanto 

ao papel da experimentação como ponto de partida do processo de aprendizagem que evolui 

em direção ao alcance de objetivos, sempre apoiado em feedback sobre a ação (KOLB, 1984).

Figura 9- Modelo de aprendizagem de Lewin 
Fonte: - Adaptado e traduzido pela autora a partir de Kolb (1984, p.21)  

Da filosofia educacional de John Dewey, Kolb (1984) absorveu o conceito do 

pragmatismo, uma noção que postula a inter-relação entre teoria e prática como processo 

dialético permanente, integrando experiência e conceito, observação e ação. A aprendizagem 
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na visão de Dewey (Figura 10) corresponde à contínua reorganização e reconstrução da 

experiência voltada à solução de problemas. 

Figura 10 – Modelo de aprendizagem experiencial de Dewey 
Fonte: Adaptado e traduzido pela autora a partir de Kolb (1984, p.23)  

Da psicologia do desenvolvimento de Piaget, Kolb (1984) ressalta como chave do 

processo de aprendizagem a mudança das estruturas cognitivas de uma pessoa, a partir dos 

processos contínuos e dialéticos de assimilação (integração) das experiências às estruturas 

conceituais envolvidas nos modelos mentais e acomodação de conceitos existentes às 

experiências. As fases do desenvolvimento cognitivo de Piaget e os tipos de aprendizagem 

podem ser observados na Figura 11. 

Figura 11 - Modelo de Piaget para aprendizagem e desenvolvimento cognitivo
Fonte: Adaptado e traduzido pela autora a partir de Kolb (1984, p.25)  
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Para Kolb (1984), a aprendizagem é o processo de criar conhecimento, por meio da 

transformação da experiência num processo contínuo. Esta visão caracteriza a transformação 

da experiência em dois enfoques: no primeiro, é subjetiva e pessoal e no outro, é objetiva e 

ambiental. O conhecimento é decorrente da transação entre conhecimento social e 

conhecimento pessoal e a aprendizagem advém da troca entre as experiências objetivas e 

subjetivas. 

Para representar este processo, Kolb (1997, p.322) propõe um modelo que fornece 

“uma descrição simples do ciclo de aprendizagem – como a experiência se traduz em 

conceitos, os quais, por sua vez, são usados como guias na escolha de novas experiências”. De 

forma semelhante a Kim (1993), como pode ser visto a seguir, a Figura 12 mostra os quatro 

ciclos do modelo de aprendizagem vivencial de Kolb (1997). De acordo com ele, a 

experiência concreta é a base para a observação e reflexão. As observações são assimiladas 

em um modelo mental, em que novas implicações para a ação podem ser deduzidas. Tais 

implicações serão a base para a ação de criar novas experiências (KOLB, 1984). 

Figura 12 - Modelo de aprendizagem vivencial de Kolb
Fonte: Adaptado e traduzido pela autora a partir de Kolb (1997, p.323, 332) 

O ciclo pode se iniciar em qualquer dos quatro pontos. Mas, frequëntemente, se inicia 

com a execução de uma ação por uma pessoa. Na sequência , as pessoas observam e refletem 
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sobre os efeitos desta ação, considerando se seriam os mesmos, caso a ação fosse repetida nas 

mesmas circunstâncias. No terceiro momento,  valendo-se da habilidade de conceituação 

abstrata, os indivíduos criam conceitos que possibilitam o amálgama de suas observações para 

transformá-las em teorias sólidas do ponto de vista lógico, identificam os princípios que 

regem a ação, possibilitando a generalização da aprendizagem para diferentes situações. Na 

última etapa, com base neste princípio geral criado, há a aplicação dos conceitos em novas 

ações e novas circunstâncias (tomada de decisões e resolução de problemas) dentro da faixa 

de generalização efetuada (KOLB, 1997). 

A aprendizagem será tanto mais eficiente quanto mais integração houver entre as 

várias formas ou tendências de utilização das habilidades de caráter mais teórico ou prático da 

aprendizagem, as quais são denominadas por Kolb de estilos de aprendizagem . Os estilos 

incluem habilidades diferentes que vão, em uma primeira dimensão, da experiência concreta 

de eventos, de um lado, à conceituação abstrata, do outro. Numa segunda dimensão abrange a 

experimentação ativa e a experimentação reflexiva (KOLB,1997). 

De acordo com Kolb (1984) as características principais da aprendizagem experiencial 

são:

A aprendizagem é um processo e não resultado. Partindo da experiência concreta 

(sentir), o aprendiz faz observações e reflexões que o habilita a formar conceitos abstratos e 

generalizações para reutilização da teoria na prática (fazer). A aprendizagem é assim, um 

processo em que os conceitos são derivados da experiência e por ela, continuamente 

revisados.

A aprendizagem é um processo contínuo fundamentado na experiência. Cada 

experiência vivida é resultado de experiências anteriores e modifica a qualidade das que se 

sucederão num fluxo contínuo. 

O processo de aprendizagem requer a resolução de conflitos entre modos de adaptação 

ao mundo dialeticamente opostos. A aprendizagem efetiva envolve quatro tipos diferentes 

de habilidades: a experiência concreta (EC) que se refere à capacidade do indivíduo de se 

envolver de forma completa, aberta e imparcialmente a novas experiências; a observação 

reflexiva (OR) que possibilita refletir sobre estas experiências e observá-las de diferentes 

dimensões; a conceituação abstrata (CA), pela qual os indivíduos criam conceitos que 

possibilitam o amálgama de suas observações para transformá-las em teorias sólidas do 

ponto de vista lógico e a experimentação ativa (EA) pela qual os indivíduos aplicam estas 

teorias para tomar decisões e resolver problemas (KOLB, 1984). 
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O processo de aprendizagem experiencial implica a existência permanente de conflito e 

tensão  na interação entre o indivíduo e o ambiente, representados por Kolb (1997) no ciclo 

da experiência concreta, observação e reflexão que permitem as revisões conceituais para 

novas ações. Assim, pode-se concluir que a aprendizagem é um processo em que novos 

conhecimentos e atitudes são adquiridos pelo confronto entre os quatro tipos de habilidades 

que permitem a resolução de problemas.  

A aprendizagem é um processo holístico de adaptação ao mundo. Ainda de acordo com 

Kolb (1984), a aprendizagem envolve múltiplas funções do organismo como um todo: 

pensar, sentir, perceber e agir, significando um processo de adaptação humana ao ambiente 

físico e social. 

A aprendizagem envolve transações entre a pessoa e ambiente. As situações de 

aprendizagem na visão da teoria da aprendizagem vivencial encerram dois tipos de 

significados para a transformação da experiência: um em que ela é subjetiva e pessoal  e no 

outro, é objetiva e ambiental. 

A aprendizagem é o processo de criar conhecimento - resulta da transação entre 

conhecimento social e pessoal, ou de outra forma, é a aprendizagem advinda da troca entre 

as experiências objetivas e subjetivas.

Resumindo, o ponto central da aprendizagem descrita por Kolb está na sua conexão 

com as experiências de aprendizagem do adulto advindas de situações anteriores e 

impulsionadoras das subseqüentes (MERRIAM; CAFFARELLA, 1999). Seu papel adquire 

significado especial nas concepções atuais da educação, segundo as quais, parte-se do 

princípio de que a aprendizagem é um processo permanente na vida de uma pessoa, pelo qual 

ela se revê continuamente e se desenvolve. 

Canário (2001) enriquece ainda mais a relação entre aprendizagem e experiência, ao 

explicar a primeira não como um acúmulo de experiências, mas como ruptura com as 

anteriores e, por conseguinte, com as formas usuais de pensar e agir. Por esta idéia é possível 

visualizar na aprendizagem experiencial a premissa fundamental do construtivismo,  pela qual 

se entende que o indivíduo é agente ativo do seu conhecimento, constrói novos significados 

de suas experiências e vivências nos diferentes contextos e define seu próprio sentido e 

representação da realidade.
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4.4.2  Aprendizagem formal e informal 

A tradição teórica de aprendizagem cognitivista, transposta à aprendizagem de 

adultos, contribui para o esclarecimento de como ocorre a apropriação contínua e geração de 

novos conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitam o desempenho gerencial 

diferenciado.  Pela abordagem construtivista, como reconhece Richardson (2003), este 

processo é variável entre as pessoas já que a percepção da realidade é subjetiva e parte de 

diferentes experiências anteriores para construir e reconstruir capacidades.  

No contexto do trabalho, de acordo com Straka (2004), as experiências de 

aprendizagem profissional e gerencial podem sobrevir de práticas formais e informais (ou não 

formais, conforme a denominação adotada pelos autores estudiosos do tema). 

As concepções tradicionais descrevem a aprendizagem dissociada de qualquer outra 

atividade. De acordo com tais posições aprende-se em um período determinado da vida e em 

situações determinadas, tais como ao se assistir às aulas na escola, ou vídeos instrucionais ou 

ao se ler livros. Entretanto, muito do que distingue um profissional ou gerente competente é 

obtido no dia-a-dia, seja no trabalho ou por outras atividades do cotidiano das pessoas. Por se 

verificar que as práticas formais são importantes fontes de aprendizagem, mas que não se 

efetivam necessariamente em competências (RUAS, 2001), a aprendizagem não formal ou 

informal vem recebendo crescente atenção, principalmente por sua relação com a 

aprendizagem permanente, uma característica da aprendizagem de adultos e de competências.  

Straka (2004) refere-se à origem dos termos informal e não formal na área da 

educação associados aos movimentos de modernização e democratização social do pós-

guerra. A educação não formal representava a possibilidade de mais flexibilidade e custos 

reduzidos. Fluindo na história, na década de 70, a noção de “não formalidade” esteve 

relacionada aos movimentos políticos e sociais de conscientização e emancipação da 

população marginalizada, já que propiciava ao individuo assumir o controle de sua 

aprendizagem e por ela transformar as condições vigentes. Nos anos 80, na Inglaterra, ocorre 

a “formalização da educação não formal” com a introdução do sistema “National Vocacional 

Qualification” (NVQ), proporcionando a incorporação de critérios essencialmente acadêmicos 

na avaliação e reconhecimento oficial de competências adquiridas, independentemente do 

meio de aprendizagem utilizado. Posteriormente, adentrando os anos 90, a não formalidade da 

aprendizagem ocupa os espaços dos movimentos de desenvolvimento de minorias feministas, 
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ambientais e étnico-culturais, promovidos por organizações não governamentais. Na virada do 

século Straka (2004) identifica a conexão da não formalidade da aprendizagem com a noção 

de aprendizagem permanente, difundida na Europa por políticas incrementadoras de coesão, 

competitividade e melhoria da empregabilidade. Esta última tendência foi confirmada por 

Malcom, Hodkinson e Colley  (2003) que detectaram, em uma pesquisa de literatura, o 

emprego dos termos informal e não formal associados ao reconhecimento de sua importância 

para o incremento da produtividade e inclusão social. 

Semelhantemente, Straka (2004) depreende de seus estudos que a natureza da 

formalidade e não formalidade pode ser conectada tanto à aprendizagem de adultos 

direcionada aos esforços individuais de autodesenvolvimento profissional, quanto às políticas 

educacionais e destinadas à otimização de competências. No entanto, os atributos que definem 

o enquadramento do tipo de aprendizagem em certa modalidade são heterogêneos. Até mesmo 

a denominação é variada: formal e informal, não formal, incidental, natural e induzida. Nem 

sempre as definições encontradas na literatura sobre o tema são convergentes e estabelecem a 

abrangência de cada uma com clareza, descrevendo-as em paradigmas distintos 

(ANTONELLO, 2004).

Qualquer tentativa de caracterização dos tipos de aprendizagem não pode prescindir de 

Marsick e Watkins (1997, 2001), expoentes no campo. De acordo com elas, a aprendizagem 

formal se refere a atividades oferecidas institucionalmente. É estruturada e considerada pelas 

autoras como treinamento e educação. Abbad e Borges-Andrade (2004) a nomeiam de 

aprendizagem induzida, atribuindo-lhe, no entanto, o mesmo significado. À luz da tradição 

cognitiva da aprendizagem, para eles, a aprendizagem formal oferece condições de otimizar 

os processos de aquisição, retenção e generalização dos comportamentos, habilidades e 

atitudes - CHAs. A figura do professor ou instrutor coordenando o processo é atributo comum 

deste tipo, que pode ocorrer por cursos ministrados nas instituições de ensino em diferentes 

níveis, em seminários e cursos oferecidos pelas organizações e em programas formais de 

auto-estudo.

Em contraste à aprendizagem formal, Marsick e Watkins (1997) exploram os 

conceitos de aprendizagem informal e incidental. A aprendizagem informal, para tais 

autoras, é predominantemente experiencial e decorre da atividade no trabalho. Pode também 

ser verificada em instituições, mas não é altamente estruturada ou baseada em sala de aula e 

tem intencionalidade por parte do aprendiz. A aprendizagem incidental é por elas 

considerada produto secundário de alguma outra atividade. Sua característica marcante é a 

não intencionalidade, não há consciência dela por parte do aprendiz.
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A diversidade de interpretações sobre as formas de aprendizagem e seus limites é 

ponto de debate na literatura, gerando posicionamentos contra ou a favor de uma das 

modalidades. Conforme ressaltam Malcom, Hodkinson e Colley (2003), a fragmentação 

conceitual pode induzir erroneamente a se considerar a superioridade de uma em relação à 

outra. Por isso, defendem a não existência de separação conceitual entre os dois tipos de 

aprendizagem.

Como salienta Antonello (2004, p.1) “há elementos significativos de aprendizagem 

formal em situações informais e elementos de informalidade em situações formais; os dois 

estão indissoluvelmente inter-relacionados”. Não significa, entretanto, que não haja diferenças 

entre aprendizagem no trabalho e nas instituições de ensino. A caracterização e o inter–

relacionamento devem ser feitos criteriosamente em relação ao contexto onde ocorre. 

As considerações de Antonello (2004) bem ressaltam que a efetividade do processo de 

aprendizagem dependerá não da adoção de uma ou outra forma, mas da efetividade da inter-

relação estabelecida entre os atributos em cada situação. Por tais argumentos, no escopo deste 

trabalho será considerada a noção integrada de formalidade e não formalidade na 

aprendizagem de competências gerenciais.  
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5 COMPETÊNCIAS E APRENDIZAGEM GERENCIAL 

No Quadro 4, foram sintetizados os principais aspectos diferenciadores das 

abordagens apresentadas na seção 3 sobre competências. Eles condensam a heterogeneidade 

conceitual existente. Se por um lado a multiciplidade de visões revela os vários caminhos para 

a compreensão do fenômeno, por outro, conforme assinalam Cheetham e Chivers (2005) cada 

uma ilumina aspectos particulares do tema competência, algumas vezes em detrimento de 

outros aspectos igualmente importantes. Sobretudo, a heterogeneidade não implica que uma 

abordagem ou definição seja mais correta do que as outras (RUAS, 2003). 

Quadro 4 - As abordagens americana e européia para competência 

Fonte: Organizado pela autora a partir de Garavan e McGuire ( 2001, p.147-150) , Stuart e Lindsay 
(1997, p.27), Bitencourt (2001, p.33) 

De forma geral, a escola americana apresenta definições de competências relacionadas 

ao indivíduo, aos seus conhecimentos e habilidades para executar um trabalho específico ou 

desempenhar um papel. Competência, nessa linha, caracteriza-se como a capacidade para 

desempenhar alguma coisa. Subentende a acumulação de repertório ou estoque de 
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conhecimentos que podem ser aplicados indistintamente nas várias situações com as quais se 

depara um indivíduo. 

Já a abordagem européia e a dos autores nacionais definem competência em termos 

abrangentes, reportando-se não só às características dos indivíduos, mas também à área de 

trabalho na qual a pessoa é competente, ou seja, considera o desempenho em certa área 

ocupacional. A competência, nessa abordagem está relacionada à ação, pressupondo a 

mobilização e transposição de conhecimentos, habilidades e atitudes às ações para se atingir 

resultados esperados no trabalho.

A realidade organizacional brasileira, nela considerada a empresa em que atuam os 

gerentes pesquisados neste estudo, “é marcada pela sobreposição de muitas concepções 

relacionadas” (Ruas, 2005, p. 41).Verificam-se influências do modelo americano, definindo as 

características diferenciadoras para efeitos da gestão de pessoas e de desenvolvimento 

gerencial, em particular. Não é incomum também iniciativas de definição de padrões de 

desempenho por áreas, embora a dinâmica atual dos negócios requeira equipes em que se 

vislumbre a complementaridade de competências e não a homogeneidade.  

Entende-se por isso, que a competência considerada na perspectiva integradora das 

duas linhas, defendida por autores brasileiros sob a influência marcante da linha francesa (tais 

como , Fleury e Fleury , Dutra e Ruas), e de certa forma, por alguns autores da linha inglesa 

(como Cheetham e Chevers e Eraut) é apropriada para nortear a  pesquisa aqui descrita, pois  

pressupõe mais do que a posse  de conhecimentos, habilidades e atitudes- CHAs- para se 

atingir resultados no trabalho. Pressupõe sua mobilização e aplicação de acordo com as 

circunstâncias variadas dos negócios. Não se trata de lançar mão e aplicar o que deu certo em 

situações anteriores, como é caso da perspectiva americana em que se identificam as listas de 

características que devem ser exibidas pelas pessoas. 

As definições da perspectiva européia e nacional incorporam a natureza dinâmica da 

competência, em constante aprendizagem e evolução, tendo em vista o contexto com seus 

diferentes desafios e complexidade, e o próprio indivíduo, cujas experiências, grau de 

maturidade profissional também se modificam no decorrer das experiências.  

Nas três abordagens, o exame do significado de competências se associa às noções de 

aprendizagem e mudanças. Na tradição behaviorista da aprendizagem, pode-se considerar a 

noção de competência relacionada à expressão clara de condutas e práticas observáveis. A 

aprendizagem das competências se traduz na incorporação de atributos e comportamentos que 

garantem o desempenho superior preconizado pela linha americana. A ênfase está no “saber” 

e não no processo pelo qual as competências são aprendidas. 
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A discussão da aprendizagem das competências individuais nas organizações pela 

abordagem européia se enraíza mais fortemente na perspectiva cognitivista e construtivista, 

sem menosprezar, porém, as mudanças comportamentais observáveis que se verificam no 

comportamento das pessoas (FLEURY; FLEURY, 2004). Quando se considera, por exemplo, 

as noções de Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), admite-se que a competência está vinculada 

à idéia de situações não rotineiras, aos imprevistos dos eventos da vida profissional. Por isso, 

conhecimentos (saberes) e habilidades (saber-fazer) já desenvolvidos por uma pessoa não são 

simplesmente transpostos às novas situações.  

Pelos processos cognitivos do indivíduo tais recursos são mobilizados, na 

recombinação inédita para alcançar resultados ou resolver problemas nas circunstâncias que 

emergem. Nesse caso, a aprendizagem é um processo orientado para o resultado e propicia a 

aprendizagem contínua dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à resolução de 

problemas, às inovações, conforme fica explicitado na definição de Zarifian (2001, p.72): “A 

competência é um entendimento prático de situações que se apóia em conhecimentos 

adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das situações”. Os 

recursos de competência estão sempre se renovando porque as circunstâncias são mutáveis. 

A estrutura dinâmica das competências se completa na perspectiva construtivista da 

aprendizagem quando se considera que, ao se defrontar com situações desconhecidas ou 

desafiadoras, o indivíduo reorganiza seu pensamento num nível mais elevado do que o 

previamente atingido, gerando um crescimento indefinido dos “saberes”, no plano 

quantitativo e no plano qualitativo (RAMOS, 2001). Trata-se do processo de construção e 

reconstrução permanente dos conhecimentos e habilidades, mais do que a mera repetição do 

já deu certo no passado, em outras circunstâncias. A competência então, não se trata de algo 

concluído, pelo contrário, pressupõe a construção e o profissional é um produtor de 

experiências (LE BOTERF, 2003). 

Nesse enfoque, a visão de processo de aprendizagem e desenvolvimento de 

competências sobrepõe-se a abordagem de resultados. É na ação que o indivíduo absorve 

novos saberes e aprimora seu saber-fazer em nova situação, de acordo com a representação 

que faz, ele seleciona os recursos, organiza-os e os conecta diferentemente. O gerente 

competente é o que enfrenta cada problema ou desafio com estratégia diferente e não 

simplesmente repete as soluções anteriormente adotadas. Como explica Antonello (2006 b), a 

competência adquire significado nas práticas organizacionais e, portanto, sua aprendizagem 

vincula-se ao enriquecimento de experiências e vivências ao longo da carreira profissional de 

uma pessoa. 
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As características atuais do mundo dos negócios exigem de seus gerentes intervenções 

pontuais e ágeis. Planejamentos de longo prazo são inócuos, mas é eficaz e oportuna a 

estratégia de investimento permanente no desenvolvimento das equipes e do corpo gerencial 

para enfrentar os desafios. Em relação à aprendizagem gerencial há um descompasso entre a 

teoria oferecida nos processos de formação e a aplicação dos saberes na prática do trabalho 

(RUAS, 2001).A noção de competências surge então, como uma noção capaz de promover o 

encontro entre a teoria e a prática e a aprendizagem. No plano do trabalho substituiu o 

conceito de qualificação e no plano da educação, deslocou o eixo do ensino centrado em 

saberes disciplinares para um ensino definido pela produção de competências verificáveis em 

situações concretas e específicas. Essas competências são definidas em relação aos processos 

de trabalho que os sujeitos deverão ser capazes de compreender e dominar (RAMOS, 2001). 

Pelo behaviorismo, primeira abordagem analítica da aprendizagem, pode-se considerar 

que o uso da noção de competência relaciona-se à necessidade de se expressarem claramente 

condutas e práticas observáveis. As competências se traduzem assim, na identificação dos 

atributos e comportamentos que garantem o desempenho superior. 

Sob este enfoque, o comportamento não se distingue do processo pelo qual é 

incorporado, confundindo-se com o próprio domínio do saber que o estrutura. Os principais 

problemas da vinculação dessas teorias à aprendizagem de competências podem ser assim 

resumidos: a) reduzem os comportamentos humanos às suas aparências observáveis; b) 

reduzem a natureza do conhecimento ao próprio comportamento; c) consideram a atividade 

humana como uma justaposição de comportamentos elementares cuja aquisição obedeceria a 

um processo cumulativo; d) não coloca ênfase sobre os processos de aprendizagem, que estão 

subjacentes aos comportamentos e desempenhos (RAMOS, 2001). 

A tradição cognitivista, por outro ângulo, centra sua atenção na forma como as pessoas 

absorvem informações do ambiente para organizá-las mentalmente e aplicá-las posteriormente 

nas atividades cotidianas (CAMPOS, 1997). 

Essa idéia se alinha à preocupação emergente da aprendizagem de adultos que buscam a 

continuidade da aprendizagem em função das exigências do mundo atual dos negócios. Neste 

caso, a aprendizagem é um processo orientado para as finalidades, mas produz as capacitações 

necessárias ao exercício das atividades sociais e profissionais. Em outras palavras, o processo 

cognitivo incumbe-se de organizar e mobilizar os recursos de competência (CHA’s) que 

possibilitam ao aprendiz intervenções na realidade (resolução de problemas, inovações) que 

referendadas pelo meio, incorporam-se em seu ser.  
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De acordo com Ramos (2001) o saber teórico (“o que”), investido na ação, se 

desdobra em saber técnico (“o que se deve fazer”) e em saber metodológico (“como se deve 

fazer”), gerando o saber prático. O agrupamento desses saberes estrutura a competência, cujo 

aspecto dinâmico está na sua mobilização por uma inteligência prática que orienta sua 

aplicação na ação. “A competência é um entendimento prático de situações que se apóia em 

conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das 

situações” (ZARIFIAN, 2001, p.72). 

A compreensão da estrutura dinâmica das competências se completa na concepção de 

Piaget (1981, apud Merrian e Caffarella, 1999) sobre construção do conhecimento. Por 

intermédio de sua teoria compreende-se que ocorre um desequilíbrio ou desconforto sempre 

que o sujeito se defronta com situações desconhecidas ou desafiadoras. Diante de um 

desequilíbrio estruturalmente perturbador, o aprendiz reorganiza seu pensamento num nível 

mais elevado do que o previamente atingido. As competências seriam, portanto, as estruturas 

ou os esquemas mentais responsáveis pela interação dinâmica entre os saberes prévios do 

indivíduo – construídos mediante as experiências – e os saberes reconhecidos.

Compreendidas como um atributo subjetivo, as competências deslocam o foco dos 

conteúdos dos processos de aprendizagem para o sujeito que aprende, gerando a possibilidade 

de efetiva e contínua transferência das aquisições cognitivas.

 O aprendizado de competências gerenciais é um processo que pode ser compreendido 

à luz da aprendizagem de adultos. É possível entender que a aprendizagem de competências 

gerenciais, a partir dessas perspectivas, está relacionada à articulação e à mobilização das 

competências das equipes com as competências organizacionais, à resolução de problemas, a 

agir de maneiras distintas frente aos desafios dos negócios e promover inovações nos 

processos de trabalho para se atingir os resultados esperados. 

A variação do meio pelo qual este processo ocorre pode ser determinado, isolada ou 

combinadamente, pela presença de estímulos externos, por mecanismos internos de 

elaboração das informações apreendidas, com base na construção de novos significados das 

experiências vividas ou como uma iniciativa individual em busca do crescimento potencial. 

Merrian e Caffarellla (1999, p. 22) observam que a aprendizagem de adultos está 

intimamente relacionada à sociedade e época em que os aprendizes vivem. “O que alguém 

necessita ou quer aprender, quais oportunidades estão disponíveis, as maneiras pelas quais 

uma pessoa aprende - todas estas questões são em grande parte determinadas pela sociedade 

em que vivem”. 
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De fato, tradicionalmente o reconhecimento da aprendizagem esteve associado a 

modelos formais de capacitação profissional em instituições de ensino. As oportunidades 

eram escassas e nas situações em que se viabilizava, o processo era considerado como 

concluído ao final do curso, iniciando-se aí uma nova etapa com a entrada da pessoa no 

mercado de trabalho (Meister, 1999,p.11), dissociadamente da necessidade de renovação 

permanente das capacitações, o oposto do entendimento atual, com a alteração deste cenário. 

Entende-se hoje que a aprendizagem para gerentes e profissionais de todas as áreas é 

necessária como um processo permanente. 


