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RESUMO 

Este estudo situa-se na linha de pesquisa de gestão de pessoas e práticas gerenciais com o propósito 

de analisar os requisitos de habilidades gerenciais para o cargo de primeira liderança dentro da área 

financeira nas organizações. Identifica-se como gestor de primeira liderança, o funcionário que não 

contribui sozinho para o resultado da organização e possui o gerenciamento de equipe como uma de 

suas atribuições, geralmente, aquele que detém o cargo de coordenador ou supervisor nas empresas. 

Neste sentido, esta pesquisa encontra-se fundamentada em referências bibliográficas e estudos já 

desenvolvidos sobre as competências gerenciais e liderança. Para atingir os objetivos desta 

investigação, foi realizada uma pesquisa qualitativa em três fases: (i) definição do modelo de 

habilidades gerenciais a partir da revisão bibliográfica e do mapeamento para coleta de dados; (ii) 

aplicação de entrevistas com apoio de roteiro semiestruturado aos gestores que exercem o cargo de 

primeira liderança na área financeira em organizações utilizando-se de amostragem por conveniência, 

a fim de aprofundar e capturar as percepções destes gestores de primeira liderança e; (iii) na última 

etapa, foi desenvolvido o mapa de requisitos de habilidades gerenciais para o cargo de primeira 

liderança. Como conclusão deste trabalho, espera-se agregar conhecimento para o desenvolvimento 

de líderes iniciantes, oferecer insights para treinamentos e identificar os gaps de habilidades 

gerenciais entre o esperado dos gestores que exercem o cargo de primeira liderança e o efetivamente 

observado por eles. Ademais, há potencial de aplicação prática com a introdução deste tema nas 

grades curriculares dos cursos de pós-graduação voltados aos gestores da área financeira. O acesso 

aos profissionais à realização das entrevistas e o tempo despendido na análise dos dados coletados 

destacaram-se como fatores críticos no sucesso desta pesquisa. 
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ABSTRACT 

This study is in the research line of people management and managerial practices with the purpose of 

analyzing the managerial skills requirements for the position of first line manager within the financial 

area in organizations. It is identified as a first line manager, an employee who does not contribute to 

the organization's results alone and has team management as one of his duties, usually holds the 

position of coordinator or supervisor in companies. In this sense, this research is based on 

bibliographical references and already developed studies on management skills and leadership. To 

achieve the objectives of this research, a qualitative research was carried out in three phases: (i) 

definition of the managerial skills model from the bibliographic review and the mapping for data 

collection; (ii) application of interviews with semi-structured script support to managers who hold 

the position of first line manager in the financial area in organizations with use of convenience 

sampling, in order to deepen and capture the perceptions of these managers of first line manager and; 

(iii) in the last step, the map of managerial skills requirements for the position of first line manager 

was developed. As a conclusion of this work, it is hoped to aggregate knowledge for the development 

of beginning leaders, to offer training insights and to identify managerial skill gaps between what is 

expected of managers who hold the position of first line manager and what is effectively observed by 

them. In addition, there is potential of practical application with the introduction of this theme in the 

curricular grades of the postgraduate courses directed to the managers of the financial area. The access 

to the professionals to the interviews and the time spent in the analysis of the collected data stood out 

as critical factors in the success of this research. 
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1. Introdução 

Este estudo localiza-se no campo de gestão de pessoas focado em liderança. Esta pesquisa busca 

entender quais são os requisitos de habilidades gerenciais esperados e observados para o cargo de 

primeira liderança, mais especificamente, aplicada aos gestores da área financeira no Brasil. A 

relevância desta pesquisa, manifesta-se para melhorar a gestão administrativa das empresas por meio 

do desenvolvimento das principais habilidades dos gestores no início de carreira.  

O conceito de teste de competência em vez de aptidão ou inteligência como preditor de desempenho 

humano foi proposto pela primeira vez no início da década de 1970 (MIRABILE, 1997). Em 1973, 

McClelland publicou o artigo testing for competence rather than intelligence, iniciando o debate 

sobre competência entre os psicólogos e os administradores nos Estados Unidos (FLEURY, M e 

FLEURY, A., 2001). McClelland (1973) questionava que os testes de inteligência e aptidão eram 

usados em toda parte por escolas, colégios e empregadores possuindo um tremendo impacto sobre a 

vida dos jovens através do carimbo “qualificado” ou “menos qualificado” para o trabalho. 

No mundo acadêmico, o conceito de competências é definido de diferentes formas e foi estudado, 

principalmente, por três escolas diferentes: americana, britânica e francesa. Grzeda (2005) 

diferenciou os modelos de competência americano e britânico, não abordando o modelo francês. No 

primeiro, “a competência é vista como uma variável independente que compreende uma gama de 

traços e habilidades subjacentes, permitindo o desempenho das tarefas de gestão e influenciando o 

comportamento de gestão”. Já no modelo britânico, percebe-se “a competência mais como uma lista 

de tarefas que se espera desempenhar em um determinado cargo” (JACKSON, 2009). 

Já o debate francês a respeito de competência nasceu nos anos 70, justamente do 

questionamento do conceito de qualificação e do processo de formação profissional, 

principalmente, técnica. Os pesquisadores franceses, insatisfeitos com o 

descompasso que se observava entre as necessidades do mundo do trabalho, 

procuravam aproximar o ensino das necessidades reais das empresas, visando a 

aumentar a capacitação dos trabalhadores e suas chances de se empregarem. 

Buscava-se estabelecer a relação entre competências e os saberes no referencial do 

diploma e do emprego. O conceito de competência da literatura francesa procurava 

ir além do conceito de qualificação (FLEURY e FLEURY, 2001). 

Nesta perspectiva, para Fleury e Fleury (2000), “a competência é pensada como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, na medida em que há 

também um pressuposto de que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e na 
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personalidade das pessoas”. Entretanto, essa competência individual é avaliada em relação ao 

conjunto de tarefas do cargo ou da posição ocupada pela pessoa (GUTIERREZ, 2012). 

Em relação aos estudos sobre liderança, Fiedler (1967) afirmou que “a preocupação com a liderança 

é tão antiga quanto a história escrita”. Ele menciona que a república de Platão constituiu um bom 

exemplo destas preocupações iniciais ao falar da adequada educação e treinamento dos líderes 

políticos, assim como de grande parte dos filósofos que desde esta época procuraram lidar com este 

problema.  

Numa visão mais moderna, Yukl (2001) analisa o desenvolvimento da liderança e suas principais 

condições facilitadoras. O autor aponta que as habilidades efetivas para a liderança são aprendidas 

com a experiência. Com isto em mente, atividades de desenvolvimento baseadas no trabalho e uma 

forte cultura de aprendizagem numa organização são os melhores caminhos para apoiar o crescimento 

da liderança iniciante. 

Na base teórica, foi explorado o termo mais abrangente que preceitua as competências gerenciais, 

entretanto, este estudo se concentrou nos requisitos de habilidades gerenciais, não abordando os 

termos de conhecimentos e atitudes em profundidade. O modelo de habilidades gerenciais, escolhido 

como base teórica para nortear este estudo, foi desenvolvido na pesquisa de Mumford et al. (2007). 

Eles desenvolveram um modelo de requisitos de habilidades de liderança em diferentes níveis 

organizacionais. 

No pipeline de liderança, Charan et al. (2012) desenvolveram um modelo para entender as exigências 

de liderança necessárias para cada uma das passagens de gestão. Esta pesquisa discutirá a primeira 

passagem, de gerenciar a si mesmo para gerenciar os outros, quando o profissional assume o cargo 

de primeira liderança gerenciando uma equipe, e talvez, a mais importante, porque se realiza nesta 

passagem de gestão o alicerce para as próximas transições de carreira. 

Dentro do cenário atual e como motivação para desenvolvimento deste estudo, o pesquisador realizou 

a evolução da carreira em empresas brasileiras e multinacionais de capital privado de médio e grande 

porte, portanto, dentre os estímulos, almejou-se identificar os erros cometidos e as dificuldades no 

início de carreira, a aplicação prática desta pesquisa na equipe, além de, replicar o conhecimento com 

futuros estudos, treinamentos e consultoria numa segunda carreira profissional. 

Em conclusão, este trabalho pretende trazer contribuições aos gestores iniciantes, às equipes de 

recursos humanos, às empresas ou universidades que desenvolvem cursos de habilidades gerenciais 

para gestores novatos. Este trabalho tem função acadêmica, entretanto, poderá ser útil para incorporar 
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seus resultados nas organizações e nas universidades corporativas, introduzindo-as nas capacitações 

direcionadas aos gestores de início de carreira. 

A pergunta de pesquisa que se pretende responder é: quais são os requisitos de habilidades gerenciais 

esperados e observados na autopercepção dos gestores que exercem o cargo de primeira liderança na 

área financeira?  

Este trabalho está estruturado em quatro seções. A primeira é a base teórica, em que é discutida a 

literatura sobre as competências gerenciais e sobre a liderança, incluindo de uma forma mais ampla 

suas características e seus históricos, pois não há muitos estudos debatendo de forma específica as 

habilidades gerenciais e a primeira liderança. A segunda seção é reservada para a abordagem 

metodológica, na qual são descritas a abordagem e os métodos da pesquisa. A terceira parte é dedicada 

a divulgação dos resultados das entrevistas, com os detalhes dos gaps entre o que é exigido pela 

empresa, de acordo com a literatura, em relação ao grau de domínio da habilidade pelo gestor, além 

das habilidades gerenciais mais importantes para a primeira liderança na autopercepção destes 

gestores da área financeira e, por fim, a última seção apresenta a conclusão da pesquisa, assinalando 

suas contribuições para a teoria e para a prática empresarial, além das limitações e sugestões para 

estudos futuros.  
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2. Base teórica 

“Os investigadores qualitativos usam termos diferentes para as teorias, tais como padrões, lente 

teórica ou generalizações naturalísticas, para descrever as explicações amplas utilizadas ou 

desenvolvidas em seus estudos” (CRESWELL, 2010). Assim sendo, a base teórica buscou respaldo 

em pesquisas de uma forma mais abrangente, sobre competências gerenciais e liderança, com maior 

ênfase em primeira liderança. A seguir são descritos, de forma resumida, os principais conceitos e, 

no final desta seção, é demonstrado o modelo de habilidades gerenciais utilizado nesta dissertação. 

2.1 Competências gerenciais  

Os primeiros estudos sobre competência foram iniciados na década de 70. Fleury e Fleury (2000) 

afirmaram que “os trabalhos de McClelland, Boyatzis, Spencer e Spencer marcaram 

significativamente a literatura americana a respeito do tema competência”. 

McClelland (1973) publicou um artigo que defendia a realização de teste de competência em vez de 

inteligência, iniciando o debate sobre competência entre os psicólogos e os administradores nos 

Estados Unidos. Ele questionava que os testes de inteligência e aptidão eram usados em toda parte 

por escolas, colégios e empregadores possuindo um tremendo impacto sobre a vida dos jovens através 

do carimbo “qualificado” ou “menos qualificado” para o trabalho. Ele modelou a previsão do 

desempenho superior do trabalho, sem distinção de raça, sexo ou fatores socioeconômicos, com base 

em características de competência, e foi o primeiro a propor um quadro de competências como um 

diferencial no desempenho gerencial eficaz (JACKSON, 2009). 

Iniciou-se esta discussão, porque os pesquisadores tinham grande dificuldade em demonstrar que as 

notas altas em testes de inteligência estavam relacionadas a quaisquer comportamentos de sucesso na 

vida adulta de uma pessoa. Isso foi exemplificado por McClelland, que escolheu oito melhores alunos 

de uma turma na universidade onde lecionava em 1940, e comparou com o que eles estavam fazendo, 

de modo igual, com outros oito estudantes de menor desempenho na turma após vinte anos. Ele 

verificou que não se distinguia as duas listas de pessoas mais tarde, mesmo com essa suposta 

vantagem na universidade, os oito melhores alunos não tinham carreiras mais bem-sucedidas, com 

cargos mais elevados e reconhecimento da sociedade, em comparação com os outros alunos 

escolhidos de menor desempenho na turma. 

McClelland (1973) concluiu em seu estudo que o teste de inteligência levava falsamente as pessoas 

a acreditar que o bom desempenho na escola significava que as pessoas seriam mais competentes e, 

portanto, mais propensas a serem mais bem-sucedidas na vida. Adicionalmente, ele certificou que 
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uma característica humana pode ser modificada por treinamento ou experiência, por isso, constatou 

que o teste de competência em relação ao teste de inteligência seria o mais adequado por medir melhor 

as pessoas ao longo da vida. 

O próximo autor relevante que contribuiu com o conceito da competência na literatura americana foi 

Boyatzis (1982), que idealizou um “modelo baseado no contexto gerencial e na explicitação de 

atributos que nortearam a construção de um perfil ideal de gestor”, afirma Gutierrez (2012). Em 

relação a definição de competência, Boyatzis (1982) definiu como “as características fundamentais 

de uma pessoa que levam ou causam desempenho efetivo e excepcional”. 

Na definição de competência oferecida por Boyatzis (1982), foram analisadas as avaliações de 

competência de dois mil gerentes norte-americanos, com o intuito de determinar quais características 

dos gestores estão relacionadas ao desempenho efetivo e como essas diferentes competências 

interagem e afetam umas às outras, reforçando a relação competência-desempenho. Boyatzis (1982) 

argumentou que “a competência aumenta o desempenho quando as capacidades de uma pessoa, 

abrangendo conhecimento, valores, visão e interesses, são consistentes com tarefas, papéis e 

responsabilidades do trabalho”. Ele também reconheceu a influência do ambiente organizacional, 

identificando fatores como cultura, ciclo da indústria e estrutura, todos impactando nas demandas de 

trabalho e de capacidades (JACKSON, 2009). 

Avançando nos estudos sobre competência na literatura americana, Spencer e Spencer (1993) em uma 

revisão de quase trezentos estudos de modelagem de competências, listaram, definiram e forneceram 

critérios de pontuação para as competências que prediziam o desempenho em alguns empregos, 

elaborando um modelo gerencial genérico que incorporou uma gama de níveis gerenciais, funções e 

ambientes. Eles concluíram que “as competências se referem as características intrínsecas ao 

indivíduo que influencia e serve de referencial para seu desempenho no ambiente de trabalho” 

(JACKSON, 2009). 

A literatura oferece muitos conceitos sobre competências, todavia, uma definição de competências 

comumente utilizada é a seguinte: “conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que afetam a 

maior parte do trabalho de uma pessoa, e que se relacionam com o desempenho no trabalho” 

(FLEURY e FLEURY, 2000). A competência também pode ser mensurada, quando comparada com 

padrões estabelecidos e desenvolvida através do treinamento. Esta definição também se assemelha à 

de outros autores: “competência é uma combinação de conhecimento, habilidades, comportamentos 

e atitudes que contribuem para a efetividade profissional” (SLOCUM; JACKSON; HELLRIEGER, 

2007, p. 4). Em concordância, Hellriegel et al. (2008) definiram as competências gerenciais como 
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"conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes que uma pessoa precisa para 

ser eficaz em uma ampla gama de posições e vários tipos de organização". Pode-se finalizar o conceito 

sobre competências com a visão de Hoffman (1999) que afirma que o objetivo de se definir as 

competências “é aumentar o desempenho humano no trabalho”. 

Através da literatura destes autores, pode-se concluir que uma definição mais completa de 

competências gerenciais seria: o conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes 

observáveis com intuito de melhorar o desempenho humano no ambiente de trabalho. Mais 

recentemente, Grzeda (2005) sustentou que a modelagem de competências para prever com precisão 

o desempenho é mais adequada para cargos de gestores juniores, por serem mais padronizados e por 

atender os pressupostos de independência e resultados identificáveis (JACKSON, D. 2009). 

Esta pesquisa se concentrou especificamente nos requisitos de habilidades gerenciais, um dos 

componentes das competências gerenciais, não contemplando os termos de conhecimentos e atitudes. 

Deste modo, o estudo mais relevante que utilizou o conceito de habilidades gerenciais indicado ao 

nível organizacional de líderes juniores foi o realizado por Mumford et al. (2007), baseado na 

consolidação de conceitos de artigos anteriores. Eles utilizaram uma amostra grande, de 

aproximadamente mil líderes, em três níveis organizacionais (gestores juniores, de média gerência e 

seniores). O objetivo desse estudo era aprofundar a compreensão dos requisitos de habilidades de 

liderança em todos os níveis organizacionais. Adicionalmente, Mumford et al. (2007) investigaram 

os requisitos de habilidades de liderança e como esses requisitos variam em nível organizacional, e 

propuseram um modelo composto por quatro categorias de habilidades de liderança: cognitivas, 

interpessoais, de negócios e estratégicas. O detalhamento destas categorias será analisado 

posteriormente nesta seção. 

2.2 Liderança 

Fiedler (1967) afirmou que “a preocupação com a liderança é tão antiga quanto a história escrita”, 

todavia, os primeiros artigos de revisão periódica sobre liderança começaram a ser escritos na década 

de 1970 com House e Baetz (1974), e depois com Jago (1982) e Van Fleet e Yukl (1986). Ademais, 

este tema ganhou força, na década de 1980, com o lançamento do livro Leadership in Organizations 

em 1981 escrito por Gary Yukl e com a criação da revista Leadership Quarterly em 1989, dedicada 

exclusivamente à liderança. 

O estudo da liderança tem sido uma parte importante da literatura sobre o comportamento de gestão 

das organizações por várias décadas. O campo é interdisciplinar, e são encontradas publicações sobre 
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liderança em uma grande variedade de revistas profissionais e em várias disciplinas, incluindo gestão, 

psicologia, sociologia, ciências políticas, administração pública e educacional afirma Yukl (1989). 

Após uma revisão da literatura de liderança, Stogdill (1974) concluiu que "há quase tantas definições 

de liderança quanto há pessoas que tentaram definir o conceito”. Segundo Yukl (1989), a maioria das 

definições de liderança envolve um processo de influência: "A liderança tem sido definida em termos 

de traços, comportamento de líder, padrões de interação, relações de papéis, percepções de 

seguidores, influência em relação a seguidores, em objetivos de tarefas e na cultura organizacional”.  

Stogdill (1950), cujo trabalho teve profundo impacto no desenvolvimento da teoria, descreveu a 

definição de liderança desta forma: “a liderança pode ser considerada como um processo (ato) de 

influenciar as atividades de um grupo organizado em seus esforços no estabelecimento e execução de 

metas”, ratificando o conceito que predominou e se manteve durante os anos, onde a liderança está 

relacionada ao processo de influência no direcionamento de um grupo para a execução das metas 

estabelecidas pela empresa.  

Em primeiro lugar, a liderança é vista como um processo de influência pelo qual o 

líder tem impacto sobre os outros ao induzi-los a se comportar de certo modo. Em 

segundo lugar, o processo de influência é conceituado com base em seu surgimento 

no contexto de um grupo. Os membros do grupo são invariavelmente tidos como 

subordinados ao líder, portanto, pessoas pelas quais o líder é responsável, todavia, 

muitas interações envolvem também pessoas que não são seus subordinados, como 

pares laterais, superiores e de fora da empresa. Em terceiro lugar, o líder influencia 

o comportamento dos membros do grupo na direção das metas estabelecidas para o 

grupo (BRYMAN, 1999). 

Jago (1982) conceituou e definiu liderança como “um processo e uma propriedade”. O processo de 

liderança é o uso de influência não coercitiva para dirigir e coordenar as atividades dos membros de 

um grupo organizado para a realização dos objetivos do grupo. E como propriedade, a liderança é o 

conjunto de qualidades ou características atribuídas àqueles que são percebidos para empregar com 

êxito tal influência. 

A maioria dos estudos de liderança se divide em linhas de pesquisa e podem ser classificados de 

acordo com o foco principal, Bryman (1999) descreveu o desenvolvimento da teoria sobre liderança 

em quatro abordagens: 

 Traços pessoais: A abordagem de traços busca determinar as qualidades pessoais e 

características dos líderes. Essa orientação implica a crença de que a liderança é uma 
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característica inata, e não uma habilidade aprendida. Diferentes traços pessoais 

foram examinados, a maior parte recaiu em três grupos principais: traços físicos 

como compleição física, altura e aparência; habilidades, tais como inteligência e 

fluência de discurso; e características de personalidade, tais como conservadorismo, 

introversão/extroversão e autoconfiança. 

 Estilo: A abordagem do estilo reconhece que o comportamento do líder pode ser 

modificado e, o foco no comportamento dos líderes trouxe a ênfase no treinamento, 

e não mais na seleção dos líderes. Os dois principais componentes de comportamento 

do líder nesta abordagem foram concentrados e descritos como: consideração e 

iniciativa para estruturar. O primeiro denota um estilo de liderança no qual os líderes 

estão preocupados com seus subordinados enquanto pessoas, têm a confiança dos 

subordinados, são corresponsáveis e promovem um ambiente amigável. A iniciativa 

para estruturar refere-se a um estilo no qual o líder define clara e precisamente “o 

que” e “como” os subordinados devem fazer, e programa as suas atividades. 

 Contingencial: A abordagem contingencial coloca os fatores situacionais no centro 

de qualquer entendimento da liderança, buscando especificar as variáveis 

situacionais que irão moderar a efetividade das diferentes abordagens de liderança, 

com destaque para a motivação pelo relacionamento ou pela tarefa. Mais 

recentemente, essa noção de favorabilidade situacional foi acunhada de controle 

situacional, representada em três componentes: relação líder-subordinados, estrutura 

de tarefas e posição de poder. 

 Nova liderança: A abordagem da nova liderança é baseada numa representação de 

líderes como gestores de significado e reconhece o papel fundamental da visão no 

processo. Os líderes poderiam ser distinguidos numa dicotomia entre liderança 

transacional e transformacional. A liderança transacional compreende uma troca 

entre líderes e seguidores na qual o primeiro oferece recompensas, na forma de 

prestígio ou dinheiro, pela obediência a seus desejos. O líder transformador eleva 

tanto as aspirações de seus seguidores, que as aspirações de seus seguidores se 

fundem. Entretanto, apesar de ser a abordagem mais atual, ela recebeu críticas por 

ser acusada de concentração excessiva nos líderes da cúpula organizacional gerando 

o risco de ter pouco a dizer sobre a maioria dos líderes das organizações. 

Contudo, Yukl (1989) também realizou a consolidação dos estudos de liderança, aglutinando também 

em quatro linhas de pesquisa de liderança: influência de poder, comportamento de liderança, traços 

de liderança e fatores situacionais que interagem com comportamento, traços ou poder. Ele descreveu 

cada uma delas: 
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 Influência de poder: A abordagem da influência de poder tenta explicar a eficácia da 

liderança em termos da quantidade de poder possuído por um líder, os tipos de poder 

e como o poder é exercido. O poder é importante não apenas para influenciar 

subordinados, mas também para influenciar colegas, superiores e pessoas fora da 

organização, como clientes e fornecedores. 

 Comportamento de liderança: A abordagem de comportamento enfatiza o que os 

líderes e gerentes realmente fazem no trabalho e a relação do comportamento com a 

eficácia gerencial. 

 Traços de liderança: A abordagem de traço de liderança enfatiza os atributos pessoais 

dos líderes. As primeiras teorias de liderança atribuíam o sucesso à posse de 

habilidades extraordinárias, como energia incansável, intuição penetrante, prever o 

futuro e poder de persuasão. 

 Fatores situacionais: A abordagem de fatores situacionais enfatiza a importância de 

fatores contextuais como a autoridade e discrição do líder, a natureza do trabalho 

realizado pela unidade do líder, os atributos dos subordinados e a natureza do 

ambiente externo. 

Conforme afirmou Yukl (1989), numa linha de pesquisa comportamental, há a preocupação em 

descobrir quais atividades são típicas do trabalho gerencial. Esta dissertação usou a linha de pesquisa 

da abordagem de comportamento de liderança, com ênfase em gestores iniciantes. Entende-se mais 

adequado a escolha pela abordagem comportamental, uma vez que esta linha de pesquisa tem 

procurado identificar aspectos associados à liderança eficaz e também sobre a natureza do trabalho 

gerencial. Sendo assim, é mais palpável de identificar em cargos de gestores iniciantes, uma vez que, 

“se baseiam em métodos descritivos, como observação direta, diários e curiosidades obtidas em 

entrevistas” (YUKL, 1989). 

No que diz respeito a gestores iniciantes, Lord e Hall (2005) também estudaram as implicações no 

desenvolvimento de habilidades nos gestores de nível iniciante. Eles propuseram que o desempenho 

da liderança é organizado em termos de uma progressão, iniciada no gestor novato evoluindo para os 

cargos mais avançados. A visão deles para o desenvolvimento de habilidades de liderança é que ela 

ocorre durante um período prolongado de tempo, com múltiplas habilidades ligeiramente conectadas. 

As atividades deste gestor de primeira liderança vão desde “a organização de equipes de trabalho até 

o controle da realização das tarefas, passando pela alocação dos recursos necessários e pelo 

planejamento das ações e diretrizes do grupo” (AMARAL et al.; 2008). Adicionalmente, os gestores 

iniciantes precisam lidar com os desafios organizacionais modernos, e concomitantemente, 
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desenvolver habilidades para lidar com cenários de home office, horários flexíveis, escritórios sem 

mesas fixas, trabalho remoto com alocação em clientes externo e etc. que as empresas estão adotando.  

Para Charan et al. (2012), uma das maiores dificuldades dos gestores de primeira liderança é 

“conseguir parar de fazer o trabalho e se concentrar em fazer o trabalho ser realizado pelos outros” e 

para todas as transições de conseguir “saber quais são seus papeis quando passam a outros níveis de 

liderança”. 

Nesta pesquisa, identifica-se como gestor de primeira liderança, o funcionário que não contribui 

sozinho para o resultado da organização e possui o gerenciamento de equipe como uma de suas 

atribuições, geralmente, detém o cargo de coordenador ou supervisor nas empresas. 

2.3 Modelo de habilidades gerenciais 

O modelo de habilidades gerenciais escolhido como base teórica para nortear este estudo foi 

desenvolvido na pesquisa de Mumford et al. (2007). Foi escolhida esta referência, porque a pesquisa 

agregou inúmeras conceituações diferentes de habilidades de liderança numa mesma pesquisa, com 

nove artigos de autores anteriores representando um modelo integrativo. A pesquisa também 

examinou a interação de requisitos de habilidades e níveis hierárquicos, por isso, é mais aderente ao 

que se procura observar nesta dissertação e guiou a elaboração do roteiro semiestruturado para as 

entrevistas. Por último, há um detalhamento dos requisitos das quatro categorias de habilidades 

definidas por Mumford et al. (2007): cognitivas, interpessoais, de negócios e estratégicas e, no final, 

a figura 1 ilustra esse conhecimento. 

 Habilidades cognitivas: As habilidades cognitivas são a base dos requisitos de habilidades de 

liderança. Elas são compostas pelas habilidades relacionadas às capacidades cognitivas básicas, 

tais como a coleta, processamento e divulgação de informações e são as habilidades fundamentais 

para uma grande parte das atividades dos líderes. 

Incluem também habilidades de comunicação oral, como falar para transmitir, com a devida 

clareza, informações do que precisa ser realizado, além de uma escuta ativa para compreender 

adequadamente e questionar, com o propósito de alcançar uma compreensão 

completa. Habilidades de comunicação escrita também são fundamentais, pois requer a inclusão 

de leitura e habilidades de compreensão de textos, alguns em grande volume, e, às vezes, 

complexos para se comunicar com a devida eficiência e eficácia. 

Outra importante exigência de habilidade cognitiva é a capacidade de aprender e se adaptar. Isso 

é facilitado pela posse de habilidades de aprendizado ativo permitindo aos líderes trabalhar com 

novas informações e compreender suas implicações. Essas habilidades permitem que os líderes 
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adaptem comportamentos e estratégias para lidar com situações emergentes. Finalmente, as 

habilidades na área do pensamento crítico são um aspecto importante da liderança, com o 

propósito de usar o raciocínio lógico para analisar os pontos fortes e fracos das diferentes 

abordagens para o trabalho. 

 

 Habilidades interpessoais: Esta categoria envolve as habilidades interpessoais e sociais 

relacionadas a interagir e a influenciar os outros, como também envolve a percepção social para 

se ter uma consciência das reações dos outros. 

A categoria de requisitos de habilidades interpessoais de liderança também inclui as habilidades 

necessárias na coordenação das próprias ações e nas ações dos demais. As habilidades 

de negociação, também fazem parte desta categoria, reconciliando as diferenças entre as 

perspectivas dos funcionários e estabelecendo relações mutuamente satisfatórias, juntamente com 

a habilidade de persuasão, para influenciar outras pessoas e atingir, de forma eficiente e eficaz, os 

objetivos organizacionais.  

 
 Habilidades de negócios: Os requisitos de habilidades de negócios, envolvem habilidades 

relacionadas às áreas funcionais específicas onde os líderes trabalham. 

As habilidades de negócios envolvem a gestão de recursos materiais da operação empresarial, elas 

são importantes na medida em que os gestores tomam decisões sobre aquisição e alocação de 

equipamentos, tecnologia e materiais. Além disso, as habilidades de negócios, envolvem as 

habilidades específicas para o gerenciamento de recursos humanos para identificar, motivar, 

desenvolver e promover os funcionários em seu trabalho, bem como a gestão dos recursos 

financeiros da unidade organizacional. 

 
 Habilidades estratégicas: Os requisitos de habilidades estratégicas são necessários para o 

profissional dispor de uma visão sistêmica para compreender a complexidade, lidar com a 

ambiguidade e influenciar na organização. 

Estes requisitos incluem as habilidades relacionadas ao planejamento e percepção de como um 

sistema organizacional deve funcionar e determinar quando mudanças importantes ocorrerão ou 

são prováveis de ocorrer. Isto está relacionado com as habilidades de identificação de 

consequências e de causa raiz, que proporcionam a compreensão das relações causais no ambiente 

e seus resultados de longo prazo. 

Esse conceito é discutido como a criação de um mapa causal que define os elementos importantes, 

eventos e relacionamentos no ambiente do líder. A identificação dos componentes desse mapa 
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permite que os líderes reconheçam relações entre problemas e oportunidades e, então, escolham 

estratégias apropriadas. 

Habilidades estratégicas também têm um componente significativo de resolução de 

problemas. Habilidades de identificação do problema tornam-se cada vez mais importantes para 

determinar a verdadeira natureza dos problemas enfrentados pelas organizações. Os líderes muitas 

vezes também têm o papel importante de avaliar um plano de ação alternativo para resolver 

problemas organizacionais. 

No modelo de habilidades gerenciais desenvolvido na pesquisa de Mumford et al. (2007), eles 

concluíram que os quatro conjuntos de habilidades de liderança seriam necessários em diferentes 

momentos de cada função organizacional. Por exemplo, a quantidade de habilidade cognitiva 

requerida no nível de gestor júnior é muito maior do que a quantidade de habilidade estratégica 

necessária nesse nível. Ademais, os requisitos de habilidades de liderança indicaram que os requisitos 

de habilidades cognitivas foram os mais exigidos, seguido por interpessoais, de negócios e 

estratégicas, respectivamente. É ilustrado na figura 1, os quatro triângulos que representam as quatro 

categorias de requisitos de habilidades de liderança, segregados pelas linhas horizontais que 

estratificam os requisitos para os cargos gerenciais em três níveis organizacionais (gestores juniores, 

de média gerência e seniores). 

Figura 1. Requisitos de habilidades de liderança em diferentes níveis organizacionais 

 
Fonte: Mumford et al. (2007) 
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Igualmente a conclusão realizada por Mumford et al. (2007), Lord e Hall (2005) também 

identificaram que as demandas cognitivas de liderança são elevadas e potencialmente perturbadoras, 

em gestores novatos. Eles argumentam que as habilidades de liderança se desenvolvem a partir do 

que é basicamente um processo cognitivo de arranque, em que as habilidades de micro nível são 

primeiramente aprendidas por intermédio das experiências relacionadas com o problema ou com a 

aprendizagem observacional e, em seguida, organizadas em sistemas cada vez mais elevados que 

orientam o comportamento e percepções sociais. 
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3. Metodologia  

A abordagem metodológica desta pesquisa é qualitativa, que, segundo Creswell (2010) é “[...] um 

meio para explorar e entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema 

social ou humano”. O processo de pesquisa envolve as questões e os procedimentos que emergem, 

os dados tipicamente coletados no ambiente do participante, a análise dos dados indutivamente 

construída a partir das particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador 

acerca do significado de dados. Aqueles que se envolvem nessa forma de investigação apoiam uma 

maneira de encarar a pesquisa que honra um estilo indutivo, um foco no significado individual e na 

importância da interpretação de uma situação. 

A concepção adotada neste estudo é construtivista, com a realização de entrevistas, que será detalhada 

adiante. De acordo com a visão de Creswell (2010), “os construtivistas sociais defendem suposições 

de que os indivíduos procuram entender o mundo em que vivem e trabalham”. Os indivíduos 

desenvolvem significados subjetivos de suas experiências e são dirigidos para alguns objetos ou 

coisas. Tais significados são variados e múltiplos, levando o pesquisador a buscar a complexidade 

dos pontos de vista em vez de estreitá-los em algumas categorias ou ideias. 

O escopo desta pesquisa aprofunda-se nos gestores que trabalham na área financeira no Brasil em 

empresas privadas nacionais ou multinacionais, familiares ou não, com 50 funcionários ou mais, que 

disponham de uma estrutura claramente delineada, com cargos formais organizados 

hierarquicamente, independente do setor ou ramo de atuação. Os dados foram obtidos com abordagem 

direta aos profissionais destas empresas definidas pelo escopo da pesquisa com objetivo inicial de 

atingir uma coleta válida com 20 entrevistas para obter a autopercepção dos gestores de primeira 

liderança. 

Para responder à pergunta de pesquisa, este estudo foi estruturado em três fases: (i) na primeira etapa, 

houve uma revisão bibliográfica com a definição do modelo de habilidades gerenciais e do 

mapeamento para coleta de dados, (ii) na segunda etapa, foram realizadas entrevistas, com utilização 

de roteiro semiestruturado, aos gestores que exercem o cargo de primeira liderança na área financeira 

em organizações com uso de amostragem por conveniência, com o fito de se aprofundar e capturar 

as percepções destes gestores e, (iii) na terceira etapa foi desenvolvido o mapa de requisitos de 

habilidades gerenciais para o cargo de primeira liderança e os possíveis gaps.  

Mais precisamente, na segunda etapa, as entrevistas foram realizadas com uso de amostragem por 

conveniência, com gestores de empresas privadas nacionais ou multinacionais, familiares ou não. 

Buscou-se trazer a autopercepção dos gestores que exercem o cargo de primeira liderança na área 
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financeira dentro das organizações de capital privado independente do segmento de mercado que 

estão inseridas. Este estudo não abordou profissionais de empresas estatais ou de capital misto, uma 

vez que, há certas peculiaridades nessas empresas que poderiam influenciar o resultado desta 

pesquisa, como legislação trabalhista especifica, restrições regulatórias, excesso de burocracia ou 

influência direta nas decisões empresariais exercida pelo governo. Entende-se sensato a escolha 

dentro do escopo, de empresas com 50 funcionários ou mais, que disponham de uma estrutura 

claramente delineada, com cargos formais organizados hierarquicamente para possuir funções de 

primeira liderança e estrutura com subordinação, sendo assim, as franquias ou startup não entraram 

neste estudo. A amostragem por conveniência resumiu-se em escolher uma amostra da população que 

seja acessível, isto é, os profissionais desta pesquisa foram selecionados porque estão disponíveis, 

não porque eles foram selecionados por meio de um critério estatístico. Foi escolhido esse método 

porque há limitação de tempo e de recursos financeiros para a realização dessa pesquisa. 

No que diz respeito às entrevistas, na segunda etapa, foram realizadas no ambiente de trabalho do 

entrevistado com a utilização de roteiro pré-determinado. As entrevistas foram semiestruturadas, com 

roteiro previamente estabelecido de perguntas abertas e fechadas, todavia, com algumas adaptações 

dependendo da interação que transcorreu com os entrevistados, com o propósito de aprofundar as 

percepções dos gestores que ocupam o cargo de primeira liderança. Não haverá divulgação dos nomes 

dos entrevistados, tampouco das empresas em que trabalham e todas as entrevistas foram gravadas 

em áudio. Parafraseando Creswell (2010), a análise de dados trata-se de um processo permanente 

envolvendo reflexão contínua sobre eles, formulando questões analíticas e escrevendo anotações 

durante todo o estudo e a análise coletada qualitativamente foi conduzida concomitantemente com a 

coleta dos dados, a interpretação e a redação do relatório. 

A pesquisa de abordagem qualitativa foi desenvolvida com um estudo exploratório, conforme 

mencionado por Creswell (2010), “[...] significa que o pesquisador procura ouvir os participantes e 

desenvolver um entendimento baseado nas ideias deles. As entrevistas são conduzidas com o apoio 

de um roteiro previamente preparado”. Há de ressaltar que a elaboração do roteiro utilizado para 

condução das entrevistas teve como base o levantamento bibliográfico sobre o tema investigado, 

confeccionado a partir do modelo de requisitos de habilidades gerenciais (Mumford et al., 2007) dos 

gestores iniciantes, mencionado na primeira etapa.  

A análise e interpretação de dados obtidos nas entrevistas foram realizadas por meio da metodologia 

de análise de conteúdo, começando de assuntos específicos para considerações gerais, auxiliando na 

conclusão da presente pesquisa. Essa etapa abrangeu análises múltiplas, conforme mencionado por 

Creswell (2010): (i) organizar e preparar os dados para a análise com a utilização do áudio das 
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entrevistas, digitação das anotações de campo e leitura de todo material para obtenção da percepção 

geral das informações e reflexão sobre seu significado global; (ii) releitura para codificar em 

categorias e rotular estas categorias em frações de textos, neste estudo através do glossário das 

habilidades gerenciais; (iii) organização do material em categorias, por meio de uma lista de requisitos 

de habilidades gerenciais, reunindo os tópicos similares e; (iv) interpretação e extração de significado 

dos dados agrupados, identificando as lições aprendidas. 

De modo geral, na terceira etapa, as respostas foram confrontadas com a base teórica estudada, além 

de ser sistematizada e interpretada para buscar agrupamento de habilidades. Mais especificamente, 

os agrupamentos de habilidades foram materializados por meio dos resultados entre: (i) definição do 

modelo de requisitos de habilidades gerenciais a partir da revisão bibliográfica e do mapeamento para 

coleta de dados realizados na primeira etapa com as quatro categorias de habilidades (cognitivas, 

interpessoais, de negócios e estratégicas) e, (ii) das entrevistas da segunda fase com os gestores que 

exercem o cargo de primeira liderança na área financeira atualmente. O que se buscou nesta última 

etapa foi desenvolver o mapa de requisitos de habilidades gerenciais e averiguar os possíveis gaps, 

entre o esperado dos gestores iniciantes e o efetivamente observado por eles, exigidos para o cargo 

de primeira liderança.  

3.1 Mapeamento para coleta de dados 

Um dos primeiros passos, antes da realização das entrevistas dos gestores que exercem o cargo de 

primeira liderança, foi a realização do mapeamento das habilidades. A tabela 1 descreve os passos 

que foram seguidos. 

Tabela 1. Passos da realização do mapeamento 

 
Fonte: Adaptado de Amaral et al. (2008) 

Passos Descrição

1- Pesquisa de quais são as habilidades gerenciais esperadas
dos gestores de primeira liderança.

Extraição das informações dos estudos que contenha um
modelo de requisitos de habilidades de liderança em níveis
organizacionais e que sejam destinados para gestores
iniciantes.

2- Montagem do glossário de habilidades gerenciais
destinado ao gestor iniciante.

O glossário corresponde a uma descrição dos requisitos de
habilidades gerenciais baseado na teoria explorada.

4 - Busca da autopercepção dos gestores de primeira
liderança aos requisitos de habilidades de liderança.

3- Agrupamento das habilidades similares, nas quatro
categorias de habilidades de liderança (cognitivas,
interpessoais, de negócios e estratégicas).

Análise do conjunto dos requisitos, buscando similaridades
que facilitem a criação do agrupamento dos dados em forma
de clusters  de habilidades gerenciais.

Definição das habilidades gerenciais específicas através dos
grupos de requisitos e explorá-las na autopercepção dos
gestores novatos.
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Para saber quais são as habilidades gerenciais esperadas dos gestores que exercem o cargo de primeira 

liderança, no primeiro passo, foram extraídos da pesquisa consolidada de Mumford et al. (2007) as 

habilidades gerenciais agrupadas de liderança em quatro grupos: cognitivas, interpessoais, de 

negócios e estratégicas, detalhadas na tabela 2. 

Tabela 2. Habilidades gerenciais agrupadas de liderança 

 
 Fonte: Adaptado de Mumford et al. (2007) 
 
No segundo passo, foi construído o glossário (apêndice B) de habilidades gerenciais destinado ao 

gestor iniciante, observado no trabalho de mapeamento de competências (AMARAL ET AL., 2008) 

e no pipeline de liderança (CHARAN ET AL., 2012). Nesta pesquisa ocorreu adaptações para poder 

contemplar todas as habilidades e termos descritos tendo como objetivo deste glossário a 

apresentação dos conceitos técnicos ou pouco conhecidos para quem não estava familiarizado com 

as definições dos termos utilizados, bem como, teve o propósito de manter uma uniformidade nos 

entrevistados, de modo que, possuam o mesmo entendimento de seus significados 

Durante o terceiro passo, foram analisadas e classificadas as habilidades do glossário nos requisitos 

de habilidades gerenciais destinados ao gestor que possui o cargo de primeira liderança, buscando 

similaridades que facilitem a criação do agrupamento de habilidades após a realização das entrevistas. 

A classificação dos requisitos de habilidades de liderança foi detalhada na tabela 3. 

De forma mais compreensível, na tabela 2, foram utilizadas as habilidades gerenciais de liderança de 

forma ampla e agrupadas, mapeadas nos quatro grupos do estudo de Mumford et al. (2007). Na tabela 

3, a partir do glossário (apêndice B) de habilidades gerenciais, foi padronizado e classificado todos 

os requisitos mais detalhados para a aplicação das entrevistas. 

Cognitiva  Interpessoal Negócios Estratégica

▪ Coleta, processamento e divulgação de
informações

▪ Interação e influenciar os 
outros

▪ Gestão de recursos 
materiais na operação

▪ Visão sistêmica 
organizacional

▪ Comunicação oral e escuta ativa ▪ Percepção social
▪ Gestão de 
recursos humanos 

▪ Identificação de causa raiz
e consequências

▪ Leitura e comunicação escrita ▪ Negociação ▪ Gestão de recursos 
financeiros

▪ Resolução de problemas

▪ Capacidade de aprender e se adaptar ▪ Persuasão ▪ Expertise funcional e 
Know-how técnico 

▪ Avaliação e planejamento 
estratégico

▪ Pensamento crítico e lógica
▪ Supervisão e 
coordenação das ações de 
si mesmo e de outros

▪ Tomada de decisão

▪ Orientação de pessoas ▪ Complexidade cognitiva

▪ Monitorar e disseminar conhecimento
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Tabela 3. Classificação dos requisitos de habilidades de liderança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

No quarto passo, foi elaborado um roteiro semiestruturado para entrevista (apêndice A), formado pela 

introdução, que o pesquisador informa os objetivos do estudo, e composto por questões gerais para 

coleta de dados pessoais e profissionais (idade, gênero, formação acadêmica, descrição de cargo, área 

em que trabalha, quantidade de funcionários da empresa e tempo no cargo), perguntas fechadas sobre 

a aderência nas habilidades gerenciais entre o esperado dos gestores de primeira liderança e o 

efetivamente observado por eles, definido pelo modelo de habilidades gerenciais a partir da revisão 

bibliográfica (habilidades cognitivas, interpessoais, de negócios e estratégicas) e também perguntas 

abertas sobre as habilidades gerenciais não mencionadas que podem ser exploradas pelo pesquisador 

durante as entrevistas. 

As perguntas fechadas foram segregadas em duas opções: a) “exigido pela empresa neste cargo” com 

variável dicotômica e b) “nível de domínio da habilidade” com três alternativas. A opção “exigido 

pela empresa neste cargo” foi dividida em: “é exigido” ou “não é exigido” e o “nível de domínio da 

habilidade” foi segregado em: “não possuo domínio”, “baixo domínio” ou “alto domínio”. Esta 

escolha foi realizada para evitar respostas evasivas, dentre as alternativas “não sei”, “as vezes” ou 

“mais ou menos” e conseguir identificar na lista de habilidades gerenciais quais são requeridas para 

exercício do cargo de primeira liderança e quais os líderes possuem, afim de conseguir medir os gaps. 

Cognitiva

Raciocínio lógico, pensamento crítico, organização dos dados coletados, julgamento,
discernimento, capacidade de comunicação escrita, aprendizado com as
experiências, capacidade de análise, capacidade de reconhecer padrões, capacidade 
de síntese, extração de dados relevantes, bom ouvinte, interpretação de dados,
gerenciamento da coleta de informações, monitoramento e mensuração o
desempenho, aplicação de feedback e comunicação empresarial.

Interpessoal 

Percepção social, perspicácia, planejamento das atividades, relacionamento com
pessoas chave, uso de redes de contatos, negociação, intuição, empatia, foco nos
resultados, coordenação e planejamento do trabalho, versatilidade, trabalho sob
pressão, equilíbrio emocional, delegação de tarefas, desenvolvimento do clima
organizacional, persuadir e desenvolvimento de relacionamentos profissionais.

Negócios

Organização de equipes, seleção de pessoal, destreza com a coleta de dados,
reconhecimento das anomalias de informação, realização de recompensas e estimulo
da motivação, gerenciamento do desempenho empresarial e planejamento de
projetos, orçamento e alocação da força de trabalho.

Estratégica

Visão sistêmica organizacional, raciocínio estratégico, conviência com as
ambiguidades, conflitos e dados incompletos, apresentação de resultados, extração
de implicações estratégicas, visão de futuro, geração de recomendações e resolução
de problemas.
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Para mensurar a aderência nas habilidades gerenciais entre o esperado dos gestores de primeira 

liderança e o efetivamente observado por eles definido pelo modelo de habilidades gerenciais, e 

identificar os gaps, posteriormente, foi realizada a interseção entre as respostas da “exigido pela 

empresa neste cargo” e “nível de domínio da habilidade”. 

3.2 Instrumento de coleta de dados 

O roteiro semiestruturado de entrevista (apêndice A) foi formulado com quinze questões fechadas e 

abertas, dividido em duas partes. A primeira parte foi desenvolvida com oito questões com coleta de 

informações gerais por meio de dados pessoais e profissionais. 

1. Nome completo, e-mail e celular para contato; 

2. Gênero e idade; 

3. Formação acadêmica; teve o intuito de verificar a formação dos profissionais que exercem o cargo 

de primeira liderança na área financeira. 

4. Área da empresa; conforme escopo desta pesquisa, os respondentes que trabalham em áreas 

distintas da área financeira foram desconsiderados.  

5. Tipo de capital da empresa; conforme escopo desta pesquisa, os respondentes que trabalham em 

empresas de capital público, misto, franquia ou startup foram desconsiderados.  

6. Porte da empresa (quantidade de funcionários); conforme escopo desta pesquisa, os respondentes 

que trabalham em empresas com menos de 50 funcionários foram desconsiderados.  

7. Cargo de primeira liderança; conforme escopo desta pesquisa, os respondentes que possuem cargos 

diferentes da primeira liderança foram desconsiderados.  

8. Tempo no cargo; identificação do período que exerce o cargo de primeira liderança do entrevistado. 

Na segunda parte, constituída por sete questões, foram preparadas perguntas fechadas e abertas 

específicas sobre a aderência às habilidades gerenciais do cargo de primeira liderança. As perguntas 

9 e 10 pretenderam identificar, dentre vinte opções de habilidades, quais são as três habilidades mais 

exigidas pelas empresas e quais são as mais observadas no cargo pelos gestores iniciantes, mais 

especificamente, antes da criação do agrupamento de habilidades, detalhada na tabela 2, adaptado do 

modelo de habilidades gerenciais de Mumford et al. (2007). O objetivo destas duas perguntas foi 

confrontá-las de forma direta, identificando as principais habilidades gerenciais exigidas pelas 

empresas na percepção dos entrevistados e o grau de domínio das habilidades na autopercepção destes 
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gestores novatos. Também tem o intuito de aferir se a quantidade de habilidade cognitiva requerida 

no nível júnior é muito maior do que a quantidade de habilidade interpessoais, de negócios e 

estratégicas, respectivamente, como foi concluído no estudo de Mumford et al. (2007). 

A pergunta 11 é composta pelas habilidades cognitivas, interpessoais, de negócios e estratégicas, 

aprofundado no quarto passo do mapeamento para coleta de dados desta seção, detalhadas na tabela 

3, afim de coletar a autopercepção dos gestores que exercem o cargo de primeira liderança na área 

financeira. Esta pergunta teve o apoio do glossário de requisitos de habilidades gerenciais (apêndice 

B) para os entrevistados responderem a esta pergunta. 

As perguntas abertas 12 e 13, tiveram o propósito do gestor iniciante explicitar e priorizar qual 

habilidade entende que é a mais importante. Esta questão esclarece qual é a habilidade, dentre todas 

que já foram exploradas na entrevista, é julgada imprescindível na autopercepção do gestor de 

primeira liderança, para que o desenvolvimento da função se torne mais eficaz. A pergunta 14 tem o 

objetivo de identificar se o líder iniciante tem ciência que as atividades de liderar e gerir uma equipe 

fazem parte das atribuições de um bom gestor de equipes. 

A última questão aberta pretende obter resposta significativa e reflexiva na opinião dos gestores que 

exercem o cargo de primeira liderança a respeito das habilidades gerenciais não contempladas durante 

a pesquisa. Estas perguntas abertas exigem que a pessoa pare, pense e reflita e têm a finalidade de 

explorar a experiência da pessoa que participou da pesquisa, trazendo maiores informações que não 

foram captadas no levantamento da base teórica, que pode ser relatada com maiores detalhes durante 

a entrevista pessoal. 

Para concluir, no final da entrevista pessoal foi solicitado que os entrevistados falem sobre as suas 

impressões a respeito do tema da pesquisa e manifestassem os pontos que julgassem que deveriam 

ser comentados e, posteriormente, foi realizado o encerramento da entrevista. 

Para aferir a clareza e o entendimento das perguntas propostas no roteiro semiestruturado, com intuito 

de mitigar o risco de algum entrevistado não compreender certa questão, antes da coleta de dados 

foram realizadas, em pequena escala, entrevistas piloto com pessoas que possuem o perfil do escopo 

desta dissertação envolvendo todos os procedimentos esperados na metodologia e, logo em seguida, 

foram efetuados os ajustes oportunos antes da aplicação das entrevistas. 

3.3 Estudo piloto e entrevistas 

Foi realizado um estudo piloto que, em sua essência, é uma mini versão do estudo completo com o 

intuito de descobrir pontos fracos e possíveis problemas para que sejam adaptados antes da realização 
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da pesquisa de campo. O estudo piloto permitiu ensaiar os instrumentos, testar o gravador de áudio e 

o tempo das entrevistas, reavaliar o roteiro de entrevista, adaptar a linguagem da pesquisa ao 

entrevistado e antever os resultados com o propósito de atribuir maior confiabilidade ao estudo. 

Foram realizadas duas entrevistas piloto com pessoas que estão dentro do escopo desta dissertação 

antes da coleta final de dados. As entrevistas ocorreram de acordo com a disponibilidade dos gestores 

e do pesquisador, no ambiente de trabalho dos entrevistados, geralmente, em salas de reunião. Após 

breve descrição do formato da entrevista, as perguntas 9, 10 e 11, que exigiam um tempo maior de 

análise e de reflexão do entrevistado, foi solicitado que eles realizassem o preenchimento destas 

questões com a utilização do glossário, antes da gravação do áudio, para que a entrevista fosse mais 

efetiva e focada na intepretação do respondente, evitando lacunas de silêncio durante a entrevista. Os 

ajustes identificados foram listados abaixo e efetuados após o estudo piloto, portanto, foram 

contemplados antes da coleta de campo e implantados na versão final desta dissertação. 

Dentre as habilidades listadas, não havia o significado no glossário de uma habilidade gerencial 

utilizada no roteio semiestruturado de entrevistas. Para encontrar as habilidades gerenciais com maior 

facilidade, o glossário foi impresso para o entrevistado, de forma ordenada e enumerada da mesma 

forma que foi apresentada no roteiro de entrevista, por consequência, houve menos tempo 

desperdiçado. 

Outro item revisto, foram alguns conceitos das habilidades gerenciais do roteiro de entrevista que não 

estavam claros e, durante a conversa, foi explicado ao entrevistado os seus significados, por isso, a 

importância das entrevistas serem realizadas presencialmente, porque dificilmente haveria o 

entendimento destas questões, tornando-se prejudicial o resultado desta dissertação. Estas correções 

foram revisadas e contempladas na versão final. 

Além disto, foi explorado e reforçado nas entrevistas pessoais, quais são as habilidades fundamentais 

e quais são aquelas que são importantes para um gestor no cargo de primeira liderança, entretanto, 

não são fundamentais para a função. Durante as entrevistas, foram aprofundadas as habilidades mais 

importantes com o intuito de captar os significados e as percepções dos gestores que exercem este 

cargo na área financeira. 
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4. Análise dos resultados das entrevistas 

A análise e interpretação dos dados resultante das entrevistas deste estudo, foi organizada em quatro 
fases e descritas a seguir. 

(i) organização e preparação dos dados, a partir da utilização do áudio das entrevistas, digitação de 

trechos das entrevistas e das anotações de campo, além da leitura de todo material para obtenção da 

percepção geral das informações e reflexão sobre seu significado global;  

(ii) releitura e escuta do áudio gravado, repetidamente, das entrevistas para codificar em categorias e 

rotular estas categorias em frações de textos, neste estudo elaborando um glossário das habilidades 

gerenciais;  

(iii) organização do material em categorias, por meio de uma lista de requisitos de habilidades 

gerenciais, reunindo os tópicos similares e;  

(iv) interpretação, análise e extração de significado dos dados agrupados, identificando as lições 

aprendidas. 

4.1 Perfil dos entrevistados 

Foram entrevistadas vinte pessoas que exercem o cargo de primeira liderança na área financeira, nas 

empresas que fazem parte do escopo desta pesquisa. Elas possuíam cargo de coordenadores(as) nos 

departamentos de contas a pagar, contas a receber, contabilidade, fiscal, tesouraria, planejamento 

financeiro, orçamento e planejamento tributário. 

A média de idade dos entrevistados é de, aproximadamente, 36 anos. Observa-se uma amostra de 

90% dos entrevistados pertencem ao sexo masculino, das quais 70% desse universo de pessoas, 

possuem idade entre 30 e 40 anos. 

Dos entrevistados, todos possuem formação acadêmica universitária, sendo que 90% fizeram os 

cursos de administração, ciências contábeis ou economia. E 70% delas, possuem algum tipo de 

formação em pós-graduação em áreas correlatas.  

Os entrevistados, em média, exercem o cargo de primeira liderança há quatro anos, existindo 

concentração em 60% destas pessoas, exercendo o cargo entre três e seis anos. As entrevistas tiveram 

duração média de 38 minutos cada. Antes das gravações, como explicado no estudo piloto, cada 

entrevistado ficou em média 20 minutos para responder as perguntas 9, 10 e 11, portanto, para cada 

pessoa, a entrevista durou, em média, uma hora, perfazendo um total de vinte horas de entrevistas 

com gestores que exercem este cargo, para contribuir e embasar esta pesquisa. 
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4.2 Organização e preparação dos dados 

Foi realizada a digitação de trechos das entrevistas e das anotações de campo. As conclusões para as 

perguntas sobre a aderência nas habilidades gerenciais para o exercício do cargo de primeira 

liderança, mais especificamente, antes da criação do agrupamento de habilidades, foram assim 

detalhadas: a) quais são as habilidades gerenciais mais exigidas pelas empresas no exercício da 

função? e b) quais são as habilidades gerenciais que os gestores possuem mais desenvolvidas?  

Para a questão que indaga: quais são as habilidades gerenciais mais exigidas pelas empresas no 

exercício do cargo de primeira liderança? 48% de todas as respostas estão concentradas nestas quatro 

habilidades: 

1º Expertise funcional e know-how técnico; 

2º Monitoramento da equipe e disseminação de conhecimento; 

3º Orientação da equipe; 

4º Supervisão e coordenação das ações de si mesmo e dos outros. 

Em relação a interrogação: quais são as habilidades gerenciais que são mais desenvolvidas pelos 

próprios gestores que exercem o cargo de primeira liderança? 52% de todas as respostas estão 

reunidas nas quatro habilidades listadas abaixo: 

1º Capacidade de aprender e se adaptar; 

2º Monitoramento da equipe e disseminação de conhecimento; 

3º Expertise funcional e know-how técnico; 

4º Orientação da equipe. 

Confrontando essas duas perguntas de forma direta, é possível identificar três habilidades gerenciais 

comuns, como as mais exigidas pelas empresas e as mais desenvolvidas na autopercepção desses 

gestores novatos: a) expertise funcional e know-how técnico; b) monitorar a equipe e disseminação 

de conhecimento e; c) orientação da equipe.  

Com a leitura de todo material para obtenção da percepção geral das informações e reflexão sobre 

seu significado global, identificou-se que uma habilidade gerencial merece destaque por ser comum 

e estar entre as mais apontadas pelos gestores: d) coleta, processamento e divulgação de informações 

da empresa para minha equipe, que é mencionada como a quinta habilidade mais exigida pelas 

empresas e como a sexta habilidade mais desenvolvida pelos gestores que exercem a primeira 

liderança. 
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Portanto, há uma lacuna nas habilidades gerenciais de e) supervisão e coordenação das ações de si 

mesmo e dos outros, como a quarta mais exigidas pelas empresas no exercício do cargo de primeira 

liderança e na f) capacidade de aprender e se adaptar, como a primeira mais citada habilidade 

gerencial mais desenvolvida por esses gestores que exercem este cargo. 

Conclui-se, portanto, entre as mais citadas na percepção dos entrevistados, há quatro habilidades 

gerenciais mais exigidas pelas empresas, e também, que são as mais desenvolvidas, na autopercepção 

dos respectivos gestores que exercem o cargo de primeira liderança.  

Estas seis habilidades gerenciais, as quatro habilidades comuns e as duas habilidades discordantes em 

importância, foram exploradas a seguir, com o fracionamento de textos, extraídos das entrevistas. 

4.3 Codificação em categorias de habilidades gerenciais 

Foi realizada a releitura e escuta ativa do áudio gravado das entrevistas para codificar em categorias, 

através do glossário das habilidades gerenciais. As habilidades gerenciais mencionadas como as mais 

importantes para exercício do cargo de primeira liderança foram exploradas nas entrevistas e 

detalhadas em seis categorias, as primeiras quatro habilidades são as comuns e as duas últimas 

habilidades discordantes em importância, em frações de textos.  

Estas alusões, são comentários extraídos das entrevistas e mencionado de forma anônima com 

pequenas adaptações, com a finalidade que o sentido fique mais claro e formal neste estudo. São 

apresentadas a seguir algumas das citações mais representativas que levaram a esta categorização, 

com propósito de constatar alguns pensamentos e testemunhos que ocorrem na vida empresarial dos 

entrevistados. 

a) Expertise funcional e know-how técnico 

[...] é fundamental para todos os cargos, porque a equipe necessita de um olhar crítico 

da liderança. A empresa, onde trabalho, incentiva muito a movimentação lateral, 

independente da expertise técnica, mas quando o gestor de primeira liderança possui 

o know-how técnico, percebe-se que a equipe fica mais motivada em saber que o 

líder sabe o que está falando, para ‘bancar’ aquilo. (entrevistado) 

[...] existe um questionamento constante da equipe aos líderes, pois os gestores que 

não possuem o conhecimento técnico da área, não conseguem argumentar o motivo 

que não concordam tecnicamente de alguma atividade que estão solicitando. 

(entrevistado) 
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[...] é importante, porque na área administrativa e financeira tem muita técnica 

envolvida e a vivência te dá a segurança necessária para realizar a coordenação de 

equipe, e em resolver os problemas com maior rapidez, por ter às vezes, já vivido 

àquela situação. (entrevistado) 

[...] toda empresa espera que a pessoa que exerce o cargo de primeira liderança tenha 

o conhecimento total da função, além de conseguir passar o conhecimento para aos 

demais [...]. (entrevistado) 

[...] normalmente quando você entra numa empresa, a equipe irá testar o seu 

conhecimento técnico e isto é natural. Se você já entra numa empresa com uma 

equipe que já estava formada, sempre haverá alguém te testando, além de ter pessoas 

que queriam assumir àquela posição de coordenação, que você foi contratado. 

(entrevistado) 

[...] é essencial para poder conduzir as atividades, alguns analistas têm insegurança 

e você consegue direcionar e dar as diretrizes, é importante para você conseguir 

‘ganhar’ sua equipe, senão a equipe não terá confiança e o gestor não terá a 

credibilidade quando solicitar algo. (entrevistado) 

As afirmações dos entrevistados acerca da importância do conhecimento técnico aos gestores de 

primeira liderança da área financeira são recorrentes, por serem questionados frequentemente no 

momento que assumem uma nova equipe, além de ser uma forma de demonstrar segurança nos temas 

tratados e ser respeitado quando requerido numa recomendação. 

b) Monitoramento da equipe e disseminação de conhecimento 

[...] me cobram mais para monitorar a equipe do que em disseminar o meu 

conhecimento. Eu realizo o monitoramento da equipe com a distribuição de tarefas, 

delimitação dos prazos e com a checagem se as atividades e os prazos das demandas 

solicitadas foram honrados. (entrevistado) 

[...] o monitoramento de equipe, cada vez está maior porque as empresas estão 

querendo reduzir custos e contratam equipes mais juniores, com necessidade de 

maior monitoramento e que a equipe precisa se desenvolver, portanto, entendo que 

é uma missão do gestor de primeira liderança desenvolver a equipe. (entrevistado) 

[...] criar um plano de trabalho, fazer um cronograma, estabelecer prazos e ver se 

estes prazos estão sendo ou não cumpridos, eu analiso os desvios para tentar corrigir 

a tempo, com objetivo de cumprir o prazo estipulado. Antes, como analista, não 
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havia esta necessidade, entretanto, no cargo de primeira liderança entendo que é uma 

das exigências para exercer o cargo de gestor. (entrevistado) 

[...] ter um conhecimento superior é um dos fatores de diferenciar você dos demais 

da equipe nesta transição, afinal, todo liderado espera uma passagem de 

conhecimento e aprendizado do gestor que está próximo a eles, além da capacidade 

de orientá-los. (entrevistado) 

Monitorar a equipe é ter uma noção do que eles estão fazendo e ajudá-los a atingir a 

meta da empresa e deles, além de ajudar a alocar a agenda deles e ter um bom 

entrosamento. (entrevistado) 

Cada gestor de primeira liderança explanou as formas que utilizam e os objetivos da realização do 

monitoramento e da disseminação do conhecimento com a equipe. É interessante notar que esta 

habilidade é uma das essenciais para gerir uma equipe, e se aprende com a visualização das técnicas 

utilizadas pela observação e absorção das técnicas utilizadas e pela experiência capturada dos outros 

gestores. 

c) Orientação da equipe 

A equipe te enxerga como um líder e espera que você lhes oriente para chegar num 

resultado adequado das atividades. A equipe te enxerga como um ‘porta voz’ da 

empresa. (entrevistado) 

[...] eu fui desenvolvendo a habilidade de orientar a equipe e determinar o que é mais 

prioritário, desde analista (líder informal) e quando assumi o cargo de primeira 

liderança consegui aplicar na prática [...]. (entrevistado) 

De alguma forma, você sempre está orientando alguém, a não ser se você é o mais 

novo no grupo, faz parte da natureza humana, enxergo que nas empresas há um clima 

mais colaborativo e integrativo entre as áreas, e há um incentivo maior dado pelas 

empresas [...]. (entrevistado) 

[...] orientação da equipe, é inerente ao meu cargo de primeira liderança. Em todos 

os níveis é necessário ter uma liderança para dar o direcionamento, porque senão, 

cada área e pessoa segue o que é melhor conforme a sua cabeça, gerando muitos 

conflitos [...]. (entrevistado) 

Explicar para a equipe a noção de prioridade, todos possuem uma grande demanda 

e prazos apertados. Desenvolver a equipe, no sentido deles conseguirem interpretar 

qual é a atividade principal e o que não pode deixar de ser feito, porque nem sempre 
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os analistas sabem identificar ou chamar a atenção para o gestor, do que é mais 

prioritário [...]. (entrevistado) 

O aspecto preponderante dos comentários desta habilidade é a função de gerir e orientar a equipe, 

com a percepção que é uma habilidade natural da liderança, explicitada quando se assume um cargo 

com gestão de equipe, mas iniciada desde o início da vida profissional com profissionais mais novos 

ou que não estão acostumados a desenvolver uma certa atividade. 

d) Coleta, processamento e divulgação de informações da empresa para minha equipe 

[...] a riqueza das informações é importante para ter uma rotina e um padrão, além 

de ver se de fato as pessoas da equipe não estão com nenhum desvio no processo 

para cumprimento das obrigações [...]. (entrevistado) 

[...] é muito da função do coordenador, saber coletar quais são as metas e os objetivos 

da empresa, assimilar, processar e divulgar aos demais de sua equipe. (entrevistado) 

Tenho acesso as informações através de leituras de material técnico, e repasso para 

equipe por e-mail periodicamente. Além de disseminar o conteúdo que a organização 

divulga para eu replicar à equipe [...]. (entrevistado) 

[...] o alinhamento de metas, prioridades e informações estratégicas para a equipe 

saber onde a empresa está indo, assim é traçado as atividades de rotina mais precisas 

para o time. Como temos um volume muito grande e o time é mais júnior, é 

necessário ‘mastigar’ melhor as informações antes de passá-las. Eu construo 

mensagens chaves para repassar nas reuniões de equipes, para ficar claro os 

resultados e conseguir conectar ao dia a dia das pessoas da equipe [...]. (entrevistado) 

[...] algumas empresas e alguns coordenadores não abrem o que acontece na 

empresa, guardando o dado somente para si, e seus funcionários ficam fazendo 

aquele trabalho de robô, eu vejo que precisa ter a clareza do que está passando na 

empresa e reportar para a equipe, ganhando a confiança deles [...]. (entrevistado) 

[...] sou exigido bastante para coletar as informações das demais áreas e transformá-

las em relatórios úteis para tomadas de decisão para o meu gerente. (entrevistado) 

Para avaliar, se as informações do topo da pirâmide organizacional estão chegando a todos os 

funcionários, esta habilidade é fundamental, desde a coleta das informações que permeiam a 

organização até o mais adequado modo de repassar aos funcionários da equipe, conectando os 

objetivos e metas da empresa com a operação diária da equipe. 
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e) Supervisão e coordenação das ações de si mesmo e dos outros 

Eu trabalho com painel de atividades, que é um check list do que precisa ser realizado 

e em cima disto eu faço um cronograma e remeto para minha equipe, a partir disto, 

eu consigo supervisionar estas atividades mesmo não estando próximo. É meu norte 

para saber se a equipe está conseguindo fazer o que eu delego. Se aprende, de acordo 

com a necessidade, eu percebi que era importante o painel de controle de atividades 

e apliquei para minha equipe. (entrevistado) 

[...] num primeiro momento, quando se realiza a transição de analista para gestor de 

primeira liderança, é difícil organizar as suas atividades e de sua equipe, é importante 

você desenvolver esta habilidade para sair do lado mais técnico e incluir novas 

ferramentas de gestão [...]. (entrevistado) 

[...] há uma cobrança dos clientes dos prazos de respostas das demandas, por isso, é 

importante supervisionar e saber o que está acontecendo na equipe, e as vezes vem 

muitas coisas que não são do nosso escopo de trabalho por ser uma área de suporte, 

por isso, é necessário filtrar as demandas que chegam para equipe e determinar as 

prioridades e o que não será atendido [...]. (entrevistado) 

[...] no início, quando assumi o cargo de primeira liderança, como eu sabia fazer as 

atividades, eu me sentia mais seguro e era mais fácil eu mesmo fazer do que delegar 

e sentar ao lado de alguém da equipe e ensinar, fazia isso para atender aos prazos de 

forma mais rápida. (entrevistado) 

[...] aflora esta habilidade, muito por causa desta transição de contribuidor individual 

para gestor de equipe, por estar muito próximo ainda dos analistas e assistentes, você 

ainda está no ‘chão de fábrica’ nesta transição [...]. (entrevistado) 

[...] tive uma experiência com um coordenador quando eu era analista, que ele não 

conseguia se libertar de fazer as atividades e a equipe ficava brava, já o outro 

coordenador fazia ao contrário, direcionando para a equipe executar e fazia o 

controle destas atividades delegadas. (entrevistado) 

A habilidade de supervisionar e coordenar as ações de si mesmo e dos outros é explicitada como uma 

das mais difíceis de aprender, durante a transição de contribuidor individual para gestor de equipe. A 

partir da necessidade para aprender esta habilidade, a pressão da equipe, dos clientes e da empresa 

aparecem como uma das fontes de aprendizado prático com exemplos de controles ou visualizado em 

gestores que admiram. 
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f) Capacidade de aprender e se adaptar 

[...] durante a minha carreira, eu tive que aprender e também a me adaptar. O que 

acho mais difícil é a prática, porque às vezes na empresa não funciona como está 

escrito na teoria, e se aprende os atalhos com a experiência, vivência e adaptação. 

(entrevistado) 

[...] é uma habilidade moderna, por causa, do volume de informações muito grande 

e diferente de acordo com a cultura da empresa (nacional, americana ou europeia), 

que eu já vivenciei [...]. (entrevistado) 

Nesta função de coordenação, tenho muitos desafios que são colocados e nunca tinha 

presenciado, eu preciso aprender e me adaptar rapidamente. Eu tenho conseguido 

aprender com rapidez e passar aos outros integrantes da equipe [...]. (entrevistado) 

[...] o negócio é muito dinâmico, o tempo todo estamos aprendendo coisas novas e 

se adaptando às necessidades. Isto vem aumentando nos últimos anos, é uma 

exigência do mundo moderno, embora a questão econômica dos últimos anos fez 

esta habilidade ser mais valorizada nas empresas. (entrevistado) 

Aprendi esta habilidade com as experiências vividas nas empresas onde trabalhei, 

fui colocado a prova em funções que exigiam esta habilidade de se adaptar, através 

de novos projetos [...]. (entrevistado) 

[...] esta capacidade de se adaptar, está totalmente ligada ao mundo moderno, com a 

facilidade e agilidade ao acesso às informações e sem fronteiras, faz com que você 

tenha que se atualizar e, antigamente os processos eram mais morosos e o seu 

conhecimento não ficava obsoleto facilmente. Você com esta habilidade se mantém 

‘dentro do jogo’, você vai se atualizando e se adaptando ao novo cenário. 

(entrevistado) 

A capacidade de aprender e se adaptar é vista como uma habilidade moderna, com as constantes 

mudanças dentro e fora das organizações como as reestruturações ou fusões frequentes ocorridas nos 

últimos anos, além da facilidade e agilidade de acessar as informações sem fronteiras por parte dos 

profissionais. Esta habilidade, na autopercepção dos entrevistados, se aprende na prática com as 

experiências, atalhos e as adaptações vividas nas empresas. 

4.4 Mapa e gaps de requisitos de habilidades gerenciais 

Foi realizada a organização do resultado em categorias, por meio da classificação da lista de requisitos 

de habilidades gerenciais para exercício do cargo, na autopercepção dos gestores de primeira 
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liderança. A tabela 4 representa, em percentual de concordância, a autopercepção dos entrevistados 

em relação ao exigido pelas empresas para exercer este cargo. Foi destacada as maiores citações, 

classificadas as habilidades mais exigidas e menos exigidas pelas empresas, de cada grupo de 

habilidade. 

Tabela 4. Habilidades exigidas pelas empresas para o cargo de primeira liderança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Como exemplo, uma das habilidades cognitivas mais exigidas pelas empresas para o exercício do 

cargo de primeira liderança, e uma das mais citadas pelos entrevistados é o pensamento crítico e 

lógico. A maioria dos gestores entendem que é uma habilidade importante, a capacidade de analisar 

o problema, mediante uma visão questionadora e conclusiva, para a adequada tomada de decisão, 

para quaisquer líderes novatos com gestão de equipe, independente da área que atuam, todavia, sendo 

um pouco mais exigido para os ocupantes da área financeira e que alguns profissionais já trazem 

desde jovem esta habilidade. 

 [...] entende-se que os gestores não podem aceitar as informações do jeito que 

chegam, precisam parar, pensar, analisar se é coerente e se tem lógica, antes de 

implementar e fazer alguma recomendação [...]. (entrevistado) 

HABILIDADES COGNITIVAS % HABILIDADES COGNITIVAS %

Capacidade de análise 95% Capacidade de reconhecer padrões 40%

Capacidade de síntese 95% HABILIDADES INTERPESSOAIS %

Pensamento crítico 95% Empatia 30%

HABILIDADES INTERPESSOAIS % Perspicácia 40%

Coordenação e planejamento
do trabalho

95% HABILIDADES DE NEGÓCIOS %

Foco nos resultados 95% Realização de recompensas e estimulo 
da motivação

40%

HABILIDADES DE NEGÓCIOS % HABILIDADES ESTRATÉGICAS %

Organização de equipes 100% Raciocínio estratégico 40%

HABILIDADES ESTRATÉGICAS %

Resolução de problemas 90%

Não é exigido pela empresa para o cargo de 
primeira liderança

É exigido pela empresa para o cargo de 
primeira liderança
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[...] na área financeira é um pouco mais exigido esta habilidade, por lidar mais com 

números, [...] é importante que se ocorra uma análise criteriosas dos relatórios ou 

atividades que você está desenvolvendo [...]. (entrevistado) 

[...] esta habilidade já vem desde pequeno, possuo um pensamento crítico e lógico e, 

por isso, foi um dos principais pontos que me fez evoluir profissionalmente [...]. 

(entrevistado) 

Outra habilidade importante e mencionada, na autopercepção de todos os gestores entrevistados, 

como exigida pelas empresas para o exercício do cargo de primeira liderança foi a de organização de 

equipes, fazendo o uso da capacidade de levá-los a trabalhar por um objetivo comum para atingir as 

metas estabelecidas. Os gestores também elucidaram os obstáculos para organizarem as suas equipes 

quando assumem a posição de liderança. 

[...] outra dificuldade é conseguir organizar as atividades dos outros da equipe [...]. 

Demorou, por volta de dois anos a transição, até conseguir aprender a fazer de forma 

consistente, e até entender que precisava desenvolver novas habilidades, foi uma 

pressão e exigência da empresa, independente do porte [...]. (entrevistado)  

[...] o difícil é deixar de fazer do seu jeito e de centralizar as atividades, por causa da 

responsabilidade e da preocupação de entregar o trabalho e o resultado esperado. 

Outro ponto é ter a confiança nas pessoas de sua equipe, neste momento de transição, 

porque quando você passa a atividade, cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado. 

(entrevistado) 

Houve duas citações no grupo de habilidades interpessoais, como as que são pouco exigidas pelas 

empresas. Por não ser as habilidades mais exigidas pelas empresas, percebe-se que não há 

preocupação por parte das companhias de preparar os gestores novatos no momento de assumir a 

responsabilidade e posição de primeira liderança, juntamente com os desafios atrelado ao cargo. 

[...] se aprende sobre percepção social e empatia no dia a dia, sabendo identificar 

cada um da equipe e como eles respondem ao tipo de tom de voz, de bronca e etc. 

Não havia isto quando não era gestora. No início, tive uma experiência 

extremamente negativa, quando fiz os primeiros feedbacks com a minha equipe [...]. 

(entrevistado) 

[...] ver o lado pessoal da sua equipe, alguém que tem algum parente doente, tem um 

problema de saúde ou está grávida, eu acho essencial lembrar de perguntar que as 

vezes na correria você se esquece [...] ter empatia e se colocar no lugar do outro. 

(entrevistado) 
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[...] a gestão de pessoas é um dos pilares para a primeira liderança, porque primeiro 

você precisa ser o exemplo, inspirar a equipe para depois extrair o melhor delas, 

identificando onde que brilha os olhos destas pessoas. (entrevistado) 

A tabela 5 representa, em percentual, a autopercepção dos entrevistados em relação ao seu grau de 

domínio de habilidade gerencial para exercer o cargo de primeira liderança. Foram salientadas as 

maiores menções dos entrevistados, segregada em “não possuo domínio ou tenho baixo domínio da 

habilidade” e “possuo alto domínio da habilidade”. 

Tabela 5. Nível de domínio dos requisitos de habilidades gerenciais da primeira liderança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

As respostas de “não possuo domínio ou tenho baixo domínio da habilidade”, tiveram maior 

quantidade nas habilidades interpessoais e estratégicas, como percepção social, perspicácia, extrair 

implicações e raciocínio estratégicos. No que concerne a indagação de “possuo alto domínio da 

habilidade”, as habilidades cognitivas e interpessoais se destacaram, com percentuais elevados. 

Foi perguntado para cada grupo, dentre todos os requisitos de habilidades gerenciais, quais são 

essenciais para o cargo de primeira liderança, na autopercepção dos entrevistados, por grupo de 

habilidade gerencial: cognitiva, interpessoal, de negócios e estratégica, os onze principais requisitos 

de habilidades gerenciais, no total, detalhados na tabela 6. A relevância foi determinada, a partir das 

HABILIDADES COGNITIVAS % HABILIDADES COGNITIVAS %

Comunicação empresarial 70% Interpretação de dados 85%

HABILIDADES INTERPESSOAIS % Capacidade de comunicação escrita 75%

Percepção social 85% HABILIDADES INTERPESSOAIS %

Perspicácia 75% Foco nos resultados 90%

HABILIDADES DE NEGÓCIOS % Trabalho sob pressão 85%

Realização de recompensas e estimulo 
da motivação

80% HABILIDADES DE NEGÓCIOS %

HABILIDADES ESTRATÉGICAS % Organização de equipes 75%

Extração de implicações estratégicas 80% HABILIDADES ESTRATÉGICAS %

Raciocínio estratégico 70% Resolução de problemas 70%

Não possuo domínio ou tenho baixo domínio 
da habilidade Possuo alto domínio da habilidade
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citações que representam um percentual acima de dez por cento do total de cada grupo de habilidade 

gerencial. 

Tabela 6. Classificação dos requisitos de habilidades gerenciais essenciais da primeira liderança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

As principais habilidades cognitivas consideradas imprescindíveis para o exercício do cargo de 

primeira liderança, na autopercepção dos gestores, foram por meio da aplicação de feedback e 

aprendizado com as experiências. 

[...] demorou para descobrir que cada um da equipe absorve o feedback de uma forma 

diferente, é um processo... (entrevistado) 

[...] eu realizo uma vez a cada trimestre com minha equipe um feedback, individual 

e conversamos de vários temas sobre a carreira e a empresa, e no final saímos com 

um acordo e feliz [...]. (entrevistado) 

O feedback formal funciona e geralmente nas empresas é periódico [...], mas o 

importante é o feedback do dia a dia, através do exemplo, conversando sobre todos 

os problemas com intuito de procurar uma solução em conjunto. Antigamente não 

havia esta necessidade de aplicação de feedback porque as empresas não eram tão 

profissionalizadas. (entrevistado) 

[...] quando eu não era gestor, não tinha em mente a aplicação de feedback e também 

não praticava [...], meu gestor antigo, apesar de ser meu espelho, não tinha esta 

prática de aplicar feedback, portanto, precisei desenvolver esta habilidade com o 

tempo, através de treinamentos, cursos e vídeos na internet... (entrevistado) 

HABILIDADES COGNITIVAS Essenciais HABILIDADES INTERPESSOAIS Essenciais

Aplicação de feedback 32% Delegação das tarefas 28%

Aprendizado com as experiências 16% Coordenação e planejamento do trabalho 25%

Monitoramento e mensuração do desempenho 11% Planejamento das atividades 13%

Bom ouvinte 11% Equilíbrio emocional 13%

Soma 70% Soma 78%

HABILIDADES DE NEGÓCIOS Essenciais HABILIDADES ESTRATÉGICAS Essenciais

Organização de equipes 63% Resolução de problemas 42%

Soma 63% Apresentação de resultados 26%

Soma 68%
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[...] eu gostaria de tratar as pessoas da minha equipe numa linguagem de 

comunicação única, mas você não pode seguir desta forma, porque não conseguirá 

o resultado que a empresa espera da sua gestão. [...] Eu percebi isto, porque algumas 

pessoas não compreendiam o que eu passava e não geravam os resultados que 

esperávamos, percebi que teria que tratar de forma distinta, às vezes de forma 

individual. (entrevistado)  

Os gestores também narraram alguns exemplos de como aprenderam com as experiências 

profissionais. 

[...] passei por diversos gestores e procurei extrair um pouco de cada um para montar 

o meu modelo, comparando com o que eu acredito ser o correto [...]. (entrevistado)  

[...] no dia a dia que se aprende a negociar, as lições aprendidas na vida, não é a 

faculdade que ensina, há perfis diferentes na outra ponta [...] você vai aprendendo 

com a experiência. (entrevistado) 

Delegação de tarefas e coordenação e planejamento do trabalho, foram as principais habilidades 

interpessoais mencionadas pelos gestores de primeira liderança. Os entrevistados revelaram as suas 

dificuldades em delegar as atividades, coordenar e planejar o trabalho da equipe. 

[...] não se aprende a delegar as tarefas na faculdade, nem antes de começar a 

trabalhar. (entrevistado) 

[...] foi difícil porque era necessário entregar no prazo e na qualidade esperada, e 

pela desconfiança inicial de passar as atividades para a equipe. [...] Me cobrava 

muito, fiz uma autoavaliação, que havia recebido uma demanda e não consegui 

cumprir o prazo porque estava com muita tarefa e não pedi ajuda, portanto, mudei 

meu hábito para poder crescer e comecei a desenvolver esta habilidade [...]. 

(entrevistado). 

[...] eu tenho prazos, é importante todos da equipe saberem de tudo, para quando 

tiver um ‘desfalque’ em alguma posição da equipe [...], eu consigo distribuir as 

tarefas, de acordo com a habilidade de cada pessoa [...]. (entrevistado) 

 

Nesta etapa, foram interpretadas e analisadas as respostas, para buscar agrupamento dos dados através 

das quatro categorias de habilidades: cognitivas, interpessoais, de negócios e estratégicas, com 

objetivo de desenvolver o mapa de requisitos de habilidades gerenciais, para o cargo de primeira 

liderança na área financeira, sintetizado na tabela 7. 
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Tabela 7. Mapa de requisitos de habilidades gerenciais para o cargo de primeira liderança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O objetivo do mapa de requisitos de habilidades gerenciais para o cargo de primeira liderança, foi 

realizar o agrupamento de habilidades. Foram materializadas doze habilidades por meio dos 

resultados entre: (i) definição do modelo de requisitos de habilidades gerenciais a partir da revisão 

bibliográfica e do mapeamento para coleta de dados realizados com as quatro categorias de 

habilidades (cognitivas, interpessoais, de negócios e estratégicas) e, (ii) das entrevistas com os 

gestores que exercem este cargo na área financeira. 

A tabela 8 reúne os gaps de habilidades gerenciais, exigidos pelas empresas dos gestores que exercem 

o cargo de primeira liderança e seu efetivo grau de domínio de habilidades gerenciais. Em algumas 

habilidades, as citações em percentuais, foram maiores em ‘alto domínio’ em comparação ao exigido 

pelas empresas, entretanto, não foram significativos para ser analisado com profundidade. 

Para identificação dos gaps das habilidades gerenciais da primeira liderança da área financeira, entre 

o que é exigido pelas empresas e do grau de domínio de habilidade na autopercepção dos gestores 

entrevistados, foram consideradas as variações igual ou acima de 20%. 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES COGNITIVAS HABILIDADES INTERPESSOAIS
Capacidade de análise Coordenação e planejamento do trabalho
Capacidade de síntese Foco nos resultados
Interpretação de dados Trabalho sob pressão

Pensamento crítico Delegação de tarefas
Aplicação de feedback

Aprender com as experiências

HABILIDADES DE NEGÓCIOS HABILIDADES ESTRATÉGICAS
Organização de equipes Resolução de problemas
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Tabela 8. Maiores gaps das habilidades gerenciais da primeira liderança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Foram identificados os dez maiores gaps dos requisitos de habilidades gerenciais da primeira 

liderança da área financeira, nos quatro grupos de habilidades. Há três requisitos de habilidades 

gerenciais dentre os dez maiores gaps identificados, de acordo com a classificação dos requisitos de 

habilidades gerenciais essenciais descritos na tabela 6, requerem importância na conclusão da análise 

dos dados: (i) aplicação de feedback, (ii) coordenação e planejamento do trabalho e (iii) organização 

de equipes. As maiores semelhanças entre estas três habilidades gerenciais, aparece em alguns trechos 

descritos das entrevistas, não havendo preparação ou treinamento formal para os profissionais 

desenvolverem estas habilidades na maioria das empresas, antes e depois do profissional assumir o 

cargo de gestor. Alguns relatos evidenciam que as empresas não fazem isto, por causa da imposição 

de resultados rápidos, justificando que não tem tempo de trabalhar o profissional na transição de 

contribuidor individual para gestor de equipe. Às vezes, a empresa prefere trazer alguém de mercado 

sem o conhecimento da empresa, ao invés de preparar os próximos gestores de primeira liderança, 

por necessitar de resultados rápidos. 

HABILIDADES COGNITIVAS É exigido pela empresa para o 
cargo de primeira liderança

Possuo alto domínio 
da habilidade

Gap

Capacidade de síntese 95% 40% -55%

Aplicação de feedback 80% 45% -35%

Comunicação empresarial 55% 30% -25%

HABILIDADES INTERPESSOAIS É exigido pela empresa para o 
cargo de primeira liderança

Possuo alto domínio 
da habilidade

Gap

Negociação 65% 40% -25%

Coordenação e planejamento
do trabalho

95% 75% -20%

Persuadir 55% 35% -20%

HABILIDADES DE NEGÓCIOS É exigido pela empresa para o 
cargo de primeira liderança

Possuo alto domínio 
da habilidade

Gap

Organização de equipes 100% 75% -25%

HABILIDADES ESTRATÉGICAS É exigido pela empresa para o 
cargo de primeira liderança

Possuo alto domínio 
da habilidade

Gap

Extração de implicações estratégicas 60% 20% -40%

Visão de futuro 70% 35% -35%

Visão sistêmica organizacional 75% 40% -35%



44 
 

 
 

(i) aplicação de feedback: um dos maiores gaps de habilidade gerencial considerada essencial para 

exercer a função de coordenador de equipe na área financeira, é conseguir orientar e dar retorno para 

equipe, expondo os pontos positivos e negativos, na realização de uma atividade solicitada com o 

objetivo de mensurar a sua performance.  

(ii) coordenação e planejamento do trabalho: um dos desafios dos gestores de primeira linha é 

aprender como realocar o seu tempo para conseguir concluir as suas demandas, como também, 

auxiliar, orientar e definir prioridades para sua equipe com intuito de obter um desempenho 

satisfatório, cumprindo as metas nos prazos estabelecidos. 

(iii) organização de equipes: os entrevistados são unânimes na percepção que esta habilidade é exigida 

nas empresas que trabalham para exercício do cargo de primeira liderança na área financeira. A 

descrição desta habilidade é saber agrupar pessoas de diferentes competências para trabalhar por um 

objetivo comum, mediante a participação, cooperação e a integração das contribuições dos membros 

da equipe. 
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5. Conclusão 

Pela pouca experiência de carreira, os gestores iniciantes são os mais afetados devido as constantes 

mudanças e desafios que as organizações enfrentam na atualidade, maximizados em períodos de crise. 

Esta pesquisa procura contribuir com a prática empresarial, por discutir quais são as habilidades 

gerenciais do cargo de primeira liderança e oferecer opções de prepará-los para as próximas passagens 

executivas. 

Este trabalho levantou, portanto, um conteúdo importante para a gestão empresarial de pessoas: quais 

são os requisitos de habilidades gerenciais esperados e observados na autopercepção dos gestores que 

exercem o cargo de primeira liderança na área financeira? Esta pesquisa não têm o foco em analisar 

as formas de desenvolvimento de liderança nas organizações, no entanto, seu objetivo é se aprofundar 

em quais habilidades gerenciais são mais exigidas pelas empresas e se elas efetivamente são 

observadas pelo grau de domínio das habilidades na autopercepção dos gestores de primeira linha, 

além de identificar um mapa de requisitos de habilidades gerenciais para o cargo de primeira liderança 

da área financeira nas empresas. 

5.1 Contribuições e discussão dos resultados com a teoria e prática 

O resultado deste estudo corrobora que, na percepção dos entrevistados, as habilidades cognitivas são 

as mais importantes, para exercer o cargo de primeira liderança. Ademais, as habilidades 

interpessoais, de negócios e estratégicas se misturam, portanto, é difícil identificar com exatidão uma 

ordem de importância, nestes três grupos, para estes gestores da área financeira. 

A pesquisa consolidada de Mumford et al. (2007), constatou que as habilidades gerenciais mais 

importantes para o exercício do cargo de primeira liderança, são na ordem, as habilidades cognitivas, 

interpessoais, de negócios e estratégicas. Como este estudo tem foco na área financeira, verifica-se 

que os requisitos necessários para o exercício do cargo são, aparentemente, os exigidos dentro das 

atividades de coordenação do backoffice, como know-how técnico, capacidade de análise, síntese e 

interpretação de dados, trabalho sob pressão ou o foco nos resultados. 

Não há uma grande lacuna a respeito das habilidades gerenciais mais exigidas no exercício do cargo 

de primeira liderança, em comparação com as habilidades gerenciais mais desenvolvidas por estes 

gestores. Entretanto, foram identificados os dez maiores gaps de requisitos de habilidades gerenciais 

para exercer o cargo de primeira liderança, que os gestores precisam desenvolver para realizar suas 

funções, de acordo com a exigência da área financeira nas empresas. 
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O objetivo de uma das indagações, era identificar se o líder iniciante tem ciência que as atividades de 

liderar e gerir uma equipe fazem parte das atribuições de um bom gestor de equipes. No início do 

exercício do cargo de primeira liderança, os gestores têm a percepção que liderar e fazer a gestão da 

equipe é ‘algo a mais’ das suas atividades do dia a dia, entretanto, com mais tempo de experiência no 

cargo altera-se a visão deles, para algo que está intrínseco ao exercício do cargo. Ficou notório nas 

entrevistas, que as pessoas com alto desempenho e que foram promovidas para exercer o cargo de 

primeira linha, são resistentes às mudanças e querem continuar realizando as atividades que tornaram 

bem-sucedidas. Na realidade, no início se tornaram gestores de primeira liderança, sem entender ou 

acatar as exigências do cargo, numa mesma visão de progressão no desenvolvimento das habilidades 

necessárias nos gestores iniciantes apontada por Lord e Hall (2005). 

Para a conclusão desta pesquisa, há seis habilidades gerenciais, que se desenvolvidas pelos gestores 

de primeira liderança devem melhorar a gestão administrativa, na área financeira das empresas: a) 

expertise funcional e know-how técnico; b) monitorar a equipe e disseminar conhecimento; c) 

orientação da equipe; d) supervisão e coordenação das ações de si mesmo e dos outros; e) capacidade 

de aprender e se adaptar; e f) coletar, processar e divulgar informações da empresa para minha equipe. 

A maioria dos entrevistados mencionou, que a pesquisa foi completa e conseguiu abordar as 

habilidades gerenciais que são exigidas no dia a dia das organizações, além de mencionar, a respeito 

da reflexão necessária para responder as perguntas abordadas durante as entrevistas.  

5.2 Limitações e estudos futuros 

Esta pesquisa evidencia algumas limitações potenciais que devem ser levadas em consideração. Um 

ponto a ser destacado, é o enfoque dado ao modelo de habilidades gerenciais de Mumford et al. 

(2007). Apesar deste estudo agregar nove artigos de autores anteriores com diferentes conceituações 

de habilidades de liderança numa mesma pesquisa, poderá ter uma influência demasiada dessa visão 

com a interação de requisitos de habilidades e níveis hierárquicos, portanto, a dissertação precisa ser 

interpretada por esta ótica, de cordo com o recorte e foco no estudo apresentado. 

Um viés que deve ser mencionado, advém da composição dos dados coletados exclusivamente da 

autopercepção dos gestores iniciantes. Da mesma forma que houve críticas na abordagem da nova 

liderança, apontada na revisão sobre o tema por Bryman (1999), por ter pouco a dizer sobre a maioria 

dos líderes das organizações, do mesmo modo, a pesquisa pode ser influenciada pela visão distorcida 

dos gestores que exercem o cargo de primeira liderança de suas habilidades gerenciais e das 

exigências por parte da empresa onde trabalham neste cargo. Esta limitação poderia ser mitigada, 

com o uso de entrevista para explorar as distorções que podem surgir. Assim, um possível estudo 
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futuro poderia estender a pesquisa aos subordinados ou gestores destes líderes iniciantes, com o 

intuito de confrontar e aprofundar as visões nas distintas posições hierárquicas. 

O resultado deste estudo decorreu da disponibilidade e do acesso aos profissionais e o cumprimento 

do cronograma previsto das entrevistas, uma vez que, dependeu da disponibilidade dos entrevistados. 

Outro ponto crucial a ressaltar, remete a subjetividade advinda do pesquisador para o direcionamento 

durante as entrevistas. Não obstante, este estudo também é cerceado à visão de alguns entrevistados 

da área financeira, majoritariamente na região da cidade de São Paulo, durante o segundo semestre 

do ano de 2017. Assim sendo, suas conclusões devem ser examinadas com a devida prudência e não 

é apropriado realizar extrapolações dos resultados obtidos para as demais áreas das empresas ou 

mesmo para outras regiões do país sem uma análise prévia. 

Como conclusão desse trabalho, a partir do desenvolvimento do mapa de requisitos de habilidades 

gerenciais para o cargo de primeira liderança, espera-se agregar conhecimento para o progresso de 

líderes iniciantes, oferecer insights sobre treinamentos e identificar os gaps de habilidades gerenciais 

entre o esperado dos gestores que exercem este cargo e o efetivamente observado por eles. Com a 

obtenção do entendimento dos requisitos de primeira liderança, os gestores iniciantes podem tomar 

decisões destinadas para o próprio desenvolvimento alicerçado nas carências em termos de 

habilidades, em vez de se apoiar em treinamento ou cursos abrangentes, que não irá resolver as suas 

deficiências específicas.  

Ademais, há potencial de aplicação prática com a introdução deste tema nas grades curriculares dos 

cursos de pós-graduação voltados aos gestores da área financeira, com a criação de um modelo para 

mapear o nível de domínio de habilidades gerenciais nos gestores de primeira liderança. Todavia, este 

estudo é limitado à área financeira em empresas no Brasil e não deve ser replicado sem a devida 

análise do contexto.  

Como sugestão para futuros estudos, pode-se criar um modelo cognitivo, a partir do mapa de 

requisitos de habilidades gerenciais, ou inclusive, ser desenvolvido um modelo de treinamento e 

assessoramento aos líderes iniciantes nas empresas, para acelerar o aprendizado destes gestores. Outra 

recomendação, seria a criação de critério de pontuação para o desenvolvimento de habilidades 

necessárias aos gestores iniciantes, formando uma trilha de aprendizado com evolução aos próximos 

níveis. 

 

 



48 
 

 
 

Referências 

AMARAL, R. M. ET AL. Modelo para o mapeamento de competências em equipes de inteligência 

competitiva. Ciência da Informação, v. 37, n. 2, p. 7–19, 2008. 

BOYATZIS, R. E. The competent manager: A model for effective performance. New York: John 

Wiley & Sons, 1982. 

BOYATZIS, R.E. Competencies in the 21st century, Journal of management development, Vol. 

27, No. 1, pp. 5-12, 2008. 

BRYMAN, A. Liderança nas organizações In: CLEGG, S., HARDY, C., NORD, W. R., CALDAS, 

M., FACHIN, R. e FISCHER, T. (Eds.). Handbook de estudos organizacionais. Vol. 3, São Paulo, 

Atlas, 1999, pag. 257-281.  

CRESWELL, JONH W. Projeto de pesquisa – métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3ª Ed. 

Artmed, 2010. 

FERNANDES, B. H. R.; FLEURY, M. T. L.; MILLS, J. Construindo o diálogo entre competência, 

recursos e desempenho organizacional. RAE - Revista de Administração de Empresas, v. 46, n. 4, 

p. 48–65, 2006.  

FIEDLER, F. A theory of leadership effectiveness. New York: McGraw-Hill Book Company, 1967. 

FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. C. C. Alinhando estratégia e competências. Revista de 

Administração de Empresas, v. 44, p. 44–57, 2004.  

FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. Revista de 

Administração Contemporânea, v. 5, n. spe, p. 183–196, 2001.  

FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Em Busca da Competência. 1o Encontro de Estudos 

Organizacionais - ENEO, p. 1–11, 2000.  

FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Estratégias empresariais e formação de competências. São 

Paulo: Atlas, 2000. 

GRZEDA, M. M. In competence we trust? Addressing conceptual ambiguity. Journal of 

Management Development, 24, 530-545, 2005. 



49 
 

 
 

GUTIERREZ, E. C. Qualificando o “apagão” de competências da média gerência no mercado 
de trabalho atual: um estudo a partir da percepção de gestores, 2012. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Escola de administração de empresas de São Paulo, São Paulo. 

HELLRIEGEL, D.; JACKSON, S. E.; SLOCUM, J. W. Managing: A competency based approach, 

11ª ed. Mason, OH: Thomson South-Western, (2008). 

HOFFMANN, T. The meanings of competency, Journal of European industrial training, Vol. 23, 

nº. 6, 1999. 

HOUSE, R.J.; BAETZ, M.L. Leadership: Some empirical generalizations and new research 

directions. In B.M. Research in organizational behavior, 1974 

JACKSON, D. Profiling industry-relevant management graduate competencies: The need for a fresh 

approach. The International Journal of Management Education, v. 8, n. November 2008, p. 85–

98, 2009. 

JAGO, A. Leadership: Perspectives in theory and research. Management Science, v. 28, n. 3, p. 315–

336, 1982. 

KATZ, D.; KAHN, R. L. The social psychology of organizations, 2nd ed. New York: John Wiley 

and Sons, 1978. 

LORD, R. G.; HALL, R. J. Identity, deep structure and the development of leadership skill. The 

leadership quarterly, v. 16, n. 4, p. 591–615, 2005.  

MCCLELLAND, D. Testing for competence rather than for intelligence. The American 

psychologist, v. 28, n. 1, p. 1–14, 1973. 

MCLAGAN, P. A. Competencies: The next generation. Training and development, p. 40-47, 1997. 

MINTZBERG, H. The nature of managerial work. New York: Harper and Row, 1973. 

MUMFORD, T. V; CAMPION, M. A.; MORGESON, F. P. The leadership skills strataplex: 

Leadership skill requirements across organizational levels. The leadership quarterly, v. 18, p. 154–

166, 2007. 

MUMFORD, M. D.; DANSEREAU, F.; YAMMARINO, F. J. Followers, motivations, and levels of 

analysis: The case of individualized leadership. The leadership quarterly, 11, 313−340, 2000. 

MUMFORD, M. D.; CONNELLY, M. S. Leaders as creators: Leader performance and problem 

solving in ill-defined domains. The leadership quarterly, 2, 289−315, 1991. 



50 
 

 
 

R. CHARAN; S. DROTTER; NOEL J., Pipeline de liderança: O desenvolvimento de líderes como 

diferencial competitivo, Editora Campus Elsevier, 2ª edição, 2012. 

SPENCER, L. M.; SPENCER, S. M. Competence at work: models for superior performance. 

New York, 1993. 

STOGDILL, R. M. Leadership, membership and organization. Psychological Bulletin, 47, p. 1-14, 

1950. 

STOGDILL, R. M. Handbook of leadership: a survey of theory and research. New York, 1974. 

YUKL, G. Managerial Leadership: A Review of Theory and Research. Journal of Management, v. 

15, n. 2, p. 251–289, 1989. 

YUKL, G. Leadership in organizations. Personnel Psychology, v. 7th, n. 4, p. 542, 2001. 

YUKL G. Leadership in organizations, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

Bibliografia 

AVOLIO, B. J.; GARDNER, W. L. Authentic leadership development: Getting to the root of positive 

forms of leadership. The leadership quarterly, v. 16, n. 3, p. 315–338, 2005. 

BERGAMINI, C. W. Liderança: a administração do sentido. RAE - Revista de Administração de 

Empresas, v. 34, n. 3, p. 102–114, 1994.  

CONGER, J. A.; FULMER, R. M. Developing your leadership. Harvard Business Review, v. 81, n. 

12, p. 76–84, 2003.  

CONNELLY, M. S., ET AL. Exploring the relationship of leadership skills and knowledge to leader 

performance. The leadership quarterly, 11, 65−68, 2000. 

DEVANNA, M. A.; TICHY, N. Creating the competitive organization of the 21st century: The 

boundaryless corporation. Human Resource Management, v. 29, n. 4, p. 455–471, 1990. 

DUNCAN, W. J.; LAFRANCE, K. G.; GINTER, P. M. Leadership and Decision Making: A 

Retrospective Application and Assessment. Journal of leadership & organizational studies, v. 9, 

n. 4, p. 1–20, 2003. 

GORE, V. 21st century skills and prospective job challenges. IUP journal of soft skills, v. 7, n. 4, p. 

7–14, 2013. 

GRAEN, G. B.; UHL-BIEN, M. Relationship-based approach to leadership: Development of leader-

member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain 

perspective. The Leadership Quarterly, v. 6, n. 2, p. 219–247, 1995.  

GROVES, K. S. Integrating leadership development and succession planning best practices. Journal 

of Management Development, v. 26, n. 3, p. 239–260, 2007. 

HOOIJBERG, R.; HUNT, J. G.; DODGE, G. E. Leadership complexity and development of the 

leaderplex model. Journal of management, 23, 375−408, 1997. 

HORTON, S. Competencies in people resourcing. In the book pilbeam S, Cambridge, M People 

resourcing. HRM in practice, 2002. 

KAISER, R. B.; HOGAN, R.; CRAIG, S. B. Leadership and the fate of organizations. The American 

psychologist, v. 63, n. 2, p. 96–110, 2008.  



52 
 

 
 

KANUNGO, R. N.; MISRA, S. Managerial resourcefulness: A reconceptualization of management 

skills. Human relations, 45, 1311−1332, 1992. 

LAU, A. W.; PAVETT, C. M. The nature of managerial work: A comparison of public- and private-

sector managers. Group & Organization Studies, 5, 453−466, 1980. 

LOWE, K. B.; GARDNER, W. L. Ten Years of the Leadership Quarterly: Contributions and 

Challenges for the Future, The leadership quarterly, v. 11, n. 4, p. 459–514, 2000.   

MAHONEY, T. A.; JERDEE, T. H.; CARROLL JR. S. J. The jobs of management. Industrial 

relations, 4, 97−110, 1965. 

MIRABILE, RICHARD J. Everything you wanted to know about competency modeling. Training 

and development, p. 73, 1997 

MOURIÑO-RUIZ, E. L. Leader-Member Exchange: The impact of leader-employee relationships in 

the 21st century workplace. Business journal of hispanic research, 4(1), 35–42, 2010.  

PROBERT, J.; TURNBULL JAMES, K. Leadership development: crisis, opportunities and the 

leadership concept. Leadership, v. 7, n. 2, p. 137–150, 2011. 

RUSSELL, J. E. A. Understanding Managerial Development: Integrating developmental 

assignments, learning orientation, and access to developmental opportunities in predicting managerial 

competencies. Academy of Management Journal, v. 52, n. 4, p. 731–743, 2009. 

SHIRAZI, A.; MORTAZAVI, S. Effective management performance a competency based 

perspective. International review of business research papers, v. 5, n. 1, p. 1–10, 2009. 

SLOCUM, J. W.; VROOM, V. H. Leadership and the Decision-Making Process. Organizational 

Dynamics, v. 28, n. 4, p. 82–94, 2000. 

SMIRCICH L.; MORGAN G. Leadership: The management of meaning, The journal of applied 

behavioral science, vol. 18, no. 3, pp. 257-73, 1982. 

UHL-BIEN, M.; MARION, R.; MCKELVEY, B. Complexity leadership theory: Shifting leadership 

from the industrial age to the knowledge era. Leadership Quarterly, v. 18, n. 4, p. 298–318, 2007. 

ZACCARO, S. J. The nature of executive leadership: A conceptual and empirical analysis of 

success. Washington, DC: American Psychological Association, 2001. 

 



53 
 

 
 

Apêndice A – Roteiro semiestruturado de entrevista 

INTRODUÇÃO - APRESENTAÇÃO DA PESQUISA: 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar as habilidades gerenciais dos profissionais que exercem o 

cargo de primeira liderança na área financeira. Não haverá divulgação dos nomes dos entrevistados e 

das empresas em que trabalham e todos os dados são tratados com confidencialidade. O tempo 

estimado para concluir todas as respostas é de até uma hora e trinta minutos. 

QUESTÕES GERAIS – INFORMAÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS: 

1. Qual seu nome completo, e-mail e celular para contato? 

2. Qual seu gênero e sua idade? 

3. Qual sua formação acadêmica? 

4. Você trabalha ou trabalhou no seu emprego mais recente, na área financeira da empresa? 

5. Você trabalha ou trabalhou no seu emprego mais recente, em empresa de capital privado, exceto 

franquia ou startup? 

6. A quantidade de funcionários da empresa na qual trabalha atualmente ou do seu emprego mais 

recente é superior a 50 pessoas? 

7. O seu atual ou mais recente cargo é de primeira liderança, atuando como Coordenador ou 

Supervisor? 

8. No cargo de primeira liderança, qual foi o tempo que permaneceu no cargo? 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS – HABILIDADES GERENCIAIS DO CARGO DE PRIMEIRA 

LIDERANÇA 

9. Dentre estas vinte opções, quais são as três habilidades gerenciais mais exigidas pela empresa no 

exercício de sua função?  

(   ) Coletar, processar e divulgar informações da empresa para minha equipe 

(   ) Supervisão e coordenação das ações de si mesmo e dos outros                    

(   ) Comunicação oral e escuta ativa           (    ) Leitura e comunicação escrita 

(   ) Capacidade de aprender e se adaptar    (    ) Pensamento crítico e lógica 

(   ) Orientação da equipe                            (    ) Monitorar a equipe e disseminar conhecimento 

(   ) Interagir e influenciar os outros            (    ) Percepção social 

(   ) Negociação                                           (    ) Persuasão  

(   ) Gestão de recursos humanos                (    ) Gestão de recursos materiais na operação 

(   ) Gestão de recursos financeiros            (    ) Expertise funcional e know-how técnico 

(   ) Visão sistêmica organizacional            (    ) Identificação de causa raiz e consequências 

(   ) Resolução de problemas complexos    (    ) Avaliação e planejamento estratégico 

10. Dentre estas vinte opções, quais são as três habilidades gerenciais que você possui mais 

desenvolvidas? 

(   ) Coletar, processar e divulgar informações da empresa para minha equipe 

(   ) Supervisão e coordenação das ações de si mesmo e dos outros                    

(   ) Comunicação oral e escuta ativa           (    ) Leitura e comunicação escrita 

(   ) Capacidade de aprender e se adaptar    (    ) Pensamento crítico e lógica 

(   ) Orientação da equipe                            (    ) Monitorar a equipe e disseminar conhecimento 

(   ) Interagir e influenciar os outros            (    ) Percepção social 

(   ) Negociação                                           (    ) Persuasão  

(   ) Gestão de recursos humanos                (    ) Gestão de recursos materiais na operação 

(   ) Gestão de recursos financeiros            (    ) Expertise funcional e know-how técnico 

(   ) Visão sistêmica organizacional            (    ) Identificação de causa raiz e consequências 

(   ) Resolução de problemas complexos    (    ) Avaliação e planejamento estratégico 
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11. No exercício do seu cargo, qual a alternativa que melhor representa a sua autopercepção destas 

habilidades, em relação ao “exigido pela empresa neste cargo” e ao seu “nível de domínio da 

habilidade”? Detalhar quais são as duas principais habilidades gerenciais essenciais para o cargo de 

primeira liderança. 

Para responder esta pergunta, foram listadas as habilidades gerenciais e houve o apoio do glossário 

de requisitos de habilidades. 

 

1- É exigido 2- Não é 
exigido

3 - Não possuo 
domínio

4 - Baixo 
domínio

5 - Alto 
domínio

a. Aprendizado com as experiências 15 5 0 5 15

b. Capacidade de análise 19 1 0 5 15

c. Capacidade de reconhecer padrões 8 12 2 11 7

d. Capacidade de síntese 19 1 0 12 8

e. Capacidade de comunicação escrita 16 4 0 5 15

f. Comunicação empresarial 11 9 4 10 6

g. Aplicação de feedback 16 4 0 11 9

h. Discernimento 16 4 0 6 14

i. Extração de dados relevantes 14 6 2 5 13

j. Gerenciamento da coleta de informações 11 9 0 8 12

k. Interpretação de dados 16 4 0 3 17

l. Julgamento 12 8 1 11 8

m. Monitoramento e mensuração do desempenho 14 6 2 7 11

n. Organização dos dados coletados 15 5 1 6 13

o. Pensamento crítico 19 1 0 5 15

p. Raciocínio lógico 12 8 0 9 11

q. Bom ouvinte 13 7 0 6 14

HABILIDADES COGNITIVAS

Exigido pela empresa
neste cargo

Nível de domínio da habilidade



56 
 

 
 

 

 

1- É exigido 2- Não é 
exigido

3 - Não possuo 
domínio

4 - Baixo 
domínio

5 - Alto 
domínio

a. Coordenação e planejamento do trabalho 19 1 0 5 15

b. Delegação das tarefas 14 6 0 7 13

c. Desenvolvimento de relacionamentos profissionais 13 7 0 8 12

d. Desenvolvimento do clima organizacional 13 7 1 9 10

e. Empatia 6 14 1 10 9

f. Equilíbrio emocional 12 8 0 11 9

g. Foco nos resultados 19 1 0 2 18

h. Intuição 5 15 3 10 7

i. Negociação 13 7 0 12 8

j. Percepção social 4 16 3 14 3

k. Perspicácia 8 12 4 11 5

l. Persuadir 11 9 0 13 7

m. Planejamento das atividades 17 3 0 6 14

n. Relacionamento com pessoas chave 14 6 0 8 12

o. Trabalho sob pressão 17 3 0 3 17

p. Uso de redes de contatos 4 16 2 11 7

q. Versatilidade 14 6 0 9 11

HABILIDADES INTERPESSOAIS

Exigido pela empresa
neste cargo Nível de domínio da habilidade

1- É exigido 2- Não é 
exigido

3 - Não possuo 
domínio

4 - Baixo 
domínio

5 - Alto 
domínio

a. Destreza com a coleta de dados 15 5 1 9 10

b. Gerenciamento do desempenho empresarial 12 8 2 11 7

c. Organização de equipes 20 0 0 5 15

d. Planejamento de projetos, orçamento e alocação 
da força de trabalho

15 5 1 8 11

e. Realização de recompensas e estimulo da 
motivação

8 12 4 12 4

f. Reconhecimento das anomalias de informação 16 4 0 7 13

g. Seleção de pessoal 13 7 2 10 8

HABILIDADES DE NEGÓCIOS

Exigido pela empresa
neste cargo Nível de  domínio da habilidade
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12. Em sua opinião, descreva a principal habilidade gerencial necessária para o cargo de primeira 

liderança na área financeira? E por quê? Tem alguma outra habilidade quão importante quanto esta 

mencionada? 

13. Em sua opinião, descreva a habilidade gerencial mais importante que você ainda não tem 

desenvolvida para desempenhar suas atividades no cargo de primeira liderança na área financeira? E 

por quê? 

14. Você como líder iniciante têm a percepção que liderar e fazer a gestão da equipe é “algo a mais” 

das suas atividades do dia a dia? Explique. 

15. Há alguma habilidade gerencial da primeira liderança que não foi abordada nesta pesquisa? 

Explique. 

Solicitar que o entrevistado fale sobre as impressões a respeito do tema da pesquisa e manifeste pontos 

que julgue que deve ser comentado e não foi mencionado anteriormente. Posteriormente, realizar o 

encerramento da entrevista, agradecendo a participação. 

Aurelio Miranda – FGV/EAESP 

 

 

 

 

1- É exigido 2- Não é 
exigido

3 - Não possuo 
domínio

4 - Baixo 
domínio

5 - Alto 
domínio

a. Apresentação de resultados 14 6 1 7 12

b. Extração de implicações estratégicas 12 8 2 14 4

c. Geração de recomendações 12 8 0 12 8

d. Convivência com as ambiguidades, conflitos e 
dados incompletos

10 10 4 5 11

e. Raciocínio estratégico 8 12 6 8 6

f. Resolução de problemas 18 2 1 5 14

g. Visão de futuro 14 6 2 11 7

h. Visão sistêmica organizacional 15 5 3 9 8

HABILIDADES ESTRATÉGICAS

Exigido pela empresa
neste cargo Nível de domínio da habilidade
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Apêndice B - Glossário de requisitos de habilidades gerenciais 

Aplicação de feedback: orientar, dar resposta ou retorno a uma determinada pessoa na realização de 

um trabalho com o objetivo de avaliar o seu desempenho. É uma ação que expõe os pontos positivos 

e negativos do trabalho executado tendo em vista a melhoria continua.  

Aprendizado com as experiências: aprimorar resultados continuamente, através do aprendizado 

oriundo da experiência. 

Apresentação de resultados: saber disseminar informações de maneira clara e objetiva, nos diferentes 

níveis de organização. Compreensão do processo de tomada de decisão na organização, bem como 

de forma como melhor influenciá-lo, através da inteligência gerada pela equipe. 

Bom ouvinte: dar e demonstrar atenção às pessoas e ao que elas estão falando, buscando perceber e 

entender seus sentimentos e emoções de forma positiva. 

Comunicação empresarial: realizar a divulgação de informações institucionais, através da 

comunicação oral ou escrita de eventos e fenômenos que acontecem no interior ou exterior da 

organização para o público interno de forma clara e objetiva. 

Capacidade de análise: examinar sistematicamente e estruturar informações, que podem se apresentar 

em um grande volume, completo ou incompleto, para o objetivo da análise, ou então podem se 

apresentar em quantidade incipiente, indicando apenas vestígios daquilo que é necessário para o 

objetivo, dar ordenamento, sentido e utilidade às informações aparentemente desconexas, interpretar 

indicadores estabelecendo relações de causa e efeito e implicações, reconhecer e destacar insights. 

Sintetizar as informações significativas e relevantes. 

Capacidade de reconhecer padrões: identificar tendências, padrões e relacionamentos-chave em meio 

aos dados coletados. 

Capacidade de comunicação escrita: capacidade de redigir de forma clara, precisa e com profundidade 

adequada e concisão, textos contendo informações coletadas, percepções, análises, recomendações e 

outros conteúdos. 

Capacidade de síntese: consolidar um grande volume de informações, dando foco no essencial, 

sistematizando em poucas palavras. 
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Convivência com as ambiguidades, conflitos e dados incompletos: situar-se em um ambiente mutável, 

imprevisível e ambíguo, identificando e dimensionando suas características, riscos e desafios, de 

forma a realizar, com maior eficiência, e sem angústias, as atividades de inteligência. 

Coordenação e planejamento do trabalho: Realizar o planejamento do trabalho com a definição e 

atribuição de tarefas, dispor materiais e recursos, organizar e orientar os outros para realização das 

atividades ou processo nos prazos estabelecidos. 

Delegação das tarefas: atribuir poder e autoridade a alguém, a atribuição ou a incumbência de 

representar outro, de transferir para o subordinado a autoridade e a responsabilidade para o 

cumprimento de uma atividade que é de responsabilidade final do gestor. 

Destreza com a coleta de dados: lidar com as fontes de dados com maestria. Operacionalizar a coleta 

de dados de forma a conseguir otimizar a extração de informações relevantes, bem como 

armazenamento das mesmas, facilitando a análise. 

Desenvolvimento de relacionamentos profissionais: realizar alianças e parcerias por meio da 

formação de relacionamentos com os subordinados diretos, pares e chefes, visando facilitar o diálogo 

aberto e a confiança. 

Desenvolvimento do clima organizacional: Melhorar a percepção do colaborador como ele percebe a 

organização com a sua cultura, suas normas, seus usos e costumes, e como ele interpreta e reage, 

positiva ou negativamente, a essa interpretação. Um excelente ambiente para trabalhar é aquele em 

que o funcionário confia nas pessoas para quais trabalha, tem orgulho de fazer o que faz, e gosta das 

pessoas com as quais trabalha. 

Discernimento: saber fazer as escolhas certas, juízo – entendimento. 

Empatia: colocar-se no lugar do outro, enxergando situações e acontecimentos pelos olhos do outro. 

Capacidade de compreender melhor o comportamento do outro em determinadas circunstâncias e a 

forma como toma as decisões. 

Equilíbrio emocional: capacidade de ponderação diante de imprevistos, adversidades e pressão, 

comunicando-se de maneira adequada e conduzindo as ações de forma equilibrada. 

Extração de dados relevantes: ter objetividade na coleta, compreensão e clareza da pergunta a ser 

respondida. Foco na seleção e utilização das fontes adequadas de informação para a coleta. 

Capacidade de compreender o que representam os dados, considerando seu contexto, e o que eles não 

apresentam. 



60 
 

 
 

Extração de implicações estratégicas: identificar alternativas, oportunidades e desafios para o 

negócio, em meio ao volume de informações necessárias ao processo de tomada de decisão na 

organização. Envolve a análise profunda da organização e da informação disponível. 

Foco nos resultados: orientar ações da equipe segundo os objetivos traçados para o trabalho, sem 

desvios para atingimento das metas estabelecidas. 

Geração de recomendações: capacidade de oferecer recomendação de qual decisão deverá ser tomada, 

tendo em vista as diversas opções de caminho a ser percorrido, após a análise realizada das 

informações coletadas. 

Gerenciamento da coleta de informações: organizar e catalogar fontes de informação de forma a 

facilitar ao máximo sua recuperação futura, descartando informações irrelevantes  

Gerenciamento do desempenho empresarial: saber gerir os recursos materiais envolvidos na operação 

do negócio, identificar quais são os principais indicadores financeiros da empresa, fazer a gestão e 

conseguir melhorá-los. Tomar decisões de longo prazo baseadas em simulações de cenários, 

aplicação de premissas e identificação das variáveis do negócio. 

Interpretação de dados: executar análises das informações coletadas e extrair conclusões. 

Intuição: Sentir e perceber a situação interna e externa a si; conhecimento imediato, sem usar o 

raciocínio, pressentimento. 

Julgamento: fazer apreciações minuciosas, com discernimento e critério. Ter senso crítico e 

ponderação. Examinar com atenção e minúcia, considerando, pensando e refletindo sobre as variáveis 

envolvidas. 

Monitoramento e mensuração do desempenho: verificar se é aceitável ou não aos padrões que se 

espera dele, submeter ao controle, acompanhar uma tarefa com o intuito de corrigir possíveis falhas. 

Medir o desempenho através da aplicação de avaliações a partir de métricas preestabelecidas. 

Negociação: capacidade de solucionar divergências, antagonismos e conflitos por meio da construção 

compartilhada de acordos que representem ganhos e cooperação entre as partes envolvidas. 

Organização de equipes: capacidade de levar pessoas ou grupos a aceitar ideias e a trabalhar atingindo 

um objetivo específico. Saber agrupar pessoas de diferentes competências para trabalhar por um 

objetivo comum, mediante a participação, cooperação e a integração das contribuições dos membros 

da equipe. 



61 
 

 
 

Organização dos dados coletados: capacidade de organização e catalogação da informação de forma 

a facilitar ao máximo sua recuperação futura, respeitando o formato determinado pelo analista, 

sabendo como deve ser organizado o resultado da coleta. 

Pensamento crítico: capacidade de analisar uma situação, processo ou problema, mediante uma visão 

questionadora e conclusiva a respeito de informações e fatos, para adequada tomada de decisão. 

Perspicácia: capacidade de sentir e perceber a situação interna e externa do ambiente e reagir 

adequadamente. 

Percepção social: ato ou efeito de perceber pelos órgãos do sentido os diferentes comportamentos 

humanos, segundo métodos e conhecimentos da área de psicologia, com vistas a avaliar possíveis 

reações e comportamentos em circunstâncias especificas.  

Planejamento das atividades: capacidade de organizar e estabelecer ordem de prioridade às tarefas, 

mesmo diante de situações diversas, e otimizar procedimentos em favor da eficácia em resultados. 

Planejamento de projetos, orçamento e alocação da força de trabalho: capacidade de organizar os 

projetos estratégicos para o negócio, realizar o orçamento anual de acordo com as premissas 

estabelecidas com o acompanhamento periódico do orçamento realizado versus orçado, através da 

otimização da equipe para cumprimento dos prazos e para maximização dos resultados do negócio. 

Persuadir: É uma estratégia de comunicação que induz alguém ao convencimento, a acreditar ou a 

executar alguma ideia. Utilizar argumentos com o objetivo de conseguir que a outra pessoa aceite 

outras linhas de raciocínio, ideia, atitude, teoria, crença ou realize uma ação. 

Raciocínio estratégico: visão de futuro dos clientes, concorrentes e da empresa, noção de métodos 

analíticos para conseguir pensar estrategicamente. 

Raciocínio lógico: elaborar pensamentos abstratos, racionais e compatíveis com a natureza da 

situação e dos fatos, de forma a estruturar e garantir a eficácia dos processos. 

Realização de recompensas e estimulo da motivação: Capacidade de decidir e implantar um programa 

de recompensas financeiras ou não, mais adequados para a equipe de funcionários de acordo com a 

política do negócio. Garantir que todos estão empenhados, através de estímulos e incentivos para o 

trabalho que será desenvolvido, para converter os esforços individuais em resultados coletivos. 

Reconhecimento de anomalias de informação: conhecimento dos padrões e da estrutura das 

informações, de modo a perceber inconsistências nos dados coletados. 
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Relacionamento com pessoas chave: desenvolver e manter relações interpessoais, por meio da 

comunicação, liderança, interação e cooperação com pessoas na organização que possuem influência 

elevada para tomar decisões. 

Resolução de problemas: buscar ações pertinentes a um problema e determinar uma solução. 

Habilidade de pesquisar, construir e aplicar metodologias de trabalho que possibilitem a previsão, 

identificação, análise de dados e a solução de problemas, considerando riscos, custos e benefícios 

para o negócio da empresa, procurando tirar o máximo de proveito da situação. 

Seleção de pessoal: conduzir entrevistas segundo as mais eficientes técnicas, tendo em vista tanto os 

objetivos a serem alcançados, quanto as suas implicações para o entrevistado e para a empresa. 

Construção de equipe com alto desempenho, com recrutamento de funcionários com perfil adequado 

aos desafios propostos e desligando as pessoas que apresentam baixo desempenho, otimizando a 

equipe. 

Trabalho sob pressão: desenvolver o trabalho nos padrões de resultados esperados dentro de 

ambientes e situações urgentes, hostis e de coação, mantendo o equilíbrio emocional e o 

comportamento estável e maduro. 

Uso de redes de contatos: capacidade de inserção em networking, dentro ou fora da organização onde 

trabalha, para compartilhamento de problemas e soluções, relacionando-se de forma construtiva. 

Versatilidade: adaptável a diferentes situações com capacidade ou experiência para vivenciar diversos 

papéis e novas posições, demonstrando disposição, interesse e abertura para entendê-las. 

Visão de futuro: orientado para o futuro, normalmente possui pensamento estratégico mais voltado 

ao planejamento estratégico do que à operacionalização, com ideias que podem ser implantadas 

dentro da organização. 

Visão sistêmica organizacional: enxergar além das especialidades e do tecnicismo, com amplos 

conhecimentos gerais e analisando as situações com a lógica do todo. Habilidade de realizar 

abstrações que possibilitem a compreensão da empresa de forma global, sistêmica e integrada interna 

e externamente. Capacidade de realizar conexões entre o trabalho realizado e as outras atividades da 

organização entre a empresa como um todo. 


