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Levantamento das Competências Gerenciais Essenciais - CGE ́s requeridas e praticadas pelos gestores no desempenho das suas funções. 

Este é um levantamento de competências gerenciais essências requeridas e praticadas pelos gestores no desempenho das suas funções. E servirá 

como base de dados para a Tese de doutoramento em Administração, pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, elaborado pelo 

doutorando Paulo César Diniz de Araújo (http://lattes.cnpq.br/3985654366144019), orientado pelo professor Allan Claudius Queiroz Barbosa 

(http://lattes.cnpq.br/2542913266521798) e co-orientado pela professora Cristina Clara Ribeiro Parente (http://lattes.cnpq.br/5979904554038235) 

da Universidade do Porto-Portugal. 

Objetivo  

O objetivo deste levantamento é de obter as competências gerencias essências requeridas e praticadas pelos gestores no desempenho das suas 
funções. Não existem respostas certas ou erradas, o importante é saber qual a sua opinião relativa a cada afirmação apresentada. 

I. Identificação 

As perguntas a seguir pedem suas informações demográficas. Suas respostas nos ajudam a garantir que entrevistamos um grupo suficiente 
diverso de pessoas. Favor identifique o seu perfil conforme as perguntas abaixo. 

Sexo:  

¨ Masculino 

¨ Feminino 

Qual a sua idade?  

_______________________________________________ 
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Qual o seu estado civil? 

¨ Solteiro 

¨ Casado  

¨ Divorciado 

¨ Outros 

 

Como você definiria a sua RAÇA? 

¨ Branca 

¨ Negra  

¨ Parda 

¨ Amarela  

¨ Indígena  

¨ Não sei 

 

Qual o seu grau de formação completo? 

¨ Primeiro Grau 

¨ Segundo Grau 

¨ Graduação 

¨ Especialização 

¨ Mestrado  

¨ Doutorado 

Área de formação: 

¨ Humanas 

¨ Exatas 

¨ Biológicas  

¨ Ciências Sociais 
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Qual a sua nacionalidade? Coloque o nome do País onde nasceu. 
Ex: Brasil, França, Espanha, China.  

_______________________________________________ 

Você nasceu em que Cidade e Estado? Coloque o nome da cidade 
e a sigla do estado onde nasceu. Ex: Manaus-AM; São Paulo-SP; 
Petropolis-RJ. 
_______________________________________________ 

Você tem alguma religião?  

¨ Católica Apostólica Romana 

¨ Evangélica 

¨ Espírita 

¨ Outra  

¨ Nenhuma  

 

 

Qual a principal ocupação de seu PAI? Em caso de aposentado, 
considere a ocupação na qual a aposentadoria tenha ocorrido. 

¨ Profissional Liberal/Empresário 

¨ Servidor Público 

¨ Empregado no setor privado 

¨ Empregado Rural/Agricultor 

¨ Autônomo/Prestador de Serviço 

Qual a principal ocupação de sua MÃE? Em caso de aposentado, 
considere a ocupação na qual a aposentadoria tenha ocorrido. 

¨ Profissional Liberal/Empresário 

¨ Servidor Público 

¨ Empregado no setor privado 

¨ Empregado Rural/Agricultor 

¨ Autônomo/Prestador de Serviço 



 

 

220 

¨ Não trabalha/Desempregado  

¨ Outra 

 

¨ Não trabalha/Desempregado  

¨ Outra 

 

Qual o seu domínio em idiomas? Lê, Fala e Escreve em que idiomas 

Idioma/Domínio  Nenhum Lê Fala Escreve Lê e Fala Lê, Fala e 
Escreve 

Seu domínio no Inglês?       

Seu domínio no Espanhol?       

Seu domínio no Francês?       

Seu domínio no Alemão?       

Seu domínio no Italiano?       

Outros?       

 

Com quantos anos começou a trabalhar? 

______________anos 

Qual a forma de admissão na atual empresa? 

Quanto TEMPO esta na empresa? 

______________meses 

Qual foi o seu cargo INICIAL na empresa? 
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Qual o seu cargo ATUAL na empresa? Qual o seu TEMPO no ATUAL Cargo Gerencial? 

_________________meses 

Qual o seu Nível Gerencial? 

¨ Primeiro Nível Gerencial Estratégico na Organização. Ex.: C.E.O., Superintendente, Diretor e ou Gerente Geral. 

¨ Segundo Nível Gerencial Tático na Organização. Ex.: Gerente de Área, Gerente. 

Quantos salários mínimos por mês você recebe enquanto gestor? Levar em consideração o salário mínimo de R$ 678,00 (Seiscentos e setenta e 
oito reais). 

¨ Até  5 Salários Mínimos  

¨ De 5 a 6 Salários Mínimos 

¨ De 7 a 10 Salários Mínimos 

¨ De 10 a 15 Salários Mínimos 

¨ De 15 a 20 Salários Mínimos 

¨ De 20 a 25 Salários Mínimos 

¨ De 25 a 30 Salários Mínimos 

¨ Acima de 30 Salários Mínimos 
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Quantas horas você gasta em aperfeiçoamento gerencial por ano?  

___________horas 

Qual o tipo de Subsetor ou Polo da organização em que você trabalha? 

¨ Bebidas não Alcóolicas e seus Concentrados 
¨ Componentes de Produtos Eletroeletrônicos e comunicação 
¨ Produtos Eletroeletrônicos e Comunicações 
¨ Relojoeiro 
¨ Outras Empresas do Setor Mecânico 
¨ Metalúrgico 
¨ Minerais não Metálicos 
¨ Papel, Papelão e Celulose 
¨ Produtos Derivados da Borracha 
¨ Químico e Farmacêutico 
¨ Produtos de Materiais Plásticos 
¨ Têxtil 
¨ Vestuário, Artigos de Tecidos e Viagens 
¨ Duas Rodas 
¨ Construção 
¨ Isqueiros, Canetas, Barbeadores e Descartáveis 
¨ Outras empresas do subsetor diversos 

 

Qual o número total de empregados na sua organização? 

________ empregados 
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Qual o porte da organização que você trabalha? Conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 da Republica Federativa do 
Brasil. 

¨ Micro (Faturamento até 240 mil reais/ano) 
¨ Pequena (Faturamento a partir de 240 mil reais no ano  a 2 milhões e 400 mil reais no ano) 
¨ Média (Faturamento a partir de 2 milhões e 400 mil reais no ano a 20 milhões de reais no ano) 
¨ Grande (Faturamento a partir de 20 milhões de reais ano) 

 

II. Levantamento das Competências Gerenciais Essenciais - CGE ́s 

Instruções : Leia cuidadosamente cada item e marque com um “X” apenas uma alternativa da resposta de cada coluna, que deve ser aquela que 
mais represente a sua opinião pessoal.  

1. A Competência é IMPORTANTE para o desempenho do seu papel 
como gestor?  

2. A Competência é PRATICADA no desempenho do seu papel como 
gestor ?  

EI – Extremamente Importante  

MI – Muito Importante  

NI- Não muito Importante   

SI- Sem Importância  

CP – Concordo Plenamente    

IC – Inclinado a Concordar  

ID – Inclinado a Discordar  

DP – Discordo Plenamente  

Caso você tenha alguma dúvida antes e durante o preenchimento deste instrumento, consulte o administrador do mesmo. Favor responder todos  

os itens.  
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1. Competência  é 
Importante  

Itens  2. Competência é 
Praticada  

EI MI NI SI O gestor deve ser capaz de...   CP IC ID DP 

    1. Ser sensível as diferenças pessoais.     

    2. Prever e Manejar os conflitos antes que se tornem intratáveis.     

    3. Entrosar-se bem com o pessoal interno e externo para conseguir resultados.     

    4. Identificar as oportunidades e ameaças que o cercam, bem como suas forças e fraquezas.     

    5. Identificar as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento das suas  Competências Gerencias 
Essenciais. 

    

    6. Estabelecer padrões de excelência para si mesmo.     

    7. Influenciar as pessoas a encontrarem melhores práticas para um superior desempenho na função.     

    8. Transferir para os subordinados volumes adequados de tarefas e responsabilidades.     

    9. Ajudar as pessoas a identificar seus melhores meios de contribuir para o sucesso da equipe.     

    10. Estudar todas as informações sobre o problema e discernir o que é importante.     
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1. Competência  é 
Importante  

Itens  2. Competência é 
Praticada  

EI MI NI SI O gestor deve ser capaz de...   CP IC ID DP 

    11. Explorar informações adequadas e soluções alternativas para tomar boas decisões.     

    12. Criar um clima de franqueza e confiança.     

    13. Escutar ativamente olhando para a pessoa que está falando.     

    14. Expor idéias por escrito, com eficácia e clareza.     

    15. Usar de linguagem verbal clara e concisa.     

    16. Visualizar as mudanças que impulsionarão a organização em direção ao futuro.     

    17. Estabelecer objetivos e metas claras para execução, monitoramento e aprimoramento do trabalho e 
dos processos. 

    

    18. Demonstrar Interesse em receber opiniões dos clientes sobre produtos e serviços oferecidos.     

    19. Conhecer e compreender as operações internas do negócio.     

    20. Promover diálogos referentes a metas e objetivos com o grupo, para garantir a clareza.     
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1. Competência  é 
Importante  

Itens  2. Competência é 
Praticada  

EI MI NI SI O gestor deve ser capaz de...   CP IC ID DP 

    21. Adaptar estratégias exclusivas para conseguir resultados.      

    22. Tomar iniciativas de mudanças para alcançar os objetivos estratégicos.     

    23. Buscar idéias promissoras e assumir riscos necessários para experimentá-la.     

    24. Manter-se informado sobre o desenvolvimento de novas tecnologias em seu campo de atuação.     

    25. Conseguir trabalhar com pessoas de diversas origens.     

    26. Resolver com rapidez os conflitos, atuando de maneira objetiva e decisiva.     

    27. Interagir com os colegas dentro e fora da organização para trocar informações.     

    28. Estabelecer sua visão, missão e valores pessoais, e priorizar seus objetivos e metas de realização da 
sua vida e procurar atingi-las. 

    

    29. Estabelecer objetivos de aprendizagem das suas Competências Gerencias Essenciais.     

    30. Procurar melhorar constantemente suas competências.     
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1. Competência  é 
Importante  

Itens  2. Competência é 
Praticada  

EI MI NI SI O gestor deve ser capaz de...   CP IC ID DP 

    31. Demonstrar comprometimento com o desenvolvimento da equipe e demais colaboradores.     

    32. Permitir que os outros aprendam com os erros por meio de feedback eficaz.     

    33. Orientar a equipe e relacionar seu trabalho com a estratégia da organização.     

    34. Compreender o que é mais importante, ao lidar com as questões complexas.     

    35. Empenhar-se para tomar decisões equilibradas, mesmo em situações de prioridades conflitantes.     

    36. Enfatizar as soluções que sejam satisfatórias as ambas as partes.     

    37. Refletir sobre o que a pessoa está dizendo, antes de responder.     

    38. Redigir Informações técnicas de maneira concisa e compreensível.     

    39. Ao falar, expor as idéias de maneira lógica.     

    40. Ter uma visão nítida da direção e das necessidades futuras da organização     
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1. Competência  é 
Importante  

Itens  2. Competência é 
Praticada  

EI MI NI SI O gestor deve ser capaz de...   CP IC ID DP 

    41. Adotar métodos de melhoria continua do desempenho em situações do trabalho do dia-a-dia e 
conseqüentemente alcançar metas.    

    

    42. Prever os efeitos das decisões importantes sobre os clientes internos e externos.     

    43. Demonstrar compreensão do funcionamento da organização.     

    44. Considerar a disponibilidade de tempo e recursos ao definir metas.     

    45. Definir cronogramas claros e adequados para alcançar as metas do projeto.     

    46. Antecipar-se as necessidades de mudança, antes que se tornem prementes.     

    47. Lançar novos conceitos e idéias que não são evidentes para outros.     

    48. Adotar novas tecnologias capazes de melhorar o desempenho organizacional.     

    49. Criar uma atmosfera de envolvimento e participação no ambiente de trabalho.     

    50. Demonstrar confiança e compostura ao lidar com desafios e ambigüidades.     
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1. Competência  
é Importante 

Itens  2. Competência é 
Praticada 

EI MI NI SI O gestor deve ser capaz de...   CP IC ID DP 

    51. Formar redes internas e externas para buscar orientações e apoio         

    52. Procurar ouvir as pessoas que o cercam e procurar perceber como elas o percebem.     

    53. Comprometer-se com a melhoria constante das suas  Competências Gerencias Essenciais.     

    54. Avaliar as diversas áreas da sua vida constantemente.     

    55. Oferecer apoio e orientação para ajudar os outros no desenvolvimento profissional, demonstrando 
comprometimento com o sucesso do colaborador.   

    

    56. Confiar ao colaborador a responsabilidade tanto pelo trabalho, quanto pelo resultado.      

    57. Estimular a equipe para reunir as informações necessárias para tomar boas decisões.     

    58. Chegar às informações certas com base em informações relevantes.     

    59. Considerar as conseqüências de várias opções e escolher as melhores alternativas.     

    60. Estar aberto para aceitar ajuda de terceiros quando necessário.     
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1. Competência  é 
Importante 

Itens  2. Competência é 
Praticada 

EI MI NI SI O gestor deve ser capaz de...   CP IC ID DP 

    61. Esforçar-se conscientemente para não interromper os outros.     

    62. Conseguir apresentar informações por escrito em linguagem inteligível.     

    63. Preparar e apresentar discursos eficazes, compatíveis com o tema anunciado.     

    64. Estar comprometido com a implementação da visão da organização no dia-dia de suas atividades     

    65. Empenhar-se para garantir a prestação de serviços integral aos clientes internos e externos.     

    66. Esforçar-se para cumprir e superar as expectativas dos clientes.     

    67. Reagir com rapidez quando fatores externos podem impactar a organização.     

    68. Considerar os recursos físicos e humanos necessários.       

    69. Gerenciar os processos de trabalho com eficiência e eficácia.     

    70. Manter-se consciente quanto a maneira como a mudança é capaz de influenciar a visão da organização.     

    71. Gerar idéias exclusivas e de vanguarda para melhorar o desempenho organizacional.     

    72. Demonstrar conhecimentos funcionais sobre as tecnologias vigentes e suas aplicações.     

 


