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RESUMO 

 

Este trabalho buscou identificar quais são as competências e habilidades 
consideradas necessárias pelos gestores, visando a empregabilidade de 
administradores nas organizações localizadas na região do Portal da Amazônia/MT, 
e se essas estão presentes na formação dos futuros profissionais da área, graduados 
pelo IFMT, Campus Alta Floresta. Verificou-se, também, quais são os principais 
desafios administrativos enfrentados pelos gestores locais, para que deste modo os 
futuros profissionais da área tenham conhecimento de como contribuir para a 
superação dos desafios encontrados na região. Além disso, o trabalho analisou se as 
competências e habilidades diagnosticadas estavam previstas no perfil do egresso do 
Curso Bacharelado em Administração, do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus 
Alta Floresta, e nas Diretrizes Nacionais do Curso. Para atingir os objetivos almejados, 
utilizou-se das técnicas de estudo de caso, com uma pesquisa descritiva exploratória, 
com método survey. E foi utilizando como instrumento de coleta de dados o 
questionário, composto de 12 perguntas discursivas (opcionais) e 14 perguntas 
objetivas, em uma escala de respostas do tipo Likert, considerando o nível de 
importância por cada categoria, do ponto de vista dos gestores. O questionário foi 
enviado por e-mail ou entregue pessoalmente nas empresas, para tanto utilizou-se de 
formulários impressos ou on-line via Google Forms, essas alternativas foram dadas 
em função do público alvo da pesquisa e particularidades da região. A população da 
pesquisa foram os gestores dos municípios de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, 
Guarantã do Norte, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, com 21.751 
empresas, foram enviados e divulgados a 1.535 pessoas e retornaram apenas 82, os 
dados foram considerados suficientes para análise, por se tratar de um estudo de caso 
e uma pesquisa qualitativa, e por possuir um tema inédito na região. Os resultados 
obtidos demostraram que as competências e habilidades mencionadas pelos autores 
são em sua maioria muito importantes para a empregabilidade dos administradores 
nas empresas da região, no entanto, algumas não estão presentes na formação dos 
futuros profissionais, já em relação aos desafios os principais evidenciados na 
pesquisa foram que os da área de recursos humanos são considerados mais 
relevantes pelos gestores locais. 
 
Palavras-chave: Administração; Desafios regionais; Formação e Mercado de 
trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
This paper intended to identify the competencies and skills considered necessary by 
managers, aiming at employability of managers in organizations located in the Portal 
da Amazônia/MT region, and if they are present in the formation of future professionals 
of the area, graduated by IFMT, Alta Floresta Campus. It was also verified what are 
the main administrative challenges faced by local managers, so that future 
professionals in the area have knowledge of how to contribute to overcoming 
challenges found in the region. In addition, the paper analyzed whether the 
competencies and skills diagnosed were foreseen in the profile of the graduate of the 
Bachelor of Management Course, the Federal Institute of Mato Grosso, Campus Alta 
Floresta, and the National Course Guidelines. To achieve the desired objectives, we 
used case study techniques, with an exploratory descriptive research with survey 
method. And, as a data collection instrument a questionnaire was used, composed of 
12 discursive questions (which were optional) and 14 objective questions, in a scale of 
Likert type answers, considering the level of importance for each category, from the 
point of view of managers. This questionnaire was sent by e-mail or personally 
delivered to the companies, either using printed forms or online via Google Forms, 
these alternatives were given depending on the target audience of the research and 
particularities of the region. The survey population was the managers of the 
municipalities of Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Paranaíta, 
Peixoto de Azevedo and Terra Nova do Norte, with 21,751 companies, they were sent 
and disseminated to 1,535 people and returned only by 82, the data was considered 
to be sufficient for analysis, as it is a case study and a qualitative research, and 
because it has an unpublished theme in the region. The results showed that the skills 
and abilities mentioned by the authors are mostly very important for the employability 
of managers in companies in the region, however, some are not present in the training 
of future professionals, in relation to the challenges the main ones evidenced in 
research were that those in the human resources area are considered more relevant 
by local managers. 
  
Keywords: Administration; Regional Challenges; Formation; Labor market  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A profissão de administrador é considerada recente no Brasil, embora a função 

administrativa seja antiga. A carreira somente foi regulamentada por meio da Lei n° 

4.769, de 9 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965) e a profissão tem se demonstrado 

indispensável num mercado cada vez mais acirrado e globalizado. De acordo com o 

Conselho Federal de Administração - CFA (2017), antes do ano de 1960 havia apenas 

dois cursos superiores de Administração, já em 2010, havia 1.850 cursos. Esses 

dados apontam a crescente oferta e procura pela aquisição de conhecimento em uma 

área que, até então, era pouco explorada no meio acadêmico brasileiro e no mercado 

de trabalho. 

De acordo com a pesquisa realizada pelo CFA e pelos Conselhos Regionais de 

Administração - CRAs nos anos de 2011 e 2015, a escolha dos estudantes pelo curso 

superior de Administração é, em sua maioria, devido a este possibilitar uma formação 

generalista e abrangente e em decorrência da existência de amplo mercado de 

trabalho (CFA/CRAs, 2015). Atualmente, as empresas estão em busca de 

profissionais que contribuam para o desenvolvimento e geração de lucro, além disso, 

que possam solucionar os principais desafios encontrados na gestão e que consigam 

desenvolver diferenciais competitivos. 

A região denominada Portal da Amazônia localiza-se no extremo norte do estado 

de Mato Grosso, a qual abrange 16 municípios. No primeiro momento se previa 

pesquisar todos os municípios dessa região, todavia, ficou delimitada apenas aos 

gestores das empresas localizadas nos municípios de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, 

Guarantã do Norte, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. A atividade 

predominante nessa região é a agropecuária, contudo para que esta se desenvolva 

há a necessidade de se ter uma cadeia produtiva capaz de sustentá-la (BRASIL, 

2000). É nessa fase que se encontram os principais desafios, pois a logística nesta 

localidade é deficitária, com poucas opções de meios de transporte. Além do mais, há 

poucas indústrias que possam agregar valor aos produtos produzidos na região, 

poucas opções nas diversas áreas do comércio e na prestação de serviços e, em 

alguns setores, falta mão-de-obra capacitada. 

Constata-se, assim, a necessidade das empresas locais terem, em seu quadro 

organizacional, administradores que consigam desenvolver meios para superar tais 

desafios de forma conjunta com a iniciativa privada, associações e poder público. Para 
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tanto, faz-se necessário realizar um bom recrutamento para a seleção de 

administradores que apresentem maior efetividade. Ou, ainda, que surjam 

empreendedores de novos negócios que supram essas deficiências. Diante disso, 

depara-se com o seguinte questionamento: na visão de gestores locais, quais são as 

competências e habilidades necessárias para que os administradores tenham 

empregabilidade na região do Portal da Amazônia, em Mato Grosso? Além disso, 

estas competências e habilidades estão presentes na formação dos futuros 

profissionais, estudantes do curso de Bacharelado em Administração do Instituto 

Federal de Mato Grosso - Campus Alta Floresta? 

Para responder esses questionamentos o trabalho conta com a seguinte 

estrutura: Introdução, a qual apresenta o contexto da profissão de administrador e as 

principais características do  espaço amostral da pesquisa e, também, as dificuldades 

encontradas na gestão das empresas dessa localidade em se contratar 

administradores com habilidades e competências; Referencial Teórico, o qual consiste 

em todo o embasamento teórico da pesquisa e os conceitos empregados; Material e 

Métodos, que compreendem os meios utilizados para se chegar no resultado 

pretendido; Apresentação e discussão dos resultados, Considerações finais e 

Referências. Nesses tópicos, a temática da pesquisa é apresentada de forma linear, 

possibilitando o melhor entendimento do tema em questão. 

 

1.1 Objetivos 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 
Identificar quais são as competências e habilidades consideradas necessárias 

pelos gestores visando a empregabilidade de administradores nas organizações 

localizadas na região do Portal da Amazônia do Estado de Mato Grosso e se essas 

estão presentes na formação dos futuros profissionais da área. 

 
1.1.2 Objetivos Específicos 

 
● Verificar se as competências e habilidades diagnosticadas estão previstas no 

perfil do egresso do Curso Bacharelado em Administração, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Alta Floresta, e nas 

Diretrizes Nacionais do Curso; 
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● Detectar os principais desafios administrativos enfrentados pelos gestores da 

região de Alta Floresta - MT e municípios circunvizinhos; 

● Analisar quais competências e habilidades do administrador são importantes 

para mitigar os desafios relatados pelos gestores. 

 

1.2 Justificativa 

 
Essa pesquisa trará benefícios para diversos públicos, sejam eles acadêmicos, 

empresários, Conselho Federal de Administração e para a sociedade em geral. Os 

acadêmicos serão beneficiados com esse estudo, principalmente os que ainda estão 

ingressando no mercado de trabalho, pois desse modo poderão se preparar 

desenvolvendo as competências e habilidades que o mercado de trabalho local exige, 

possibilitando sua inserção mais rápida ao mercado de trabalho, seja como 

empreendedor ou intraempreendedor. 

Segundo Milkovich (2018), as habilidades/capacidades que as organizações 

esperam de seus colaboradores são: conhecimento da tarefa, conhecimento dos 

negócios, necessidades sociais, confiabilidade, honestidade, criatividade e liderança. 

Sendo assim, ao se identificar essas habilidades e capacidades necessárias para a 

empregabilidade dos administradores da região pesquisada, será possível 

disponibilizar ao Núcleo Docente Estruturante do Curso Bacharelado em 

Administração, do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Alta Floresta, os 

resultados da pesquisa para avaliação do Projeto Pedagógico do Curso. Estes pontos 

são ainda mais relevantes quando se leva em consideração a missão deste instituto: 

"Educar para a vida e para o trabalho" (IFMT, 2019). 

Desta maneira, cabe ao Instituto e as empresas locais diminuírem o 

descompasso existente entre o que é ensinado na graduação e o que é presenciado 

nas organizações, possibilitando uma melhor interação entre esses dois campos, 

conforme sugere Repsold e Hemais (2018). Em virtude desse distanciamento entre 

teoria e prática ser um dos principais desafios vivenciados nos cursos superiores de 

Administração, é que muitos não conseguem formar profissionais com as 

qualificações que o mercado de trabalho, de fato, precisa (CFA/CRAs, 2015). 

Essa pesquisa é relevante, pois ela possibilita uma melhor compreensão das 

competências e habilidades que o futuro administrador necessita adquirir para suprir 

as demandas do mercado (CAMPOS; ROSA, 2008). Identificar as habilidades e 
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competências adequadas dos administradores se torna a peça chave para uma 

administração efetiva, em razão de que o mercado está cada vez mais globalizado e 

competitivo (ECHEVESTE et al., 1999). 

Outro ponto importante dessa pesquisa é que ao se conhecer os desafios 

administrativos mencionados pelos gestores, os futuros profissionais da área possam 

desenvolver as habilidades necessárias para auxiliar os gestores a superarem tais 

desafios. Além do mais, essa pesquisa pode incentivar novos estudos na área. E, de 

certa forma, também contribuir para o desenvolvimento da região, pois os empresários 

locais podem visualizar essa pesquisa como uma pesquisa de mercado e analisar em 

que aspectos podem melhorar para se manterem competitivos em seu ramo de 

atividade. 

A pesquisa também é relevante no sentido de que ela é inédita na região 

pesquisada e possibilita que seja feito um comparativo com outra região (FALK; 

PACÍFICO; SILVA, 2012). 



 

 

17 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A administração é uma ciência e também é uma arte, pois o administrador 

necessita de trabalhar com e por intermédio de outros colaboradores para concretizar 

os objetivos da organização e de seus membros (MONTANA; CHARNOV, 2010). 

Independente do porte da empresa, ter uma gestão sólida com colaboradores 

capacitados e habilidosos é um dos fatores que determinará o sucesso dela 

(LONGENECKER et al., 2018). 

A Lei n° 4.769, de 9 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965), que regulamentou a 

profissão de administrador privou profissionais de outras áreas a atuarem na 

profissão. A lei também esclarece quais são as atividades exercidas pelos 

administradores, e quais são os direitos e deveres dos mesmos. 

De acordo com o CFA/CRAs (2015) por meio de pesquisa realizada, o perfil do 

administrador é geralmente do gênero masculino, casado, com idade entre 31 e 35 

anos, possui emprego fixo em empresa privada de grande porte e no setor industrial, 

tem renda individual mensal de 9,2 salários mínimos e é registrado no CRA. A 

porcentagem de mulheres atuando na área administrativa é de 34%. Apesar da 

porcentagem ainda ser baixa em comparação a porcentagem dos homens, que é de 

66%, essa tem aumentando expressivamente ao longo dos últimos anos (CFA/CRA, 

2015). 

 

2.1 Habilidades e competências essenciais dos administradores 

 
Segundo Robbins (2014), habilidade é a capacidade de uma pessoa demonstrar 

de maneira prática um sistema de comportamentos para alcançar um objetivo de 

desempenho. O autor ainda diz que as habilidades são desenvolvidas desde a 

convivência familiar e vão se aprimorando por intermédio dos conhecimentos teóricos 

e práticos adquiridos ao longo da vida de uma pessoa. 

Pressupõe-se que o administrador saiba dirigir as atividades das demais 

pessoas, além de assumir responsabilidade para alcançar os objetivos da organização 

com os esforços de toda equipe de trabalho (KATZ, 1974 apud LACOMBE, 2011).  

Lacombe (2011) e Schermerhorn (2014) mencionam que há três tipos de 

classificação de habilidade, como: habilidade técnica, em que consiste capacidade de 

realizar uma tarefa por meio do conhecimento formal e do adquirido com a prática, um 
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exemplo seria a habilidade de administrar a produção, em que consiste no 

conhecimento que administrador tem para gerir uma esfera da produção, fazendo a 

gestão desde matérias-primas, controle do estoque, manutenção dos equipamentos, 

planejamento e controle da produção até a concepção e finalização do produto; 

habilidade pessoal, a qual se refere na forma de se relacionar com as outras pessoas 

no ambiente de trabalho, um exemplo é a habilidade de proatividade, que refere-se 

ao modo que o administrador tem de demonstrar interesse, predisposição e iniciativa, 

se posicionando de forma efetiva diante das circunstâncias; habilidade conceitual, em 

que diz respeito ao modo de solucionar problemas com um raciocínio crítico e 

analítico, um bom exemplo é a habilidade de tomada de decisão, sendo a forma de 

tomar decisões a partir da observação e análise dos vários fatores envolvidos nas 

situações de trabalho. 

Já para Gurgel e Rodriguez (2014) o administrador tem que possuir habilidades 

decisórias para desempenhar o seu papel e tomar as decisões corretas. E essas 

habilidades são classificadas em quatro categorias distintas: cognitiva; analítica; 

comportamental e operacional. 

A habilidade do tipo cognitiva condiz com os conhecimentos e experiências em 

que o administrador atua. Por exemplo: Se o administrador for o gestor de finanças 

da organização, ele deve conhecer os conceitos, normas, teorias e técnicas de 

finanças. No entanto, esse não deve apenas conhecer a sua área de atuação, mas 

sim, conhecer as demais áreas, pois uma completa a outra. 

A habilidade do tipo analítica está conexa à habilidade cognitiva, ela está 

relacionada à capacidade do administrador discernir qual é a melhor decisão a se 

tomar, observando diferentes aspectos de forma detalhada e de modo geral, tendo 

assim, informações relevantes para sua análise. 

Já a habilidade comportamental diz respeito ao modo do administrador agir com 

as outras pessoas no ambiente de trabalho, sabendo respeitar o próximo, se interagir 

e se comunicar. 

O último tipo de habilidade mencionada por Gurgel e Rodriguez (2014) é a 

operacional, ela está relacionada a forma que o administrador intervém no processo 

decisório, a motivação que dá a si mesmo e aos outros, sua capacidade de avaliar e 

corrigir possíveis erros no andamento de uma ação. 

O conceito de competência foi proposto pela primeira vez por David McClelland 

em 1973, com o objetivo de melhorar o modo de selecionar profissionais para as 
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organizações (MCCLELLAND, 1973 apud DUTRA, 2016). E com o passar dos anos 

outros autores foram desenvolvendo esse conceito associando à ideia de agregação 

de valor a partir da própria pessoa. 

De acordo com Pelissali, Gonzalez e Vanelle (2011), as competências não são 

um acumulado de conhecimentos e habilidades e sim, a capacidade que uma pessoa 

tem para organizar e combinar esses conhecimentos e habilidades nas ocasiões em 

que são necessárias. 

As competências são classificadas de acordo com seguintes fatores: padrões e 

valores, os quais se referem a conduta do administrador perante as demais pessoas 

como também na forma de ser autocrítico buscando o aperfeiçoamento contínuo; 

adaptação e negociação, trata-se da pré-disposição do administrador para lidar com 

desafios e tomar decisões baseado em vários aspectos para alcançar soluções 

originais e criativas; conhecimento, o qual consiste as competências de elaborar 

projetos e dar consultorias administrativas; e técnica profissional, que englobam as 

competências de raciocinar de maneira lógica e analítica utilizando do embasamento 

matemático (REGIO et al., 2014). 

Conhecimento é a palavra chave para o aumento da produtividade, pois é por 

intermédio de profissionais qualificados e da capacitação contínua desses que 

resultará no aumento do desempenho organizacional e da inovação (SHUJAHAT et 

al., 2017). Os colaboradores conseguem entregar para a empresa essa agregação de 

valor ao patrimônio da organização ao transformarem o conhecimento, habilidades e 

atitudes em competência (DUTRA, 2017). 

 

2.2 Formação acadêmica dos administradores 

 
Embora tenha aumentado a oferta de cursos superiores da área de 

Administração nos últimos anos (CFA, 2017), deve-se pensar primeiramente na 

qualidade do ensino e na sua aplicabilidade na vida pessoal e profissional dos 

acadêmicos, como também contribuir para o desenvolvimento de suas competências 

em inovação (KEINÄNEN; MERTANEN, 2019). Partindo dessa perspectiva, há a 

necessidade das instituições de ensino superior, que oferecem o curso de 

Bacharelado em Administração, proporcionarem aos acadêmicos condições para que 

eles sejam capacitados a compreender as questões técnicas, científicas, sociais e 

econômicas da produção e de sua gestão (BRASIL, 2005). 
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As habilidades e competências que as instituições de ensino devem procurar 

desenvolver nos discentes do curso de Bacharelado em Administração, de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, 

são: identificar e solucionar problemas na gestão; se comunicar e se expressar de 

acordo com o exercício profissional e ter iniciativa; saber gerir uma esfera da 

produção; raciocinar e pensar criticamente para operar as formulações matemáticas 

presentes na gestão, além de se expressar de forma crítica e criativa em diferentes 

contextos sociais e organizacionais; bem como, ter consciência ética do seu exercício 

profissional e desenvolver capacidades para dar consultoria e a transferir 

conhecimentos para o ambiente de trabalho e também a elaborar, realizar e avaliar 

projetos em organizações (BRASIL, 2005). 

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Bacharelado em Administração do 

Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Alta Floresta segue a resolução que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Administração. O curso possui, em sua Matriz Curricular, disciplinas dispostas em três 

campos de formação: formação básica, estudos quantitativos e suas tecnologias e 

formação profissional (IFMT, 2015). 

Além disso, proporciona aos acadêmicos conhecimentos acerca das principais 

cadeias produtivas da região e dos mecanismos utilizados pelo poder público e 

entidades privadas com o intuito de desenvolver a mesma. Construindo assim uma 

proposta curricular integradora entre a formação essencial do administrador e a 

necessidade de formar profissionais com as competências e habilidades demandada 

pelo contexto da gestão do agronegócio e em conformidade com a vocação regional 

(IFMT, 2015). 

Mais do que transmitir conhecimentos, a proposta curricular visa formar 

administradores competentes, ativos e com os valores necessários para o 

desempenho crítico e autônomo da profissão. Diante disso, adotou-se os programas 

de aprendizagem, que podem ser executados através das atividades 

complementares, as quais podem constitui-se em participações em: palestras, 

oficinas, minicursos, eventos, visitas técnicas, comissões estudantis e entre outras; 

Estágio Supervisionado, o qual os alunos irão apreender na prática as funções da 

administração; Projetos de Pesquisa Interdisciplinar, que pode ser realizado por meio 

de produção e publicação de artigos ou pela participação do WebSimulador Bernard 

que é um sistema de simulação gerencial, que permite aos alunos desenvolverem 
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capacidades para tomarem decisões em equipe e administrarem todas as funções de 

uma empresa virtual; Atividades de extensão que busca promover melhorias para o 

meio externo à instituição e Trabalho de Conclusão de Curso, o qual os alunos 

finalizam o curso desenvolvendo e apresentando uma dissertação baseados nos 

conhecimentos adquiridos durante todo o processo de formação, com o objetivo de 

propor uma melhoria ou resolução de um problema encontrado na sociedade (IFMT, 

2015). 

A proposta curricular ainda se propõe a contribuir para a formação integral do 

indivíduo, para que ele esteja atento ao bem comum e seja um sujeito ativo e crítico 

na busca pelos seus direitos e pela acessibilidade e inclusão de todos. Assim, almeja-

se desenvolver as capacidades dos discentes, bem como formá-los para a vida e para 

o trabalho (IFMT, 2015). 

 

2.3 Principais desafios administrativos 

 
Nos últimos anos a taxa de mortalidade das empresas brasileiras tem 

diminuído, como apontam dados do SEBRAE (2016a). Das empresas com até dois 

anos, nascidas em 2008, cerca de 45,8% deixaram de existir, sendo que essa taxa 

diminuiu para 23,4% em relação às empresas nascidas em 2012. Contudo, a taxa de 

empresas que não sobrevivem ainda é preocupante e há muito o que se fazer para 

equacionar o desafio, visto que são vários os fatores que contribuem para tal situação, 

como a escassez de recursos, falta de planejamento antes de abrir a empresa, falta 

de capacitação em gestão empresarial entre outros (SEBRAE, 2016a). 

Dentro da esfera da administração há quatro grandes áreas, tais como: 

produção, marketing, recursos humanos e finanças. E cada área possui desafios 

específicos e que necessitam de determinadas decisões dos gestores para solucioná-

los. Os desafios administrativos também podem variar de uma empresa para outra de 

acordo com o ramo de atividade e o porte de cada empresa. 

O SEBRAE (2016b) realizou uma pesquisa que diagnosticou quais eram as 

principais dificuldades das empresas que iniciaram nos anos de 2011 e 2012. Entre 

essas dificuldades a falta de clientes e de capital tiveram um percentual de 16%, em 

seguida a falta de conhecimento foi de 12%, mão de obra e imposto/tributos ambos 

foram de 10%, inadimplência 6%, tanto a concorrência quanto burocracia foram de 

4%, marketing 3%, crise 2% e linha de crédito 1%, como mostra o gráfico 01. 
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Gráfico 01. Principais dificuldades das empresas 

 

 

Fonte: SEBRAE, 2016b. 

 

2.3.1 Desafios na área de marketing 
 
De acordo com Kotler (2005), os principais desafios na área de marketing 

encontrados pelos profissionais consistem na ausência de prever por meio de análise 

o impacto financeiro dos programas de marketing; não ter conhecimento sobre os 

perfis de seus clientes; utilizam apenas o marketing “1P” que é o da “promoção”, 

abrindo mão dos outros “Ps” que também são fundamentais nesta área, que são: 

“produto”, “preço” e “praça”; outro desafio é consegui enfrentar concorrentes com 

custos menores e/ou melhor qualidade. E o que determinará a preferência do cliente 

será a empresa que oferecer o melhor valor a ele, por isso a importância das empresas 

de conhecerem seus clientes. 

Las Casas (2017) menciona que os consumidores estão mais exigentes, pois 

foram influenciados pela implantação do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. 

O autor também cita que um dos desafios encontrados pelos profissionais de 

marketing é a globalização dos mercados, pois o mesmo tempo que facilita a venda 

de produtos para outros países, as empresas locais se deparam com grandes 

multinacionais. O que gera uma constante inovação e estabelecimento de estratégicas 

para atrair e manter clientes. 
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Outro desafio da área do marketing na atualidade é consegui comercializar 

produtos e/ou serviços por meio dos canais digitais de forma ágil e eficiente, além de 

trazer segurança aos consumidores (SEBRAE, 2019). Sendo assim, para que as 

empresas consigam um espaço no mercado digital, elas precisam quebrar certos 

paradigmas e se inovar, buscando sempre aperfeiçoamento e conhecimento de 

mercado. 

 
2.3.2 Desafios na área de finanças 

 
Segundo Hoji (2014), um dos desafios encontrados na área de finanças das 

empresas é falta de entrosamento das outras áreas, pois cada setor quer realizar bem 

a sua função, no entanto, deixam em segundo plano o impacto financeiro que elas 

podem ocasionar. Outra questão relatada pelo autor é a falta de noções básicas de 

finanças pessoais, pois a preocupação com os problemas financeiros pessoais dos 

colaboradores e gestores acarreta a perda de produtividade. 

Gitman (2010), também, argumenta sobre essas questões, pois para ele, além 

do administrador financeiro os demais responsáveis de todas as áreas devem 

conhecer ao menos o básico da função de administração financeira. E esses 

profissionais responsáveis pelas áreas da empresa precisam interagir com os 

profissionais e os procedimentos de finanças para desempenhar suas tarefas. 

O autor ainda cita que as principais causas de quebra de uma empresa são a 

má administração, os reveses da economia e o envelhecimento da empresa. E a má 

administração corresponde por mais de 50% dos casos. São vários os erros que uma 

administração pode cometer, dentre esses as más decisões financeiras, como se 

equivocar no orçamento de capital, não fazer uma avaliação financeira adequada dos 

planos estratégicos antes de contrair empréstimos ou financiamentos, ausência de 

controle de contas a receber e da mercadorias em estoque, falta de planejamento de 

fluxo de caixa, entre outros fatores (GITMAN, 2010).  

Marion (2012) completa relatando que o desconhecimento sobre a área, as 

técnicas e legislação vigente no país, dificultam a tomada de decisão dos gestores, 

por outro lado esse despreparo casado com problemas econômicos pode levar as 

organizações a enfrentarem dificuldades, que profissionais preparados gerenciariam 

com maior facilidade.  Atrelado a isso vem a ausência de um bom planejamento 

financeiro e orçamentário, organizando as doze peças orçamentárias e realizando um 

planejamento financeiro articulado com o planejamento da instituição e vem 
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comprometimento do capital de giro, por diversos motivos dentre eles um alto ciclo 

operacional, levando o gestor a buscar crédito à juros altos, o que muitas vezes 

compromete a existência da empresas, principalmente as de menor porte (MARION, 

2015). 

 
2.3.3 Desafios na área de produção 

 
Os desafios na área de produção são complexos e há uma exigência maior 

para que sejam solucionados, pois o objetivo dela é transformar insumos para fornecer 

o produto ou serviço aos clientes, e qualquer problema na produção pode encadear 

uma série de prejuízos à empresa (MAXIMIANO, 2011).  

Segundo Costa (2012), um dos desafios é saber prever a demanda de insumos, 

pois uma má gestão de previsão pode ocasionar a falta de matérias-primas no 

momento de produção, ou então o acúmulo de matérias-primas paradas no estoque. 

Mintzberg (2017), também, menciona que as empresas precisam desenvolver 

sistemas de planejamento e controle, pois só assim elas conseguirão padronizar a 

qualidade dos seus produtos, a quantidade necessária a se produzir e o tempo 

utilizado em cada tarefa. Outro obstáculo é baixa periodicidade das revisões 

preventivas dos equipamentos e maquinários da empresa, e quando mais precisam, 

acabam ficando sem produzir por um longo período devido à ausência de manutenção 

(CORRÊA; CORRÊA, 2017). 

Outra conhecida ineficiência da sociedade são os desperdícios de recursos, o 

qual deve ser constantemente reduzido nas indústrias e demais segmentos, e 

melhoria em processos de produção mais eficientes e eficazes através da gestão de 

sistemas de qualidade e da produção mais limpa (FIEMT, 2019a). Um dos exemplos 

mencionados trata da redução das embalagens, que embora parece um valor 

insignificante, em maior quantidade se torna um custo altíssimo para as organizações, 

além disso, podem gerar impactos ambientais se não tiverem a destinação correta 

após o uso do produto; consumo e desperdício de energia; água e outros recursos. 

Diante disso, as empresas devem tem um planejamento de suas necessidades desde 

a quantidade de consumo até o desenvolvimento de uma logística reversa para reduzir 

custos e impactos ambientais, entre outros (FIESP, 2019). 

Para Slack, Brandon-Jones e Johnston (2018) os grandes desafios da gestão 

das operações estão em adequar as demandas do mercado as capacidades 

produtivas da empresa, buscando suprir desejos e necessidades dos clientes, 
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atendendo as novas práticas como, redução de resíduos, o Triple Bottom Line, 

utilização do Big Data, da IoT (Internet da coisas), a gestão de risco entre conceitos 

novos, mas ainda tem problemas básicos como previsão de demanda, planejamento 

das necessidades de materiais, planejamento e controle da produção, adequação das 

estratégias e objetivos da produção as estratégias organizacionais, entre outros. 

 
2.3.4 Desafios na área de recursos humanos 

 
Segundo Maximiano (2011), a área de recursos humanos tem como objetivos 

recrutar, selecionar e manter as pessoas das quais a organização precisa. Além disso, 

treiná-las e capacitá-las para exercerem as suas funções e remunerá-las pelo seu 

serviço prestado. Mintzberg (2017) reforça a importância do treinamento, pois 

compensa bem mais para um gestor dedicar uma parte do seu tempo treinando de 

maneira correta um colaborador no momento que esse inicia na sua nova função, do 

que ao invés disso ter que deslocar-se toda a hora para corrigir o serviço de um 

colaborador, devido esse não ter recebido o treinamento necessário para 

desempenhar tal função. 

Desenvolver pessoas no ambiente de trabalho e ter uma gestão efetiva vem ao 

longo dos anos se tornando um dos maiores desafios administrativos para as 

organizações, porque isso não se restringem apenas a área de recursos humanos, 

mas sim todas as outras áreas como: marketing, finanças e produção, visto que a 

maioria dos processos e atividades são exercidos por pessoas, mesmo nos casos em 

que há a utilização de robôs, ainda sim precisa de pessoas para programá-los e 

fazerem as manutenções nos mesmos (MARRAS, 2016). 

Robbins (2014) cita que os gestores devem estar atentos as leis trabalhistas e 

não praticar ações discriminativas, impedindo que certa pessoa tenha a mesma 

chance que os demais candidatos. Principalmente, quando se trata de serviços na 

gestão pública. 

Marras (2016) menciona que os gestores brasileiros têm inúmeros desafios 

para atuar com as pessoas no ambiente corporativo, que passam pela complexidade 

das legislações e encargos sociais, a gestão de conflitos e a necessidade de utilizar 

um estilo de liderança que atenda os objetivos organizacionais e os objetivos 

pessoais. 

Para Chiavenato (2009; 2014), Lacombe (2011) e Pontes (2015) os desafios 

da gestão de pessoas, estão em adequar de maneira eficiente e eficaz o capital 
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humano, às necessidades organizacionais e tecnológicas de maneira motivadora, 

equilibrada, inovadora e com bem-estar passando pelo processo de planejamento de 

recursos humanos (quantitativo e qualitativo); o processo de aplicar pessoas 

passando pelo recrutamento e seleção; o processo aplicação de pessoas composto 

pela socialização, integração e avaliação de desempenho; o processo de desenvolver 

pessoas que combina o processo de treinamento, desenvolvimento de pessoas e 

desenvolvimento organizacional; o processo de remunerar pessoas, que precisa gerir 

a remuneração, os benefícios e incentivos para os colaboradores; o processo de 

manter pessoas que perpassa ações de bem-estar, qualidade de vida no trabalho, 

higiene e segurança no trabalho, endomarketing, ações de reconhecimento e gestão 

de conflitos e; o processo de monitorar pessoas que acompanha o desenvolvimento, 

progressos, insucessos, avaliação de desempenho ao longo da carreira dos 

colaboradores, com relatórios de acompanhamento de exames periódicos, 

absenteísmo e ausentíssimo, promoções, currículos e outros. 

 

2.4 Os obstáculos predominantes na gestão de empresas da região do Portal da 

Amazônia, Mato Grosso 

 
 Na região do Portal da Amazônia do Estado de Mato Grosso, há desafios como 

nas outras regiões do Brasil, por exemplo: o aumento da inflação, taxas de juros alta 

e elevados custos com pagamento de impostos, taxas e tributos. Além de outros, 

como os obstáculos encontrados na logística nesta localidade, devido às poucas 

opções de meios de transporte, sendo restrita ao rodoviário, dificultando, assim, o 

fornecimento de insumos e o escoamento da produção (FIEMT, 2019b; 

FECOMÉRCIO, 2019; APROSOJA, 2019; MATO GROSSO, 2019a). 

 O valor que é investido no setor de infraestrutura é relativamente baixo, diante 

da tamanha importância desse setor para o desenvolvimento nacional e regional, para 

a integração do país e para tornar a economia brasileira mais competitiva, além disso, 

esse setor permite o acesso a áreas isoladas e a melhoria de qualidade de vida da 

população. Entre os anos de 2011 e 2016 a média de investimento neste setor era de 

2,19% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, e dessa porcentagem 38,81% são 

destinados para os segmentos de transportes (BRASIL, 2018). 

 Além do mais, há poucas indústrias que possam agregar valor aos produtos 

produzidos na região em relação ao estado de Mato Grosso, até o ano de 2017 o 
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estado comportava 10.834 indústrias, as quais empregavam cerca de 140.117 

pessoas e geraram para o estado R$3,54 bilhões em arrecadação de ICMS (Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e também tiveram em 2015 um VAB 

(Valor Adicionado Bruto) de R$17,12 bilhões. A única cidade da região do Portal da 

Amazônia que ficou entre as 15 cidades do estado que tiveram um VAB mais elevado 

foi a cidade de Paranaíta, a qual teve um VAB Industrial em 2015 a preços correntes 

R$ 454.017.000,00, ficando na 8ª (oitava) posição (FIEMT, 2019b). 

 Há também poucas opções nas diversas áreas do comércio e na prestação de 

serviços, sendo que esses setores são uns dos que mais geram empregos e 

circulação de capitais nos municípios. A FECOMÉRCIO (2019) auxilia mais de 400 

empresas a contratarem os seus futuros funcionários, além disso, realiza estudos 

ligados aos interesses econômicos e também representa todas as empresas na luta 

pelos seus direitos. 

 A região de Norte de Mato Grosso está cada vez mais desenvolvida, contudo, 

há um problema que vem crescendo lado a lado com o desenvolvimento, que tem 

gerado vários debates tanto entre os especialistas quanto na população em geral, que 

são as condições degradantes de trabalhos em indústrias de madeira e de carne. Pois, 

em algumas das indústrias desses segmentos, foi constatado que há muitos acidentes 

de trabalho, contaminação por meio de agentes biológicos e longas jornadas de 

trabalhos, semelhando-se assim a condições de trabalho escravo (SÁ, 2010). 

 A região também está passando por transformações, como a implantação das 

culturas agrícolas em longa escala e a instalação de usinas hidrelétricas do Complexo 

Hidrelétrico Teles Pires. Essas transformações têm gerado grandes benefícios 

econômicos para a região em decorrência das compensações financeiras que os 

municípios recebem por terem concedido as instalações de usinas hidrelétricas em 

seus municípios e pelos impactos ocasionados (UHE, 2019). E veem beneficiando o 

aumento de receita das empresas que comercializam insumos e maquinários 

agrícolas. 

 A APROSOJA - MT (2019) percebeu as dificuldades dos produtores rurais em 

obterem linhas de créditos para financiar suas produções agrícolas, os impasses para 

comercializarem a produção, a ausência de uma infraestrutura de qualidade para 

transportar a mesma e o quanto era elevado valor de tributação no setor agrícola do 

estado de Mato Grosso, analisando todas essas questões a APROSOJA – MT têm se 

posicionado ao lado dos produtores e vem contribuindo para que esses obstáculos 
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sejam superados ao ponto de promover o desenvolvimento da região. O Governo 

Federal ao longo dos anos também vem desenvolvendo mecanismos para facilitar a 

obtenção de créditos e seguros rurais. No Plano Safra 2019/2020, o governo reservou 

cerca de 225 bilhões de reais para o plano pecuário e agrícola e o valor inédito de 1 

bilhão de reais para o seguro rural (BRASIL, 2019). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
A região do Portal da Amazônia do Estado de Mato Grosso, de acordo com 

Mertens et al., (2010), é composta por 16 municípios, os quais ocupam uma área de 

108.000 km². Os municípios que pertencem a esse território são: Apiacás, Nova 

Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Novo Mundo, 

Nova Guarita, Colíder, Nova Canaã do Norte, Guarantã do Norte, Matupá, Terra Nova 

do Norte, Nova Santa Helena, Marcelândia e Peixoto de Azevedo. A pesquisa ficou 

limitada aos municípios de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, 

Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, porque não houveram 

respostas dos gestores das empresas dos demais municípios. 

Conforme Yin (2014) a pesquisa será quanto aos seus objetivos um estudo de 

caso, que se caracteriza como descritiva e exploratória. Gil (2010) cita que a pesquisa 

exploratória visa se aproximar mais do problema. O procedimento de coleta foi 

realizado por meio de um levantamento de informações com os gestores das 

empresas. Cooper e Schindler (2016) conceituam o termo levantamento como um 

processo de mensuração utilizado para coletar informações por meio de questionários 

e entrevistas estruturadas. Os mesmos autores sugerem, ainda, que utilizar os meios 

de comunicação, como e-mails e telefonemas, para se fazer o levantamento de dados, 

é muito viável, visto que reduz o custo e o tempo necessário da observação. 

Essa pesquisa tem como método de abordagem do problema uma perspectiva 

qualitativa. De acordo com Cooper e Schindler (2016), a pesquisa qualitativa busca 

descobrir como e por que algo acontece, permitindo assim conhecer de forma mais 

aprofundada a questão que se almeja solucionar (GONSALVES, 2011).  Desse modo, 

a pesquisa busca identificar as competências e habilidades exigidas pelos gestores 

locais, através de medidas objetivas e de modo mais amplo utilizando-se de dados 

numéricos e de estatísticas básicas (BUSSAB; MORETTIN, 2010). 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário com 14 perguntas 

estruturadas objetivas e 12 discursivas (opcionais), o qual foi enviado por e-mail às 

empresas utilizando a plataforma Google Forms ou Formulário Google. Foram 

realizadas, também, visitas in loco nos municípios mais próximos, em função da 

cultura da região, pois muitos não se sentiram seguros em responder pelo link. O 

questionário foi dividido em: Cabeçalho - o qual apresentou o objetivo da pesquisa e 

a relevância da mesma, bem como as informações de preenchimento; 1ª etapa - visou 
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identificar o perfil de colaboradores desejados pelos gestores; 2ª etapa - foi composta 

de perguntas que diagnosticam quais são as principais dificuldades encontradas pelos 

gestores; 3ª etapa - foram coletados dados da empresa; 4ª etapa - correspondeu a 

coletar informações do respondente. 

Os e-mails para coleta de dados das empresas foram obtidos por intermédio das 

Associações Comerciais, CDL, Sindicados Rurais e pelas Prefeituras Municipais de 

Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e 

Terra Nova do Norte da região norte do Estado de Mato Grosso ou por intermédio de 

catálogos empresariais por segmento e região. Às Associações Comerciais e às 

prefeituras municipais foram remetidos ofícios para que repassassem às empresas 

locais ou enviassem aos seus associados o link de pesquisa com os questionários 

para que estes fossem respondidos. Ainda, algumas dessas entidades encaminharam 

listas com os e-mails das empresas de seus municípios. Utilizou-se, também, ainda 

de uma relação enviada por empresa especializada nesse tipo de coleta de dados a 

Datawash. 

A população da pesquisa é composta de empresas de pequeno, médio e grande 

porte dos municípios de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, 

Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, sendo a população de 25.7511 

empresas com Inscrição Estadual no Estado de Mato Grosso. Dessas, a amostra foi 

de 82 questionários. Ela se caracteriza como uma amostragem por conglomerados, a 

qual é utilizada em ocasiões de difícil identificação de seus elementos (GIL, 2017). 

Por exemplo, no caso de uma população de uma cidade, em que se pode estudar os 

seguintes conglomerados: de quarteirões, de famílias, de organizações, entre outros.  

Após a coleta de dados por meio do questionário, foi realizada análise qualitativa 

e a análise de conteúdo. De acordo com Cooper e Schindler (2016) dessa forma 

obtêm-se dados consistentes e com confiabilidade. E, através das análises 

qualitativas, foram identificadas quais são as competências e habilidades com maior 

representatividade conforme a opinião dos gestores das empresas pesquisadas 

(GONSALVES, 2011). 

Os dados desta pesquisa foram coletados do período de 29 de julho a 21 de 

outubro, nos municípios de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, 

                                            
1 Informação recebida pela Gerência da Secretaria do Estado de Fazenda/SEFAZ-MT via correio 

eletrônico, em comunicação pessoal, no dia 06 de maio de 2019. 
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Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. Também haviam sido enviados 

e-mails às empresas dos outros nove municípios da região do Portal da Amazônia e 

pedido a colaboração das Associações Comerciais, CDL, Sindicados Rurais e 

Prefeituras Municipais desses munícipios, contudo não houve respostas por parte dos 

gestores das empresas dessas localidades. 

Ao todo foram 654 e-mails enviados para empresas de todos os municípios do 

Portal da Amazônia, 50 questionários impressos e 50 cartas com a descrição e o link 

da pesquisa impressos e entregues presencialmente nas empresas dos munícipios 

de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta. Também houve divulgações por meio das 

mídias sociais, como pelo WhatsApp, sendo 39 mensagens enviadas de forma 

individual e seis mensagens em grupos que juntos possuem 346 integrantes, 51 

mensagens enviadas pelo Messenger, 45 telefonemas para empresas solicitando o e-

mail para posteriormente ser enviado o link do formulário. Além disso, também houve 

divulgação em algumas salas de aula do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus 

Alta Floresta, no período noturno e matutino atingindo cerca de 300 alunos, no 

momento da divulgação foi pedido para que os alunos solicitassem aos gestores de 

empresas dos quais tinham proximidade para responderem o questionário da 

pesquisa. 

Portanto, as divulgações atingiram cerca de 1.535 pessoas, sem contar com a 

colaboração das Associações Comerciais, CDL, Sindicados Rurais, Prefeituras 

Municipais, amigos e demais pessoas que ajudaram a divulgar o link da pesquisa para 

as empresas da região. Apesar dos esforços para se alcançar uma maior 

amostragem, o nível de retorno foi menor do que o previsto, sendo de 5,34%, ou seja, 

82 respondentes. Todavia, os dados coletados são relevantes visto que, até então, 

não há outro estudo abordando essa temática na região do Portal da Amazônia. 

Para melhor interpretação dos dados, a análise de conteúdo se utilizou do 

quadro categorial, o qual foi composto por categorias, subcategorias e pelos autores 

que fazem referências sobre a temática em questão (BARDIN, 2016). O quadro 01 

trata das competências e habilidades do administrador em um contexto geral do qual, 

após a coleta de dados, foi possível identificar quais são as competências e 

habilidades que os gestores locais esperam dos administradores. 
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Quadro 01. Competências e habilidades do administrador 

 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ADMINISTRADOR- CONTINUA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS AUTORES 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências/habilidades 
técnicas 

Gestão Geral Robbins (2014); 
 

Lacombe (2011); 
 

Regio et al. (2014); 
 

Gurgel; Rodrigues 
(2014); 

 
Schermerhorn  

(2014); 
 

Dutra (2017); 
 

Curriculares Nacionais 
(BRASIl, 2005); 

 
Shujahat et al, (2014); 

 
PPC do curso de 
Bacharelado em 
Administração do 

IFMT/Campus Alta 
Floresta (IFMT, 2015); 

 
Keinänen; Mertanen 

(2019); 
 

Deus (2004). 

Gestão de pessoas 

Domínio de tecnologia e métodos 

Orientação para resultados 

Atendimento ao público 

Domínio da informação 

Capacidade de aperfeiçoamento 
contínuo 

Administrar a área de marketing 

Administrar finanças 

Gestão de tempo 

Gestão de tecnologia da informação 

Gestão de custos 

Gestão da inovação 

Administrar produção 
 

Logística 

 
 
 
 
 
 
 

Competências/habilidades 
comportamentais 

 
 
 
 
 
 
 

Liderança Robbins (2014); 
 

Lacombe (2011); 
 

Regio et al. (2014); 
 

Gurgel; Rodrigues 
(2014); 

 
Schermerhorn  

(2014); 
 

Dutra (2017); 
 

Curriculares Nacionais 
(BRASIl, 2005); 

 
 

Autocrítica 

Respeito 

Trabalho em equipe 

Saber atuar sob pressão 

Adaptação a mudança 

Comunicação 

 

Continua... 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ADMINISTRADOR- CONCLUSÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS AUTORES 

 
 
 
 
 

Competências/habilidades 
comportamentais 

Proatividade PPC do curso de 
Bacharelado em 
Administração do 

IFMT/Campus Alta 
Floresta (IFMT, 2015); 

 
Keinänen; Mertanen 

(2019); 
 

Deus (2004); 
 

Shujahat et al, (2014); 
 

Empreendedorismo 

Ética profissional 

Criatividade 

Espírito crítico 

Motivação 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências/habilidades 
conceituais 

 

Gestão de conhecimento Robbins (2014); 
 

Lacombe (2011); 
 

Regio et al. (2014); 
 

Gurgel; Rodrigues 
(2014); 

 
Schermerhorn  

(2014); 
 

Dutra (2017); 
 

Curriculares Nacionais 
(BRASIl, 2005); 

 
Shujahat et al, (2014); 

 
PPC do curso de 
Bacharelado em 
Administração do 

IFMT/Campus Alta 
Floresta (IFMT, 2015); 

 
Keinänen; Mertanen 

(2019); 
 

Deus (2004). 

Visão estratégica 

Responsabilidade socioambiental 

Negociação 

Reconhecimento e recompensa 

Tomada de decisão 

Raciocínio lógico 
Quantitativo 

Empoderamento e incentivo ao 
crescimento 

Conhecimento nas áreas afim 

Conhecimentos regionais e culturais 

Língua Estrangeira 

Consultoria e assessoria 

Solucionar problemas 

Administrar projetos 

Visão sistêmica 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Deus (2004); Brasil (2005); Lacombe (2011); Regio et al. 

(2014); Schermerhorn (2014); Robbins (2014); Gurgel; Rodrigues (2014); Schermerhorn (2014); 
Shujahat et al, (2014); IFMT (2015); Dutra (2017) e Keinänen; Mertanen (2019). 

 

O quadro 2 se refere aos principais desafios administrativos, os quais se 

dividem em quadro categorias: marketing, finanças, produção e recursos humanos. 

  
Quadro 2. Principais desafios administrativos 

 
PRINCIPAIS DESAFIOS ADMINISTRATIVOS – CONTINUA 

Continua... 
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PRINCIPAIS DESAFIOS ADMINISTRATIVOS – CONTINUA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS AUTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desafios na área de 
marketing 

 

Nível de vendas abaixo do esperado  

 

 

Maximiano (2011); 

Kotler (2005); 

Las Casas (2017); 

Sebrae (2016a); 

Sebrae (2019); 

Sebrae (2016b); 

Fecomércio (2019). 

Investimentos elevados com propaganda 

Falta de estratégias e possibilidades de 
inovações 

Concorrência globalizada e acirrada 

Produtos obsoletos no mercado 

Distanciamento entre o conhecimento teórico e 
o que é praticado 

Ausência de profissionais capacitados para 
atuar nessa área 

Atendimento com baixo nível de qualidade 

Desconhecimento do mercado 

Falta de valorização dos Stakeholders (Partes 
interessadas) 

Consumidores mais exigentes 

Dificuldade de utilizar determinados canais de 
distribuição, como E-commerce (Comércio 
eletrônico) 

Disputa de preço com os demais players 
(grandes investidores) do mercado 

Ponto inadequado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desafios na área de 

finanças 
 
 
 

 
 
 

Ausência de planejamento financeiro da 
organização 

 

 

 

 

Maximiano (2011) 

Hoji (2014) 

Gitman (2010); 

Marion (2012; 2015); 

Sebrae (2016a); 

Sebrae (2016b); 

Brasil (2018); 

Fecomércio (2019). 

Controle deficitário das contas a pagar e 
contas a receber 

Pouco capital de giro 

Baixo entrosamento com as demais áreas 

Falta de planejamento financeiro pessoal dos 
colaboradores e proprietários 

Elevados custos com pagamento de impostos, 
taxas e tributos 

Taxas de juros alta 

Dificuldade de crédito para investimentos 

Ausência de profissionais capacitados para 
atuar nessa área 

Aumento da inflação 

Recessão econômica no país 

Alto nível de endividamento 

Saque de dinheiro para despesas pessoais 

 
 
 
 
 

Desafios na área de 
produção 

 
 

 
 

Falta de planejamento e controle de produção  

FIESP (2019); 

FIEMT (2019a); 

Mintzberg (2017); 

Maximiano (2011) 

Costa (2012) 

Corrêa; Corrêa (2017); 

Brasil (2018); 

Logística deficitária 

Ausência de organização e de espaço para 
armazenagem 

Falhas na gestão de materiais 

Ausência de controle de qualidade 

Manutenção tardia dos equipamentos e 
maquinários 

Excesso de produção 

Giro de estoque tardio 

Continua... 
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PRINCIPAIS DESAFIOS ADMINISTRATIVOS – CONCLUSÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS AUTORES 

 
 
 

Desafios na área 
de produção 

Elevados custos com embalagens Slack; Brandon-Jones; 

Johnston (2018); 

Aprosoja (2019); 

Mato Grosso (2019a) 

Sebrae (2016a); 

Sebrae (2016b); 

Ausência de profissionais capacitados para 
atuar nessa área 

Falta de tecnologia na produção 

Poucos fornecedores de insumos 

 
 
 
 
 
 

Desafios na área de 
recursos humanos 

Falta de mão de obra capacitada Chiavenato (2009; 2014); 

Sá (2010); 

Pontes (2015); 

Marras (2016; 2017); 

Mintzberg (2017); 

Robbins (2014); 

Lacombe (2011); 

Maximiano (2011); 

Sebrae (2016a); 

Sebrae (2016b); 

Ausência de treinamento e desenvolvimento 
dos colaboradores 

Poucas ações com o intuito de promover a 
qualidade de vida no trabalho 

Falta de incentivos e planos de carreiras 

Rigidez das leis trabalhistas 

Baixo nível de motivação dos colaboradores 

Conflitos organizacionais 

Ausência de profissionais capacitados para 
atuar nessa área 

Alto nível de rotatividade 

Fonte: Elaborado pela autora e baseado em Kotler (2005); Sá (2010); Gitman (2010); Lacombe (2011); 
Maximiano (2011); Costa (2012); Las Casas (2017); Sebrae (2016a; 2016b; 2019); Fecomércio (2019); 
Robbins (2014); Hoji (2014); Marion (2012; 2015); Pontes (2015); Marras (2016; 2017); Corrêa; Corrêa 
(2017); Mintzberg (2017); Brasil (2018); Slack; Brandon-Jones;Johnston (2018); FIESP (2019); FIEMT 
(2019a); Aprosoja (2019) e Mato Grosso (2019a). 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os dados a seguir apresentarão as informações coletadas no período de 29 de 

julho a 21 de outubro, nos municípios de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Guarantã do 

Norte, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, com a finalidade de 

auxiliar no alcance dos objetivos propostos. 

 

4.1 Caracterização das empresas pesquisadas 

 
 Por meio da pesquisa foi possível identificar as principais características das 

empresas pesquisadas na região do Portal da Amazônia, tais como: porte da 

empresa, ramo de atividade, número de colaboradores, tempo de atuação no 

mercado, quais departamentos há em cada empresa ou se a empresa é familiar, sem 

divisão departamental, e em qual cidade está instalada. 

 Todas essas informações são úteis para analisar o perfil das empresas locais 

e, também, para verificar se há relação das características das empresas com as 

informações prestadas pelos gestores a respeito de quais competências são 

necessárias para a empregabilidade dos administradores em suas empresas. E se há 

correspondência com as respostas acerca dos principais desafios administrativos das 

empresas. Na tabela 01 são apresentados os dados referente as características das 

empresas pesquisadas. 

 
Tabela 01. Características das empresas da região do Portal da Amazônia 

 

CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS PESQUISADAS – CONTINUA 

Porte Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

MEI 14 17,07% 

Microempresa 21 25,61% 

Pequeno Porte 19 23,17% 

Médio Porte 17 20,73% 

Grande Porte 11 13,41% 

Total 82 100,00% 

 
 

Ramo Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

Comércio 33 40,24% 

Continua... 
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CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS PESQUISADAS – CONCLUSÃO 

Ramo Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

Indústria 5 6,10% 

Agronegócio 4 4,88% 

Prestação de serviço 36 43,90% 

Agropecuária 4 4,88% 

Total 82 100,00% 

 
 

Número de colaboradores Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

Até 9 51 62,20% 

De 10 a 49 23 28,05% 

De 50 a 99 5 6,10% 

De 100 a 499 2 2,44% 

De 500 a mais 1 1,22% 

Total 82 100,00% 

 

Tempo de atuação no mercado Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

0 a 5 anos 16 19,51% 

6 a 10 anos 17 20,73% 

11 a 15 anos 5 6,10% 

Acima de 15 anos 44 53,66% 

Total 82 100,00% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Por intermédio dos dados da pesquisa se constatou que 48,78% das empresas 

pesquisadas são Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). De 

acordo com SEBRAE (2018), a realidade da região demostra que há maior 

diversificação de empresas de acordo com o seu porte em comparação ao país, onde 

98,5% do total de empresas privadas brasileiras são ME e EPP. Além disso, observa-

se que a maioria das empresas pesquisadas estão atuando no ramo da prestação de 

serviços e no ramo do comércio, de forma que o setor terciário parece ser o que mais 

predomina na região, refletindo a realidade da maioria das empresas brasileiras 

(SEBRAE, 2018). 

 Apesar de 62,2% das empresas pesquisadas empregarem até 9 colaboradores, 

estas são empresas que contribuem para a redução do desemprego na região. Como 
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aponta os dados do SEBRAE (2018), as ME e EPP geram cerca de 54% dos 

empregos formais no país. Ao se levar em consideração que os municípios da região 

do Portal da Amazônia iniciaram os seus processos de desenvolvimento a menos de 

quatro décadas, a maioria das empresas que foram pesquisadas já estão 

consolidadas no mercado, pois 53,66% delas estão exercendo suas atividades a mais 

de 15 anos. Muitas delas são empresas pioneiras em suas cidades e que se 

desenvolveram junto ao processo de desenvolvimento da região e conseguiram, 

possivelmente, superar ou amenizar vários obstáculos que levam muitas empresas a 

fecharem as portas nos primeiros anos de atuação no mercado, como a falta de 

clientes, de capital e de conhecimento (SEBRAE, 2016a). 

 As empresas da região do Portal da Amazônia possuem em sua maioria vários 

departamentos, somente 24,4% são gerenciadas por membros da família proprietária 

da empresa. Esse dado demonstra que, apesar das empresas pesquisadas serem a 

maioria de portes menores, elas não possuem tantos vínculos familiares como os 

dados divulgados pela ASN (2017), os quais indicam que 52% das ME e EPP 

brasileiras são empresas familiares. No gráfico 02, apresenta-se os departamentos 

encontrados nas empresas pesquisadas. 

 
Gráfico 02. Tipos de departamentos que há nas empresas pesquisadas. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Percebe-se que mesmo sendo empresas de pequeno porte, estas são 

organizadas por departamentalização funcional, sendo que 61% delas possuem o 

departamento de administração geral. E, também, outros departamento nas quatro 

grandes áreas da administração, como 57,3% delas tem o departamento de finanças, 

41,5% possuem o departamento de recursos humanos e 37,8% também comporta o 

departamento de marketing. 

E alguns dos gestores ainda responderam que em suas empresas há outros 

departamentos, além dos que haviam sido sugeridos na pesquisa, como os 

departamentos de prestação de serviço (0,82%), fiscalização (1,64%) e contábil 

(3,28%). Desse modo, a pesquisa demonstra que as empresas pesquisadas estão se 

projetando para um perfil de organizações que são mais descentralizadas 

(MINTZBERG, 2017). 

É importante também conhecer o perfil dos entrevistados, como: o cargo que 

ocupa, sua faixa etária e salarial, seu gênero e sua formação. Pois desse modo, será 

possível identificar as variações de respostas conforme a formação e experiência do 

entrevistado. Na tabela 02 é apresentado o perfil dos gestores entrevistados. 

 
Tabela 02. Perfil dos gestores entrevistados 

 
PERFIL DOS GESTORES – CONTINUA 

Cargo Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

Diretor(a) Geral 17 20,7% 

Sócio(a) Proprietário(a) 36 43,9% 

Gerente da área de recursos 
humanos 5 6,1% 

Gerente da área de produção 3 3,7% 

Gerente da área de marketing 5 6,1% 

Gerente da área de finanças 16 19,5% 

Total 82 100% 

 

Idade Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

18 a 30 anos 25 30,49% 

31 a 40 anos 26 31,71% 

41 a 50 anos 19 23,17% 

Acima de 50 anos 12 14,63% 

Total 82 100,00% 

 

Continua... 
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PERFIL DOS GESTORES – CONCLUSÃO 

Faixa salarial Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

Até 2 salários mínimos 11 13,41% 

De 2 a 4 salários mínimos 29 35,37% 

De 4 a 10 salários mínimos 32 39,02% 

De 10 a 20 salários mínimos 7 8,54% 

Acima de 20 salários mínimos 3 3,66% 

Total 82 100,00% 

 

Gênero Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

Feminino 34 41,46% 

Masculino 48 58,54% 

Total 82 100,00% 

 

 Formação Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

Ensino Fundamental 2 2,44% 

Ensino Médio 23 28,05% 

Ensino Superior 33 40,24% 

Pós-Graduação 23 28,05% 

Mestrado 1 1,22% 

Total 82 100,00% 
   

 

Área de formação dos 
entrevistados com ensino 
superior e pós-graduação Quantidade de respostas Porcentagem de respostas 

Administração 27 44,26% 

Economia 1 1,64% 

Ciências Contábeis 16 26,23% 

Direito/Possui duas formações 3 4,92% 

Engenharia 2 3,28% 

Engenharia Civil 1 1,64% 

Farmácia 2 3,28% 

Biologia 2 3,28% 

Tecnologia 2 3,28% 

Educação Física 1 1,64% 

Odontologia 1 1,64% 

Saúde 1 1,64% 

Filosofia 1 1,64% 

Gastronomia/Possui duas 
formações 1 1,64% 

Total 61 100,00% 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 A pesquisa tinha como meta entrevistar os gestores responsáveis pelo 

recrutamento, desenvolvimento e seleção do perfil de profissionais que irão atuar na 

empresa. Consoante a pesquisa, verifica-se que a maioria dos entrevistados são 

43,9% sócio(a) proprietário(a) das empresas pesquisadas, 20,7% são diretor(a) geral, 

19,5% são gerentes da área de finanças e somente 6,1% são gerentes da área de 

recursos humanos e de marketing. Observa-se que o papel de construir e selecionar 

o perfil de profissionais que irão exercer uma função na empresa não está a cargo 

apenas dos gerentes da área de recursos humanos, mas sim de todos os gestores 

(MAXIMIANO, 2011). 

 Em conformidade com a pesquisa, o perfil dos gestores das empresas da 

região é semelhante ao perfil dos administradores definido pela pesquisa do 

CFA/CRAs (2015), pois a maioria são formados no curso de Administração, 39,02% 

dos gestores locais recebem em torno de 4 a 10 salários mínimos, e a renda citada 

pelo CFA/CRAs (2015) do administrador é de 9,2 salários mínimos, observa-se que 

os salários dos gestores locais não estão muito distantes da realidade dos 

administradores do país.  

  A faixa etária dos gestores entrevistados de acordo com a pesquisa é 

considerada jovem, pois 31,71% dos gestores possuem de 31 a 40 anos e 30,49% 

tem entre 18 a 30 anos. Isso demostra que os gestores são jovens e podem ser 

pessoas mais propícias a inovações e terem maior flexibilidade na gestão 

(MINTZBERG, 2017).  

 Segundo o CFA/CRAs (2015) 66% dos administradores são do gênero 

masculino. De acordo com os dados levantados por este estudo, a maioria dos 

gestores entrevistados são também do gênero masculino, contudo é uma 

porcentagem um pouco menor, sendo de 58,54%, e, já a porcentagem de gestoras 

entrevistadas é de 41,46%. Verifica-se que as mulheres estão conseguindo mais 

espaço na gestão das empresas locais. 

 A pesquisa ainda identificou que dos 69,51% de gestores entrevistados 

possuem ensino superior, 44,26% são formados na área de administração e outros 

26,23% formados em ciências contábeis. Isso representa que os gestores locais estão 

buscando conhecimentos nas áreas de gestão, assim como já apontava a pesquisa 

do CFA/CRAs (2015) em relação ao aumento da demanda pelo curso de 

administração no Brasil. 
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4.2 Competências/habilidades técnicas 

 
 As competências/habilidades técnicas são aquelas necessárias para a 

realização de atividades de maneira prática. Mesmo que o administrador não execute 

propriamente determinada atividade na empresa, ele deve conhecer todos os 

processos e recursos necessários para sua realização. Pois, assim, saberá exigir dos 

demais colaboradores um serviço de qualidade (LACOMBE, 2011). 

 São várias as competências/habilidades técnicas, que um administrador pode 

se destacar, pode ser em todas ou apenas em algumas, mas o aperfeiçoamento deve 

ser constante e precisa continuar evoluindo ao logo de sua carreira. Além disso, o 

administrador deve ao menos ter conhecimentos para gerir as quatros grandes áreas 

da administração que são: produção, finanças, marketing e recursos humanos, pois 

essas áreas são os pilares que sustentam qualquer empresa (SCHERMERHORN, 

2014). Na tabela 03 são apresentadas as competências/habilidades técnicas 

apontadas pelos gestores, conforme o nível de relevância. 

 
Tabela 03. Competências/habilidades técnicas 

 

Competências/habilidades 
Nível de relevância 

Menos relevantes Indiferentes Mais relevantes 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Gestão Geral 0,00% 2,44% 2,44% 14,63% 80,49% 

Gestão de pessoas 0,00% 1,22% 4,88% 32,93% 60,98% 

Domínio de tecnologia e 
método 0,00% 1,22% 9,76% 36,59% 52,44% 

Orientação para resultados 0,00% 0,00% 9,76% 37,80% 52,44% 

Atendimento ao público 0,00% 0,00% 3,66% 15,85% 80,49% 

Domínio da informação 0,00% 1,22% 6,10% 30,49% 62,20% 

Capacidade de 
aperfeiçoamento contínuo 0,00% 0,00% 9,76% 19,51% 70,73% 

Administrar a área de 
marketing 0,00% 3,66% 10,98% 41,46% 43,90% 

Administrar finanças 1,22% 3,66% 3,66% 32,93% 58,54% 

Gestão de tempo 0,00% 0,00% 3,66% 31,71% 64,63% 

Gestão de tecnologia da 
informação 1,22% 0,00% 9,76% 51,22% 37,80% 

Gestão de custos 0,00% 0,00% 6,10% 23,17% 70,73% 

Gestão da inovação 1,22% 0,00% 4,88% 42,68% 51,22% 

Administrar produção 0,00% 4,88% 8,54% 37,80% 48,78% 

Logística 1,22% 2,44% 10,98% 30,49% 54,88% 

Média 0,33% 1,38% 6,99% 31,95% 59,35% 
Fonte: Elaborada pela autora. 



 

 

43 

 

 

  
Percebe-se que essas competências técnicas são muito relevantes nas 

empresas da região, uma vez que 91,3% dos gestores pesquisados em média, as 

consideram relevantes. Dentre as mais relevantes para os gestores locais são “gestão 

de tempo” (96,34%), “atendimento ao público” (96,34%), “gestão geral” (95,12%), 

“gestão de pessoas” (93,9%), “gestão de custo” (93,9%), “gestão de inovação” 

(93,9%), “administrar finanças” (91,46%), “orientação para resultados” (90,24%) e 

“capacidade de aperfeiçoamento contínuo” (90,24%). No entanto, as demais 

competências também foram identificadas com relevantes pelos gestores, sendo a 

porcentagem mais baixa de 85,37% para a competência de “administrar a área de 

marketing”, mesmo assim é uma porcentagem muito significante. Conforme apresenta 

a tabela sintética 04. 

 
Tabela 04. Competências/habilidades técnicas mais relevantes 
 

Avaliação Percentual mais relevante 

Atendimento ao público (*) (**) 96,3% 

Gestão de tempo (*) (**) 96,3% 

Gestão Geral 95,1% 

Gestão de pessoas 93,9% 

Gestão de custos 93,9% 

Gestão da inovação (**) 93,9% 

Domínio da informação 92,7% 

Administrar finanças 91,5% 

Orientação para resultados 90,2% 

Capacidade de aperfeiçoamento contínuo 90,2% 

Domínio de tecnologia e método 89,0% 

Gestão de tecnologia da informação 89,0% 

Administrar produção 86,6% 

Administrar a área de marketing 85,4% 

Logística 85,4% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Legenda:  
( *) não consta no PPC do Curso de Bacharelado em Administração do IFMT/Campus Alta Floresta. 
(**) não consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração. 

 
 Por meio da pesquisa percebe-se que as duas competências/habilidades 

técnicas que são avaliadas com maior grau de importância são as subcategorias 
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“gestão geral” e “atendimento ao público”, pois ambas tiveram 80,49% de respostas 

no item 5. Isso se deve possivelmente pelo fato de algumas empresas só terem o 

departamento de administração geral e também pelo fato de grande parte delas atuam 

no ramo de prestação de serviços e de comércio, os quais exigem um contato direto 

com o público consumidor (KOTLER, 2005). 

 Quando comparados o perfil de competências técnicas observadas pelos 

gestores pesquisados, percebe-se que 86,66% delas estão prevista nos PPC do curso 

de Administração, sendo elas; “gestão geral”, “gestão de pessoas”, “gestão de custo”, 

“gestão de inovação”, “administrar finanças”, “orientação para resultados”, 

“capacidade de aperfeiçoamento contínuo”, “domínio da informação”, “administrar 

produção”, “gestão de tecnologia da informação”, “logística”, “administrar a área de 

marketing”, “domínio de tecnologia e método”  e 13,33% não estão prevista como a 

“gestão de tempo” e a de “atendimento ao público”. 

 Já analisando as diretrizes curriculares identifica-se que 73,33% por cento das 

competências avaliadas como de relevância pelos gestores, estão previstas neste 

documento que orienta a abertura de cursos da área, sendo elas: “gestão geral”; 

“gestão de pessoas”, “domínio de tecnologia e métodos”, “domínio da informação”, 

“capacidade de aperfeiçoamento contínuo”, “administrar a área de marketing”, 

“administrar finanças”, “gestão de tecnologia da informação”, “gestão de custos”, 

“administrar produção” e “logística”. E 26,66% não estão previstas, sendo elas: 

“atendimento ao público”, “gestão de tempo” e “gestão de inovação”. 

 Sabe-se que quanto mais elevado o nível hierárquico do gestor, menos 

habilidades técnicas ele utilizará na prática, no entanto, para seu crescimento e 

desenvolvimento dentro da instituição elas serão necessárias (DEUS, 2004; BRASIL, 

2005; MAXIMIANO, 2011; LACOMBE, 2011; REGIO et al., 2014; ROBBINS, 2014; 

GURGEL; RODRIGUES, 2014; SCHERMERHORN, 2014; SHUJAHAT et al., 2014; 

IFMT, 2015; DUTRA, 2017). 

 Por isso, recomenda-se que o Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Administração, após as correções apontadas pela banca, possa fazer uso dessas 

informações para eventuais reformulações do PPC. E, também, sugere-se a 

atualização das Diretrizes Nacionais do Curso de Administração para que atender a 

demanda de profissionais capacitados que o mercado de trabalho necessita. 
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4.3 Competências/habilidades comportamentais 

 
 As competências/habilidades comportamentais são aquelas que os gestores 

mais levam em consideração para contratar e/ou manter um administrador, pois essas 

competências são as mais difíceis de se desenvolver em um funcionário. E se o 

administrador já possuir as competências comportamentais que o gestor julga 

necessárias para o cargo, torna o processo de contratação e adaptação do mesmo 

mais ágil e efetivo (DUTRA, 2017). Na tabela 05 são apresentadas as 

competências/habilidades comportamentais, de acordo com a avaliação dos gestores 

em relação ao nível de relevância das mesmas. 

 

Competências/habilidades 
Nível de relevância 

Menos relevantes Indiferente Mais relevantes 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Liderança 1,22% 1,22% 4,88% 18,29% 74,39% 

Autocrítica 0,00% 1,22% 8,54% 21,95% 68,29% 

Respeito 0,00% 1,22% 2,44% 9,76% 86,59% 

Trabalho em equipe 0,00% 1,22% 0,00% 24,39% 74,39% 

Saber atuar sob pressão 0,00% 2,44% 4,88% 32,93% 59,76% 

Adaptação a mudança 0,00% 3,66% 2,44% 37,80% 56,10% 

Comunicação 0,00% 3,66% 6,10% 21,95% 68,29% 

Proatividade 0,00% 1,22% 1,22% 20,73% 76,83% 

Empreendedorismo 1,22% 2,44% 7,32% 39,02% 50,00% 

Ética profissional 0,00% 1,22% 1,22% 19,51% 78,05% 

Criatividade 0,00% 4,88% 3,66% 37,80% 53,66% 

Espírito crítica 0,00% 3,66% 14,63% 43,90% 37,80% 

Motivação 0,00% 2,44% 4,88% 20,73% 71,95% 

Média 0,19% 2,35% 4,78% 26,83% 65,85% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Por intermédio da pesquisa observa-se que a soma das médias da avaliação 

das competências/habilidades comportamentais comprova que 92,68% dos gestores 

pesquisados as consideram relevantes, esse percentual foi o maior entre as três 

categorias de competências. 

 Se constatou que a competência “respeito” é vista como uma das competências 

comportamentais mais essenciais, pois 86,59% dos entrevistados a responderam com 

maior grau de importância. E a segunda com maior número de resposta no item 5 foi 

a “ética profissional” com um total de 78,05% das respostas. 

Tabela 05. Competências/habilidades comportamentais 
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 As competências/habilidades consideradas mais relevantes para os gestores 

locais são: “trabalho em equipe” (98,78%), “proatividade” (97,56%), “ética profissional” 

(97,56%), “respeito” (96,34%), “adaptação a mudança” (93,9%), “liderança” (92,68%), 

“motivação” (92,68%), “saber atuar sob pressão” (92,68%), “criatividade” (91,46%), 

“autocrítica” (90,24%) e “comunicação” (90,24%). Das demais 

competências/habilidades sugeridas somente duas tiveram percentual abaixo de 90% 

que foram “empreendedorismo” (89,02%) e “espírito crítico” (81,71%), contudo ainda 

é um percentual alto, conforme apresenta a tabela sintética 06. 

 
Tabela 06. Competências/habilidades comportamentais mais relevantes 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Legenda: 
(* ) não consta no PPC do Curso de Bacharelado em Administração do IFMT/Campus Alta Floresta. 
(**) não consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração. 

 
 Os gestores ainda citaram outras competências como: “inteligência emocional” 

(citada por um gestor), “perseverança” (citada por dois gestores), “saber ouvir” (citada 

por um gestor) e também levam em consideração para contratar um administrador 

saber como foi o comportamento desse nos empregos anteriores (citada por um 

gestor). Verifica-se que nenhuma dessas competências sugeridas estão no PPC do 

curso de Bacharelado em Administração do IFMT/Campus Alta Floresta (IFMT, 2015) 

e nem nas diretrizes curriculares do curso de administração. 

Avaliação Percentual mais relevante 

Trabalho em equipe (**) 98,78% 

Proatividade 97,56% 

Ética profissional 97,56% 

Respeito (**) 96,34% 

Adaptação a mudança 93,90% 

Liderança (**) 92,68% 

Saber atuar sob pressão (**) 92,68% 

Motivação (**) 92,68% 

Criatividade 91,46% 

Autocrítica (*) (**) 90,24% 

Comunicação 90,24% 

Empreendedorismo (**) 89,02% 

Espírito crítico (*) 81,71% 
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 Consoante a pesquisa percebe-se que os gestores da região consideram muito 

a forma como um administrador se comporta perante ao seu próximo, ou seja eles 

preferem uma pessoa com perfil de um líder, que respeite a todos, que seja uma 

pessoa de íntegra e que saiba trabalhar em equipe (KATZ, 1974 apud LACOMBE, 

2011). 

 Percebe-se que quando comparado o PPC do curso de Administração com o 

perfil de competências comportamentais consideradas como mais relevantes pelos 

gestores pesquisados, contrata-se que 100% delas estão previstas nos PPC do curso 

de Administração, sendo elas “trabalho em equipe”; “proatividade”; “ética profissional”; 

“respeito”; “adaptação a mudança”; “liderança”; “motivação”; “saber atuar sob 

pressão”; “criatividade”; “autocrítica”; “comunicação”; “empreendedorismo” e “espírito 

crítico”. Só que algumas não são citadas nas ementas dos componentes curriculares, 

como a “autocrítica” e o “espírito crítico”. 

 Ao se analisar as diretrizes curriculares verifica-se que 46,15% por cento das 

competências comportamentais apontadas pelos gestores, estão previstas neste 

documento, sendo elas: “adaptação a mudança”; “comunicação”; “proatividade”; “ética 

profissional” “criatividade”; “espírito crítico”. E 53,85% não são citadas, sendo elas: 

“liderança”; “autocrítica”; “respeito”; “trabalho em equipe”; “saber atuar sob pressão”; 

“empreendedorismo” e “motivação”. O que se percebe que não é dada tanta ênfase a 

essas competências. 

 As competências comportamentais são aquelas ligadas ao modo com que um 

administrador se relaciona com as outras pessoas e as relações pessoais são muitos 

relevantes em um mercado cada vez mais acirrado (DEUS, 2004; BRASIL, 2005; 

MAXIMIANO, 2011; LACOMBE, 2011; REGIO et al., 2014; ROBBINS, 2014; 

GURGEL; RODRIGUES, 2014; SCHERMERHORN, 2014; SHUJAHAT et al., 2014; 

IFMT, 2015; DUTRA, 2017). 

 Por isso, recomenda-se que o Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Administração, após as correções apontadas pela banca, possa fazer uso dessas 

informações para eventuais reformulações do PPC, e que os alunos possam fazer uso 

dessas informações, para buscar aperfeiçoamento contínuo em relação as 

competências comportamentais, uma vez que nem todas elas podem ser 

desenvolvidas, sem aplicação prática e dependem do interesse do indivíduo 

(BERGAMINI, 2017). 
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4.4 Competências/habilidades conceituais 

 
 As competências/habilidades conceituais consistem no amplo conhecimento do 

administrador adquirido por meio de formação contínua e de suas experiências 

profissionais. O administrador que possuir essas competências/habilidades 

dificilmente irá tomar uma decisão simplesmente por impulso, ele provavelmente irá 

analisar todo o contexto e todas as possibilidades antes de tomar qualquer decisão 

(ROBBINS, 2014). Por isso a importância do administrador ter um conhecimento 

prévio das outras áreas afim, bem como conhecer a realidade local e ir ao logo de sua 

profissão se especializando na sua área de atuação. Na tabela 07 são apresentadas 

as competências/habilidades conceituais, avaliadas pelos gestores das empresas 

pesquisadas. 

 
Tabela 07. Competências/habilidades conceituais 

 

Competências/habilidades 
Nível de relevância 

Menos relevantes  Indiferente Mais relevantes 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Gestão de conhecimento 0,00% 1,22% 12,20% 40,24% 46,34% 

Visão estratégica 1,22% 1,22% 7,32% 35,37% 54,88% 

Responsabilidade 
socioambiental 1,22% 3,66% 8,54% 37,80% 48,78% 

Negociação 0,00% 1,22% 6,10% 36,59% 56,10% 

Reconhecimento e 
recompensa 0,00% 0,00% 0,00% 30,49% 69,51% 

Tomada de decisão 1,22% 0,00% 3,66% 34,15% 60,98% 

Raciocínio lógico quantitativo 1,22% 2,44% 9,76% 41,46% 45,12% 

Empoderamento e incentivo ao 
crescimento 0,00% 1,22% 7,32% 37,80% 53,66% 

Conhecimento nas áreas afim 3,66% 3,66% 18,29% 37,80% 36,59% 

Conhecimentos regionais e 
culturais 2,44% 2,44% 13,41% 40,24% 41,46% 

Língua Estrangeira 6,10% 17,07% 30,49% 30,49% 15,85% 

Consultoria e assessoria 1,22% 7,32% 18,29% 41,46% 31,71% 

Solucionar problemas 1,22% 1,22% 4,88% 32,93% 59,76% 

Administrar projetos 2,44% 2,44% 13,41% 39,02% 42,68% 

Visão sistêmica 2,44% 1,22% 10,98% 41,46% 43,90% 

Média 1,63% 3,09% 10,98% 37,15% 47,15% 
Fonte: Santos, 2019. 
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Conforme a pesquisa, verifica-se que a soma das médias da avaliação das 

competências/habilidades conceituais aponta que 84,31% dos gestores as 

consideram relevantes. 

As competências/habilidades conceituais que são mais relevantes pelos 

gestores locais são: “reconhecimento e recompensa” (100%), “tomada de decisão” 

(95,12%), “negociação” (92,68%), “solucionar problemas” (92,68%), “empoderamento 

e incentivo ao crescimento” (91,46%) e “visão estratégica” (90,24%). As demais 

competências sugeridas na pesquisa também tiveram um percentual considerável, 

somente a competência “língua estrangeira” que ficou bem abaixo da média, tendo 

apenas 46,34% de respostas nos itens de mais relevância. Entende-se que esse baixo 

nível de relevância na competência de “língua estrangeira” seja provavelmente pelo 

fato de serem poucas as empresas da região que tenham relação comercial com o 

exterior e os gestores acreditam que a região ainda não demanda de profissionais 

com essa competência. Na tabela sintética 08 são apresentadas as 

competências/habilidades conceituais, conforme o nível de relevância das mesmas.  

 

Tabela 08. Competências/habilidades conceituais mais relevantes 

 
Avaliação Percentual mais relevante 

Reconhecimento e recompensa (*) (**) 100,00% 

Tomada de decisão 95,12% 

Negociação 92,68% 

Solucionar problemas (*) 92,68% 

Empoderamento e incentivo ao crescimento (*) (**) 91,46% 

Visão estratégica (**) 90,24% 

Gestão de conhecimento (*) 86,59% 

Responsabilidade socioambiental (**) 86,59% 

Raciocínio lógico quantitativo 86,59% 

Visão sistêmica (*) (**) 85,37% 

Conhecimentos regionais e culturais (**) 81,71% 

Administrar projetos 81,71% 

Conhecimento nas áreas afim 74,39% 

Consultoria e assessoria 73,17% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Legenda: 
(* ) não consta no PPC do Curso de Bacharelado em Administração do IFMT/Campus Alta Floresta. 
(**) não consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração. 

 
Outro fato que se destacou nas competências/habilidades conceituais é que 

uma das competências atingiu 100% de relevância, a competência de 
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“reconhecimento e recompensa”. Nota-se que a opinião dos gestores regionais condiz 

com as opiniões de autores como Maximiano (2011) e Marras (2016) ao dizerem que 

o administrador deve recompensar o colaborador, ao passo que esse melhora o seu 

desempenho na organização, consequentemente também melhora no mesmo ritmo a 

recompensa financeira dele, como também, a valorização da pessoa em questão. 

Percebe-se que essas são as competências e habilidades conceituais 

consideradas necessárias pelos gestores visando a empregabilidade de 

administradores em suas organizações. Quando comparado o perfil de competências 

técnicas observadas pelos gestores pesquisados, percebe-se que 60% delas estão 

previstas nos PPC do curso de Administração, sendo elas “tomada de decisão”; “visão 

estratégica”, “responsabilidade socioambiental”, “raciocínio lógico quantitativo”, 

“conhecimento nas áreas afim”, “conhecimentos regionais e culturais”, “administrar 

projetos”, “negociação” e “consultoria e assessoria” e 40% não estão previstas, sendo 

elas “reconhecimento e recompensa”, “solucionar problemas”, “empoderamento e 

incentivo ao crescimento”, “gestão de conhecimento” e “visão sistêmica”. 

Ao se verificar as diretrizes curriculares observa-se que 50% por cento das 

competências conceituais estão previstas neste documento, sendo elas: “gestão de 

conhecimento”, “tomada de decisão”, “raciocínio lógico quantitativo”, “conhecimento 

nas áreas afim”, “solucionar problemas”, “negociação” e “administrar projetos”. E 50% 

não são citadas no mesmo, sendo elas: “visão estratégica”, “responsabilidade 

socioambiental”, “reconhecimento e recompensa”, “empoderamento e incentivo ao 

crescimento”, “conhecimentos regionais e culturais” e “visão sistêmica”. 

 Considera-se que quanto mais elevado o nível hierárquico do gestor, mais 

habilidades conceituais ele utilizará na prática, sendo assim muito necessárias para 

seu crescimento e desenvolvimento dentro da instituição (DEUS, 2004; BRASIL, 

2005; MAXIMIANO, 2011; LACOMBE, 2011; REGIO et al., 2014; ROBBINS, 2014; 

GURGEL; RODRIGUES, 2014; SHUJAHAT et al., 2014; SCHERMERHORN, 2014; 

IFMT, 2015; DUTRA, 2017). 

 Por isso, recomenda-se que o Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Administração, após as correções apontadas pela banca, possa fazer uso dessas 

informações para eventuais reformulações do PPC ou ofertar cursos de pós-

graduação nessas áreas, palestras, minicursos, oficinas e etc. 
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4.5 Análise geral do perfil desejado 

 
 O perfil de administrador desejado pelos gestores da região pesquisada se 

originou mediante as competências/habilidades técnicas, comportamentais e 

conceituais que tiveram um maior percentual de respostas nos dois itens de mais 

relevância. Constatou-se que o perfil de administrador desejado pelos gestores locais 

é de uma pessoa que apresente as competências/habilidades citadas no quadro 03: 

 
Quadro 03. Perfil de administrador desejado pelos gestores 

 

PERFIL DE ADMINISTRADORES ALMEJADO – CONTINUA 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Competências/habilidades 

técnicas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento ao público 

(96,34%) 

 

Ser cortês e atender qualificadamente 

a todos, fazendo o possível para 

superar as expectativas do cliente, 

tratando-o em todo momento com 

muito respeito e educação. 

 

Gestão de tempo 

(96,34%) 

 

Ser capaz de executar as tarefas de 

maneira satisfatória, sendo pontual e 

gerindo o tempo disponível para cada 

atividade. 

Gestão Geral (95,12%) 

Ser capaz de planejar, organizar, 

dirigir e controlar a empresa como um 

todo. Além de traçar e realizar metas 

e objetivos, utilizando os recursos 

disponíveis de forma efetiva. 

Gestão de pessoas 

(93,34%) 

 

Atuar com modernas tecnologias da 

informação aplicadas a gestão de 

pessoas nas empresas, 

desenvolvendo indivíduos e equipes e 

estimulando os melhores resultados. 

Continua... 
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PERFIL DE ADMINISTRADORES ALMEJADO – CONTINUA 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências/habilidades 

técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de custos 

(93,9%) 

Ter domínio na gestão de custos e 

aplicar a suas técnicas, com o objetivo 

de reduzir os custos da empresa e o 

aumentar o lucro da mesma. 

Gestão da inovação 

(93,9%) 

Ter a capacidade de criar e/ou 

estimular a concepção de 

ideias inovadoras no ambiente 

organizacional e contribuir para o seu 

desenvolvimento e materialização. 

Administrar finanças 

(91,46%) 

Dominar as técnicas financeiras, 

como planejamento financeiro, 

orçamento empresarial, assim como, 

análise dos indicadores financeiros, 

possibilitando a adoção de práticas e 

estratégias financeiras sustentáveis e 

lucrativas. 

Orientação para 

resultados (90,24%) 

Aplicar experiência, realizar tarefa(s) 

específica(s) com proficiência e 

trabalhar orientado a metas, visão e 

missão da organização. 

Capacidade de 

aperfeiçoamento 

contínuo (90,24%) 

Buscar o aperfeiçoamento contínuo e 

qualidade dos trabalhos realizados. 

Domínio de tecnologia 

e método (89,0%) 

Ter a capacidade de colocar os 

conhecimentos acadêmicos em 

prática, interagindo e adaptar-se às 

novas tecnologias e métodos 

disponíveis. 

 

Continua... 
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PERFIL DE ADMINISTRADORES ALMEJADO – CONTINUA 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências/habilidades 

técnicas 

 

Gestão de tecnologia 

da informação (89,0%) 

Ser capaz de entender e utilizar a 

infraestrutura lógica e física e dos 

serviços relacionados às tecnologias 

da informação; 

Administrar produção 

(86,6%) 

Saber gerir uma esfera da produção, 

fazendo a gestão desde matérias-

primas, controle do estoque, 

manutenção dos equipamentos, 

planejamento e controle da produção 

até a concepção e finalização do 

produto. 

Logística (85,4%) 

Ser capaz de tornar a logística da 

empresa mais viável, reduzindo os 

custos e tempo de entrega, além de 

possibilitar que os produtos cheguem 

ao seu destino final com segurança e 

com qualidade garantida e também 

desenvolver estratégias para 

implantação ou melhoramento da 

logística reversa. 

Administrar a área de 

marketing (85,4%) 

Ser capaz de entender e fazer uso 

das estratégias e ferramentas 

mercadológicas a fim de conhecer e 

satisfazer as necessidades e os 

desejos dos clientes. 

 

Competências/habilidades 

comportamentais 

Trabalho em equipe 

(98,78%) 

Interagir com a equipe de trabalho, ter 

sinergia, cooperar com a equipe e 

aceitar a diversidade. 

Proatividade (97,56%) 

Demostrar interesse, predisposição e 

iniciativa, se posicionando de forma 

efetiva diante das circunstâncias. 

 

Continua... 
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PERFIL DE ADMINISTRADORES ALMEJADO – CONTINUA 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

DESCRIÇÃO 

Competências/habilidades 

comportamentais 

Ética profissional 

(97,56%) 

Ter consciência ética do seu exercício 

profissional, e dos princípios morais e 

legislativos, bem como atender as 

demandas críticas, com senso de 

responsabilidade. 

Respeito (96,34%) 

Respeitar ao próximo, como demais 

colaboradores, superiores, clientes e 

fornecedores. 

Adaptação a mudança 

(93,9%) 

Adaptar as novas situações, 

promovendo esforços de negociação 

para alcançar os melhores resultados. 

 

Liderança (92,68%) 

 

Ser um líder que saiba ouvir e 

dialogar com os demais 

colaboradores, sendo um exemplo 

para eles. 

Motivação (92,68%) 

Ter consciência da importância de 

cada colaborador e contribuir para a 

capacitação e motivação desse e de 

si mesmo. 

Saber atuar sob 

pressão (92,68%) 

Realizar as atividades sob pressão de 

pessoas, de resultados e de tempo. 

Criatividade (91,46%) 
Apresentar ideias e aplica-las de 

maneira criativa. 

Autocrítica (90,24%) 
Identificar os seus próprios erros e 

saber corrigi-los. 

 

Continua... 
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PERFIL DE ADMINISTRADORES ALMEJADO – CONTINUA 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências/habilidades 

conceituais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação (90,24%) 

Expressar-se de acordo com o 

ambiente e o público no exercício 

profissional. 

Empreendedorismo 

(89,02%) 

Desenvolver comportamento 

empreendedor na organização. 

Espírito crítico 

(81,71%) 

Se expressar de forma crítica e 

criativa em diferentes contextos 

sociais e organizacionais. 

Reconhecimento e 

recompensa (100%) 

Valorizar o desempenho de indivíduos 

e da equipe e recompensá-los pelas 

contribuições que oferecem a 

organização. 

Tomada de decisão 

(95,12%) 

Tomar decisões a partir da 

observação e análise dos vários 

fatores envolvidos nas situações de 

trabalho. 

Negociação (92,68%) 
Promover consensos e acordos em 

situações de conflito. 

Solucionar problemas 

(92,68%) 

Identificar e solucionar problemas na 

gestão. 

Empoderamento e 

incentivo ao 

crescimento (91,46%) 

Transferir poder à equipe, bem como 

incentivar o desenvolvimento pessoal 

e técnico da mesma. 

Visão sistêmica 

(90,24%) 

Visualizar e compreender o todo por 

meio da análise das partes que o 

compõem. 

Conhecimentos 

regionais e culturais 

(81,71%) 

Conhecer as principais cadeias 

produtivas da região, bem como o 

perfil dos clientes dessa localidade. 

 

Continua... 
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PERFIL DE ADMINISTRADORES ALMEJADO – CONCLUSÃO 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

DESCRIÇÃO 

 

Competências/habilidades 

conceituais 

 

Administrar projetos 

(81,71%) 

Elaborar, realizar e avaliar projetos 

em organizações. 

Conhecimento nas 

áreas afim (74,39%) 

Aplicar conceitos de ciências jurídicas, 

econômicas e contábeis. 

Consultoria e 

assessoria (73,17%) 

Desenvolver capacidades para dar 

consultoria e assessoria para 

transferir conhecimentos no ambiente 

de trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Deus (2004); Brasil (2005); Lacombe (2011); Regio et al. 
(2014); Schermerhorn (2014); Robbins (2014); Gurgel; Rodrigues (2014); Schermerhorn (2014); 
Shujahat et al, (2014); IFMT (2015); Dutra (2017) e Keinänen; Mertanen (2019). 
 

 Nota-se que as competências/habilidades comportamentais foram as que 

tiveram maior percentual de respostas nos itens de mais relevância. Outra pesquisa 

realizada a nível nacional também constatou isso em sua análise e acredita que esse 

maior percentual seja por serem competências que necessitam de mais tempo para 

serem desenvolvidas (FALK; PACÍFICO; SILVA, 2012). 

 Ao se comparar os resultados obtidos na pesquisa a respeito das 

competências com o PPC do curso de Bacharelado em Administração do Instituto 

Federal de Mato Grosso, Campus Alta Floresta, percebe-se que a maioria das 

competências diagnosticadas na pesquisa estão presentes no PPC do curso de 

Administração, só que algumas não são muito desenvolvidas, principalmente as 

competências comportamentais e conceituais. E algumas competências 

consideradas muito relevantes pelos gestores não são nem mesmo citada no PPC do 

curso como as competências de “reconhecimento e recompensa, “atendimento ao 

público” e “gestão de tempo”. 

 E ao se confrontar a pesquisa realizada com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Administração verifica-se que o número de 

competências que não são mencionadas nessas diretrizes são ainda maiores do que 

as que não são citadas no PPC do curso de Administração do Instituto Federal de 

Mato Grosso, Campus Alta Floresta, como as competências de “motivação”; 
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“respeito”; “reconhecimento e recompensa”; “visão sistêmica”; “autocrítica”; “atuar sob 

pressão”, “atendimento ao público” e “gestão de tempo”. 

 Constata-se a necessidade de complementar o PPC do curso de Bacharelado 

em Administração do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Alta Floresta com as 

necessidades que o mercado local carece. Principalmente atualizar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração para a realidade de 

um mercado cada vez mais globalizado e competitivo, em que as empresas carecem 

de profissionais capacitados para se manterem atuantes nele. 

 

4.6 Análise dos principais desafios na área de marketing 

 
 A área de marketing é a área que está diretamente ligada ao consumidor final, 

diante disso, o gestor dessa área deve ser capaz de entender e fazer uso das 

estratégias e ferramentas mercadológicas a fim de conhecer e satisfazer as 

necessidades e os desejos dos clientes (KOTLER, 2005). Por meio da pesquisa foi 

possível identificar os principais desafios da área de marketing que os gestores 

encontram nas empresas locais, como apresenta a tabela 09 a seguir: 

 
Tabela 09. Avaliação dos desafios na área de marketing 
 
 

Desafios Nível de relevância - Continua 

Menos relevantes Indiferente Mais relevantes 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Nível de vendas 
abaixo do esperado 9,76% 12,20% 18,29% 24,39% 35,37% 

Investimento elevados 
com propaganda 7,32% 12,20% 32,93% 36,59% 10,98% 

Falta de estratégias e 
possibilidades de 

inovações 12,20% 14,63% 20,73% 30,49% 21,95% 

Concorrência 
globalizada e acirrada 1,22% 9,76% 19,51% 26,83% 42,68% 

Produtos obsoletos no 
mercado 12,20% 9,76% 26,83% 28,05% 42,68% 

Distanciamento entre 
o conhecimento 
teórico e o que é 

praticado 8,54% 12,20% 23,17% 26,83% 29,27% 

Ausência de 
profissionais 

capacitados para atuar 
nessa área 6,10% 10,98% 19,51% 28,05% 35,37% 

 

Continua... 
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Desafios Nível de relevância - Conclusão 

Menos relevantes Indiferente Mais relevantes 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Atendimento com 
baixo nível de 

qualidade 15,85% 13,41% 12,20% 30,49% 28,05% 

Desconhecimento do 
mercado 13,41% 15,85% 19,51% 26,83% 24,39% 

Falta de valorização 
dos Stakeholders 10,98% 17,07% 25,61% 25,61% 20,73% 

Consumidores mais 
exigentes 4,88% 8,54% 20,73% 31,71% 34,15% 

Dificuldade de utilizar 
determinados canais 

de distribuição 13,41% 12,20% 20,73% 30,49% 23,17% 

Disputa de preço com 
demais players do 

mercado 7,32% 8,54% 20,73% 29,27% 34,15% 

Ponto inadequado 12,20% 13,41% 41,46% 17,07% 15,85% 

Média 9,54% 12,03% 22,68% 27,66% 28,09% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 Na tabela 10 é apresentada de maneira sintética os principais desafios da área 

de marketing, de acordo com a avaliação dos gestores das empresas entrevistadas. 

 
Tabela 10. Principais desafios na área de marketing 

 

Principais desafios na área de marketing Percentual de relevância 

Produtos obsoletos no mercado 70,7% 

Concorrência globalizada e acirrada 69,5% 

Consumidores mais exigentes 65,9% 

Ausência de profissionais capacitados para atuar nessa 
área 

63,4% 

Disputa de preço com os demais players (grandes 
investidores) do mercado 

63,4% 

Nível de vendas abaixo do esperado 59,8% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Segundo a pesquisa a média dos desafios da área de marketing mais 

relevantes para os gestores locais é de 65,5%. Os principais desafios na área de 

marketing que os gestores concordaram que vêm sofrendo na gestão de suas 

empresas foram: “produtos obsoletos no mercado” (70,73%), “concorrência 

globalizada e acirrada” (69,51%), “ausência de profissionais capacitados para atuar 

nessa área” (63,41%), “consumidores mais exigentes” (65,85%) e “disputa de preço 

com os demais players (grandes investidores) do mercado” (63,41%) e “nível de 
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vendas abaixo do esperado” (59,76%). Todas essas subcategorias tiveram números 

de respostas no item 5 (concordo completamente) acima de 34,15%. 

 Os demais desafios sugeridos variaram em todos os níveis de concordância, 

inclusive no item 1 (discordo completamente), como foi o caso do desafio de 

“atendimento com baixo nível de qualidade” que teve 15,85% das respostas nesse 

item. E isso demonstra um lado bom das empresas, pois apesar delas encontrarem 

muitos desafios em sua gestão, ainda assim prezam por prestar um atendimentos de 

qualidade aos seus clientes (KOTLER, 2005; MAXIMIANO, 2011; SEBRAE 2016a; 

2016b; 2019; LAS CASAS, 2017; FECOMÉRCIO, 2019). 

 Os gestores ainda mencionaram outros dois desafios nessa área o de 

“destaque” e o de “conhecimento”. Essas respostas se deram possivelmente pelo fato 

de as empresas não estarem se destacando no mercado. Já em relação ao 

conhecimento, essa resposta se deu provavelmente pelo fato de 30,4% dos gestores 

serem formados até o Ensino Médio, e outros 24,6% possuírem Ensino Superior em 

outras áreas, faltando assim, nesses casos o conhecimento específico na área de 

gestão (SEBRAE 2016a; 2016b; 2019). 

 

4.7 Análise dos principais desafios na área de finanças 

 
 A gestão na área de finanças exige um controle maior, pois uma falha pode 

acarretar a falência da organização. Sendo assim, o administrador deve dominar as 

técnicas financeiras, como planejamento financeiro, orçamento empresarial, assim 

como, análise dos indicadores financeiros, possibilitando a adoção de práticas e 

estratégias financeiras sustentáveis e lucrativas (GITMAN, 2010). 

 
Tabela 11. Avaliação dos desafios na área de finanças 

 
Desafios Nível de relevância - Continua 

Menos relevantes Indiferente Mais relevantes 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Ausência de planejamento 
financeiro da organização 20,73% 9,76% 13,41% 28,05% 28,05% 

Controle deficitário das 
contas a pagar e contas a 

receber 18,29% 12,20% 17,07% 25,61% 26,83% 

 

Continua... 
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Desafios Nível de relevância - Conclusão 

Menos relevantes Indiferente Mais relevantes 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Pouco capital de giro 14,63% 13,41% 19,51% 36,59% 15,85% 

Baixo entrosamento com as 
demais áreas 17,07% 14,63% 21,95% 29,27% 17,07% 

Falta de planejamento 
financeiro pessoal dos 

colaboradores 18,29% 17,07% 17,07% 26,83% 20,73% 

Elevados custos com 
pagamento de impostos, 

taxas e tributos 6,10% 7,32% 10,98% 25,61% 50,00% 

Taxas de juros alta 7,32% 7,32% 13,41% 23,17% 48,78% 

Dificuldade de crédito para 
investimentos 13,41% 12,20% 18,29% 31,71% 24,39% 

Ausência de profissionais 
capacitados para atuar 

nessa área 10,98% 12,20% 17,07% 28,05% 31,71% 

Aumento da inflação 17,07% 6,10% 19,51% 32,93% 24,39% 

Recessão econômica no 
país 13,41% 4,88% 31,71% 34,15% 15,85% 

Alto nível de endividamento 24,39% 8,54% 21,95% 25,61% 19,51% 

Saque de dinheiro para 
despesas pessoais 24,39% 15,85% 15,85% 21,95% 21,95% 

Média 15,85% 10,88% 18,29% 28,42% 26,55% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na tabela 11 são apresentados os dados obtidos por meio da pesquisa dos 

principais desafios na área de finanças que os gestores encontram nas empresas 

locais. Já na tabela 12 são apresentados de maneira sintética os principais desafios 

dessa área, de acordo com a avaliação dos gestores. 

 
Tabela 12. Principais desafios na área de finanças 

Principais desafios na área de finanças Percentual de relevância 

Elevados custos com pagamento de impostos, taxas e 
tributos 

75,6% 

Taxas de juros alta 71,6% 

Ausência de profissionais capacitados para atuar nessa 
área 

59,8% 

Aumento da inflação 57,3% 

Dificuldade de crédito para investimentos 56,1% 

Ausência de planejamento financeiro da organização 56,1% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 Em conformidade com a pesquisa verifica-se a média dos desafios da área de 

marketing mais relevantes para os gestores locais é de 62,8%. Os principais desafios 
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na área de finanças de acordo com os gestores das empresas locais são: “elevados 

custos com pagamento de impostos, taxas e tributos” (75,61%) e “taxas de juros alta” 

(71,61%) esses dois foram os desafios com maiores percentuais de relevância obtidos 

nessa pesquisa. Além desses, outros desafios também tiveram um nível de respostas 

expressivos na área de finanças, como: “ausência de profissionais capacitados para 

atuar nessa área” (59,76%), “aumento da inflação” (57,32%), “dificuldade de crédito 

para investimentos” (56,1%) e “ausência de planejamento financeiro da organização” 

(56,1%). 

 Os outros desafios sugeridos tiveram uma variação maior em relação a 

relevância. Outro fato que é importante destacar é que grande parte dos gestores 

responderam que não tem tantos problemas com “saque de dinheiro para despesas 

pessoais” (43,9%) e com o “alto nível de endividamento” (45,12%). Percebe-se assim, 

que apesar de 24,4% das empresas serem empresas familiar e somente 57,3% 

possuírem o departamento de finanças, são empresas que conseguem separar o que 

é capital da empresa e o que é capital pessoal, além disso, estão conseguindo se 

manter no mercado sem terem um alto nível de endividamento (GITMAN, 2010; 

MAXIMIANO, 2011; HOJI, 2014; SEBRAE 2016a; 2016b). 

 Os gestores também citaram outros dois desafios o de “ausência de controle 

financeiro” e o “falta de comprometimento”. O de “ausência de controle financeiro” 

seria basicamente a junção dos demais desafios citados pelos autores, mas tem 

desafios que não tem como controlar, com é o caso da “recessão econômica no país”. 

Em relação ao desafio citado pelos gestores sobre a “falta de comprometimento” teria 

ligação com o desafio de “ausência de planejamento financeiro da organização”, pois 

se a empresa não faz um planejamento financeiro não tem como exigir 

comprometimento de seus colaboradores. E nesse caso se percebe que necessita os 

administradores terem a competência de “proatividade”, ou seja que tenham 

predisposição e comprometimento com a empresa (MARION, 2012; 2015; BRASIL, 

2018; FECOMÉRCIO, 2019). 

4.8 Análise dos principais desafios na área de produção 

 
 Os administradores devem estar atentos os desafios da área de produção, bem 

como estarem buscando inovações e melhorias no processo produtivo 

(MAXIMINIANO, 2011; SLACK; BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2018). 
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 Na tabela 13 são apresentados a avaliação dos gestores, conforme o nível de 

relevância dos desafios propostos na área de produção. 

 

Tabela 13. Avaliação dos desafios na área de produção 

 
Desafios Nível de relevância 

Menos relevantes Indiferente Mais relevantes 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Falta de planejamento e controle de 
produção 20,73% 18,29% 12,20% 21,95% 26,83% 

Logística deficitária 18,29% 17,07% 13,41% 28,05% 23,17% 

Ausência de organização e de 
espaço para armazenagem 26,83% 12,20% 14,63% 23,17% 23,17% 

Falhas na gestão de materiais 23,17% 13,41% 19,51% 25,61% 18,29% 

Ausência de controle de qualidade 19,51% 17,07% 14,63% 31,71% 17,07% 

Manutenção tardia dos 
equipamentos e maquinários 18,29% 14,63% 14,63% 24,39% 28,05% 

Excesso de produção 21,95% 13,41% 26,83% 20,73% 17,07% 

Giro de estoque tardio 17,07% 14,63% 15,85% 28,05% 24,39% 

Elevados custos com embalagens 17,07% 12,20% 25,61% 25,61% 19,51% 

Ausência de profissionais 
capacitados para atuar nessa área 18,29% 9,76% 14,63% 29,27% 28,05% 

Falta de tecnologia na produção 19,51% 14,63% 18,29% 18,29% 29,27% 

Poucos fornecedores de insumos 25,61% 10,98% 20,73% 20,73% 21,95% 

Média 20,53% 14,02% 17,58% 24,80% 23,07% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Na a tabela sintética 14 são apresentados quais são os principais desafios na 

área de produção de acordo com os gestores da região. 

 
Tabela 14. Principais desafios na área de produção 

 

Principais desafios na área de produção Percentual de relevância 

Ausência de profissionais capacitados para atuar nessa 
área 

57,3% 

Manutenção tardia dos equipamentos e maquinários 52,4% 

Elevados custos com embalagens 52,4% 

Logística deficitária 51,2% 

Falta de planejamento e controle de produção 48,8% 

Ausência de controle de qualidade 48,8% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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 Consoante a pesquisa, nota-se que a média dos percentuais de relevância dos 

principais desafios da área de produção, de acordo com os gestores das empresas 

pesquisadas é de 51,8%. Os principais desafios na área de produção são: “ausência 

de profissionais capacitados para atuar nessa área” (57,32%), “manutenção tardia 

dos equipamentos e maquinários” (52,44%), “elevados custos com embalagens” 

(52,44%), “logística deficitária” (51,22%), “falta de planejamento e controle de 

produção” (48,78%) e “ausência de controle de qualidade” (48,78%). Observa-se que 

os autores também consideram esses desafios os mais relevantes para a área de 

produção, em suas publicações (MAXIMIANO, 2011; COSTA, 2012; SEBRAE 2016a; 

2016b; CORRÊA; CORRÊA, 2017; MINTZBERG, 2017; BRASIL, 2018; SLACK; 

BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2018; APROSOJA, 2019; MATO GROSSO, 2019; 

FIESP, 2019; FIEMT 2019).  

 Houve um gestor que citou um outro desafio que é o da “mudança climática”, 

que é certamente um grande desafio para região do Portal da Amazônia, 

principalmente para as empresas do ramo de agronegócio e da agricultura. Pois, 

existem anos que o período de seca se prolonga, como também há anos que o período 

de chuva impossibilita a produção agrícola e danifica rodovias e vicinais da região, o 

que também inviabiliza a logística dos demais setores econômicos (MATO GROSSO, 

2019b). 

 

4.9 Análise dos principais desafios na área de recursos humanos 

 
 A área de recursos humanos é uma área muito importante, pois ela é 

responsável por gerir todos os colaboradores de uma organização. Se os funcionários 

estiverem satisfeitos com suas condições de trabalho, todo a organização é 

beneficiada, por isso, a importância de propor melhorias nessa área (MARRAS, 2016). 

 Na tabela 14 são apresentados os dados da avaliação dos desafios propostos 

na área de recursos humanos, conforme os gestores das empresas pesquisadas. Por 

intermédio da pesquisa percebe-se que além da ausência de profissionais 

capacitados para atuar na gestão de recursos humanos, também, nota-se que falta 

mão de obra capacitada para trabalharem na área operacional das empresas. E o 

último pode estar relacionado com o primeiro, pelo fato de não haver um administrador 

capaz de treinar e capacitar os seus colaborados, como cita Marras (2016; 2017) e 

Mintzberg (2017). 



 

 

64 

 

 

Tabela 14. Avaliação dos desafios na área de recursos humanos 

 
Desafios Nível de relevância 

Menos relevantes Indiferente Mais relevantes 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Falta de mão de obra 
capacitada 14,63% 10,98% 17,07% 30,49% 26,83% 

Ausência de treinamento e 
desenvolvimento dos 
colaboradores 10,98% 13,41% 7,32% 31,71% 36,59% 

Poucas ações com o intuito 
de promover a qualidade de 
vida no trabalho 13,41% 17,07% 8,54% 31,71% 29,27% 

Falta de incentivos e planos 
de carreiras 12,20% 10,98% 13,41% 28,05% 35,37% 

Rigidez das leis trabalhistas 8,54% 9,76% 12,20% 42,68% 26,83% 

Baixo nível de motivação 
dos colaboradores 9,76% 9,76% 18,29% 30,49% 31,71% 

Conflitos organizacionais 13,41% 18,29% 21,95% 24,39% 21,95% 

Ausência de profissionais 
capacitados para atuar 
nessa área 18,29% 8,54% 18,29% 19,51% 35,37% 

Alto nível de rotatividade 17,07% 12,20% 15,85% 29,27% 25,61% 

Falta de descrição dos 
cargos e salários 20,73% 12,20% 29,27% 18,29% 19,51% 

Média 13,90% 12,32% 16,22% 28,66% 28,90% 
Fonte: Santos, 2019. 

 
 Mediante a pesquisa se constatou quais são os principais desafios na área de 

recursos humanos na região, de acordo com os gestores locais. Como observa-se na 

seguinte tabela 15: 

  
Tabela 15. Principais desafios na área de recursos humanos 

 

Principais desafios na área de recursos 
humanos 

Percentual de relevância 

Rigidez nas leis trabalhistas 69,5% 

Ausência de treinamento e desenvolvimento dos 
colaboradores 

68,3% 

Falta de incentivos e planos de carreiras 63,4% 

Baixo nível de motivação dos colaboradores 62,2% 

Falta de mão de obra capacitada 57,3% 

Ausência de profissionais capacitados para atuar 
nessa área 

54,9% 

Alto nível de rotatividade 54,9% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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 Por meio da pesquisa nota-se que a média dos percentuais de relevância dos 

principais desafios da área de recursos humanos, de acordo com os gestores das 

empresas pesquisadas é de 61,5%. Os principais desafios na área de recursos 

humanos segundo os gestores locais são: “rigidez nas leis trabalhistas” (69,5%), 

“ausência de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores” (68,3%), “falta de 

incentivos e planos de carreiras” (63,4%), “baixo nível de motivação dos 

colaboradores” (62,2%), “falta de mão de obra capacitada” (57,3%), “ausência de 

profissionais capacitados para atuar nessa área” (54,9%) e “alto nível de rotatividade” 

(54,9%). 

 Os outros desafios também variaram bastante e o desafio que teve um 

percentual menor nos índices de relevância foi a “falta de descrição dos cargos e 

salários”, tendo 32,93% de respostas nos itens menos relevantes. Isso demostra que 

os gestores se preocupam em deixar bem definida a função de cada colaborador, bem 

como os salários, as comissões e os benefícios dos quais cada um tem direito. Por 

fim se percebe que muitos dos desafios apontados pelos gestores das empresas 

pesquisadas condiz com os desafios citados por diversos autores (CHIAVENATO, 

2009; 2014; SÁ, 2010; LACOMBE, 2011; MAXIMIANO, 2011; GIL, 2014; PONTES, 

2015; ROBBINS, 2014; SEBRAE 2016a; 2016b). 

 

4.10 Análise geral dos principais desafios administrativos 

 
 Segundo a pesquisa observa-se a necessidade de formar profissionais 

capacitados para atuarem nas áreas administrativas das empresas locais, porque 

todas as áreas encontram essa dificuldade. E, a área que teve a maior média de 

relevância nos desafios propostos, foi a área de recursos humanos. Além do mais, 

percebe-se que a maioria dos desafios poderiam ser superados, tendo 

administradores capacitados (IFMT, 2015); (BRASIL, 2005). Pode-se concluir que 

existem várias oportunidades para aqueles que tiverem uma boa formação, mas 

principalmente, os que possuírem as competências comportamentais exigidas pelo 

mercado de trabalho. No quadro 04 é possível identificar quais são as 

competências/habilidades do administrador são importantes para mitigar os desafios 

relatados pelos gestores entrevistados e quais os desafios que elas não atendem. 
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Quadro 04. Desafios versus competências 

Desafios mais 

relevantes 

Competências Atendem 100% 

Sim Não 

Desafios na área 

de marketing 

Administrar a área de 

marketing, gestão de 

inovação visão 

estratégica e 

criatividade 

Produtos obsoletos no 

mercado, consumidores mais 

exigentes, ausência de 

profissionais capacitados para 

atuar nessa área, disputa de 

preço com demais players do 

mercado e nível de vendas 

abaixo do esperado 

A concorrência 

globalizada e acirrada 

é um fator externo à 

empresa. 

Desafios na área 

de finanças 

Administrar finanças, 

gestão de custos, 

conhecimento nas 

áreas afim e raciocínio 

lógico quantitativo 

Ausência de profissionais 

capacitados para atuar nessa 

área, dificuldade de crédito para 

investimento e ausência de 

planejamento financeiro da 

organização 

O administrador não 

domina a economia e 

os seus fatores como 

o de aumento de 

taxas, impostos, juros 

e inflação. 

Desafios na área 

de produção 

Administrar produção, 

domínio de tecnologia e 

métodos, gestão de 

tempo e logística 

Ausência de profissionais 

capacitados para atuar nessa 

área, manutenção tardia dos 

equipamentos e maquinários, 

elevados custos com 

embalagens, logística deficitária; 

falta de planejamento e controle 

de produção e ausência de 

controle de qualidade 

A logística deficitária 

enquanto 

infraestrutura 

depende de políticas 

públicas e de PPP 

(Parceiros Públicos 

Privados). 

Desafios na área 

de recursos 

humanos 

Gestão de pessoas, 

liderança, trabalho em 

equipe, respeito, 

motivação e 

reconhecimento e 

recompensa 

Ausência de treinamento e 

desenvolvimento dos 

colaboradores, falta de 

incentivos e planos de carreiras, 

baixo nível de motivação dos 

colaboradores, falta de mão de 

obra capacitada, ausência de 

profissionais capacitados para 

atuar nessa área e alto nível de 

rotatividade 

A rigidez nas leis 

trabalhistas é também 

um fator externo a 

organização. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Observa-se que tendo profissionais capacitados nas quatro áreas 

administrativas poderão ser superados a maioria dos principais desafios 

administrativos encontrados pelos gestores das empresas pesquisadas. Como é o 

caso dos principais desafios da área de marketing. Pois, tendo um profissional 

capacitado na área de marketing ele irá, primeiramente, fazer uma pesquisa de 

mercado para conhecer as necessidades e desejos da população local. 

Posteriormente, irá fazer um planejamento estratégico definindo quem será o seu 

público-alvo, quais produtos irão ser ofertados, quais serão as quantidades desses 

produtos e qual será o seu diferencial, sendo o preço ou o valor agregado (KOTLER, 

2005). 

 Tendo o administrador realizado a pesquisa de mercado, feito o planejamento 

estratégico e executando o mesmo de forma correta, possivelmente, ficará imune aos 

desafios de “produtos obsoletos no mercado”, “consumidores mais exigentes”, 

“disputa de preço com os demais players do mercado” e “nível de vendas abaixo do 

esperado” (SEBRAE, 2016a); (LAS CASAS, 2017). 

 Além disso, uma área administrativa que tenha superado os seus desafios 

influencia na superação dos desafios das demais áreas. Como por exemplo o desafio 

de “nível de vendas abaixo do esperado” ao ser superado na área de marketing, não 

irá mais afetar negativamente, o capital de giro na área de finanças e nem o giro de 

estoque da área de produção (MINTZBERG, 2017). 

 Alguns dos principais desafios apontados como relevantes pelos gestores das 

empresas pesquisadas são influenciados por fatores externos as organizações, 

cabendo aos administradores conhece-los e tentarem amenizar os impactos desses 

desafios nas empresas da região (FIEMT, 2019a; APROSOJA, 2019; (MATO 

GROSSO, 2019a). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A presente pesquisa objetivou identificar quais eram as competências e 

habilidades consideradas necessárias pelos gestores para empregabilidade dos 

administradores nas empresas da região do Portal da Amazônia/MT e verificar se 

essas competências estavam presentes na formação dos futuros profissionais da 

área. Deste modo, os objetivos específicos detectaram os principais desafios 

administrativos encontrados pelos gestores dessa região. Assim como, analisou quais 

competências e habilidades do administrador são importantes para mitigar os desafios 

relatados pelos gestores. Além disso, também, verificou se as competências e 

habilidades identificadas estavam previstas no perfil do egresso do Curso de 

Bacharelado em Administração, do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Alta 

Floresta, e nas Diretrizes Nacionais do Curso. 

Os resultados apontaram que a maioria das competências citadas pelos 

autores são consideradas relevantes para se contratar um administrador, 

principalmente as comportamentais. Já em relação aos desafios a área administrativa 

que teve as maiores médias dos itens de mais relevância, foi a área de recursos 

humanos. E também se identificou que nas quatro áreas administrativas faltam 

profissionais capacitados para atuarem nas mesmas. 

Se constatou a necessidade de incorporar no PPC do Curso de Bacharelado 

em Administração, do IFMT/Campus Alta Floresta as competências que estão 

ausentes no mesmo e de maneira mais objetiva. Ou então, o Campus poderia ofertar 

minicursos, palestras, workshop (oficinas), ou cursos como os de pós-graduação que 

têm como foco o desenvolvimento de competências administrativas. 

E há necessidade de se atualizar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Administração, pois a mesma foi criada no ano de 2005 e não 

passou por nenhuma alteração depois dessa data, em síntese, ela já não condiz com 

a realidade atual da região. Apesar de ser um documento nacional, se isso ocorre na 

região do Portal da Amazônia/MT, local onde as mudanças são mais lentas em função 

da baixa concorrência é possível que ocorra em outros locais por isso, sugere-se aos 

novos pesquisadores a realização de uma pesquisa no cenário nacional. 

Uma sugestão para as próximas pesquisas é melhorar o método de abordagem 

para atingir um maior número de amostragem, ou pesquisar outras regiões do estado 

de Mato Grosso para se fazer uma comparação com os dados obtidos nesta pesquisa 
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e analisar quais são as medidas necessárias para o desenvolvimento do estado na 

atualidade. 
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APÊNDICE A 

 
Este questionário visa identificar quais são as competências e 

habilidades necessárias para manter a empregabilidade dos administradores de 

acordo com os gestores da região do Portal da Amazônia, Mato Grosso. 

A pesquisa busca levantar informações para diversos públicos, sejam 

eles acadêmicos, empresários, Conselho Federal de Administração e para a 

sociedade em geral. Deste modo, solicitamos vossa colaboração identificando 

qual o perfil profissional ideal para atuar em vossa organização. 

O presente questionário deve ser respondido pela pessoa responsável 

pela construção e seleção do perfil de profissionais que irão atuar na empresa, 

podendo este ser o proprietário, gestor, gerente ou profissional da área de 

gestão de pessoas ou similar. 

O tempo médio de resposta ao questionário é de 12 minutos. 

O presente questionário também poderá ser respondido pelo seguinte link: 

<https://forms.gle/Bjb8foF7XUDdaBSP7> 

 
Instruções de preenchimento:  

 
Assinale as alternativas conforme o grau de importância, sendo 5 para muito 

importante, 4 para importante, 3 para indiferente, 2 para pouco importante e 1 para 

sem importância. 

 

1) Quais competências e habilidades são fundamentais para a contratação de um 
administrador que lhe auxilie na gestão da sua empresa?  

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ADMINISTRADOR – CONTINUA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 

        

Competências/ 

habilidades 

técnicas 

 

 

Gestão Geral Ser capaz de planejar, 

organizar, dirigir e controlar a 

empresa como um todo. Além 

de traçar e realizar metas e 

objetivos, utilizando os 

recursos disponíveis de forma 

efetiva. 

     

Continua... 

https://forms.gle/Bjb8foF7XUDdaBSP7
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ADMINISTRADOR - CONTINUA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências/ 

habilidades 

técnicas 

 

Gestão de pessoas Atuar com modernas 

tecnologias da informação 

aplicadas a gestão de 

pessoas nas empresas, 

desenvolvendo indivíduos e 

equipes e estimulando os 

melhores resultados. 

     

Domínio de tecnologia e 

métodos 

Ter a capacidade de colocar 

os conhecimentos 

acadêmicos em prática, 

interagindo e adaptar-se às 

novas tecnologias e métodos 

disponíveis. 

     

Orientação para 

resultados 

Aplicar experiência, realizar 

tarefa(s) específica(s) com 

proficiência e trabalhar 

orientado a metas, visão e 

missão da organização. 

     

Atendimento ao público Ser cortês e atender 

qualificadamente a todos. 

     

Domínio da informação Pesquisar e buscar os 

conhecimentos necessários 

ao aprofundamento e 

atualização nas áreas 

funcionais em que atua. 

     

Capacidade de 

aperfeiçoamento 

contínuo 

Buscar o aperfeiçoamento 

contínuo e qualidade dos 

trabalhos realizados. 

     

Administrar a área de 

marketing 

Ser capaz de entender e fazer 

uso das estratégias e 

ferramentas mercadológicas a 

fim de conhecer e satisfazer as 

necessidades e os desejos dos 

clientes. 

     

 

Continua... 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ADMINISTRADOR - CONTINUA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências/ 

habilidades 

técnicas 

 

 

 

 

 

 

Administrar finanças Dominar as técnicas 

financeiras, como planejamento 

financeiro, orçamento 

empresarial, assim como, 

análise dos indicadores 

financeiros, possibilitando a 

adoção de práticas e 

estratégias financeiras 

sustentáveis e lucrativas. 

     

Gestão de tempo Ser capaz de executar as 

tarefas de maneira satisfatória, 

sendo pontual gerindo o tempo 

disponível para cada atividade. 

     

Gestão de custos Ter domínio na gestão de 

custos e aplicar a suas 

técnicas, com o objetivo de 

reduzir os custos da empresa e 

o aumentar o lucro da mesma. 

     

Gestão da inovação Ter a capacidade de criar e/ou 

estimular a concepção de 

ideias inovadoras no ambiente 

organizacional e contribuir para 

o seu desenvolvimento e 

materialização. 

     

Administrar produção Saber gerir uma esfera da 

produção, fazendo a gestão 

desde matérias-primas, 

controle do estoque, 

manutenção dos 

equipamentos, planejamento 

e controle da produção até a 

concepção e finalização do 

produto. 

     

 

Continua... 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ADMINISTRADOR - CONTINUA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Competências/ 

habilidades 

técnicas 

 

Logística Ser capaz de tornar a 

logística da empresa mais 

viável, reduzindo os custos e 

tempo de entrega, além de 

possibilitar que os produtos 

cheguem ao seu destino final 

com segurança e com 

qualidade garantida e também 

desenvolver estratégias para 

implantação ou melhoramento 

da logística reversa. 

     

Gestão de tecnologia 

da informação 

Ser capaz de entender e 

utilizar a infraestrutura lógica 

e física e dos serviços 

relacionados às tecnologias 

da informação. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Competências/ 

habilidades 

comportamentais 

 

 

 

 

 

 

Liderança Ser um líder que saiba ouvir e 

dialogar com os demais 

colaboradores, sendo um 

exemplo para eles. 

     

Autocrítica Identificar os seus próprios 

erros e saber corrigi-los. 

     

Respeito Respeitar ao próximo, como 

demais colaboradores, 

superiores, clientes e 

fornecedores. 

     

Trabalho em equipe Interagir com a equipe de 

trabalho, ter sinergia, 

cooperar com a equipe e 

aceitar a diversidade. 

     

Saber atuar sob 

pressão 

Realizar as atividades sob 

pressão de pessoas, de 

resultados e de tempo. 

     

 

Continua... 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ADMINISTRADOR - CONTINUA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências/ 

habilidades 

comportamentais 

 

Adaptação a mudança Adaptar as novas situações, 

promovendo esforços de 

negociação para alcançar os 

melhores resultados. 

     

Comunicação Expressar-se de acordo com 

o ambiente e o público no 

exercício profissional. 

     

Proatividade Demostrar interesse, 

predisposição e iniciativa, se 

posicionando de forma efetiva 

diante das circunstâncias. 

     

Empreendedorismo Desenvolver comportamento 

empreendedor na 

organização. 

     

Ética profissional Ter consciência ética do seu 

exercício profissional, e dos 

princípios morais e 

legislativos, bem como 

atender as demandas críticas, 

com senso de 

responsabilidade. 

     

Criatividade Apresentar ideias e aplica-las 

de maneira criativa. 

     

Espírito crítico Se expressar de forma crítica 

e criativa em diferentes 

contextos sociais e 

organizacionais. 

     

Motivação Ter consciência da 

importância de cada 

colaborador e contribuir para 

a capacitação e motivação 

desse e de si mesmo. 

     

 

Continua... 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ADMINISTRADOR - CONTINUA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências/

habilidades 

conceituais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de conhecimento Gerenciar criação, 

disseminação e aplicação 

conhecimentos para o 

ambiente de trabalho. 

     

Visão estratégica Definir estratégias e 

inovações viáveis em 

processos e/ou produtos. 

     

Responsabilidade 

socioambiental 

Promover a inclusão social, a 

democracia e a cidadania, 

além de atuar em 

conformidade com os 

princípios de saúde, 

segurança e meio ambiente. 

     

Negociação Promover consensos e 

acordos em situações de 

conflito. 

     

Reconhecimento e 

recompensa 

Valorizar o desempenho de 

indivíduos e da equipe. 

     

Tomada de decisão Tomar decisões a partir da 

observação e análise dos 

vários fatores envolvidos nas 

situações de trabalho. 

     

Raciocínio lógico 

quantitativo 

Raciocinar e pensar 

criticamente para operar as 

formulações matemáticas 

presentes na gestão. 

     

Empoderamento e 

incentivo ao crescimento 

Transferir poder à equipe, 

bem como incentivar o 

desenvolvimento pessoal e 

técnico da mesma. 

     

Conhecimento nas áreas 

afim 

Aplicar conceitos de ciências 

jurídicas, econômicas e 

contábeis. 

     

 

Continua... 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ADMINISTRADOR - CONCLUSÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências/

habilidades 

conceituais 

Conhecimentos 

regionais e culturais 

Conhecer as principais cadeias 

produtivas da região, bem como 

o perfil dos clientes dessa 

localidade. 

     

Língua Estrangeira Dominar mais de um idioma 

além da Língua Portuguesa, 

exemplo: Inglês, Espanhol, 

Francês e etc. 

     

Consultoria e 

assessoria 

Desenvolver capacidades 

para dar consultoria e 

assessoria para transferir 

conhecimentos no ambiente 

de trabalho. 

     

Solucionar problemas Identificar e solucionar 

problemas na gestão. 

     

Administrar projetos Elaborar, realizar e avaliar 

projetos em organizações. 

     

Visão sistêmica Visualizar e compreender o 

todo por meio da análise das 

partes que o compõem. 

     

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Deus (2004); Regio et al. (2014) e PPC do curso de 
Bacharelado em Administração do IFMT/Campus Alta Floresta (IFMT, 2015); 

  
Instruções de preenchimento: Assinale as alternativas conforme o grau de 

concordância, sendo 5 para concordo completamente, 4 para concordo, 3 para 
indiferente, 2 para discordo e 1 para discordo completamente. 

 
2) Os principais desafios administrativos do século XXI se encontram em quais 
áreas administrativas, considerando a realidade da sua empresa? 

 
PRINCIPAIS DESAFIOS ADMINISTRATIVOS - CONTINUA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 1 2 3 4 5 

 

Desafios na área de 

marketing 

Nível de vendas abaixo do esperado;      

Investimentos elevados com propaganda;      

Falta de estratégias e possibilidades de 

inovações; 

     

Concorrência globalizada e acirrada;      

 

Continua... 
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PRINCIPAIS DESAFIOS ADMINISTRATIVOS - CONTINUA 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Desafios na área de 

marketing 

Produtos obsoletos no mercado;      

Distanciamento entre o conhecimento teórico e 

o que é praticado; 

     

Ausência de profissionais capacitados para 

atuar nessa área; 

     

Atendimento com baixo nível de qualidade;      

Desconhecimento do mercado;      

Falta de valorização dos Stakeholders (Partes 

interessadas); 

     

Consumidores mais exigentes;      

Dificuldade de utilizar determinados canais de 

distribuição, como E-commerce (Comércio 

eletrônico); 

     

Disputa de preço com os demais players 

(grandes investidores) do mercado; 

     

Ponto inadequado;      

Outros. Citar:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafios na área de 

finanças 

Ausência de planejamento financeiro da 

organização; 

     

Controle deficitário das contas a pagar e contas 

a receber; 

     

Pouco capital de giro;      

Baixo entrosamento com as demais 

áreas; 

     

Falta de planejamento financeiro pessoal dos 

colaboradores e proprietários; 

     

Elevados custos com pagamento de impostos, 

taxas e tributos; 

     

Taxas de juros alta;      

Dificuldade de crédito para investimentos;      

Ausência de profissionais capacitados para 

atuar nessa área; 

     

Aumento da inflação;      

Recessão econômica no país;      

Alto nível de endividamento;      

Saque de dinheiro para despesas pessoais;      

Continua... 
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PRINCIPAIS DESAFIOS ADMINISTRATIVOS - CONCLUSÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 1   2 3   4       5 

Desafios na área de 

finanças 

Outros. Citar:      

 

 

 

 

 

 

 

Desafios na área de 

produção 

Falta de planejamento e controle de produção;      

Logística deficitária;      

Ausência de organização e de espaço para 

armazenagem; 

     

Falhas na gestão de materiais;      

Ausência de controle de qualidade;      

Manutenção tardia dos equipamentos e 

maquinários; 

     

Excesso de produção;      

Giro de estoque tardio;      

Elevados custos com embalagens;      

Ausência de profissionais capacitados para atuar 

nessa área; 

     

Falta de tecnologia na produção;      

Poucos fornecedores de insumos;      

Outros. Citar:      

 

 

 

 

 

 

Desafios na área de 

recursos humanos 

Falta de mão de obra capacitada;      

Ausência de treinamento e desenvolvimento dos 

colaboradores; 

     

Poucas ações com o intuito de promover a 

qualidade de vida no trabalho; 

     

Falta de incentivos e planos de carreiras;      

Rigidez das leis trabalhistas;      

Baixo nível de motivação dos colaboradores;      

Conflitos organizacionais;      

Ausência de profissionais capacitados 

para atuar nessa área; 

     

Alto nível de rotatividade;      

Falta de descrição dos cargos e 

salários 

     

Outros. Citar:      

Fonte: Elaborado pela autora e baseado em Kotler (2005); Las Casas (2017); Maximiano (2011); 
Robbins (2014); Hoji (2014); Costa (2012) e Corrêa; Corrêa (2017). 

 

Características da empresa: 
 

3) Qual é o porte da empresa: 
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( ) MEI 
( ) Microempresa 
( ) Empresa de Pequeno Porte 
( ) Empresa de Médio Porte 
( ) Empresa de Grande Porte. 

 
4) Qual é o ramo de atividade: 

 
( ) Comércio 
( ) Indústria 
( ) Agronegócio 
( ) Prestação de Serviços 
( ) Agropecuária 
( ) Outro, como: _________________ 

 
5) Número de colaboradores: 

 
( ) Até 9; 
( ) De 10 a 49; 
( ) De 50 a 99; 
( ) De 100 a 499; 
( ) De 500 a mais. 
 

6) Há quanto tempo a empresa está atuando no mercado? 
 

( ) 0 a 5 anos 
( ) 6 a 10 anos 
( ) 11 a 15 anos 
( ) Acima de 15 anos. 

 
7) Quais departamentos a empresa possui? 

 
( ) Marketing (Vendas/Propaganda/Desenvolvimento de Produtos, etc.); 
( ) Recursos Humanos (Departamento Pessoal, Recrutamento e Seleção, 
Treinamento e Desenvolvimento, Plano de cargos e Salários, Qualidade de Vida 
no Trabalho, etc.); 
( ) Finanças (Planejamento Financeiro, Orçamento, Contas a Pagar, Contas a 
Receber, Fluxo de Caixa, etc.); 
( ) Produção (Planejamento e Controle da Produção – PCP, Logística, Gestão 
de Serviços, Qualidade, Gestão de Materiais, Armazenagem, etc.); 
( ) Administração Geral (Rotinas Administrativas, Planejamento, Organização, 
Direção e Controle, etc.); 
( ) Outros, como: _________________________________________________ 

 
 

8) A empresa está localizada em qual município da região do Portal da Amazônia 
do estado de Mato Grosso? 

 
(  ) Alta Floresta  (  ) Marcelândia (  ) Nova Santa Helena 
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(  ) Apiacás  (  ) Matupá (  ) Novo Mundo 

(  ) Carlinda  (  ) Nova Bandeirantes (  ) Paranaíta 

(  ) Colíder 

(  ) Guarantã do Norte 

 

 (  ) Nova Canaã do Norte 

 (  ) Nova Monte Verde 

(  ) Peixoto de Azevedo 

(  )Terra Nova do Norte 

 
Perfil do entrevistado: 

 
9) Qual cargo o(a) senhor(a) ocupa? 

 
( ) Diretor(a) Geral 
( ) Sócio(a) Proprietário(a) 
( ) Gerente da área de recursos humanos 
( ) Gerente da área de produção 
( ) Gerente da área de marketing 
( ) Gerente da área de finanças. 
( ) Outros. Citar__________________________ 
 

10) Qual é a sua idade? 
 

(  ) 18 a 30 anos (  ) 31 a 40 anos (   ) 41 a 50 anos ( ) Acima de 50 

anos 

 
 

11) Qual é a sua faixa salarial? 
 

( ) Até 2 salários mínimos; 
( ) De 2 a 4 salários mínimos; 
( ) De 4 a 10 salários mínimos; 
( ) De 10 a 20 salários mínimos; 
( ) Acima de 20 salários mínimos. 

 
12) Qual é o seu gênero? 

 
(     )Feminino (     ) Masculino 

 
13) Qual é a sua formação? 

 
( ) Ensino Fundamental; 
(     ) Ensino Médio; 
(     ) Superior; 
(     ) Pós-Graduação; 
( ) Outra formação. Citar:______________ 

 
13. 1 Se superior, qual a área de formação? 

 



 

 

87 

 

 

( ) Administração; 
( ) Economia; 
( ) Ciências Contábeis; 
( ) Outras área de formação. Citar:_______________ 

 
Agradeço pela sua contribuição! 


