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1. RESUMO 

Este projeto tem como objetivo geral verificar através do discurso dos gestores em 

formação quais fatores os motivaram a continuar ou a desistir de seus investimentos 

em sua qualificação profissional. Como objetivo específicos, temos: identificar se o 

mercado de trabalho competitivo e globalizado seria um gatilho motivador ou inibidor 

para a construção do perfil do gestor; e questões como sentimentos, atitudes e 

relações interpessoais inseridas no perfil de liderança. Para tal foram realizadas 

pesquisas bibliográficas e um questionário de perguntas abertas e fechadas 

direcionadas aos gestores em formação do Sul Fluminense, mais especificamente 

do Centro Universitário Geraldo Di Biase. Até o momento, observaram-se diferentes 

perfis de liderança dentro de empresa e que a busca pela especialização não é 

apenas um objetivo individual e sim uma exigência do mercado globalizado.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O conhecimento, em função da velocidade das mudanças, tende a se tornar 

obsoleto, incompleto ou até inadequado (CROCCO e GUTTMANN (2005)). Esse 

fenômeno se deve à exigência do mercado altamente globalizado. Os desafios do 

mercado de trabalho hoje estão aumentando e se agravando, de diversos ângulos. 

Competição intensa, alterações de leis e regulamentos, fragmentação de negócios e 

atividades são alguns exemplos, talvez dramáticos, da urgência e da intensidade de 

aquisição, manutenção e atualização de conhecimento.  

 

3. OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo geral verificar através do discurso dos gestores em 

formação quais fatores os motivaram a continuar ou a desistir de seus investimentos 

em sua qualificação profissional. 

E, como objetivos específicos, temos: Identificar o tipo de liderança, geral ou 

específica, que cada tipo de gestor possui ou busca; e Identificar questões como 

sentimentos, atitudes e relações interpessoais inseridas no perfil de liderança. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa terá um caráter qualitativo e quantitativo fundamentado nas autoras: 

Minayo (2001) e Goldemberg (1997). Terá também um tratamento contrastivo, uma 
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vez que buscamos perceber a formação discursiva dos gestores já consolidados e 

gestores em construção. 

O instrumento ou a ferramenta de pesquisa utilizada foi composto de perguntas 

fechadas e abertas. Nas perguntas abertas, tem-se por meta colher do informante os 

materiais mais concretos e reais, em situações tão concretas quanto possíveis de 

comunicação, de futuros gestores da região Sul Fluminense.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A formação discursiva é constituída pela remissão que podemos fazer de todo o 

texto a uma formação ideológica. Assim, a formação discursiva determina o que 

pode e o que deve ser dito a partir de certa região da formação social, a partir de 

certo contexto sócio-histórico. Uma palavra dentro de uma formação discursiva tem 

sentido diferente se utilizada em outra formação discursiva. A palavra “direitos 

humanos” não possui o mesmo significado dentro de um contexto diferente do 

democrático. “O sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da 

língua e também pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas 

o afetam” (ORLANDI, 2005, p. 20). 

Assim, pode-se dizer que a questão social é determinante para a formação da 

identidade do indivíduo, pois é o que o forma, o que o constitui. Essa formação 

discursiva não está desvinculada de outros contextos sociais, como o Empresarial.  

No atual contexto de competitividade no mundo, e especialmente no mundo 

empresarial a cultua que se estabeleceu é o da competitividade, em decorrência de 

vários fatores, especialmente o da globalização da economia. A nossa proposta para 

o presente projeto é a de verificar pelo discurso o que estaria motivando os 

indivíduos que investem em suas carreiras fortemente, realizando cursos de 

graduação e pós-graduação a mudarem sua proposta de plano de carreira. Que 

fatores estariam atuando em uma nova formação desses indivíduos, criando assim 

uma nova formação discursiva profissional. 

Pode-se, assim, conceber o líder como o administrador empenhado em promover o 

crescimento de seus subordinados rumo à participação e à criatividade 

Alguns autores associam liderança com características pessoais, como carisma e 

firmeza.  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Observaram-se ao longo da pesquisa preliminar, vários tipos de liderança entre eles 

o perfil predominante é o de comprometimento. Outros entrevistados englobam 

todos os outros tipos de liderança, o perfil ético, de boa comunicação interpessoal. 

Assim, o levantamento de dados mostrou que o perfil hoje não se preocupa apenas 

com os interesses da empresa mais também com a satisfação dos colaboradores, o 

que representa que há uma busca a estarem afinados não só com os objetivos da 

empresa, mas com o mercado de trabalho, como pode ser percebido nas 

transcrições abaixo: 

Ex(1): Olha eu vejo que eu me enquadro em bastante coisa aqui...oh perfil 

ético..bom relacionamento.. não só dentro da minha gerencia mas com todas as 

outras áreas...comprometimento...o respeito a empresa...e aos colaboradores.. 

assim tá tudo ta englobado..né? (S) 

Ex(2): Qual seu perfil de liderança? 

Comprometimento, Respeito a empresa, Participativo e Bom relacionamento 

interpessoal. (V R F S) 

As transcrições, acima, representam o discurso de gestores em formação, que 

dizem ter como ponto forte o perfil desejado pelo mercado, ou seja, de um 

profissional completo, ético, com bom relacionamento, comprometido. Todas as 

características desejadas para um bom gestor.  
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