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INTRODUÇÃO
No mundo corporativo diante dos constantes desafios dispostos às
organizações, à qualidade e à maturidade da gestão, ou melhor, a busca contínua
da excelência da gestão é imprescindível para a manutenção do status quo de uma
organização e, torná-la assim parte integrante de cada processo em direção a
excelência precisa ser o objetivo primordial em total alinhamento com suas
estratégias (FNQ, 2011).
De acordo com Kasznar (2016, p. 07), “é preciso ter gestores públicos bem
treinados, de qualidade, pessoas que saibam fazer a gestão e que queiram
continuar na Administração pública desenvolvendo seu trabalho”.
Neste

contexto,

o desenvolvimento

de líderes

reveste-se

de

certa

complexidade, pois as transformações dos ambientes organizacionais demandam
muito além do que a implementação de modelos ou ferramentas de planejamento e
controle. Relaciona-se também com os padrões comportamentais e as relações de
poder com os diversos públicos, padrões estes que foram afetados profundamente,
exigindo dos líderes capacitação e atitude para respostas eficazes diante das
necessidades (GODOY; D’AMELIO, 2012).
Ainda segundo Godoy e D’Amelio (2012, p. 622) “o processo de construção
das competências gerenciais envolve duas perspectivas integradas: enquanto
atribuição organizacional (desenvolvimento gerencial) e responsabilidade individual
(autodesenvolvimento)”.
O desenvolvimento do indivíduo ocorre a partir de experiências profissionais
anteriores, conhecimentos e habilidades que se transformam em um conjunto de
expertise individuais moldando assim o seu perfil (MINTZBERG; QUINN, 2001).
Desta forma, é natural que os indivíduos apliquem seus diferentes
conhecimentos, habilidades e atitudes no exercício de uma determinada ocupação,
assim, podemos então considerar que o conjunto de competências necessário ao
exercício do papel gerencial é abrangente, e seu desenvolvimento é influenciado por
vários fatores envolvendo desde as características pessoais, experiências
profissionais e até características decorrentes da área de formação (GODOY;
D’AMELIO, 2012 apud CHEETHAM; CHIVERS, 1998, 2005)
Segundo Kasznar (2016, p. 07), “não há preocupação em conhecer o perfil
dos gestores públicos e esse é o problema”.
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Desta forma, este trabalho tem sua base na necessidade de identificar e
descrever o perfil de competências ideal para o ocupante do cargo público de
prefeito na percepção das instituições representativas do município de Cachoeira do
Sul/RS.
Salienta-se ainda que este trabalho não esgota este tema, mas procura de
alguma forma contribuir com o município de Cachoeira do Sul, na identificação
daquelas competências ideais para aquele (a) que possui a atribuição de
representar toda a sociedade Cachoeirense.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Identificar e descrever o perfil de competências ideal para o (a) ocupante do
cargo público de prefeito na percepção das instituições representativas do município
de Cachoeira do Sul/RS.

2.2 Objetivos Específicos

1. Identificar, através de pesquisa de opinião, o perfil ideal de competências
para o (a) ocupante do cargo público de prefeito;
2. Descrever, considerando as competências técnicas e comportamentais, o
perfil ideal do (a) ocupante do cargo público de prefeito.
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3 METODOLOGIA

3.1 Delimitação da pesquisa
No entender de Lakatos e Marconi (1991, p. 83) “todas as ciências
caracterizam-se pela utilização de métodos científicos, no entanto, nem todos os
ramos de estudo que empregam estes métodos são científicos”. Em outras palavras,
a utilização de métodos científicos não é da alçada da ciência, mas não há ciência
sem o emprego de métodos científicos.
Para Marconi e Lakatos (1986) delimitar a pesquisa é estabelecer limites
para a investigação. “Nem sempre há possibilidade de pesquisar todos os indivíduos
do grupo ou da comunidade que se deseja estudar, devido a escassez de recursos
ou à premência do tempo. Neste caso, utiliza-se o método da amostragem, que
consiste em obter o conhecimento de todo o universo da pesquisa, a partir de uma
amostra previamente delimitada.
A presente pesquisa será qualitativa, pois, irá ocupar-se de interpretar um
fenômeno social, ou seja, a identificação e discussão sobre o perfil ideal de
competências do gestor público - prefeito.
O trabalho se configura como uma pesquisa de opinião através de
entrevista

semiestruturada

aplicada

aos

participantes

das

instituições

representativas da sociedade civil e de profissionais do município de Cachoeira do
Sul/RS.
A questão norteadora para a entrevista será: “Segundo o entendimento de
sua entidade, quais os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para
aquele que irá ocupar o cargo de prefeito de Cachoeira do Sul/RS?”

3.2 População e amostra

A população desta pesquisa é composta por entidades representativas do
município de Cachoeira do Sul/RS: sindicatos, câmaras, associações, fundações,
universidades, etc.
Foi elaborada e validada, com apoio da Câmara de Agronegócio,
Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul – CACISC, uma amostra
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representativa desta população, composta por 41 entidades representativas do
Município, a qual foi investigada através de questionários previamente elaborados.
Para este trabalho foi selecionada uma amostra de 41 pesquisas
realizadas com as entidades representativas do município de Cachoeira do Sul/RS
relacionadas abaixo:
1. AJE – Associação dos Jovens Empreendedores
2. AME – Associação de Micro e Pequenas Empresas
3. AMICUS – Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura
4. APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Cachoeira do Sul
Escola Especial Ponche Verde
5. ARDEC – Associação das Revendas de Defensivos Agrícolas da Região
Centro do Estado do Rio Grande do Sul
6. Associação de Aposentados e Pensionistas de Cachoeira do Sul
7. Associação dos Contabilistas de Cachoeira do Sul
8. CACISC – Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de
Cachoeira do Sul
9. Casa da Amizade de Cachoeira do Sul
10. CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas
11. CELETRO – Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Ltda
12. Comitê da Qualidade de Cachoeira do Sul
13. CPERS Núcleo de Cachoeira do Sul
14. CREA – Cachoeira do Sul
15. INTERACT CLUB de Cachoeira do Sul
16. Lions Clube Cachoeira do Fandango
17. NEA – Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Cachoeira do Sul
18. OAB – Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Cachoeira do Sul
19. ROTARACT CLUB de Cachoeira do Sul UNIVERSIDADE
20. ROTARY CLUB de Cachoeira do Sul
21. ROTARY CLUB de Cachoeira do Sul ARROZAIS
22. ROTARY CLUB de Cachoeira do Sul INTEGRAÇÃO
23. ROTARY CLUB de Cachoeira do Sul PRINCESA DO JACUÍ
24. ROTARY CLUB de Cachoeira do Sul ZONA ALTA
25. SICREDI Centro Leste RS
26. SIMCASUL – Sindicato dos Servidores Municipais de Cachoeira do Sul
8
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27. SIMCO – Sindicato das Indústrias de Construção Civil
28. Sindicato da Saúde
29. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cachoeira do
Sul
30. Sindicato dos Empregados na Construção
31. Sindicato dos Empregados no Comércio de Cachoeira do Sul
32. Sindicato dos Professores Municipais
33. Sindicato dos Trabalhadores da Industria de Alimentação de Cachoeira do Sul
34. Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Cachoeira do Sul
35. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul
36. Sindicato Rural de Cachoeira do Sul
37. SINDILOJAS – Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeira do Sul
38. SINMETEL – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Cachoeira do Sul
39. UCAB – União Cachoeirense de Associação de Bairros
40. UCR – União Central de Rizicultores
41. UNIMED Centro/RS
Esta amostra selecionada para a pesquisa teve como representatividade
a abrangência a um total de 69774 representados.
Ainda, segundo o Cartório Eleitoral de Cachoeira do Sul o Munícipio
possui cerca 69189 eleitores, desta forma salienta-se que o número de
representados da pesquisa não há relação com o número de eleitores do Município,
pois pode que algum (uns) destes representados façam parte de mais de uma das
entidades representativas pesquisadas.

3.3 Coleta e análise dos dados

3.3.1 Tipos de dados

Para fins deste trabalho foi utilizada a coleta de dados através de
entrevista semiestruturada. A coleta foi realizada por acadêmicos do Curso de
Administração Ulbra Cachoeira do Sul/RS durante o período de 30 dias (a contar da
data de início da pesquisa).
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O instrumento de coleta de dados utilizado foi elaborado de forma objetiva
e com um total de cinco perguntas, sendo que entre estas há uma pergunta de
caráter geral sobre o perfil de competências ideal para o ocupante do cargo público,
três perguntas específicas sobre as competências necessárias em relação a
conhecimentos, habilidades e atitudes e uma relacionada a informações gerais da
população pesquisada. A seguir demonstra-se o instrumento de coleta de dados
utilizado:

PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE O PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO GESTOR
PÚBLICO – PREFEITO
PERGUNTA:
Qual o perfil de competências ideal para o ocupante do cargo público de prefeito na percepção das
instituições representativas do município de Cachoeira do Sul/RS?

Quais as competências necessárias em relação a:
CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS AO GESTOR PÚBLICO – “é o saber”:

HABILIDADES NECESSÁRIAS AO GESTOR PÚBLICO – “é o saber fazer”:

ATITUDES NECESSÁRIAS AO GESTOR PÚBLICO – “é o ser”:

Informações Gerais:
QUAL O NÚMERO DE ASSOCIADOS A INSTITUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO QUE VOCÊ REPRESENTA POSSUI?

Desde já agradecemos pela sua participação!
NOTA: as respostas individuais serão mantidas em sigilo.
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Os dados utilizados no presente estudo são oriundos de fontes primárias.
Os dados primários referem-se à questionários aplicados aos gestores das
entidades representativas do município de Cachoeira do Sul/RS pesquisadas.
Chama-se atenção para o fato de que alguns dados coletados tendem a
referir-se a modelos teóricos, que exigem reflexões no campo conceitual e, portanto,
poderão dificultar o processo de análise estatística e tabulação. Desta forma, fica a
cargo do pesquisador a aproximação de determinadas realidades com parâmetros
teóricos, através de uma postura crítica através de pesquisas bibliográficas.

3.3.2 Técnica de análise dos dados

Triviños (1987) destaca que toda pesquisa pode ser ao mesmo tempo
quantitativa e qualitativa. Para ele, o que acontece é que raramente o pesquisador
aproveita os resultados obtidos da estatística para avançar nas suas análises.
Os dados coletados a partir das entrevistas, neste estudo, foram
tabulados e analisados de forma predominantemente qualitativa e quantitativa, a
partir de orientações utilizando-se da técnica de análise de conteúdo.
De acordo com Gil (2002, p. 125):
O processo de análise de dados envolve diversos procedimentos:
codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos.
Após, ou juntamente com a análise pode ocorrer também a interpretação
dos dados, que consiste, fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre
os resultados obtidos com outros já conhecidos, quer sejam derivados de
teorias, quer sejam de estudos realizados anteriormente.

Por suas características, tais como ter o ambiente natural como fonte
direta de dados e os pesquisados como instrumento fundamental, além de ser
descritivo, o que permite ao pesquisador utilizar o enfoque estatístico na análise de
seus dados, o método quantitativo tem uma forma adequada a compreensão do
problema em estudo (Mattar, 1993).
Como procedimento para a coleta dos dados foram aplicados formulários,
com perguntas abertas e formuladas a partir dos temas centrais da investigação.

3.4 Limitações do Estudo

Cumpre colocar, ainda, que as variáveis determinadas na pesquisa,
apesar de apresentarem-se como significativas, não esgotam as possibilidades do
11
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tema em questão. Desta forma, outros indicadores certamente poderiam ser também
trabalhados na solução do problema definido. Tendo em vista, contudo, os objetivos
previstos para este estudo, a pesquisa restringe-se aos indicadores selecionados.
Finalizando, salienta-se que a pesquisa contabilizou um total de 140
horas relacionadas a coleta, tabulação e análise dos dados.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Nesta

parte

do trabalho

são

apresentados

os

resultados mais

significativos decorrentes da análise das informações levantadas durante esta
pesquisa. Primeiro apresenta-se a caracterização das entidades pesquisadas
seguida da análise relativa às questões de pesquisa.

4.1 Caracterização das entidades pesquisadas

A caracterização dos respondentes é representada na Tabela 01, onde a
mesma apresenta o número e o percentual de respondentes, bem como o total de
entidades representativas do município de Cachoeira do Sul pesquisadas.

Tabela 01: Número de Entidades respondentes
Gênero

Qtde.

%

Respondentes

35

85,37%

Não respondentes

06

14,63%

Sem resposta

0

0%

TOTAL

41

100,00%

Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

Na Tabela 02 verifica-se a representatividade e abrangência da amostra
pesquisada.

Tabela 02: Representatividade e abrangência da amostra pesquisada
Público
Gênero
Qtde.
Representado
Entidades Representativas respondentes
35
69774
TOTAL

35

69774

Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

4.1 Identificação e descrição do perfil do gestor público

A identificação e descrição do perfil de competências ideal para o ocupante
do cargo público de prefeito na percepção das instituições representativas do
município de Cachoeira do Sul/RS, objeto desta pesquisa, foi desenvolvida a partir
da análise de conteúdo para as respostas desenvolvidas pelas entidades
13
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representativas às seguintes questões: a) Qual o perfil de competências ideal para o
ocupante do cargo público de prefeito na percepção das instituições representativas
do município de Cachoeira do Sul/RS?; b) Quais as competências em relação aos
conhecimentos necessários ao gestor público? – “é o saber”; c) Quais as
competências em relação às habilidades necessárias ao gestor público? – “é o saber
fazer”; e d) Quais as competências em relação às atitudes necessárias ao gestor
público? – “é o ser”:
Inicialmente codificaram-se todas as instituições respondentes, sendo que
as mesmas receberam o código iniciado pelas letras “IT” seguida da numeração de 1
a 35. Assim, estabeleceram-se os códigos: IT1, IT2, IT3, IT4, IT5 .... IT35 para a
identificação das instituições. A seguir foram codificadas as questões aplicadas,
sendo que a questão geral (Qual o perfil de competências ideal para o ocupante do
cargo público de prefeito na percepção das instituições representativas do município
de Cachoeira do Sul/RS?) obteve o código “QG”. A questão relativa ao
conhecimento (Quais as competências necessárias em relação aos conhecimentos
necessários ao gestor público? – “é o saber”) teve o código “C”. A questão que dizia
respeito às habilidades (Quais as competências em relação às habilidades
necessárias ao gestor público? – “é o saber fazer”) foi codificada como “H” e a
questão direcionada às atitudes (Quais as competências em relação às atitudes
necessárias ao gestor público? – “é o ser”) foi registrada com o código “A”.
A análise de cada resposta direcionou a equipe técnica ao recorte dos
“temas” que se apresentavam em cada resposta. Tais temas foram numerados em
no sentido de ser possível identificar o total de temas pertinentes à uma resposta de
uma determinada entidade. A Figura 1 representa a estrutura da codificação
utilizada.

Instituição Variável Código
Temas
I1
QG
1
Ser administrador

Código da
Instituição
(IT)

Código da
questão

Código
dos temas

Figura 1: Codificação das respostas
Fonte: Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016
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Após a definição da estrutura de codificação procedeu-se a análise das
respostas da Questão Geral – QG “Qual o perfil de competências ideal para o
ocupante do cargo público de prefeito na percepção das instituições representativas
do município de Cachoeira do Sul/RS?” para extração dos principais temas conforme
apresentado na Tabela 03.
Tabela 03: Temas extraídos das respostas à questão geral (QG) “Qual o perfil de competências
ideal para o ocupante do cargo público de prefeito na percepção das instituições representativas do
município de Cachoeira do Sul/RS?”
Instituição Variável Código

Temas

I1

QG

1 Ser administrador

I2

QG

1 Ser gestor

I2

QG

2 Ação técnica

I3

QG

1 Competências nas áreas administrativa

I3

QG

2 Noção da parte jurídica

I4

QG

1 Ser honesto
2 Ter caráter
3 Ser culto

I5

QG

1 Preocupar-se primeiro com o povo e com sua cidade
2 Maneira como ele pode ser útil para sua comunidade
3 Buscar sempre somar e não dividir
4 Ser honesto
5 Ser auxiliado por pessoas de bem
6 Estabelecer prioridades com sensibilidade e senso de humanidade
7 Ter um planejamento
8 Formação
9 Liderança
10 Ética
11 Propostas de plano de governo
12 Força de vontade
13 Sintonia com a legislação vigente

I6

QG

1 Liderança
2 Confiabilidade

I7

QG

1 Conhecer bem o município
2 Portador de ilibada conduta social
Continua.
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Continuação.
Instituição Variável Código

Temas

I8

QG

1 (acredita que o perfil deve ser definido pelos partidos)

I9

QG

1 Competência em Administração
2 Competência em Política
3 Competência Ética

I10

QG

1 Ter conhecimento das necessidades do município
2 Priorização das necessidades mais urgente

I11

QG

1 Perfil voltado para o coletivo
2 Visão inovadora
3 Postura de gestor administrando um negócio

I12

QG

1 Probo
2 Experiência em gestão
3 Disponibilidade de tempo
4 Visão social

I13

QG

1 Capacidade administrativa
2 Ser competente
3 Sério
4 Honesto
5 Capaz de decidir politicamente

I14

QG

1 Deve ser um gestor
2 Administrador lutando pelo bem comunidade
Atuação não em beneficio de alguns e de partidos com interesses
3 políticos

I15

QG

Representante com histórico de gestão e administração de
1 empresas
2 Atuante em nosso município
3 Conhecimento da realidade do município

I16

QG

1 Capacidade administrativa própria
2 Conhecimento adquirido das necessidades municipais
3 Gestão com envolvimento e responsabilidade

I17

QG

1 Gestão
2 Liderança
Continua.

16

17

Continuação.
Instituição Variável Código

Temas

3 Articulação
4 Comprometimento
5 Foco
6 Metas
I18

QG

1 Paciência
2 Efetividade
3 Bom senso

I19

QG

1 Histórico de participação de ações comunitárias
2 Discernimento do necessário
3 Discernimento do que é justo ao cidadão
4 Firmeza de propósito

I20

QG

1 Boas noções de gestão
2 Histórico de sucesso em Administração
3 Plano de trabalho
4 Habilidade de negociação
Capacidade de percepção nas decisões em benefício do bem
5 comum

I21

QG

1 Ter liderança
Aprimorar a gestão do município com base em critérios de
2 sustentabilidade, produtividade e qualidade
3 Deve estabelecer ações de curto, médio e longo prazo
4 Interlocução isenta e legitima com toda a sociedade
Não priorizando, em nenhum momento, interesses partidários e
5 eleitorais

I22

QG

1 Líder aglutinador de inteligências
2 Não tenha a pretensão de saber sobre todos os assuntos
3 Capacidade de assessorar-se de pessoas competentes

I23

QG

1 Transparência
2 Parcerias
3 Autonomia
4 Comprometimento com a causa da cidade
5 Conhecimento em Administração

I24

QG

1 Ser um político honesto
Ser um empresário com conhecimentos em bem administrar uma
2 grande empresa
Continua.
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Continuação.
Instituição Variável Código
I25

QG

Temas

1 Ser honesto
2 Ter um ensino qualificado como gestor
3 Ter agilidade de captação de recursos

I26

QG

1 Profissional do trato administrativo
2 Experiência comprovada
Diplomado em curso universitário nas áreas afim do trato
3 administrativo

I27

QG

1 Perfil de administrador
2 Ter conhecimento
3 Ter visão de futuro
4 Ter planejamento

I28

QG

1 Capacidade gestora
2 Formar equipe administrativa por capacidade
3 Capacidade de relacionamento positivo
Coragem para fazer ações necessárias mesmo que isto traga
4 desgaste político.

I29

QG

1 Competências necessárias a um bom gestor

I30

QG

1 Competência administrativa
2 Formação acadêmica na área administrativa
3 Visão macro da situação sócioeconômida do município
4 Aberto ao diálogo com os setores representativos da sociedade
Capacidade de construção do planejamento estratégico em
5 conjunto com os setores representativos da sociedade

I31

QG

1 Estar a serviço do município
2 Conhecimento das necessidades da comunidade
3 Resolve seus problemas
4 Administra com dedicação e seriedade
5 Presta conta do seu trabalho
6 Cumprimento de um programa de governo
7 Capacidade administrativa
8 Liderança política
9 Bom conhecimento dos assuntos da cidade
10 Equilíbrio no enfrentamento de crises
11 Postura de diálogo
12 Capacidade de decisão no tempo oportuno
13 Paciência
Continua.

18

19

Continuação.
Instituição Variável Código

Temas

14 Disponibilidade para ouvir a população
15 Disponibilidade para ouvir seus legítimos representantes
Tolerância quanto à diversidade de estilos das pessoas com quem
16 trabalha
17 Disponibilidade para ter presença contínua no município
18 Hábito de trabalhar com planejamento
19 Hábito de trabalhar em equipe
20 Coragem de dizer não quando necessário
21 Vida política sadia
22 Vida política honesta
23 Transparência nas atividades públicas
Separação completa entre os recursos públicos e os interesses da
24 família, dos amigos, de empresas e do partido
25 Competente na arrecadação de recursos
26 Contato direto com a população
27 Resolver problema imediato da população

I32

QG

A ética é a base fundamental que condiciona um gestor público de
1 qualidade
2 Um passado irretocável limpo sem mancha
3 Experiência
4 História como administrador
5 Conhecimento das carências e necessidades do município

I33

QG

1 Ter ideais
2 Objetivos
3 Perspicácia
4 Serenidade
5 Honestidade

I34

QG

1 Conhecimento em Gestão Pública
2 Formação superior em Gestão Pública
3 Visão estratégica
4 Articulação
5 Estratégia

I35

QG

1 Objetivo da gestão é prestar serviços a terceiros
2 Prestar contas aos eleitores/cidadãos
3 Com maior transparência possível
4 Buscando eficiência na gestão dos recursos
5 Eficácia nos objetivos escolhidos

Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016
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A questão geral (QG) foi desmembrada nas questões seguintes que
perguntaram diretamente sobre as questões formadoras da competência –
conhecimento (C), habilidade (H) e atitude (A), sendo realizada para cada um dos
itens a análise temática seguida pelo agrupamento dos temas em competências
para posterior análise de frequência das respostas.
A Tabela 4 apresenta a extração dos temas para a questão relativa aos
conhecimentos (C) necessários ao Gestor Público que ocupa cargo de Prefeito.
Tabela 04: Temas extraídos das respostas à questão conhecimento (C) “Quais as competências
necessárias em relação aos conhecimentos necessários ao gestor público? – é o saber”
Instituição Variável Código
IT10

C

1
2

IT31

C

1

Temas
Conhecimentos de todas as secretarias dos
municípios
Conhecer de forma aprofunda todas as
políticas de todas as áreas
Conhecimentos técnicos básicos do
funcionamento da máquina pública
Conhecimentos técnicos:a) domina as
premissas estratégicas das empresas públicas
municipais e avalia a sua execução; b)
conhece o funcionamento da “empresa
prefeitura”, e é capaz de entender e direcionar
os assuntos relativos a esta; c) valoriza e
utiliza, de maneira eficaz, as funções de apoio,
compondo um staff de pessoas capazes a
cumprir com os objetivos necessários ao
desenvolvimento do município.

IT35

C

1

IT1

C

1 Conhecer o município

IT2

C

2 Conhecer os seus munícipes
Conhecer os principais gargalos que
1 atravancam o desenvolvimento

IT18

C

1 Conhecimento das demandas de cada setor
Conhecimentos técnicos básicos da economia
2 do município
Conhecimentos técnicos básicos dos pontos
3 fortes e fracos do município
Conhecimentos técnicos básicos dos pontos
4 fortes e fracos da região

Competência

Conhecimento da
estrutura
administrativa
pública

Conhecimento do
município e
munícipes

Bom conhecimento dos assuntos da cidade
2 Conhecimento em legislação
Ter conhecimentos gerais sobre suas
restrições
Ter conhecimentos gerais sobre suas
obrigações constitucionais
IT32

C

Conhecimento em
Direito/legislação

1 Conhecimento acerca do direito administrativo
Continua.

20

21

Continuação.
Instituição Variável Código
IT3

C

Temas

Competência

1 Conhecimentos na administração privada
2 Conhecimentos na administração pública

IT4

C

1 Conhecimento amplo em administração pública

IT6

C

1 Conhecimento básico em administração

IT8

C

2 Conhecimento básico em gerenciamento
Conhecimento sobre orçamento público
1 através de assessoria técnica .

IT9

C

1 Instrução e conhecimento em gestão pública
2 Conhecimento em processo de decisão
3 Conhecimento em planejamento
4 Conhecimento em organização
3 Especialização na gestão pública

IT12

C

1 Conhecimento em Administração Pública

IT13

C

1 Saber em gestão pública

IT15

C

1 Conhecimento em gestão pública
2 Conhecimento em administração de empresas
3 Conhecimento em planejamento estratégico

IT16

C

1 Formação ou conhecimento administrativo

IT17

C

1 Conhecimento técnico
2 Conhecimento administrativo
2 Conhecimentos sólidos em gestão de pessoas
Conhecimentos técnicos em gestão por
2 excelência
Ter conhecimentos gerais sobre administração
pública

IT25

C

IT26

C

Conhecimento em
gestão

1 Conhecimento na função que vai exercer
Profundo conhecedor em administração e
1 humanas
2 Profundo conhecedor em humanas

IT27

C

IT29

C

IT33

C

IT35

C

1 Ter conhecimento de gestão pública
Conhecimento abrangente das funções de
1 gestor público
1 Mínimo de noção de administração pública
Conhecimentos técnicos:a) domina as
premissas estratégicas das empresas públicas
municipais e avalia a sua execução; b)
conhece o funcionamento da “empresa
prefeitura”, e é capaz de entender e direcionar
os assuntos relativos a esta; c) valoriza e
utiliza, de maneira eficaz, as funções de apoio,
compondo um staff de pessoas capazes a
cumprir com os objetivos necessários ao
1 desenvolvimento do município.
3 Ter um programa de governo
Continua.
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22

Continuação.
Instituição Variável Código

Temas

Competência

Cultura
IT11

C

IT22

C

1 Conhecimentos gerais
Ter conhecimentos gerais sobre a historia do
mundo ,a historia do homem ,as ciências ,as
relações de poder ,a comunicação mundial e o
1 papel das lideranças sobre um grupo.

IT7

C

1 Formação em curso superior

IT19

C

Conhecimentos
gerais

2 Formação superior
Formação superior

1 Formação de curso superior
2 Formação em gestão pública

IT21

C

1 Ter curso superior em área de administração

Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

A Tabela 5 apresenta a frequência de temas considerando as
competências relativas a conhecimento citadas nas respostas da pesquisa.

Tabela 5: Frequência de temas considerando as competências relativas a conhecimento
Competências - Conhecimento

Frequência

%

Conhecimento em gestão

30

56%

Conhecimento do município e munícipes

8

15%

Formação superior

5

9%

Conhecimento da estrutura administrativa pública

4

7%

Conhecimento em Direito/legislação

4

7%

Conhecimentos gerais

3

6%

Total de temas citados

54

100%

Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

Analisando a Tabela 5 identificamos que 30 temas identificados nas
respostas das entidades representativas referem-se à competência relativa ao
“conhecimento em gestão” representando 56%. A competência de “conhecimento do
município e munícipes” concentrou 8 respostas perfazendo 15%. A necessidade de
“formação superior” apresentou a frequência de 5 respostas representando 9%. O
“conhecimento da estrutura administrativa pública” com 4 respostas e 7% do total. A
competência de “conhecimento em direito/legislação” teve 4 temas identificados
representando 7% do total de temas e a necessidade de “conhecimentos gerais”
apresentou 3 temas com representação de 6%.
A Figura 2 apresenta frequência de temas considerando as competências
relativas a conhecimento.
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Figura 2: Frequência de temas considerando as competências relativas a conhecimento.
Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

Os temas foram analisados no software NVIVO ® para a identificação da
frequência de palavras, sendo utilizado como critérios: identificação das 30 palavras
de maior frequência; palavras com 5 letras ou mais. Na Figura 3 identifica-se a
nuvem de palavras gerada pelo software.

Figura 3: Nuvem com as palavras mais frequentes (conhecimento)
Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016
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A Tabela 6 apresenta a extração dos temas para a questão relativa às
habilidades (H) necessárias ao Gestor Público que ocupa cargo de Prefeito.
Tabela 06: Temas extraídos das respostas à questão habilidade (H) "Quais as competências em
relação às habilidades necessárias ao gestor público? – é o saber fazer”
Competência
Instituição Variável Código
Temas
Saber fazer principalmente beneficiando a toda Agir beneficiando
IT13
H
1 a comunidade
a comunidade
Agir de forma
IT14
H
4 Mostrar transparência
transparente
Sabe dizer "nós" para avaliação dos efeitos
Assumir
IT23
H
4 positivos ou negativos do município
responsabilidades
IT23
H
5 Assume responsabilidade
Capacidade de trato com as pessoas e a
Dominar a
IT13
H
3 comunidade
capacidade de
relacionamento
interpessoal e em
equipe
IT14
H
2 Entendimento com bom trato com pessoas
IT11

H

3 Boa comunicação

IT14

H

1 Diálogo

IT16

H

3 Saber ouvir

IT16

H

4 Saber falar

IT19

H

2 Mostrar capacidade de ouvir seus comandados

IT25

H

IT25

H

IT32

H

1 Habilidade de comunicação
Saber divulgar de forma eficaz suas idéias para
2 poder ser aceitas e aprovadas
Gosto pelo diálogo com a equipe para
7 fundamentar as decisões

IT35

H

5 Comunicação

IT7

H

2 Ter percepção das necessidades do povo

IT18

H

1 Adaptar-se a situações adversas

IT31

H

3 Equilíbrio no enfrentamento de crises

IT7

H

3 Atuar em prol de seus projetos

IT9

H

2 Agir com firmeza para a realização dos projetos

IT9

H

3 Atingir os objetivos e diretrizes

IT32

H

6 Gosto pelo consenso

IT8

H

1 Saber escolher

IT18

H

3 Manter o poder de decisão

IT24

H

1 Poder de decisão

IT30

H

7 Habilidade para buscar alternativas

IT31

H

IT20

H

4 Capacidade de decisão em tempo oportuno
Habilidade intelectual para diagnosticar as mais
1 diversas situações

Dominar o
processo de
comunicação/
diálogo

Dominar o
processo de
comunicação/
diálogo
Reconhecer as
necessidades da
população
Saber adaptar-se
Saber criar e
desenvolver
projetos
Saber criar o
consenso

Saber
decidir/escolher

Continua.

24
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Continuação.
Instituição Variável Código
IT30

H

Temas
Formação de boas parcerias com entidades
6 representativas

IT13

H

Lidar com falta de orçamento apropriado para a
2 execução de projetos importantes

IT3

H

1 Gerir pessoas

IT15

H

1 Saber gerir equipes

IT17

H

IT22

H

IT24

H

1 Delegação
Montar equipes com gestores por assuntos
2 específicos da administração pública
Ter bons assessores colocando as pessoas
3 certas nos lugares certos

IT24

H

IT24

H

IT27

H

IT27

H

4 Cercar de pessoas capazes e idôneas
Cercar de pessoas com conhecimento em
5 gestão pública

IT28

H

1 Saber construir um grupo

IT28

H

3 Saber planejar em equipe

IT29

H

IT30

H

IT30

H

IT30

H

1 Saber indicar profissionais qualificados
Saber montar equipes de trabalhos
comprometidas com a competência no
1 atendimento público
Saber montar equipes de trabalhos com
2 conhecimento da realidade
Colocar pessoas gabaritadas para as
atividades independente, do compromisso
3 partidário

IT30

H

4 Saber delegar poderes
Ficar atento ao trabalho de cada integrante do
5 seu governo

4 Saiba delegar funções
Saiba acompanhar o desempenho de suas
5 equipes de trabalho

IT30

H

IT31

H

IT32

H

8 Hábito de trabalhar em equipe
Admirado pela capacidade motivar a equipe por
5 resultados

IT32

H

8 Delegar poder à equipe

IT23

H

6 Possibilita autonomia

IT1

H

2 Unir a população em prol do desenvolvimento

IT8

H

2 Liderança

IT11

H

1 Liderar

IT11

H

2 Motivar pessoas

IT16

H

1 Liderar

IT16

H

2 Motivar os comandados

IT16

H

5 Capacidade de liderança

IT16

H

6 Capacidade de mobilização

IT17

H

3 Saber liderar

IT19

H

1 Mostrar capacidade de se posicionar

Competência
Saber formar
parcerias
Saber gerenciar
projetos e
recursos

Saber gerir
pessoas e
equipes

Saber gerir
pessoas e equipe

Saber
liderar/influenciar

Continua.
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26

Continuação.
Instituição Variável Código Temas
IT19

H

IT19

H

IT21

H

IT23

H

IT23

H

2 Liderança democrática
Interage, participa e coordena a busca de
7 soluções e construções

IT31

H

2 Liderança poltica

IT34

H

3 Liderança de pessoas e equipes

IT35

H

3 Liderança

IT35

H

6 Influência

IT18

H

2 Manter foco

IT19

H

5 Foco constante nos resultados

IT7

H

Competência

7 Capacidade de liderar pessoas
Ter histórico comprovado enquanto lider a
9 frente de propostas inovadoras
Liderar processo de planejamento estratégico
1 no município

IT19

H

1 Ser bom negociador
Saber negociar com diversos segmentos da
3 sociedade

IT24

H

6 Saber ouvir críticas e sugestões

IT30

H

IT30

H

IT30

H

8 Fiscalizador da máquina pública

IT2

H

1 Comando, coordenação e controle

IT4

H

IT5

H

IT5

H

1 Entender as necessidades da comunidade
Propor estratégias que visem estimular o
1 processo de crescimento econômico da cidade
Saber fazer um planejamento com
4 direção,controle e avaliação

IT6

H

IT9

H

1 Administrador
Colocar em ação o conhecimento sobre gestão
1 pública

IT15

H

2 Cobrar resultados

IT17

H

2 Cobrança de seus comandados

IT19

H

4 Organização no trabalho

IT23

H

IT23

H

2 Definição de estratégias compatíveis
Dar prioridade para as necessidades mais
1 urgentes que a população anseia
Administrar com responsabilidade as finanças
8 do município

IT24

H

2 Saber administrar

IT27

H

2 Ser estrategista

IT27

H

3 Construir um plano de governo

IT28

H

2 Necessário saber gerir

IT28

H

4 Executar o planejamento com prazos definidos

IT31

H

1 Capacidade administrativa

IT31

H

7 Hábito de trabalho com planejamento

9 Saiba ouvir sugestões
Saiba analisar as sugestões do ponto de vista
10 administrativo

Saber
liderar/influenciar

Saber manter o
foco
Saber negociar

Saber ouvir e
analisar críticas e
sugestões

Saber planejar,
executar,
controlar e agir
(ciclo de gestão)

Continua.
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27

Continuação.
Instituição Variável Código Temas
IT32

H

IT32

H

IT34

H

IT1

H

IT19

H

IT35

H

IT23

H

IT32

H

2 Flexibilidade
Trabalha, coopera, sugere que sabe fazer
3 participando das tarefas
Admirado pela capacidade de estabelecer
4 conexões da equipe

IT34

H

2 Atuação integrada

IT35

H

1 Trabalho em equipe e cooperação/colaboração

IT32

H

IT5

H

3 Admirado pelo carisma
Buscar caminhos para melhorar a cidade
,gerando emprego e renda levando a mesma ao
3 crescimento

IT20

H

Manter o equilíbrio e a expansão da estrutura
3 financeira

Competência

2 Visão global de gestão
Serenidade para lidar com as pressões de
9 prazo
Experiência em gestão seja em órgãos públicos
1 ou privados
1 Ter boa relação com a população do município
Ter relacionamento com diversos setores da
8 sociedade
Saber ter
flexibilidade
Saber trabalhar
em equipe,
cooperar,
colaborar
Ser carismático
Ter a capacidade
de promover o
crescimento e
desenvolvimento
do município e
das pessoas

4 Proporcionar prosperidade para a população
IT22

H

1 Economicidade

IT25

H

3 Habilidade na busca de novas empresas

IT5

H

2 Catalisar inovações transformadores

IT11

H

5 Agilidade

IT11

H

4 Dinamismo

IT19

H

6 Comprovada experiência como empreendedor

IT20

H

5 Tenha trajetória consolidade em administração

IT26

H

1 Experiência em administração

IT31

H

5 Administrador

IT31

H

IT19

H

IT32

H

IT33

H

1

IT27

H

1

IT14

H

3

IT35

H

4

Ter agilidade
Ter dinamismo
Ter experiência
como
gestor/empreende
dor

6 Empreendedor
Experiências comprovadas ao longo da vida
10 profissional
Representação diante de contatos políticos
1 administrativos

Ter experiência
profissional
Ter representação
frente aos
públicos
Negociação com o poder legislativo
interessados e
saber
dialogar/negociar
Articulação política entre os partidos
com estes
Visão
da situação
Visão ampla da situação do país e do município
do município,
Visão e estratégia
estado, país

Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

A Tabela 7 apresenta a frequência de temas considerando as
competências relativas às habilidades citadas nas respostas da pesquisa.
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Tabela 7: Frequência de temas considerando as competências relativas às habilidades
Competências - Habilidades

Frequência

%

Saber planejar, executar, controlar e agir (ciclo de gestão)

23

18,11%

Saber gerir pessoas e equipes

21

16,54%

Saber liderar/influenciar

19

14,96%

Dominar o processo de comunicação/diálogo

9

7,09%

Saber decidir/escolher
Ter a capacidade de promover o crescimento e desenvolvimento do
município e das pessoas

6

4,72%

6

4,72%

Ter experiência como gestor/empreendedor

5

3,94%

Saber trabalhar em equipe, cooperar, colaborar

4

3,15%

Saber criar e desenvolver projetos

3

2,36%

Saber ouvir e analisar críticas e sugestões
Ter representação frente aos públicos interessados e saber
dialogar/negociar com estes

3

2,36%

3

2,36%

Assumir responsabilidades

2

1,57%

Dominar a capacidade de relacionamento interpessoal e em equipe

2

1,57%

Saber adaptar-se

2

1,57%

Saber manter o foco

2

1,57%

Saber negociar

2

1,57%

Saber se relacionar com a população/setores da sociedade

2

1,57%

Visão da situação do município, estado, país

2

1,57%

Agir beneficiando a comunidade

1

0,79%

Agir de forma transparente

1

0,79%

Reconhecer as necessidades da população

1

0,79%

Saber criar o consenso

1

0,79%

Saber formar parcerias

1

0,79%

Saber gerenciar projetos e recursos

1

0,79%

Saber ter flexibilidade

1

0,79%

Ser carismático

1

0,79%

Ter agilidade

1

0,79%

Ter dinamismo

1

0,79%

Ter experiência profissional

1

0,79%

127

100%

Total de temas citados
Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

De acordo com a Tabela 7 destacam-se as seis habilidades mais
frequentes. Então, relativo a “saber planejar, executar, controlar e agir (ciclo de
gestão)” com uma frequência de 23 temas citados representando 18,11% das
citações. Para “saber gerir pessoas e equipes” houveram

21 citações com

representação de 16,54%. A habilidade de “saber liderar/influenciar” somou 19
temas citados e 14,96%. Sobre “dominar o processo de comunicação/diálogo” houve
9 citações representando 7,09%. Relativo a “saber decidir/escolher” ocorreu 6 temas
28
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citados somando 4,72% e em relação a “ter a capacidade de promover o
crescimento e desenvolvimento do município e das pessoas” houve 6 temas citados
representando 4,72%.
A Figura 4 apresenta frequência de temas considerando as competências
relativas às habilidades.

Figura 4: Frequência de temas considerando as competências relativas a conhecimento.
Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

Na Figura 5 identifica-se a nuvem de palavras gerada pelo software
NVIVO® para identificação daquelas mais frequentes.

Figura 5: Nuvem com as palavras mais frequentes (habilidades)
Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016
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A Tabela 8 apresenta a extração dos temas para a questão relativa à
Atitudes (A) necessários ao Gestor Público que ocupa cargo de Prefeito.
Tabela 8: Temas extraídos das respostas à questão atitude (A) Quais as competências em relação
às atitudes necessárias ao gestor público? – “é o ser”
Competência
Instituição Variável Código
Temas
IT16

A

9 Fomentar a gestão

IT5

A

IT26

A

IT31

A

4 Preza pela boa governança
Montar uma equipe de trabalho, sem
2 favorecimentos
Coloca gente honesta e competente nos
1 cargos de responsabilidade

IT31

A

10 Respeito a liberdade de expressão

IT8

A

2 Respeito pelo privado

IT14

A

2 Ser uma pessoa dada ao dialogo

IT19

A

10 Gosto pelo diálogo com a equipe

IT31

A

IT31

A

11 Postura de diálogo
Paciência e disponibilidade em ouvir a
15 população e seus legítimos representantes

IT4

A

2 Ser ágil

IT34

A

IT15

A

4 Dinamismo
Ser seguro de si para fazer o que precisa ser
3 feito

IT19

A

9 Carisma

IT3

A

1 Coerência

IT32

A

1 Colaborativo

IT10

A

3 Ser competente

IT19

A

8 Credibilidade técnica

IT28

A

5 Ser capaz de construir

IT29

A

3 Exemplo como profissional

IT29

A

IT31

A

4 Exemplo como gestor
Dar exemplo pessoal como autoridade do
5 município

IT8

A

IT14

A

IT14

A

IT15

A

5 Ser comprometido com a causa
Comprometimento com o planejamento de
5 longo prazo

IT16

A

3 Não medir esforços

IT16

A

IT17

A

4 Doar-se
Criar responsabilidades junto com articulação
2 em todos setores necessários

Prezar pela boa
governança

Respeitar a
liberdade de
expressão
Respeitar o
privado
Ser aberto ao
diálogo

Ser ágil/dinâmico
Ser autoconfiante
Ser carismático
Ser coerente
Ser colaborativo

Ser competente

1 Comprometimento com a coisa pública
Comprometida com a evolução econômica e
3 social do município
Ser comprometido

Continua.
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Continuação.
Instituição Variável Código

Temas

Competência

IT19

A

5 Comprometimento com o planejamento

IT19

A

6 Cumprir promessas

IT23

A

IT26

A

2 Comprometimento com o público e o social
Comprometida com o bem estar de toda
1 comunidade

IT28

A

1 Ser corajoso

IT19

A

3 Criatividade

IT19

A

7 Ser criativo na conduta do serviço público

IT12

A

1 Democrático

IT31

A

6 Dignidade

IT16

A

2 Ter disciplina

Ser disciplinado

IT13

A

IT14

A

3 Tentando beneficiar toda a população
Que saiba se postar na altura do cargo de
1 chefe do executivo com bons costumes

Ser dotado de
espírito público

IT25

A

2 Ter espírito público

IT25

A

3 Ter força de vontade

IT19

A

11 Atitude decisória quando se fizer necessário

IT33

A

1 Ter um poder de comando em suas mãos

IT34

A

3 Poder de tomada de decisões

IT30

A

3 Tenha empatia maior que a simpatia

IT12

A

4 Empreendedor

IT14

A

4 Ser empreendedor

IT19

A

IT6

A

IT4

A

1 Ser confiável
Ser correto em tomar decisão em prol da
1 comunidade

IT5

A

1 Ética

IT5

A

3 Preza pela boa fé

IT8

A

3 Senso ético

IT9

A

3 Ética

IT11

A

1 Ética

IT12

A

2 Ético

IT12

A

3 Probo

IT12

A

5 Ética

IT15

A

2 Ser exemplo de idoneidade na comunidade

IT16

A

1 Ser ético

IT21

A

1 Exemplo de ética

IT21

A

IT22

A

2 Exemplo de retidão
Ser um cidadão que considera na sua vida os
1 valores éticos e de moralidade

IT22

A

2 Moralidade

IT26

A

3 Ser uma pessoa íntegra

IT26

A

4 Ser uma pessoa ilibada

Ser corajoso
Ser criativo
Ser democrático
Ser digno

Ser dotado de
força de vontade

Ser empático
Ser empreendedor

15 Vida pregressa em atitudes empreendedora

Ser ético/ honesto/
idôneo/ confiável

Continua.
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Continuação.
Instituição Variável Código

Temas

Competência

IT26

A

5 Ser uma pessoa honrada

IT28

A

2 Ter boa índole

IT30

A

2 Não vincule cargos em função de votos

IT31

A

IT31

A

IT31

A

3 Cancelar o concurso público sob suspeita
Não dar sequência a contratos contestados
4 judicialmente ou pelo tribunal de contas
Excluir qualquer ato ou atitude que lembre
9 alguma coisa como perseguição política

IT34

A

1 Ética

IT10

A

1 Ser honesto

IT19

A

16 Honestidade

IT20

A

2 Honestidade

IT23

A

1 Honestidade

IT27

A

5 Ser honesto

IT19

A

12 Credibilidade no meio comercial

IT19

A

13 Credibilidade no meio financeiro (ficha limpa)

IT19

A

IT26

A

IT28

A

14 Nome sem restrição de crédito
Ser uma pessoa sem antecedentes criminais
6 e/ou judiciais de qualquer natureza
Não ter nada negativo que deponha a seu
3 favor

IT29

A

1 Conduta ilibada

IT29

A

2 Exemplo como pessoa

IT19

A

4 Firmeza de propósito

IT24

A

1 Ser firme

IT31

A

IT19

A

2 Flexibilidade

IT24

A

3 Ser maleável

IT35

A

IT29

A

2 Foco no resultado
Generosidade para dar de si antes de pensar
8 em si

IT24

A

4 Humilde

IT27

A

4 Ser humilde

IT29

A

6 Humildade para reconhecer erros

IT29

A

7 Humildade para aceitar opiniões

IT13

A

2 Agir de maneira imparcial

Ser imparcial

IT35

A

3 Influência

Ser influente

IT11

A

3 Inovador

Ser inovador

IT15

A

1 Ser líder

IT6

A

2 Ser líder

IT28

A

4 Ser líder

IT16

A

5 Participar

IT16

A

7 Interagir

Ser firme

12 Coragem de dizer não quando necessário
Ser flexível
Ser focado
Ser generoso

Ser humilde

Ser lider

Ser participativo
Continua.
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Continuação.
Instituição Variável Código

Temas

IT18

A

IT18

A

IT16

A

IT31

A

IT5

A

IT11

A

2 Pró-ativo

IT15

A

IT25

A

4 Pró-atividade
Estar sempre se aprimorando de novos
conhecimentos para poder exercer
1 satisfatoriamente sua gestão

IT31

A

IT35

A

1 Relacionamento

IT34

A

2 Resiliência

IT12

A

7 Responsabilidade

IT27

A

3 Ser responsável

IT20

A

IT20

A

1 Sensibilidade
Ter sensibilidade para diagnosticar as
4 carências mais urgentes

IT24

A

IT27

A

IT27

A

IT29

A

IT30

A

IT31

A

IT31

A

IT31

A

IT10

A

IT31

A

IT2

A

1 Transparência no trato da coisa pública

IT5

A

2 Preza pela transparência

IT9

A

2 Transparência

IT12

A

6 Transparência

IT16

A

6 Transparência

IT20

A

IT21

A

3 Transparência
Exemplo de transparência na gestão da coisa
3 pública

IT22

A

IT31

A

Competência

1 Presença frequente nos mais diversos setores
Acompanhamento das atividades realizadas
2 pelo corpo de funcionários da prefeitura
8 Estar presente
Disponibilidade para ter presença contínua no
17 município
O gestor deve buscar constantemente a
5 capacitação e conhecimentos

Ser presente

Ser pró-ativo

14 Busca permanente por parcerias empresariais

2 Estar atento ao clamor do povo
Deve ter em média a necessidade de fazer um
1 planejamento de curto, médio e longo prazo
2 Pensar no pequeno e no macro
Sensibilidade para conduzir pessoas e
5 situações adversas
Receber os segmentos da cidade nos mais
diversos setores para ouvir as necessidades e
1 sugestões

Ser relacionável
Ser resiliente
Ser responsável

Ser sensível na
percepção das
necessidades e
demandas

7 Dar prioridade para a educação
Valorizar a figura do professor e, sobretudo
8 valorizando seu salário
13 Buscar soluções para o desemprego
2 Ser sincero
16 Tolerância

Ser sincero
Ser tolerante

Ser transparente

3 Transparência
Tornar contas e atos da administração
2 transparentes

Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016
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A Tabela 9 apresenta a frequência de temas considerando as
competências relativas às atitudes citadas nas respostas da pesquisa.

Tabela 9: Frequência de temas considerando as competências relativas às atitudes
Competências - Atitudes

Frequência

%

Ser ético/honesto/idôneo/confiável

37

27,01%

Ser comprometido

11

8,03%

Ser sensível na percepção das necessidades e demandas

10

7,30%

Ser transparente

9

6,57%

Ser competente

6

4,38%

Ser pró-ativo

5

3,65%

Prezar pela boa governança

4

2,92%

Ser aberto ao diálogo

4

2,92%

Ser humilde

4

2,92%

Ser participativo

4

2,92%

Ser dotado de espírito público

3

2,19%

Ser dotado de poder de decisão

3

2,19%

Ser empreendedor

3

2,19%

Ser firme

3

2,19%

Ser ágil/dinâmico

2

1,46%

Ser criativo

2

1,46%

Ser flexível

2

1,46%

Ser presente

2

1,46%

Ser responsável

2

1,46%

Respeitar a liberdade de expressão

1

0,73%

Respeitar o privado

1

0,73%

Ser autoconfiante

1

0,73%

Ser carismático

1

0,73%

Ser coerente

1

0,73%

Ser colaborativo

1

0,73%

Ser corajoso

1

0,73%

Ser democrático

1

0,73%

Ser digno

1

0,73%

Ser disciplinado

1

0,73%

Ser dotado de força de vontade

1

0,73%

Ser empático

1

0,73%

Ser focado

1

0,73%

Ser generoso

1

0,73%

Ser imparcial

1

0,73%

Ser influente

1

0,73%

Ser inovador

1

0,73%

Ser relacionável

1

0,73%
Continua
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Continuação
Competências - Atitudes

Frequência

%

Ser resiliente

1

0,73%

Ser sincero

1

0,73%

Ser tolerante

1

0,73%

137

100%

Total de temas citados
Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

Destacam-se as seis atitudes de maior frequência de temas citados,
considerando a Tabela 9. Assim, “ser ético/honesto/idôneo/confiável” obteve 37
temas citados representando 27,01% do total de citações. “Ser comprometido”
somou 11 citações somando 8,03%. A atitude de “ser sensível na percepção das
necessidades e demandas “ totalizou 10 citações com representação de 7,30%.
Atitude de “ser transparente” com 9 citações perfazendo 6,57%. “Ser competente”
somando 6 e totalizando 4,38% das citações e, por fim, “ser pró-ativo” com 5 temas
citados e representando 3,65%.
A Figura 6 apresenta frequência de temas considerando as competências
relativas às atitudes.

Figura 6: Frequência de temas considerando as competências relativas a conhecimento.
Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

Na Figura 7 identifica-se a nuvem de palavras gerada pelo software
NVIVO® para identificação daquelas mais frequentes.
35
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Figura 7: Nuvem com as palavras mais frequentes (atitudes)
Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

A Tabela 10 apresenta a composição das cinco competências em termos
de conhecimento, habilidades e atitudes mais relevantes na formação do perfil de
Gestor Público – Prefeito Municipal.

Tabela 10: Perfil

de Gestor Público - Prefeito

Competências

Perfil
Conhecimento em gestão
Conhecimento do município e munícipes

Conhecimentos

Formação superior
Conhecimento da estrutura administrativa pública
Conhecimento em Direito/legislação
Saber planejar, executar, controlar e agir (ciclo de gestão)
Saber gerir pessoas e equipes

Habilidades

Saber liderar/influenciar
Dominar o processo de comunicação/diálogo
Saber decidir/escolher
Ser ético/honesto/idôneo/confiável
Ser comprometido

Atitudes

Ser sensível na percepção das necessidades e demandas
Ser transparente
Ser competente

Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

36

18/08/2016 19:30 horas

Perfil do Gestor Público
Pesquisa de Opinião 2016

• Abertura
“No Brasil, criou-se a percepção de que o que é
público não é de ninguém. Praças e monumentos
são depredados. Prédios públicos mal conservados.
Quem pode, foge dos serviços do governo, mesmo
os essenciais, por não confiar na sua qualidade
(MASTER, 2016, p. 14).
Mas, num cenário como este,
o que se espera de um Gestor público, afinal?
Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016
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Introdução
• Segundo Kasznar (2016, p. 07), “não há
preocupação em conhecer o perfil dos gestores
públicos e esse é o problema”.
• De acordo com Kasznar (2016, p. 07), “é preciso
ter gestores públicos bem treinados, de
qualidade, pessoas que saibam fazer a gestão
e que queiram continuar na Administração
pública desenvolvendo seu trabalho”.

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016

Objetivos
2.1 Objetivo Geral
Identificar e descrever o perfil de competências ideal para o (a)
ocupante do cargo público de prefeito na percepção das
instituições representativas do município de Cachoeira do
Sul/RS.
2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Identificar, através de pesquisa de opinião, o perfil ideal de
competências para o (a) ocupante do cargo público de prefeito;
2.2.2 Descrever, considerando as competências técnicas e
comportamentais, o perfil ideal do (a) ocupante do cargo público
de prefeito.
Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016
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França, Alemanha, Chile e Canadá
evidenciam que é possível tratar bem o
recurso público e receber bons serviços.
Caminhos apontados são a fiscalização e a
busca pela excelência, mesmo quando os
resultados já são exemplares. Os desafios dos
gestores são cada vez maiores e os recursos
finitos. As populações querem mais com
menos e também transparência ao alcance do
celular (MASTER, 2016, p. 15).

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016

Método
Delineamento da pesquisa
– Abordagem qualitativa
– Exploratória
– Survey exploratória

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016
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Método
População e amostra
– A população desta pesquisa é composta por entidades
representativas do município de Cachoeira do Sul/RS:
sindicatos, câmaras, associações, fundações,
universidades, etc.
– Foi elaborada e validada, com apoio da Câmara de
Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira
do Sul – CACISC, uma amostra representativa desta
população, composta por 41 entidades representativas
do Município, a qual foi investigada através de
questionários previamente elaborados.
Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016

Método
Público pesquisado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AJE – Associação dos Jovens Empreendedores
AME – Associação de Micro e Pequenas Empresas
AMICUS – Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Cachoeira
do Sul Escola Especial Ponche Verde
ARDEC – Associação das Revendas de Defensivos Agrícolas da
Região Centro do Estado do Rio Grande do Sul
Associação de Aposentados e Pensionistas de Cachoeira do Sul
Associação dos Contabilistas de Cachoeira do Sul
CACISC – Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de
Cachoeira do Sul
Casa da Amizade de Cachoeira do Sul
CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas
CELETRO – Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Ltda
Comitê da Qualidade de Cachoeira do Sul
CPERS Núcleo de Cachoeira do Sul
CREA – Cachoeira do Sul
INTERACT CLUB de Cachoeira do Sul
Lions Clube Cachoeira do Fandango
NEA – Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Cachoeira do Sul
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Cachoeira do Sul
ROTARACT CLUB de Cachoeira do Sul UNIVERSIDADE
ROTARY CLUB de Cachoeira do Sul
ROTARY CLUB de Cachoeira do Sul ARROZAIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROTARY CLUB de Cachoeira do Sul INTEGRAÇÃO
ROTARY CLUB de Cachoeira do Sul PRINCESA DO JACUÍ
ROTARY CLUB de Cachoeira do Sul ZONA ALTA
SICREDI Centro Leste RS
SIMCASUL – Sindicato dos Servidores Municipais de Cachoeira do
Sul
SIMCO – Sindicato das Indústrias de Construção Civil
Sindicato da Saúde
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Cachoeira do Sul
Sindicato dos Empregados na Construção
Sindicato dos Empregados no Comércio de Cachoeira do Sul
Sindicato dos Professores Municipais
Sindicato dos Trabalhadores da Industria de Alimentação de
Cachoeira do Sul
Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Cachoeira
do Sul
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul
Sindicato Rural de Cachoeira do Sul
SINDILOJAS – Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeira do Sul
SINMETEL – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Cachoeira do Sul
UCAB – União Cachoeirense de Associação de Bairros
UCR – União Central de Rizicultores
UNIMED Centro/RS

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016
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Método
Coleta de dados
– Entrevista semiestruturada
1.

Qual o perfil de competências ideal para o ocupante do cargo público de
prefeito na percepção das instituições representativas do município de
Cachoeira do Sul/RS?

2.

Quais as competências necessárias em relação aos conhecimentos
necessários ao gestor público? É o “saber”

3.

Quais as competências necessárias em relação às habilidades necessárias
ao gestor público? É o “saber fazer”

4.

Quais as competências necessárias em relação às atitudes necessárias ao
gestor público? É o “ser”

5.

Qual o número de associados a instituição/associação que você representa
possui?
Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016

Método
Análise dos dados
– Técnica de
análise de
conteúdo
(BARDIN, 1993)

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016
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Método
Equipe Técnica
Coordenação
Prof. Me. Rogério Vilnei Brandt – ULBRA Cachoeira do Sul
Prof. Me. Orlando Ferreira da Silveira – ULBRA Cachoeira do Sul
Profª. Me. Adriana Porto – ULBRA Cachoeira do Sul
Graduandos - ULBRA Cachoeira do Sul
• Giovana Flores Folgearini
• Liéli de Lara Teixeira
• Maiquieli Juliane da Silveira
• Mauricio Meinhardt Peixoto
• Milena Gehrke Trindade
• Robison Souza de Lima
• Valquíria da Gama Silveira

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016

“A boa gestão pública é certamente algo que
se aprende e não algo que se improvisa”
(Nathalie Loiseau, Diretora da ENA-Escola
Nacional de Administração da França,
MASTER, 2016, p. 15).

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016
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Resultados
Caracterização das entidades pesquisadas
Tabela 01: Número de Entidades respondentes
Gênero

Qtde.

%

Respondentes

35

85,37%

Não respondentes

06

14,63%

Sem resposta

0

0%

TOTAL

41

100,00%

Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016

Resultados
Caracterização das entidades pesquisadas
Tabela 02: Representatividade e abrangência da amostra
pesquisada
Público
Gênero
Qtde.
Representado
Entidades Representativas
35
69.774
respondentes
TOTAL

35

69.774

Fonte: Pesquisa Perfil do Gestor Público 2016

Nota: Segundo o Cartório Eleitoral de Cachoeira do Sul o Munícipio possui cerca 69.189
eleitores, desta forma salienta-se que o número de representados da pesquisa não há
relação com o número de eleitores do Município, pois pode ser que algum(uns) destes
representados façam parte de mais de uma das entidades representativas pesquisadas.
Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016
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Resultados
Identificação e descrição do perfil do gestor público
A) Pré-análise
-

Leitura integral das respostas
Preparação das planilhas
Identificação dos critérios para análise

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016

Resultados
Identificação e descrição do perfil do gestor público
B) Exploração do material
- Codificação
Instituição Variável Código
Temas
I1
QG
1
Ser administrador

Código da
Instituição
(IT)

Código da
questão

Código
dos temas

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016
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Resultados
Identificação e descrição do perfil do gestor público
B) Exploração do material
- Compreensão do texto (extração temática)
Tabela 03: Temas extraídos das respostas à questão geral (QG) “Qual o perfil de
competências ideal para o ocupante do cargo público de prefeito na percepção das
instituições representativas do município de Cachoeira do Sul/RS?”
Instituição
I1

Variável
QG

Código

Temas

I2
I2

QG
QG

1 Ser gestor
2 Ação técnica

I3
I3

QG
QG

1 Competências nas áreas administrativa
2 Noção da parte jurídica

1 Ser administrador

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016

Resultados
Identificação e descrição do perfil do gestor público
C) Tratamento e interpretação dos dados
Tabela 04: Temas extraídos das respostas à questão conhecimento (C) “Quais as competências necessárias
em relação aos conhecimentos necessários ao gestor público? – é o saber”
Instituição
IT10

Variável
C

Código
1
2

IT31

C

1

IT35

C

1

Temas

Competência

Conhecimentos de todas as secretarias dos
municípios
Conhecer de forma aprofunda todas as políticas de
todas as áreas
Conhecimentos técnicos básicos do funcionamento
da máquina pública
Conhecimentos técnicos:a) domina as premissas
estratégicas das empresas públicas municipais e
avalia a sua execução; b) conhece o funcionamento
da “empresa prefeitura”, e é capaz de entender e
direcionar os assuntos relativos a esta; c) valoriza e
utiliza, de maneira eficaz, as funções de apoio,
compondo um staff de pessoas capazes a cumprir
com os objetivos necessários ao desenvolvimento
do município.

Conhecimento
da estrutura
administrativa
pública

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016
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Conhecimentos
necessários ao Gestor Público

Frequência de respostas

Conhecimento em
gestão; 56%

Conhecimento da
estrutura
administrativa
pública; 7%
Conhecimento em
Formação
Direito/legislação;
superior; 9%
Conhecimentos
7%
gerais; 6%

Conhecimento do
município e
munícipes; 15%

Conhecimentos

Conhecimentos necessários ao Gestor Público
Mapa de palavras
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Frequência de respostas

Saber planejar,
executar,
controlar e agir
(ciclo de gestão);
18,11%

Habilidades
necessárias ao Gestor Público
Saber gerir
pessoas e
equipes; 16,54%
Saber liderar/
influenciar;
14,96%
Ter a capacidade
Dominar o
de promover o
processo de
crescimento e
comunicação/
desenvolvimento
diálogo; 7,09%
do município e
Saber decidir/ das pessoas;
escolher; 4,72%
4,72%

Habilidades

Habilidades necessárias ao Gestor Público
Mapa de palavras
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Frequência de respostas

Ser ético/
honesto/
idôneo/confiável;
27,01%

Atitudes
necessárias ao Gestor Público

Ser sensível na
percepção das
necessidades
e
Ser
demandas;
Ser transparente;
comprometido;
7,30%
6,57%
8,03%
Ser competente;
Ser pró-ativo;
4,38%
3,65%

Atitudes

Atitudes necessárias ao Gestor Público
Mapa de palavras
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Resultados

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016

“Os grandes desafios do gestor público são
estabelecer as estratégias de desenvolvimento
sustentável, implantando ações de médio e longo
prazos, numa abordagem de políticas públicas
integradas” (Erlo Endruweit, DEULA-Brasil
/Alemanha, MASTER, 2016, p. 16).

Pesquisa do Perfil do Gestor Público 2016
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Perfil do Gestor Público
Pesquisa de Opinião 2016

Obrigado pela atenção!
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