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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo identificar o perfil dos consultores externos que 
atuam sistematicamente na Unidade de NegOcio Orientacao ao Credit° do 
SEBRAE/RS, e compara-lo corn o perfil desejado pela mesma Unidade. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva que visa identificar quais sao as 
caracteristicas essenciais e os requisitos necessarios do consultor externo da 
Unidade de Negocio Orientacao ao Credit°, acerca dessas atividades prestadas pelo 
SEBRAE/RS. Os dados foram coletados atraves dos questionarios aplicativos do 
software Banco de Talentos, utilizado pelo SEBRAE/RS, entrevistas individuais e 
fontes documentais. 

Os resultados da pesquisa indicam pouca identificacao entre o perfil praticado e 
o perfil desejado do consultor externo da Unidade de Negocio Orientacao ao Credit° 
do SEBRAE/RS. Do modo como se apresenta, o perfil praticado desses consultores 
este longe de garantir que os servicos prestados em orientacao ao credit° pelo 
SEBRAE/RS estejam adequados as necessidades e satisfacao dos seus clientes. 



ABSTRACT 

This study has the purpose of identifying the profile of the external consultants 
that work systematically at the SEBRAE/RS Credit Advising Business Unit and 
compare it to this Unit's aimed profile. 

This is a descriptive research that aims at identifying the essential characteristics 
and the necessary requirements of the Credit Advising Business Unit external 
consultant, according to the description of these activities rendered by SEBRAE/RS. 
All the data were collected through application questionnaires from the Talents 
Databank software used by SEBRAE/RS, individual interviews and documental 
sources. 

The research results indicate little identification between the practiced and the 
aimed profile of the SEBRAE/RS Credit Advising Business Unit external consultant. 
As it is actually presented, the profile practiced by these consultants is far from 
assuring that the services rendered on credit advising by SEBRAE/RS are adequate 
to their customers' needs and satisfaction. 



INTRODUcA0 

Diante de urn ambiente extremamente competitivo e instavel em que os avancos 

tecnologicos tornam cada vez mais dificil a diferenciagao de servicos prestados, as 

empresas necessitam buscar o aperfeicoamento permanente, a adocao de "novos" 

modelos de gestao e o constante desenvolvimento dos servicos terceirizados. 

No que diz respeito aos servicos terceirizados, constata-se como pratica 

habitual, ja ha muitos anos, tanto em empresas do primeiro mundo quanto no Brasil, 

a contratacao de empresas de consultoria especializadas em atividades especificas 

que nao cabem ser desenvolvidas no ambiente interno das organizacoes. Os 

motivos para tal procedimento sao diversos, e variam de empresa para empresa seja 

por questoes de ordem estratagica, por necessidade de maior agilidade na propria 

operacao, por otimizacao de recursos financeiros, entre outros. 

Empresas cuja operacao depende da prestacao de servicos terceirizados, de 

modo geral, identificam a necessidade em readequar os seus fornecedores de 

servicos para que cada vez mais tornem-se eficazes. 

Opera nesse segmento uma entidade privada de ambito nacional, o Servico de 

Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS. 0 

SEBRAE/RS desenvolve suas acoes atraves de Consultores Externos. Sendo assim, 

e espelhando-se em literatura pertinente, essa pesquisa pretendeu estimular, 

portanto, uma reflexao sobre a estrategia utilizada pelo SEBRAE/RS quanto a 

gestao dos servicos que terceiriza. 
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Os produtos e servigos do SEBRAE/RS sao disponibilizados as micro e 

pequenas empresas (industriais, de servigos, comerciais e agricolas) por intermedio 

de nove Unidades de NegOcios que sac): Orientagao ao Credit°, Capacitagao 

Empresarial, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Setorial, Atendimento ao 

Cliente, Tecnologia, Universidade Sebrae de Neg6cios, Mercado e Neg6cios 

Internacionais. 

A presente pesquisa, voltada a prestagao de servigos oferecida pelo 

SEBRAE/RS a seus clientes, concentrou-se, especificamente, no que diz respeito 

aos servigos da Unidade de Orientagao ao Credit° que sac) realizados atraves dos 

Consultores Externos. 0 estresse causado pela necessidade de se atingir um 

determinado desempenho nesse tipo de prestagao de servigos é tido como muito 

elevado. 0 cliente-empresario guarda grande expectativa quanto ao parecer positivo 

ou negativo do credito solicitado. A pressao constante de servir muitos clientes em 

pouco tempo, lidar corn demandas conflitantes, corn clientes considerados 

problematicos, evidenciou a necessidade de identificar-se urn perfil desejavel para 

os Consultores Externos dessa Unidade de NegOcio. 

A pratica adotada no atendimento as demandas de servigos nessa Unidade de 

NegOcio indica que, atualmente, ja existe urn perfil praticado quando da contratagao 

dos Consultores Externos, uma vez que as demandas sao dirigidas a urn nOmero 

limitado de consultores dentre os cadastrados. Os argumentos a respeito dessa 

pratica repousam na justificativa de que ha uma menor incidencia de situagoes-

problema quando os servigos sao designados por Consultores Externos que sao 

veteranos no cadastro da empresa. Diante desse fato, identificou-se que a Unidade 

de NegOcio Orientagao ao Credit° nao utiliza todos os Consultores Externos 

homologados em cadastro. A mesma questao, vista por outro enfoque, relata uma 

desigualdade quanto a oportunidade de atuagao quando ocorrem as demandas de 

trabalho. 

0 cadastramento dos Consultores Externos da Unidade de Orientagao ao 

Credito do SEBRAE/RS nao considerou um perfil especifico nessa area de atuagao. 

Diante desse fato, tomou-se como pertinente apresentar a seguinte questa° de 

pesquisa: "Qual o perfil desejado do Consultor Externo da Unidade de Negic;o 

L1FRGS 
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Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS, e due relacoes se estabelecem entre o 

perfil desejado e o perfil praticado?' 

A identificagao do perfil desejado dos Consultores Externos da Unidade de 

Orientacao ao Credit° do SEBRAE/RS e a verificagao de que relagoes se 

estabelecem corn o perfil praticado, desde a perspective da relevancia, contribui na 

determinagao de habilidades , conhecimentos e atitudes que se fazem necessaries. 

Neste sentido, os achados da presente pesquisa poderao vir a proporcionar, 

inclusive, a pratica de urn processo melhor fundamentado e mais abrangente ern 

termos de aproveitamento de cadastro, contribuindo, quica, futuramente, para urn 

desenvolvimento de programas de qualificacao desses profissionais em outras 

Unidades de Negocios. Poderao, inclusive identificar proposigoes para uma 

sistematica mais eqUitative na designagao dos trabalhos terceirizados, ou mais 

satisfatoria quanto a qualidade da prestagao desses servicos no SEBRAE/RS. 

Este estudo apresenta a seguinte estrutura: caracterizacao da organizacao e seu 

ambiente; objetivos da pesquisa; revisao da literature; procedimentos metodologicos; 

resultados da pesquisa e consideragOes finais. 



1 CARACTERIZA00 DA ORGANIZA00 E SEU AMBIENTE 

Como vem-se alertando, a presente pesquisa identificou fatores para a 

construgao de urn perfil desejado de Consultor Externo na Unidade de Orientagao ao 

Credit° do SEBRAE/RS, verificando que relagoes se estabelecem corn o perfil 

praticado. 

A entidade escolhida como fonte de pesquisa deste trabalho é o SEBRAE, que 

tern por caracteristica estimular e promover o desenvolvimento e abertura de micro e 

pequenas empresas no Brasil. As micro e pequenas empresas representam a 

verdadeira forga social da economia brasileira e mundial, em fungao de seu numero, 

abrangencia, capacidade de adaptagao aos novos desafios tanto na ordem 

economica quanto na ordem mercadologica (SEBRAE/NA, Coletanea Estatistica da 

Micro e Pequena Empresa,1998). 

No Brasil, segundo dados do SEBRAE Nacional, as micro e pequenas empresas 

formam urn universo de mais de 4 milhoes de estabelecimentos industriais, 

comerciais e de servigos. Na fase atual do desenvolvimento do nosso Pais, a 

empresa de pequeno porte exerce papel fundamental, pois dispoe dos pre-requisitos 

necessarios a melhor distribuigao da renda nacional e atenuagao do desemprego. 

Ainda no Brasil, segundo dados do Departamento Nacional de Registro de 

Comercio - DNRC, das quase 755 mil empresas constituidas em 1998, mais de 60% 

delas eram microempresas. Tais numeros recentes parecem demonstrar que nao 

deve ter sofrido grandes alteragOes o levantamento do IBGE — Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatistica, realizado em 1997, dando conta de que as empresas de 

micro e pequeno porte sao 98% dos estabelecimentos produtivos (industrials, 

comerciais e de servigos) e geram cerca de 20% do Produto Interno Bruto e 

respondem por 60% da oferta de emprego. Afirma, ainda, o levantamento do IBGE, 

que de cada dez empregos gerados na economia, seis sao de responsabilidade das 

empresas de pequeno porte. Fortalecer esse universo economic°, no momento onde 

o desafio major que a economia enfrenta é a geragao de empregos, deve ser uma 

prioridade nacional (Direcionamento Estrategico do SEBRAE, 1999-2000). 

O SEBRAE é uma entidade civil sem fins lucrativos, composta de representantes 

da Iniciativa Privada e tambem do governo, parceria que visa estimular e promover 

as empresas de pequeno porte de forma compativel com as Politicas nacionais de 

desenvolvimento. 

Desde 1972, o SEBRAE atua como promotor do desenvolvimento das micro e 

pequenas empresas. Ate 1989 a razao social era Centro Brasileiro de Apoio a 

Pequena e Media Empresa (CEBRAE), mantido pelo Ministerio da Inclustria e 

Comercio e representado, nos Estados, pelos CEAGs — Centro de Apoio a Pequena 

e Media Empresa do Rio Grande do Sul. Tinha como metas promover a capacitagao 

gerencial e garantir credit() aos empreendedores de todo o pals. 

Em 1990, foi sancionada a Lei 2.318 que criava o novo SEBRAE, desvinculado 

do Ministerio da Inclustria e do Comercio e transformado em servigo social 

autOnomo. 0 Centro de Apoio a Pequena e Media Empresa do Rio Grande do Sul — 

CEAG/RS passou a denominar-se Servigo de Apoio as Micro e Pequenas Empresas 

do Rio Grande do Sul, SEBRAE/RS, integrante e vinculado ao Sistema SEBRAE. 

O Sistema SEBRAE é composto por 27 unidades regionais e pelo SEBRAE 

Nacional e tern como missao "Trabalhar de forma estrategica, inovadora e 

pragmatica para fazer com que o universo dos pequenos negocios no Brasil tenha 

as melhores condigOes possiveis para uma evolugao sustentavel, contribuindo para 

o desenvolvimento do pals como um todo" (Direcionamento Estrategico do SEBRAE, 

1999-2000). Em todas as 27 unidades regionais, é caracteristica da empresa ser 

administrada por um colegiado que tern a troca no comando com uma periodicidade 

de dois anos. 
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0 SEBRAE/RS tem como politica de atuagao a ampliagao de suas agoes atraves 

da Parceria e Terceirizagao, utilizagao de tecnologias de comunicagao em massa 

visando a massificagao da informagao para facilitar e agilizar o acesso das micro e 

pequenas empresas a informagao, o compromisso corn a satisfacao do cliente 

procurando identificar e atender suas expectativas atraves de ferramentas de gestao 

para a qualidade, estimular a geragao de receitas proprias buscando a auto-

sustentagao e independencia financeira e a valorizacao profissional, como forma de 

reconhecimento e de satisfagao, e esta vinculado aos resultados demonstrados no 

trabalho, ao desenvolvimento pessoal e as necessidades da organizagao. 

No intuito de fazer cumprir sua missao, 0 SEBRAE/RS procurou focar suas 

atividades naquelas que fossem agregadoras de valor, ou seja, nas atividades mais 

intensivas em inteligencia. A concepgao de produtos e o sistema de gerenciamento 

foram considerados estrategicos e possibilitaram o exercicio do comando do 

processo de agregagao de valor na cadeia de fornecimento de produtos e servigos, 

sendo que as atividades relacionadas a entrega dos servigos propriamente ditos 

foram canalizadas para terceiros (Consultores Externos). 

Considerando que a estrategia é a gestao do processo de aumentar 

conhecimento, identifica-se a necessidade da empresa desenvolver uma politica de 

gestao especifica para esse fim, que possa criar, de forma padronizada, novas 

oportunidades de transferencia e compartilhamento de conhecimento. Assim, a 

formulagao de uma politica para gestao de terceiros deveria contar nao apenas corn 

a participagao dos funcionarios que gerenciam o fornecimentos dos servigos da 

empresa, mas tambAm corn a participagao dos Consultores Externos, que agregam 

conhecimento e experiencia entre o ambiente do SEBRAE/RS e o ambiente externo. 

Dessa forma, os desafios crescentes de competitividade tendem a exigir o 

alinhamento definitivo das politicas de gestao de recursos humanos as estrategias 

empresariais, incorporando a pratica organizacional o conceito de competencia, 

como base do modelo para se gerenciarem pessoas. 

Tratar a questa° do perfil de Consultores que compoem forgas-tarefa é uma 

atividade "sui generis" para qualquer organizagao. Ern se tratando de uma 

organizagao prestadora de servigos a questao fica mais evidenciada. A formagao de 
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times que "gravitam a orbita" organizacional sem ter urn vinculo formal de trabalho, 

sem carteira assinada, sem uma hierarquia pre-determinada do ponto de vista 

formal, passa a ser uma questa° a ser tratada de modo mais estrategico. 

A organizagao foco desta pesquisa é o SEBRAE/RS, e sua Unidade de Negocio 

denominada "Orientacao ao Credito" fat a escolhida por evidenciaram-se situacaes 

que pudessem dar contornos de nosso objetivo, servindo como ponto de partida 

para o desenvolvimento desta pesquisa. 

O SEBRAE/RS, pelas caracteristicas de prestagao de servigos que oferece, 

desenvolve suas aches disponibilizando as micro e pequenos empresas produtos e 

servigos atraves de Consultores Externos. Os produtos e servigos atendem 

demandas em diversas areas e sao traduzidos em \ferias atividades como 

treinamento dirigido, atraves de cursos e palestras; prestagao de consultoria e 

assessoria especializada; organizagao de missoes comerciais; participagao em 

feiras e exposighes; edigao de publicagoes tecnicas, difusao de mercados e de 

oportunidades de novos negocios; identificagao de novas oportunidades de negocio 

para fortalecimento e estimulo a criagao de cadeias produtivas; defesa do acesso ao 

credit() pelas empresas de micro e pequeno porte; elaboragao de projetos de 

viabilidade economica para empresas de micro e pequeno porte; desenvolvimento 

de estudos e pesquisas sobre a realidade dos pequenos negocios. 

Os Consultores Externos constituem a forga de trabalho do SEBRAE/RS na 

forma de servigos terceirizados. 0 use da terceirizagao desses servigos em 

consultoria esta fundamentado no Regulamento de Licitaches do Sistema 

SEBRAE/RS (resolucao CDN n°39, de 27/08/98, DOU de 16/09/98 e Lei Federal 

8.666/93 de 21/06/93), atraves de edital de cadastramento public() na modalidade 

concorrencia, do tip() "Melhor Tecnica", com a finalidade de credenciar pessoas 

juridicas para a prestagao de servigos tecnicos por profissionais especializados com 

perfil de Consultor e Instrutor de cursos tear - loos, que submeteram-se a etapas de 

selegao/avaliagao. 

As atividades desenvolvidas pelos Consultores Externos estendem-se ao 

repasse de metodologias de treinamento proprias do SEBRAE/RS; a prestagao de 

consultoria especializada em diversas areas junto ao cliente; e a prestagao de 
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assessoria especializada externa (clientes) ou interna (SEBRAE/RS) para 

elaboragao eiou desenvolvimento de projetos ou programas tecnicos, organizagao 

de eventos: e na elaboragao ou revisao de publicagoes tecnicas. 

No ultimo edital de cadastramento dos Consultores Externos do SEBRAE/RS, 

Edital de Licitagao — Concorrencia PUblica no 03/SEBRAE/RS/99, realizado no ano 

de 1999, a pratica de escolha e avaliagao adotada para a homologagao dos 

Consultores por Unidades de Neg6cios consistiu dugs fases: 

a) selegao cadastral; e 

b) avaliagao psicologica. 

Na selegao cadastral, os requisitos de perfil por areas de interesses referem 

formagao e experiencia em atividades especificas do Consultor, acerca da descrigao 

dos produtos e servigos por Unidade de Negocio, com base mais direcionada a 

descrigao de um perfil generic° na area de conhecimento tecnico. 

Na fase psicologica, as avaliagoes basearam-se na descrigao de urn perfil unico 

para Consultor Externo do SEBRAE/RS. Esse perfil restringiu-se a caracteristicas de 

postura profissional, alem de requisitos de conduta e etica estabelecidos no "Codigo 

de Etica dos Consultores do SEBRAE/RS", de 01 de julho de 1998. 

Diferentemente de outros estados, o SEBRAE/RS evidenciou, nessa selegao 

cadastral, urn numero bastante elevado de profissionais liberais que se oferecem 

para a prestagao de servigos ern consultoria. Especificamente na Unidade de 

Orientagao ao Credit°, 119 profissionais foram cadastrados e apenas 36 

profissionais sao atuantes. Conforme ja descrito anteriormente, a justificative que se 

apresenta é a de que ha menor ocorrencia de situagoes-problema quando os 

servigos sao designados por profissionais veteranos no cadastro. Sob esse 

argumento, levanta-se a questa° investigada de que, provavelmente, a descrigao de 

urn perfil unico para Unidades de NegOcios corn atividades bastante distintas nao 

seja suficiente. Estamos diante de uma situagao ern que a oferta de mao-de-obra é 

maior do que a demanda de servigos a serem prestados, o que estaria ocasionando 

maior exigencia na escolha do profissional mais adequado a designagao dos 

servigos demandados. 
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A necessidade de informagoes atualizadas, de conhecimentos tecnicos 

especificos e a disponibilidade para o atendimento adequado e agil as diversas 

demandas, faz corn que a Instituigao SEBRAE/RS necessite ter urn cadastro de 

consultores externos adequado aos perfis especificos das suas Unidades de 

Negocios. Contudo, ate o momento, a Empresa nao desenvolveu uma sisternatica 

de perfil especifico dos Consultores por Unidades de NegOcios. Como 

conseqUencia, identificamos que nem todos clientes que procuram o SEBRAE/RS 

ficam satisfeitos corn a prestagao de servigos oferecida pelos Consultores Externos. 

Segundo Pesquisa de Avaliagao do Cliente Externo — 2000, os itens de 

insatisfagao que mais apareceram foram os relacionados aos Consultores Externos, 

onde os dados evidenciam a falta de qualificagao na prestagao do servigo. Essa falta 

de qualificagao é expressa de varias formas: atrasos e demora nos prazos; pouca 

informagao corn prejuizo do servigo contratado; desatualizagao nas informagoes 

relevantes ao servigo prestado; burocracia na liberagao de emprestimos; falta de 

objetividade no repasse de metodologias; entre outras. 

Sabidamente, urn profissional que atua ern nome de uma organizagao, estara 

agindo ern nome dessa, logo, quando ocorrem situagoes-problema emanadas da ma 

condugao de tarefas, posturas ou certos procedimentos insatisfatOrios, nao sera 

imputada culpa para a pessoa fisica que agiu inadequadamente, mas para a pessoa 

ffsica que agiu inadequadamente ern nome da organizagao. Portanto, as 

organizagoes podem sofrer penalidades ou julgamentos por agoes improprias 

realizadas por seus prepostos, quando estes nao estao adequadamente treinados 

ou qualificados para o fim proposto. No caso do SEBRAE/RS, a identificagao das 

habilidades e/ou metodologias a serem treinadas nos Consultores Externos 

comp6em urn conjunto de peculiaridades pertinentes a Unidade de Negocio. 

Diante dessa situagao relatada, nem todos os Consultores Externos, que obtem 

seus cadastros homologados, sao chamados ou recebem a mesma oportunidade 

para a prestagao de servigos no SEBRAE/RS quando ocorrem as demandas. Esse 

fato aponta para a seguinte pratica de avaliagao, por parte das Unidades 

contratantes: é mais seguro contratar Consultores cujo perfil (intelectual, operacional 

e emocional) esteja mais proximo de urn resultado previsivel, por ja haverem 
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prestado servicos anteriores corn bons resultados, do que valerem-se dos resultados 

da selecao cadastral e/ou da avaliacao psicologica. 

0 historic° da organizacao indica que existe urn perfil praticado e, em vista disso. 

presume-se que nem todos os Consultores do SEBRAE/RS estao adequadamente 

treinados ou qualificados nas metodologias das Unidades onde estao homologados. 

A descricao de perils exprimem conhecimentos especificos, experiencia necessaria 

e atitude esperada para que urn individuo exerca satisfatoriamente determinadas 

atividades que estarao sob sua responsabilidade. 

E exatamente nesse ponto que se focou a direcao da pesquisa. A Unidade de 

Orientacao ao Credit° nao utiliza a selecao cadastral e/ou avaliacao psicologica por 

nao haver a explicitacao de urn perfil desejado. Porem, utiliza um pequeno grupo de 

Consultores que possuem urn perfil mais previsivel, que se denominou de perfil 

praticado. Pensa-se que em havendo urn perfil desejado estabelecido para a 

Unidade de Orientacao ao Credit°, torna-se possivel desenvolver programas de 

qualificacao pertinentes para estes consultores. 



2 OBJETIVOS 

2 1 OBJETIVO GERAL 

Identificar o perfil dos Consultores Externos que atuam sistematicamente na 

Unidade de Negocio Orientagao ao Credito do SEBRAE/RS, e compara-lo corn o 

perfil desejado pela mesma Unidade. 

2.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

a) Identificar o perfil praticado do Consultor Externo da Unidade de Negocio 

Orientagao ao Credito do SEBRAE/RS; 

b) Identificar o perfil desejado do Consultor Externo da Unidade de Negocio 

Orientagao ao Credito do SEBRAE/RS; 

c) Comparar o perfil praticado e o perfil desejado do Consultor Externo da 

Unidade de Negocio Orientagao ao Credit() do SEBRAE/RS. 



3 REVISAO DA LITERATURA 

A revisao da literatura em que se buscou suporte conceitual a problematica desta 

pesquisa esta orientada em dois eixos. 0 primeiro buscou identificar os conceitos e 

as caracteristicas basicas da consultoria empresarial. A partir da identificacao dos 

conceitos e das caracteristicas basicas da consultoria empresarial sao identificadas 

as caracteristicas essenciais e requisitos necessarios do consultor para a prestacao 

do servico de consultoria em organizacoes. 0 segundo eixo adota o enfoque teorico 

da estrategia de gestao de pessoas no segmento prestacao de servicos. 

3.1 CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERFIL DE CONSULTOR 

0 aumento da competitividade no mundo dos negocios, o crescenie 

desenvolvimento da consciencia de cidadania na sociedade, as mudancas de 

paradigmas nas estrategias das empresas e na gestao de pessoas, as mudancas 

rapidas dos conhecimentos e tecnologias aumentam a demanda por servicos de 

consultoria. As empresas encontram cada vez mais dificuldade em enfrentar as 

complexidades modernas sem o auxilio de diferentes especialistas — consultores. 

Sao poucos os livros que abordam o assunto consultoria no Brasil, e, em numero 

reduzido os especificos sobre o tema. Tambem sao poucas as instituicoes de ensino 

que possuem na sua grade curricular a disciplina Consultoria (MOCSANYI,1997). 

Segundo Fitzgerald (1987), a Consultoria Empresarial nao possui uma teoria 

central, inexistindo formulacOes gerais para a sistematizacao de sua pratica. Ha, 
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ainda, pouca pesquisa sobre a pratica da consultoria, sendo que a investigacao 

sobre o assunto aborda variados conceitos e modelos de consultorias segundo a 

visa° e experiencia de diversos autores. De modo geral, Consultoria Empresarial 

pode ser definida como uma atividade que tem por objetivo basic° atender ou 

responder as necessidades das empresas ou pessoas fisicas, quando assim 

solicitada por meio de aconselhamento ou proposicao. 

A Consultoria Empresarial é exercida com major ou menor intensidade a medida 

em que a economia passa a assumir major grau de desenvolvimento, refletindo no 

ambjente competitive em que as empresas operam. E nesse ambjente de 

competitividade da economia que a Consultoria Empresarial recebe major atencao, 

prestando servicos diversos com grande abrangencia em todos os setores 

economicos — industria, comercio e servicos. 

De acordo com Holtz (1997), "a consultorja em sj nao é um empreendimento 

regulamentado". E, portant°, segundo o mesmo autor, mesmo que a consultoria nao 

seja uma profissao licenciada ou controlada, os consultores podem ser especialistas 

em uma profissao licenciada e controlada. 

Segundo Mocsanyi (1997), como nao existe um Conselho Regional ou Federal 

de Consultores para reger a etica na pratica de consultorja, a questa() se da muito 

mais pela observancia de preceitos morajs, de regras praticas de conduta 

profissional e pessoal, ou simplesmente, do use do bom senso. 

Conforme Bastos (1999), em consultorja algumas funcoes tem um espaco mujto 

pequeno para a criatjvjdade, mas quando olhadas com o processo e sistema em que 

estao inseridas, surpreendem quanto as oportunidades que podem oferecer. 

0 concejto de consultorja, conforme Gjanesj (1996), consjste num processo de 

interacao entre dois profissionais — o consultor é o especialista, e o consultando que 

soljcita auxilio do consultor para um problema de trabalho, com o qual ele tem 

djfjculdade e que pertence a outra area de competencia especializada. 

Consultoria Empresarial, na definicao de Oliveira (1996), e um processo 

interativo onde um agente de mudancas, extern° a empresa, assume a 
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responsabilidade de auxiliar nas tomadas de deciseies, nao tendo o controle direto 

da situagao. 

Conforme Bastos (1999), um dos fatores importantes para ser consultor é ter o 

equilibrio entre o racional e o emocional. Afirma ainda a autora, que é preciso ter urn 

minimo de conhecimento e a medida certa da auto-estima, o que permitira uma 

major flexibilidade para auxiliar na busca de solugeies. 

Holtz (1997), afirma que a maioria das atribuigoes de consultoria nao exige nada 

alem do que a resolugao de problemas rotineiros. Segundo o mesmo autor, os 

servigos requeridos resumem-se na provisao de habilidades e conhecimentos 

adequados para planejar urn sistema, desenvolver urn estudo, elaborar urn projeto, 

determinar uma necessidade ou avaliar dados. 

Conforme Block (2001), usar dados validos é a forma que o consultor tern de 

eliminar confusao, incerteza e ineficiencia na solugao de problemas. 

Conscientemente ou nao, os consultores atuam como modelos de solugao de 

problemas. Porem, a forma como ira atuar é mais eficaz que suas palavras. 

Segundo Mocsanyi (1997), o consultor trata corn pessoas e negocia situagOes 

sem ter o poder nas moos. Portanto, precisa ter habilidade para observar, deduzir e 

chegar a conclusoes baseadas ern fatos e dados, sabendo extrair da infinidade de 

informagoes recebidas apenas aquelas que irao agregar ao trabalho. 

De acordo corn Bastos (1999), é necessario que o consultor avalie, corn a menor 

possibilidade de erro, o prazo das agOes sob sua responsabilidade, informando a 

dimensao desse prazo ao cliente. "0 tempo do fazer tern dimensao diferente do 

tempo da intengao de fazer". 

No que diz respeito ao SEBRAE/RS, a consultoria tern o proposito de formar ou 

fortalecer o desenvolvimento organizacional, ou prescrever medidas preventives, 

envolvendo urn processo de solugao de problemas que tern o objetivo de consolidar 

a efetividade do empresario. 

Segundo a analise que fazem os autores citados, identifica-se que as 

caracteristicas basicas da consultoria estao mais para a abordagem das habilidades 
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essenciais dos seus agentes - consultores - do que para as caracteristicas 

especificas dessa prestagao de servicos. 

A base das habilidades de consultoria parte da necessidade de algum tipo de 

especializacao, que denomina como "habilidades tecnicas". Tambern salienta que 

para uma consultoria ser eficaz é necessario que o consultor tambem possua 

habilidades interpessoais (BLOCK, 2001). A pratica da consultoria requer a 

aplicacao das seguintes habilidades: ouvir; analisar e definir problemas; solucionar 

problemas; fazer; falar em pUblico; e escrever. Para o mesmo autor, dentre estas 

habilidades citadas, ser um bom ouvinte é uma habilidade fundamental (HOLTZ, 

1997). 

De acordo com Bastos (1999), existe um vinculo indissociavel entre consultoria e 

as caracteristicas pessoais do consultor; onde, atingir os objetivos da consultoria nao 

depende apenas do conhecimento tecnico, mas de uma postura isenta de 

preconceitos e humilde diante da realidade humana e organizacional. 

Ainda, conforme a autora, fatores como seriedade, clareza, rigor tecnico, relacao 

formal e "ancora no profissional" sao caracteristicas da consultoria que ajudam no 

estabelecimento de uma relacao de confianca entre o cliente e o consultor. 

Segundo Mocsanyi (1997), o bom consultor precisa ter alem das "habilidades 

tecnicas" (conhecimento), as seguintes "habilidades pessoais": saber ouvir, observar, 

investigar, coletar dados e informacoes, capacidade de analise e sintese, dar apoio, 

discordar sem romper relacoes, comunicar-se bem e possuir bom humor. 

Segundo indicam varios autores, ser bom ouvinte e estar atento para 

compreender as necessidades do empresario é fator fundamental no consultor para 

facilitar o processo de ajuda mutua que se estabelece no servico de consultoria. 

Ouvir, é, portanto, acao indispensavel no processo de consultoria. 0 tipo de relacao 

que a consultoria tem corn a organizacao, com prazo para terminar e com o objetivo 

explicito de orientacao e apoio, cria condicties favoraveis para a troca de ideias 

entre consultor e consultando, no que ajuda a diminuir a pressao da tomada de 

decisao. 
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Para o SEBRAE/RS, prestar consultoria recomenda que o consultor estabelega 

uma relagao de confiabilidade corn o empresario-cliente onde o primeiro assume o 

compromisso de repassar conhecimentos e informagoes necessanas a continuidade 

do funcionamento dos servigos implantados, estimulando a autonomia e 

independencia do cliente. 

No SEBRAE/RS, consultor é o profissional que atua em consultoria ou em 

programas de treinamento direcionados a atender a micro e pequena empresa Para 

esse objetivo, é necessario que o consultor possua conhecimentos e habilidades na 

sua area de especialidade, orientando o seu trabalho de acordo com as 

metodologias que the sao repassadas pela instituigao. Tanto em Consultoria quanto 

em Instrutoria, espera-se que os consultores atuem como agentes facilitadores dos 

processos de mudanga organizacional para major consolidagao e competitividade da 

empresa-cliente. 

De acordo corn Green (1999), a competitividade comega nos negoicios, 

passando pelo desenvolvimento das tecnologias, ate chegar as profissties e ao 

emprego. Para se ter sucesso no ambiente de negocios é necessario qualificagbes 

empresariais amplas, porem profundas. 

Entre os profissionais liberais o ambiente competitivo tambern tem crescido 

bastante, considerando-se o desemprego e o crescente numero de graduados em 

varias especialidades. Nesse cenario, os profissionais liberais necessitam melhorar 

seus diferenciais competitivos, entre os quais se destacam suas competencias. A 

nogao de competencias aparece, assim, associada a ideias claras ou implicitas de 

saber fazer, saber aplicar, saber agir, saber resolver, ate porque o saber 

operacionalizado implica em resultados (Modelo de Concepgao de Estrategias do 

SEBRAE/RS — Uma analise da pratica atual e sugestoes de melhorias, 2001). 

Outro aspecto que esta determinando a necessidade de melhores condigbes de 

competencias por parte das empresas e, como conseqUencia, por parte dos 

profissionais liberais, sao as mudangas de comportamento das pessoas na 

sociedade que estimulam a exigencia por melhor qualidade de produtos e servigos. 

Diante dessa nova exigencia, as empresas que quiserem oferecer melhor qualidade 



25 

de produtos e servigos precisam desenvolver suas competencias tecnicas, 

operacionais, gerenciais e profissionais. 

conceito de competencia comega, entao, a ser aplicado a requisitos e atributos 

pessoais, assim como a diversos aspectos empresariais e organizacionais como 

estrategia, operagao, tecnologia, gestao e outros, passando-se a dar ma's 

importance as caracteristicas das pessoas que fazem bem o trabalho. 

Por volta dos anos 80, comegaram a ser definidas escalas de competencias 

baseadas no estudo de perfis em organizagoes de variados paises. Essas escalas 

incluiram indicadores de desempenho que extrapolavam o conhecimento da tarefa a 

ser realizada: eram necessarias habilidades e atitudes favoraveis. Sob essa otica, 

entende-se que o dominio de determinadas competencias fara corn que profissionais 

e organizagoes fagam a diferenga no mercado (GRAMIGNA 2002). 

No que se refere a identificagao de urn perfil profissional, principalmente quando 

se trata de uma selegao de pessoal, a necessidade é acertar a prescrigao do 

desempenho para evitar custos adicionais relacionados corn problemas de 

produtividade, relacionamentos, entre outros dissabores que ocorrem quando as 

pessoas sao designadas em trabalhos para os quais nao possuem os requisitos de 

qualificagoes, aptidoes e habilidades. 

E atraves de uma selegao de pessoal acurada que as empresas buscam nao 

apenas comparar as exigencias do cargo as caracteristicas do candidato. mas ainda 

identificar se este possui as caracteristicas que foram descritas e se adapta aos 

objetivos, valores e cultura da empresa (LIMA, 1995). 

Para obter urn maior numero de informagoes a respeito dos candidatos e tomar 

decisties mais acertadas, o selecionador pode fazer use de varios procedimentos, 

sendo as entrevistas de selegao e testes diversos de aferigao (testes psicologicos, 

de conhecimento, entre outros) os instrumentos mais utilizados. Atualmente, a 

entrevista constitui o principal instrumento de selegao, ficando os testes psicologicos 

e os demais considerados como complementares (MILKOVICH; BONDREAU, 2000). 

No que se refere ao desempenho das pessoas, um novo caminho se apresenta 

para as empresas: a definigao e informagao dos perfis de competencia exigidos para 
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as diversas unidades de negocio. Na descrigao de perfis, é importante entender que 

para cada grupo de fungoes, o nivel de exigencias relacionado as competencias é 

variado. Cada competencia deve ser desdobrada em: atitudes esperadas, 

habilidades exigidas, conhecimentos necessarios (GRAMIGNA, 2002). 

Para a identificagao do perfil desejado e do perfil praticado do consultor externo 

da Unidade de Negocio Orientagao ao Credito do SEBRAE/RS utilizou-se algumas 

definigoes atribuidas aos seguintes conceitos e classificagoes provenientes de 

autores como Gramigna (2002) e Resende (2000): 

1. Competencia: sera entendida como resultante da soma dos conhecimentos 

e comportamentos que algumas pessoas dominam meihor que outras, 

fazendo-as eficazes em uma determinada situagao. Os conhecimentos 

incluem formagao, treinamento e experiencia. Os Comportamentos englobam 

as habilidades, o interesse e a vontade (RESENDE, 2000). 

2. Competencias Essenciais: sao as competencias que ajudam no sucesso da 

empresa, tornando possivel urn diferencial de mercado (GRAMIGNA, 2002). 

3. Conhecimento: sera entendido como o conjunto de informagoes, ideias e 

nogoes de dominio das pessoas; acumulo de saber, aprendizado, experiencia 

(RESENDE, 2000). 

4. Habilidade: sera relacionada corn a maneira de executar tarefas, de agir, de 

pensar, de aplicar os conhecimentos. Podem ser classificadas ern tres areas: 

habilidades pessoais (exemplo: saber ouvir, ser flexivel, ser habil no trato 

corn as pessoas); habilidades de lideranga (exemplo: saber influenciar 

comportamentos, saber dar born exemplo); e habilidades tecnicas e 

operacionais (exemplo: habilidade de calculos, habilidade redacional) 

(RESENDE, 2000). 

5. Atitude: sera entendida como caracteristicas ou atributos fisicos, mentais ou 

intelectuais, de personalidade, temperamento ou carater (RESENDE, 2000). 

A atitude esta relacionada corn o querer ser e querer agir (GRAMIGNA, 

2002). 
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6. Desempenho: sera entendido como o resultado da aplicagao pratica do 

conhecimento, da aptidao, da habilidade, da capacidade e da motivagao. 

Deve ser considerado como "performance" de atuagao no trabalho e em 

outras atividades humanas (RESENDE, 2000). 

A partir das definigOes e conceitos classificados acima, analisando as indicagoes 

apresentadas pelos autores sobre os requisitos necessaries que um consultor deve 

possuir, observa-se que ha visoes diferenciadas sobre quais caracteristicas deve ter 

um consultor, uma vez que as realidades empresariais sacs distintas para uma 

profissao bastante emergente nos tempos atuais. Entretanto, tais indicagoes 

convergem ao sugerir que um consultor empresarial deve possuir os seguintes 

requisitos que sao essenciais: o conhecimento tecnico para a area ou atividade que 

ira atuar; habilidades pessoais (saber ouvir, fazer apresentagoes em publico, redigir, 

negociar, capacidade de empatia, persuasao, saber inspirar confianga, capacidade 

de discernimento, criatividade); e caracteristicas de conduta (cooperagao, lealdade). 

Com base na identificagao desses requisitos essenciais para ser um consultor 

empresarial e nas definigoes e conceitos classificados para delineamento de perfil, 

pretende-se identificar qual o perfil dos Consultores Externos que atuam 

sistematicamente na Unidade de Negocio Orientagao ao Credito (perfil praticado), e 

como se compara com o perfil desejado pela mesma Unidade. 

3.2 ESTRATEGIA DE GESTAO DE PESSOAS NO SEGMENTO SERVICOS 

De acordo com Friedman (2000), fornecer um otimo servigo requer colocar 

habilidades e conhecimentos a servigo dos clientes. Alem de possuirem requisitos 

de habilidades e conhecimentos, os prestadores de servigos devem possuir o desejo 

de utiliza-los em beneficio do cliente. 

A intangibilidade dos servigos torna dificil avaliar o resultado e a qualidade do 

servigo, tanto para os clientes quanto para a empresa prestadora dos servigos. Pela 

dificuldade de avaliar os resultados e pela impossibilidade de avaliar o servigo antes 

da contratagao, os clientes baseiam-se em referencias de terceiros ou na reputagao 

da empresa que presta o servigo. 
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Nas empresas de servigo. a gest5o de pessoas é frequentemente o elemento 

determinante da eficacia da organizagao. De urn lado o contato direto entre o cliente 

e o prestador de servigos permite major flexibilidade para o atendimento das 

expectativas de clientes especificos: de outro, torna dificil o monitoramento dos 

resultados de cada prestador de servigos, exceto atraves da reclamagao dos 

clientes. 0 prestador de servigos necessita muitas vezes adequar a prestagao do 

seu servigo as necessidades especificas de cada cliente. o que implica modos de 

gestao de pessoas. 

A lideranga em servigos produz uma mentalidade de servigos na organizagao. 

Analisar os servigos que sac) realizados revela o que o cliente julga importante, o que 

ocorre no desempenho do servigo realizado e por que ocorre, o que precisa ser feito 

para melhora-lo, alem de fornecer a base para uma estrategia de servigos. A 

estrategia servira como orientagao. Baseada em uma estrategia de servigos clara e 

bem definida, os fornecedores de servigos saberao como atender melhor aos 

clientes. 

As empresas que trabalham em ambiente competitivo necessitam 

constantemente melhorar seus resultados, nao somente por forga das necessidades 

determinadas pela competitividade, mas tambem por forga de uma tomada de 

consciencia geral quanto ao dever de exigir direitos. Para tanto, exigem que seus 

colaboradores solucionem problemas, pensem criativamente, saibam ouvir colegas e 

clientes, negociem e, principalmente, assumam a responsabilidade pela auto-

aprendizagem. 

Segundo Tachizawa (2001), as caracteristicas comportamentais que influenciam 

os servigos s5o: comunicagao, cooperagao, trabalho em equipe, habilidade na 

solugao de problemas corn tomada de decisaes, confiabilidade, entusiasmo, 

flexibilidade e adaptabilidade. 

A gestao de pessoas implica lidar corn uma grande diversidade de fatores 

comportamentais, os quaffs nem sempre possibilitam o atingimento dos resultados 

esperados e, quando isso ocorre, os individuos nao devem ser classificados como 

incompetentes ou imediatamente descartados. Esse é o momento que confirma a 

importancia da empresa possuir visao, maturidade, tecnicas e instrumentos de 
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gerenciamento que possam identificar os problemas e acoes estrategicas que 

garantam melhores condicoes para os resultados desejados. 

O processo seletivo estrategico visa identificar no candidato aspectos como: 

comprometimento e resultados obtidos no ambito social, coeficiente de inteligencia 

(QI), coeficiente emocional (QE), lideranga, resistencia a pressoes, flexibilidade 

tecnica e politica, coragem decisoria, intuicao, tenacidade, motivacao e amerce. ° 

positiva (MARRAS, 2000). 

De acordo corn Ulrich (1998), a maioria das organizacoes carece de uma visa() 

estrategica dos seus funcionarios e de uma sistematica de implementacao das 

estrategias por meio deles. Urn dos principais motivos dessa carencia de visa° 

estrategica é que durante muitos anos supos-se que sempre haveria disponibilidade 

de pessoas corn aptid6es apropriadas. 

Todavia, a evolucao rapida das tecnologias e os novos conceitos e modelos de 

organizacOes fez corn que numerosos cargos e profiss6es desaparecessem e outros 

surgissem. A prOpria "sala de aula" nao acompanhou a velocidade rapida dessa 

evolucao tecnologica, mantendo os tradicionais padr6es de ensino mais voltados 

para o saber, do que para o saber fazer. Nesse sentido, o crescente aumento da 

competitividade nos negocios obrigou as empresas a adquirirem novas 

competencias para melhorarem seu desempenho e sobreviverem. 

Conforme Silva (1999), os individuos prestadores de servigos necessitam que o 

trabalho Ihes estimule desafios e precisam ter como referencia modelos de 

comportamento que Ihes sirvam como guia. Carecem ter a sensagao de estar se 

movendo para a frente, progredindo e realizando — tanto ern termos pessoais quanto 

organizacionais. 

Segundo Resende (2000), ser feliz é o objetivo principal das pessoas. A 

felicidade sera resultante de seus esforgos, da efetivacao de suas aspiragoes, da 

sua capacidade de resolver problemas, e, ainda, da capacidade de saber usufruir 

dos seus recursos pessoais e dos recursos disponibilizados pela natureza e pela 

sociedade. 
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De urn modo geral, as pessoas precisam saber como poderao contribuir para 

que a empresa, departamento ou setor em que trabalham atinja seus objetivos e o 

que etas ganharao corn isso. Tambern faz parte desse processo a necessidade de 

saber como estao se saindo, porque a avaliagao do seu desempenho ira ajudar a 

conhecer seu nivel de contribuigao e como poderao melhorar. Segundo Gubman 

(1999), gerir talentos para obtengao de notaveis resultados requer tres fatores: 

alinhar seus talentos a sua estrategia empresarial; engajar as pessoas no que voce 

esta tentando alcangar; e avaliar o que sua forga de trabalho esta tentando fazer e 

fornecer-Ihe feedback sobre isso. Portanto, preparar individuos para realizarem seu 

papel nos servigos contribui para educar, desenvolver conhecimentos e habilidades, 

estimulando o desejo de colaborar. 

Na pratica, o treinamento possibilita o desenvolvimento das habilidades, dando 

suporte ao "como o servigo deve ser prestado", enquanto que a educagao gera o 

conhecimento, dando suporte ao "per que o servigo deve ser prestado". Conforme 

city Berry (1996), apenas treinar é insuficiente porque as pessoas precisam saber o 

que e por que fazer o servigo (conhecimento), e como aprender (habilidades). 

Segundo o mesmo autor, o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos é uma 

jornada sem fim. 

As competencias devem agregar valor economic° para a organizagao e valor 

social para o individuo, ou seja, as pessoas ao desenvolverem competencias 

essenciais para o sucesso da empresa estao tambem investindo em si mesmas nao 

so como cidadaos organizacionais, mas como cidadaos do pr6prio pals e do mundo. 

Dessa forma, os desafios crescentes de competitividade exigem o alinhamento 

definitivo de politicas de gestao de recursos humanos as estrategias empresariais, 

incorporando a pratica organizacional o conceito de competencia como base do 

modelo para se gerenciarem pessoas. 

Portanto, observa-se que as empresas que operam em ambiente competitive 

desenvolvem continuamente condigoes e recursos que identificam e ajustam suas 

competencias as das atividades de seus servigos; assegurando sucesso nos seus 

negacios. Para ter sucesso as empresas estao percebendo a necessidade de 
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oferecer treinamento a toda sua rede de valor, isto é, funcionarios, clientes e 

fornecedores. 

De acordo corn Mocsanyi (1997), as empresas que contratam consultores, 

valorizam muito os profissionais que tem conhecimentos ecleticos e diversificados. 

Ou seja, alem do conhecimento tecnico, da criatividade e do talento, é necessario 

que o born consultor se destaque por uma serie de outros fatores, sejam eles 

culturais, profissionais, politicos e ate psicologicos. 

A presente pesquisa se construiu de acordo corn os procedimentos 

metodolOgicos apresentados a seguir. 



4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

4.1 METODO 

Obter informagoes sobre determinada populagao, contando em que proporgao 

seus membros tem certa caracteristica ou opiniao, ou a freqUencia corn que certos 

eventos estao associados entre si, sao exemplos de pesquisas de carater descritivo 

muito utilizados (ROESCH, 1999). 

Este estudo tern por objetivo identificar o perfil dos consultores externos que 

atuam sistematicamente na Unidade de Negocio Orientagao ao Credit° do 

SEBRAE/RS, e comparado corn o perfil desejado pela mesma Unidade. 

Tendo em vista caracterizacao da organizacao foco desta pesquisa, 

SEBRAE/RS, e o exercicio das atividades prestadas em consultoria de credito, que 

sao tratadas dentro dessa realidade organizacional, optou-se por realizar uma 

pesquisa descritiva, uma vez que propicia expor as caracteristicas de uma 

determinada populagao, nao tendo o compromisso de explicar os fenomenos que 

descreve (VERGARA, 2000), embora possam associar certos resultados a grupos 

de respondentes (ROESCH, 2000), alem de procurar descobrir a frequencia corn 

que urn fenomeno ocorre, sua natureza, caracteristica, causas, relagoes e conexoes 

corn outros fenomenos (BARROS, 2000). 

Quanto aos meios de investigagao tomou-se por base a pesquisa documental e 

a pesquisa de campo. A investigagao documental valeu-se de documentos internos 
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ao SEBRAE/RS, que dizem respeito as informagoes institucionais, gestao dos 

consultores externos e o exercicio das atividades prestadas em orientagao ao 

credit°. A pesquisa de campo buscou as informagoes primaries sobre o objeto do 

estudo. 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos da pesquisa sao em nUmero total de 28 (vinte e oito), distribuidos em 

dues fases da coleta de dados, assim caracterizados: 

PRIMEIRA FASE: 

1. 28 Consultores Externos que sac) mais demandados para a designagao dos 

trabalhos na Unidade de NegOcio Orientagao ao Credit°. 

SEGUNDA FASE: 

1. 2 Funcionarios do SEBRAE/RS (01 Gerente e 01 Tecnico), que sao 

responsaveis pelos servigos da Unidade de Orientagao ao Credit°. 

2. Clientes que demandaram produtos ou servigos oferecidos pela Unidade de 

Orientagao ao Credit°, a partir de 1° de janeiro de 2000. 

3. Consultores Externos mais demandados para prestagao de servigos na 

Unidade de Negocio Orientagao ao Credit°, a partir de 1° de janeiro de 2000. 

4. 2 Representantes de duas Instituigoes Financeiras (01 Representante do 

Banco do Brasil e 01 Representante da Caixa Econornica Federal), que 

operam as linhas de credit° conveniadas corn o SEBRAE/RS na Unidade de 

Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS. 

4.3 COLETA DE DADOS 

Os dados da presente pesquisa foram coletados em duas fases, quais sejam: 



34 

A PRIMEIRA FASE consistiu na aplicagao dos questionarios aplicativos do 

software Banco de Talentos (Anexo especificos para identificagao do 

Perfil Praticado. Estes questionarios foram aplicados aos 28 sujeitos da 1 a 

 fase. 0 objetivo foi identificar quais as habilidades mais predominantes nos 

Consultores respondentes. As alternativas constantes nestes questionarios. 

de urn modo gerai, demonstram boa compatibilidade corn os requisitos 

necessarios a prestagao dos servigos em consultoria na Unidade de 

Orientagao ao Credit() do SEBRAE/RS, bem como sao compativeis e 

complementares corn as alternativas do questionario aplicativo para 

identificagao do perfil desejado, utilizado na segunda fase, integrante do 

mesmo software. A investigagao foi limitada apenas aos 28 Consultores mais 

designados, evitando-se abrir expectativas aos que nao foram designados a 

realizagao de trabalhos, como forma de resguardar a imagem da Instituigao a 

possiveis questionamentos dessa natureza. 

A SEGUNDA FASE de coleta de dados, que tern por objetivo identificar o 

Perfil Desejado, consistiu na aplicagao do questionario aplicativo do software 

Banco de Talentos (Anexo B), a apenas 2 sujeitos (01 Gerente e 01 Tecnico 

do SEBRAE/RS), que sao os responsaveis pelo gerenciamento dos trabalhos 

na Unidade de Orientagao ao Credito. As alternativas constantes neste 

questionario Perfil Desejado sao compativeis e complementares corn as 

questOes do questionario anterior (Perfil Praticado). Posteriormente, foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas (Roteiro Basic° — Anexo A) corn os 

demais individuos restantes desta segunda fase, que sao 3 Clientes clue 

demandaram servigos oferecidos pela Unidade de Orientagao ao Credito; 3 

Consultores Externos mais demandados nessa Unidade de Orientagao ao 

Credito; e 2 Representantes das Instituigiies Financeiras que operam as 

linhas de credit() conveniadas corn o SEBRAE/RS na Unidade de Orientagao 

ao Credito (1 do Banco do Brasil e 1 da Caixa Econornica Federal). 

A seguir, no subitem 4.3.1 é apresentada a abordagem dos fatores que 

compoem a metodologia aplicada pela ferramenta "Banco de Talentos", utilizada no 

SEBRAE/RS 
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4.3,1 Ferramenta Banco de Talentos 

Cabe salientar a utilizagao de uma ferramenta de gestao, denominada software 

Banco de Talentos, utilizada pelo SEBRAE/RS, cuja aplicagao visa obter ganhos de 

desempenho, atraves da identificagao de perfis desejados (recomendados para 

cargos ou fungOes especificas relacionados a gestao, atividades tecnicas, 

administrativas, Operacionais ou especiais), mediante analise comparative corn 

perfis praticados (individuais atuais). A metodologia avalia 20 fatores universals de 

desempenho, 5 fatores da motivagao humana e os 4 hemisferios cerebrais, 

interagindo corn um Banco de Dados que possui mais de 4.000 combinagoes de 

laudos graficos e descritivos, conforme apresentagao abaixo: 

Vinte Fatores Universais de Desempenho 

Consistem em fatores relacionados as habilidades e competencias, distribuidos 

em 10 fatores emocionais e 10 fatores intelectuais, representados da seguinte forma: 

a) 10 FATORES EMOCIONAIS: 

1. A (Tarefas) 

- Identifica a intensidade pessoal necessaria a conclusao das tarefas. 

2. B (Dedicagao) 

- Identifica o grau de envolvimento e dedicagao necessarios ao trabalho a ser 

executado. 

3. C (Realizacdo) 

- Identifica o nivel aceitavel de ambigao do profissional quanto ao 

reconhecimento e ao espago profissional. 

4. I (Destaque) 

- Identifica se a postura desejada requer "feedback" constante sobre seu 

desempenho. 

Escota d /444.Liiiistracao - BiNioteca 
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5. K (Grupos) 

- Identifica a importancia de um comportamento voltado ao trabalho ern 

equipe 

6. L (Afetividade) 

- Identifica a intensidade necessaria dos aspectos emocional e racional nas 

relagoes de trabalho. 

7. P (Criatividade) 

- Identifica o grau de necessidade dessa caracteristica para a execugao dos 

trabalhos. 

8. Q (Emogoes) 

- Identifica o grau de capacidade necessaria no controle das emogoes. 

9. R (Espago Profissional) 

- Identifica o nivel aceitavel de ambigao do individuo quando se trata de 

proteger o seu espago profissional. 

10. S (Hierarquia) 

- Identifica o nivel de autonomia necessario para a execugao dos trabalhos. 

b) 10 FATORES INTELECTUAIS 

1. D (Lideranga) 

- Identifica o grau necessario em influenciar o comportamento das outras 

pessoas envolvidas no trabalho. 

2. E (Controle) 

- Identifica a necessidade de controlar pessoas na execugao dos trabalhos 
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3. F (Decisoes) 

- Identifica o grau necessario de agilidade no processo decisorio para a 

execucao dos trabaihos. 

4. G (Prazos) 

- Identifica o nivel de importancia da velocidade e do prazo em que as tarefas 

sao realizadas. 

5. H (Mobilidade) 

- Identifica o grau de dinamismo e de disponibilidade necessarios da pessoa 

para corn as suas atividades. 

6. J (Comunicacao) 

- Identifica o grau de importancia da comunicacao corn os demais, fazendo-se 

cornpreender. 

7. M (Academicismo) 

- Identifica o grau de importancia em utilizar mais os conhecimentos teoricos ou 

praticos na execucao dos trabaihos. 

8. N (Detaches) 

- Identifica o grau de necessidade em trabalhar pessoalmente corn detalhes. 

9. 0 (Organizagdo) 

- Identifica a intensidade necessaria quanto a organizacao e planejamento do 

individuo corn a execucao do seu trabalho. 

10. T (Normas) 

- Identifica o nivel de importancia quanto ao atendimento das normas, manuais, 

regulamentos e procedimentos na execucao dos trabaihos. 
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Cinco Fatores da Motivagao Humana 

Sao fatores que estao relacionados ao Quociente Intelectual, Quociente 

Emocional e Quociente Motivacional, representados da seguinte forma: 

1. Necessidades Fisiologicas: 

Uma pontuagao elevada significa que o comportamento mais intenso do avaliado 

(motivagao) esta voltado para a obtencao de fatores que supram suas necessidades 

basicas e as de sua familia. 

Esses fatores sao renda e beneficios sociais, que traduzam a possibilidade de 

uma vida digna em termos de habitacao, alimentagao vestuario, educacao, sexo e 

repouso. 

2. Necessidades de Seguranga: 

Uma pontuagao elevada significa que o comportamento mais intenso do avaliado 

(motivagao) esta dirigido para os aspectos que promovam a manutencao das 

necessidades fisiologicas. 

Esses fatores sao garantia de trabalho, empresas em crescimento, mercado 

estavel, estabilidade, entre outros. 

3. Necessidades de Sociabilizagao: 

Uma pontuagao elevada significa que o comportamento mais intenso do avaliado 

(motivagao) estara dirigido para suprir suas necessidades de aceitagao pelas 

pessoas que formam seu grupo social (familiar/profissional). 

Ha busca por relacionamento corn pessoas, afeto, consideracao, envolvimento, 

trabalhos em grupo e corn clientes. 

4. Necessidades de Auto-Estima: 

Uma pontuagao elevada significa que o comportamento mais intenso do avaliado 

(motivagao) estara dirigido no sentido de destacar-se perante os grupos aos quais 

pertence. 
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Ha busca por lideranga de projetos, lideranga de grupos, avaliagao de 

desempenho, reconhecimento public° e aceitagao de simbolos que promovam 

status e poder. 

5. Necessidades de Auto-Realizacao 

Uma pontuagao elevada significa que o comportamento mais intenso do avaliado 

(motivagao) estara dirigida para atividades que signifiquem superagao pessoal, 

desafios profissionais e prazer. 

Ha busca por atividades desafiadoras, fora da rotina, criatividade, inovagao, 

oportunidade de arriscar-se mais, dedicagao a coisas corn compensagao interior. 

Quatro Hemisferios Cerebrais 

Estao relacionados a quatro modelos: modelo sensitivo, modelo experimental, 

modelo racional, e modelo cuidadoso; representados da seguinte forma: 

1. Dominancia Cerebral: Pessoa Sensitiva 

1.1 Toca as pessoas e é muito sensivel emocionalmente. 

1.2 E educadora e aprecia muito ensinar aos demais. 

1.3 Possui facilidade de relacionamento, é falante e comunicativa. 

1.4 E profissional motivadora e apoiadora. 

1.5 E sensivel as opinities e atitudes dos colegas. 

Palavras-chave:  Emocao, Empatia, Extroversao, Espiritualidade, Intuicao, 

Simbolismo, Verbal. 

2. Sub-dominancia Cerebral: Pessoa Experimental 

2.1 Profissional impetuoso e que corre riscos. 

2.2 Tern capacidade e facilidade em sintetizar conjuntos de informagao. 

2.3 Nao é tradicional, aborrecendo-se corn rotinas. Pessoa criativa e inovadora. 
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2 4 Especula e procura adivinhar fatos e solugoes. 

2.5 Pessoa imaginativa, buscando novas alternativas para solucionar os 

problemas. 

Palavras-chave: Arte, Conceitos, Criatividade, Espago, Holistica, Imaginagao, 

integragao, Sintese 

3. Segunda Sub-dominancia Cerebral: Pessoa Racional 

3.1 Trata-se de pessoa corn forte capacidade anal Itica dos fatos. 

3.2 Procura quantificar numericamente a situagao para tomar suas decisOes. 

3.3 Baseia-se na logica e ern fatos concretos. 

3.4 Pessoa critica corn suas acoes e corn as de seus colegas de trabalho. 

3.5 Gosta de trabalhar corn numeros, sabe como as coisas funcionam e 

realists. 

Palavras-chave: Analise, Critica, Introversao, Logica, Matematica, Racionalidade, 

Tecnica. 

4. Terceira Sub-dominancia Cerebral: Pessoa Cuidadosa 

4.1 Pessoa prevenida e que estabelece regras na execucao do trabalho. 

4.2 Inspira confianca, é organizada e costuma fazer acontecer. 

4.3 Habitualmente, planeja suas atividades, estabelecendo agoes passo-a-

passo. 

4.4 Pessoa muito organizada ern suas coisas e atividades 

4.5 E pontual e valoriza o cumprimento dos prazos e cronogramas. 

Palavras-chave: Controle, Detalhes, Lideranga, Implantagao, Organizagao, 

Planejamento, SeqUencia 
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A utilizagao desse software Banco de Talentos, que foi parte integrante da coleta 

de dados desta pesquisa, deu-se em funcao de utilizacties anteriores no 

SEBRAE/RS, cujos resultados apresentados foram satisfatorios. Tais utilizagOes 

foram aplicadas nas seguintes situacties: 

a) seiegao de urn profissional, corn formagao em psicologia, para exercer 

atividades de desenvolvimento gerencial junto ao grupo de gerentes do 

SEBRAE/RS, no ano de 2000, atraves de contratagao temporaria, sem 

vinculo empregaticio (foi selecionado 1 profissional, entre 10 candidatos, corn 

perfil praticado mais proximo do perfil desejado para esse trabalho); 

b) recrutamento e selegao. Normalmente, o software é utilizado juntamente corn 

outras ferramentas que compoem urn processo seletivo (analise curricular, 

entrevistas e testagem psicologica) para preenchimento de vagas existentes 

entre grupos de candidatos previamente recrutados. 

4.3.2 Descrigao dos questionarios para identificacao do Perfil Desejado 

O questionario utilizado para identificagao do perfil desejado, aplicativo da 

ferramenta Banco de Talentos, é composto por 20 questOes do tipo "Selegao 

Simples", devendo-se optar por uma das alternatives. As 20 questoes tratam dos 20 

fatores universais de desempenho. Cada alternative estabelece para cada urn dos 

fatores uma pontuagao por escala entre 0 a 9 distribuidos ern fres opcoes de 

respostas 0-1-2-3 significa que a habilidade atribuida para o fator em referencia é de 

baixa intensidade (graduagao de 1 a 3, considerar 0 na ausencia do fator); 4-5-6 

significa que a habilidade atribuida para o fator ern referencia é de media 

intensidade (graduagao de 4 a 6): e 7-8-9 significa que a habilidade atribuida para o 

fator em referencia é de alta intensidade (graduagao de 7a 9). A adaptagao a 

linguagem destes questionarios foi desenvolvida corn o auxin° da empresa 

fornecedora da ferramenta e por uma psicologa que é funcionaria da Gerencia de 

Recursos Humanos do SEBRAE/RS. 
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4.3.3 Descricao dos questionarios para identificagao do Perfil Praticado 

O questionano utilizado para identificagao do perfil praticado, aplicativo da 

ferramenta Banco de Talentos, é composto por 160 questoes. Nas 160 questbes ha 

1.400 citagoes de correlagao (associagao entre os 20 fatores universals de 

desempenho; entre o quociente Intelectual, quociente Emocional e quociente 

Motivacional; e entre os quatro hemisferios cerebrais: Sensitivo, Experimental, 

Racional e Cuidadoso) agrupadas em ties diferentes tipos de questoes: 

a) Selegao Simples — deve-se optar por uma das alternativas (noventa 

questbes); 

b) Distribuigao de Pontos — deve-se distribuir 3 pontos entre as duas opgoes 

existentes, de acordo corn a maneira em que o respondente concorda ou nao 

corn as mesmas (trinta questaes); 

c) Pontuagao por Escala — deve-se atribuir de 1 a 4 pontos a cada afirmativa, 

sendo que 1 representa "Nenhuma ldentificagao" e 4 representa "Muita 

Identificagao". Ha uma regra segundo a qual deve-se atribuir dez conceitos 1, 

dez conceitos 2, dez conceitos 3 e dez conceitos 4 as quarenta questaes 

desse genera 

Pela complexidade do numero de combinagOes existentes (mais de 4.000 

combinagoes) e pelo grande volume de citagOes existentes nos questionarios 

aplicativos para identificagao dos perfis praticados (1400 citagOes), considerou-se 

como criterio de referencia os 20 fatores universals de desempenho na identificagao 

dos perfis praticados. 

4.3.4 Entrevistas semi-dirigidas para identificagao do Perfil Desejado 

No que se refere a organizagao das entrevistas semi-dirigidas, foram elaboradas 

no primeiro semestre do ano de 2001, pela autora desta pesquisa, juntamente corn 

os funcionarios responsaveis pelos servigos da Unidade de Negbcio Orientagao ao 

Credit° do SEBRAE/RS (Gerente e Tecnico), tendo por base o acompanhamento da 

gestao dos Consultores Externos do SEBRAE/RS, desde 1998; o cadastramento dos 

Consultores Externos da Unidade de Orientagao ao Credit° realizado em janeiro do 
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ano 2000: e os 20 fatores universais de desempenho que compOem o questionario 

da ferramenta Banco de Talentos para identificagao do perfil desejado. 

As entrevistas buscaram identificar as habilidades especificas para o Consultor 

Externo que atua na area de credit°, bem como adicionou-se a essas entrevistas os 

20 fatores universais de desempenho, evitando-se, dessa forma, a possibilidade de 

distanciamento do criterio de referenda adotado. 

Assim sendo, considerou-se, como ponto de partida para o levantamento dos 

dados, a experiencia dos dois executives, que ocupam a primeira posicao de mando 

na area, no que se refere as informagoes sobre conhecimentos, habilidades, atitudes 

necessaries e atitudes desaconselhadas de um consultor para um adequado 

desempenho das atividades prestadas junto aos clientes do SEBRAE/RS. 

Em alguns cases, a aplicagao das entrevistas individuais sofreu algumas 

limitagbes em decorrencia inesperada do nao-consentimento para se efetuar 

gravagao em fita-cassete, pelo que se tornou necessario o registro por escrito dos 

depoimentos. 

4.3.5 Fontes Documentais 

- Direcionamento Estrategico do SEBRAE 1999-2000; 

- Estatuto Social do SEBRAE/RS; 

- Regulamento de LicitagOes do Sistema SEBRAE/RS (resolugao CDN n° 39, de 

27/08/98, DOU de 16/09/98 e Lei Federal 8.666/93 de 21/06/93; 

- Edital de Licitageo — Concorrencia Publica n° 03/SEBRAE/RS/99, realizado no 

ano de 1999; 

- Codigo de Etica dos Consultores do SEBRAE/RS; 

- Pesquisa de Avaliageo do Cliente Externo — 2000. 



Sujeitos lnstrumentos de Coleta 

) Identificar o perfil praticado 
do Consultor Externo da 
Unidade de Orientacao ao 
Credito do SEBRAE/RS. 

Para este objetivo especifico foi 
considerado coma criteria de 
referencia os 20 fatores 
universais de desempenho 
(expressos na metodologia da 
ferramenta/software de gestao 
aplicada): Tarefas, Dedicagao, 
Realizacao, Destaque, Grupos, 
Afetividade, Criatividade, 
Emocoes, Espaco Profissional, 
Hierarquia, Lideranga, Controle, 
Decisoes, Prazos, Mobilidade, 
Comunicacao, Academicismo, 
Detalhes, Organizacao, e 
Normas. 

28 Consultores que sao 
mais demandados para 
a designacao dos 
trabalhos na Unidade 
de Negocio Orientacao 
ao Credit° do 
SEBRAE/RS. 

- Questionarios 
aplicativos do software 
Banco de Talentos, 
especificamente para 
Perfil Praticado (Anexo 
B) - 160 questoes. 
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4 4 SISTEMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS NO QUE SE 

REFERE AOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, SUJEITOS E INSTRUMENTOS 

DE COLETA DE DADOS 

Os quadros 1 e 2 apresentados a seguir visam sistematizar as informagoes ate 

entao oferecidas quanta aos sujeitos da pesquisa e a coleta de dados, em relagao 

aos objetivos especificos propostos: 

Figura 1 - Coleta de dados — Fase 1. 
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2) Identificar o perfil desejado 
do Consultor Externo da 
Unidade de Negocio 
Orientacao ao Credit() do 
SEBRAE/RS. 

- 2 	Funcionarios 	da 
Unidade de Orientacao 
ao 	Credito 	do 
SEBRAE/RS (1 
Gerente e 1 Tecnico 
que sao responsaveis 
pelo gerenciamento 
das atividades dessa 
Unidade). 

3 	clientes 	que 
demandaram servicos 
oferecidos pela 
Unidade de Orientacao 
ao Credito do 
SEBRAE/RS. 

3 consultores externos 
mais demandados para 
prestacao de servicos 
na Unidade de 
Orientacao ao Credito 
do SEBRAE/RS, a 
partir de 1° de janeiro 
de 2000. 

- 2 Representantes das 
Instituicaes Financeiras 
(Banco do Brasil e 
Caixa Econornica 
Federal) , que operam 
as linhas de credito 
conveniadas corn 
SEBRAE/RS. 

- Questionarios aplicativos 
do software Banco de 
Talentos, 
especificamente 	para 
Perfil Desejado (Anexo 
B) - 20 questoes serao 
utilizados apenas para 
os 2 funcionarios do 
SEBRAE/RS (Gerente e 
Tecnico). 

- Entrevistas 	semi- 
dirigidas utilizadas junto 
aos tres Clientes do 
SEBRAE/RS e junto aos 
dois Representantes das 
Instituicoes Financeiras 
(Anexo A). 

Entrevistas 	semi- 
dirigidas utilizadas junto 
aos tres Consultores de 
credit° do SEBRAE/RS 
(Anexo A). 

- Coleta, sistematizacao, 
arranjo e analise dos 
seguintes resultados: 

a) questionarios aplicados 
nos 28 consultores e nos 
2 funcionarios dessa 
area do SEBRAE/RS; 

b) entrevistas corn os 3 
Consultores 	mais 
demandados; 

c) entrevistas corn os 2 
Representantes 	dos 
Bancos; 

d) entrevistas corn os 3 
clientes. 

3) Verificar que relacoes se - 
estabelecem entre o perfil 
praticado e o perfil desejado do 
consultor externo da Unidade 
de Negocio Orientacao ao 
Credito do SEBRAE/RS. 

Todos. 

Figura 2 - Coleta de dados - Fase 2 
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4.5 ANALISE DE DADOS 

Os dados coletados atraves das entrevistas semi-dirigidas e das fontes 

documentais provenientes dos documentos disponibilizados, em especial, pelo 

SEBRAE/RS, foram analisados conforme uma abordagem qualitativa, atraves da 

analise de conteudo que se constitui em "urn conjunto de tecnicas de comunicagoes 

visando obter, por procedimentos, sistemas e objetivos de descricao de conte6do 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou n5o) que permitam a inferencia de 

conhecimentos relativos as condicoes de producao/recepcao (variaveis inferidas) 

destas mensagens" (BARDIN, 1979, 42). 

Ja os dados coletados atraves dos Questionarios Aplicativos de perfis praticados 

e perfis desejados, integrantes do software Banco de Talentos, sofreram um 

tratamento quantitativo atraves do prOprio software que possibility a identificagao de 

maior/menor grau de incidencia. Posteriormente foram interpretados e relacionados 

aos dados qualitativos, buscando perceber a existencia de diferengas ou 

semelhancas no que se refere as relagoes entre o perfil praticado e o perfil 

desejado. 

Os dados foram, dessa forma, analisados de forma integrada, na qual se 

enfocaram as particularidades de cada um dos dois perfis (praticado e desejado), a 

relagao que se estabelece entre ambos e sua conexao corn o todo. Esse processo 

de analise se mostrou dinamico, nao havendo limites rigidos. 



5 RESULTADOS DA PESQUISA 

5.1 REQUISITOS GENERICOS DO CONSULTOR EMPRESARIAL E OS 

FATORES DE DESEMPENHO DO SOFTWARE BANCO DE TALENTOS 

UTILIZADO NO SEBRAE/RS 

As informagoes obtidas na revisao da literatura, em que se buscou suporte 

conceitual na identificagao dos requisitos essenciais para compor o perfil desejado 

do consultor empresarial, apesar de trazerem visoes diferenciadas uma vez que as 

realidades empresariais sao distintas, oportunizaram a recomendagao dos seguintes 

12 requisitos comuns e que sao genericos para a fungao de consultor empresarial: 

conhecimento tecnico para a area ou tarefa em que ira atuar; saber ouvir; 

comunicagao interpessoal; cumprir prazos; habilidade na solugao de problemas; 

empatia; persuasao; confianga; discernimento (capacidade de analise e sintese dos 

detalhes importantes dos nao significativos); criatividade; cooperagao e lealdade. 

Cada posto de trabalho exige conhecimentos especificos e essenciais. 0 

dominio de conceitos, informagoes e procedimentos relevantes interfere diretamente 

na qualidade dos resultados apresentados (GRAMIGNA, 2002). A qualificagao 

profissional deve ser uma garantia de determinada ordem social e de instrumento de 

regulagao. Seu conteUdo deve ser negociado com as necessidades da empresa, 

devendo dar conta das implicagoes das organizagoes, ja que associa saberes e 

competencias de urn lado e economic do servigo do outro. Se a qualificagao estiver 
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limitada ao papel de regulacao social, deixara de considerar as implicagOes de 

trabalho e ao funcionamento efetivo das empresas (ZARIFIAN, 2001). 

De acordo com Gramigna (2002), os processos relacionados a decisao, 

administracao de conflitos, organizagao e planejamento, negociacao, comunicacao, 

controles, entre outros, estao diretamente associados ao nivel de conhecimentos 

tecnicos essenciais que integram parte das exigencias especificas para o 

desenvolvimento das fungoes. 

Tendo ern vista a especificidade desta pesquisa que é identificar o perfil 

praticado do consultor externo da Unidade de Negocio Orientagao ao Credit° do 

SEBRAE/RS, tomou-se o cuidado em evitar que os requisitos generalistas 

apontassem para uma identificacao que se distanciasse da realidade pratica dessa 

atividade prestada pelo SEBRAE/RS. Nesse sentido, percebeu-se, na revisao da 

literatura, poucos recursos de suporte conceitual quanto ao conhecimento tecnico ou 

formagao necessaria indicada na prestagao dessas atividades. 

Portanto, cabe salientar que a decisao em utilizar a ferramenta de gestao "Banco 

de Talentos", deu-se em funcao da natureza da aplicagao da pi-alpha ferramenta, que 

é identificar os perfis desejados e os perfis individuais praticados (para cargos ou 

fungoes especificas relacionadas a gestao, atividades tecnicas, administrativas, 

operacionais ou especiais), podendo trazer informagOes que auxiliem como subsidio 

na tomada de possiveis decisOes que se julgarem oportunas, por parte da 

instituicao. 

Como ja foi dito anteriormente, a partir das informagaes presentes na revisao da 

literatura, quanto aos requisitos pesquisados para compor o perfil desejado do 

consultor empresarial, identificou-se uma maior enfase sobre 12 requisitos genericos 

que sao comuns ao consultor empresarial. 

Esses 12 requisitos genericos identificados na connposicao do perfil empresarial, 

serviram como suporte conceitual para estabelecer-se uma relagao inicial de 

compatibilidade corn os 20 fatores universais de desempenho utilizados na 

ferramenta de gestao "Banco de Talentos", como forma de se avaliar a aplicabilidade 

desta ferramenta utilizada. Nessa relagao de compatibilidade, mostrada a seguir 
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(Figura 3), o requisito "conhecimento tecnico" nao esta inserido por ser muito 

especifico e, portanto, nao se aplicar a esta relagao inicial. 

Para meihor entendimento dessa relagao de compatibilidade, antecipou-se, 

conforme a figura 3, as informagoes constatadas na pesquisa para identificagao do 

perfil desejado. No decorrer da apresentagao dos resultados da pesquisa, estara 

sendo oferecido o detalhamento da coleta de dados, referentes aos resultados 

constatados. 

Requisitos genericos 
do Consultor . 

Empresarial:(12)  

Reg ufsita' ..tki Satida 
.Talentos (20) . .. 

:: irifima 	e„5 pesquisadas no perfil desejado do 
onsuitor de Credit() 

1. Conhecimento 
Tecnico 

Requisito nao aplicado - 	Requisito nao aplicado 

2. Saber Ouvir J (Comunicacao) - 	Ter facilidade na comunicacao 
interpessoal, compreendendo e fazendo-se 
entender corn facilidade. 

3. Comunicacao 
Interpessoal 

J (Comunicacao) - 	Ter facilidade na comunicacao 
interpessoal, compreendendo e fazendo-se 
entender corn facilidade. 

4. Cumprir Prazos G (Prazos); 
0 (Organizacao); 
A (Tarefas) 

- 	Cumprir tarefas nos prazos estabelecidos; 
- 	Deve ser muito organizado e sistematizado 

no trabalho, dando enfase ao planejamento 
e ordem nas suas acoes; 

- 	Dedicar-se a tarefa, procurando conclui-la 
pessoalmente para apOs dedicar-se a 
outra. 

5. Habilidade na 
Solucao de Problemas 

N (Detalhes); 
M (Academicismo); 
0 (Organizacao); 
G (Prazos) 

- 	Trabalhar corn detalhes, distinguindo os 
importantes dos nao significativos; 

- 	Ern seu trabalho utilizar a teoria como 
fundamentacao e comprovacao conceitual, 
e a pratica como forma de agir sobre os 
resultados; 

- 	Deve ser muito organizado e sistematizado 
no trabalho, dando enfase ao planejamento 
e ordem nas suas acoes; 

- 	Cumprir tarefas nos prazos estabelecidos. 
6. Empatia L (Afetividade) - 	Colocar-se no lugar do outro, equilibrando 

os aspectos emocionais corn racionalidade 
sem comprometer o resultado esperado. 

7. Persuasao D (Lideranca) - 	A lideranca nao é impactante ao consultor 
de Credito, a atuacao é amena para esse 
requisito. 

8. Confianca J (Comunicacao); 
G (Prazos); 
B (Dedicacao) 

- 	Ter facilidade na comunicacao 
interpessoal, compreendendo e fazendo-se 
entender corn facilidade; 

- 	Cumprir tarefas nos prazos estabelecidos; 
- 	Dedicacao e premencia em obter 

resultados. 

Figura 3 - RelagOes entre os requisitos genericos do Consultor Empresarial e os requisitos da 
ferramenta "Banco de Talentos", pelas informagOes do perfil desejado do Consultor de Credito 



00,..4an09 de -.1,r!(ornia945 es pesquisadas no perfil.dgsejaqq do.... 
Consultor de Cttdtto 

utsl 

preSarittt In  
Trabalhar corn detalhes, distinguindo os 
importantes dos nao significativos; 
Ern seu trabalho utilizar a teoria como 
fundamentagao e comprovagao conceitual, 
e a pratica como forma de agir sobre os 
resultados; 

9. Discernimento 
(capacidade de analise 
e sintese) 

N (Detalhes); 
M (Academicismo) 

Comportamento adaptavel as 
necessidades da atividade, usando da 
criatividade e da inovagao somente se 
necessario. 

10. Criatividade P (Criatividade) 

B (Dedicacao); 	 - Dedicagao e premencia em obter 
G (Prazos) 	 resultados; 

- Cumprir tarefas nos prazos estabelecidos. 

11. Cooperacao 

I (Destaque); 	 Consultor deve ter opiniao prOpria, mas 
J (Cornunicagao); 	 deve preocupar-se corn a opiniao dos 
S (Hierarquia); 	 outros a respeito do seu trabalho, atuacao 
T (Normas) 	 ou comportamento; 

Ter facilidade na comunicacao 
interpessoal, compreendendo e fazendo-se 
entender corn facilidade; 
Atuar de forma integrada, aceitando 
conviver corn os aspectos hierarquicos da 
organizacao para a qual presta o servico, 
como sendo algo natural e necessario, mas 
nao submetendo-se integralmente a ela; 
Deve estar voltado ao controle rigido das 
normas e regulamentos que o exercicio da 
atividade requer.  

12. Lealdade 
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Continuagdo da Figura 3 - Re!Wes entre os requisitos genericos do Consultor Empresarial e 
os requisitos da ferramenta "Banco de Talentos", pelas informacoes do perfil desejado do 
Consultor de Credito 

Como se pode perceber, pelas informagoes constantes no Quadro 3, houve a 

necessidade inicial de se estabelecer uma analise de compatibilidade entre os 12 

requisitos genericos do consultor empresarial (fundamentagao teorica) e os 20 

requisitos/fatores universais de desempenho (software Banco de Talentos). 

De acordo corn essa analise, dos 20 requisitos/fatores universais de 

desempenho, do software Banco de Talentos, identificou-se 12 requisitos/fatores 

que estabelecem compatibilidade corn os 12 requisitos genericos do consultor 

empresarial. Tal constatagao trouxe indicios positivos, tendo ern vista a preocupagao 

em adotar-se urn instrumento cuja metodologia oferega dados mais proximos de urn 

resultado confiavel. 
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5 2 PERFIL PRATICADO DO CONSULTOR EXTERNO DA UNIDADE DE 

NEGOCIO ORIENTACAO AO CREDITO DO SEBRAE/RS 

No que diz respeito ao cadastramento dos consultores externos da Unidade de 

Negocio Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS, realizado no ano de 2000, 

historic° da organizagao indica que foram cadastrados 119 profissionais, no entanto, 

apenas 36 sao atuantes o que indica a existencia de urn perfil praticado. 

A Unidade de Negocio Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS nao utiliza a 

selegao cadastral e/ou avaliagao psicolOgica, realizada no edital de credenciamento 

dos consultores externos em janeiro do ano 2000, porque nao delineou urn perfil 

para essas atividades especificas. Porem, utiliza urn pequeno grupo de consultores 

que considera possuir urn perfil mais satisfatorio, em relagao aos resultados e 

atuagao adequada. Esse pequeno grupo de consultores atuantes faz parte desta 

amostra que identifica o perfil praticado. Conforme refere Gramigna (2002), a 

descrigao de perfis deve exprimir conhecimentos especificos, experiencia necessaria 

e atitude esperada para que urn indivicluo exerga satisfatoriamente determinadas 

atividades que estarao sob sua responsabilidade. 

Cabe observar que nem todos os consultores convidados a participar desta 1 a 

 fase (36 consultores atuantes) puderam comparecer para responder ass 

questionarios aplicativos. Entretanto, tal fato nao comprometeu a qualidade do 

material pesquisado, considerando que a amostra coletada nesta fase (28 

consultores) apresentou resultados significativos para a identificagao do perfil 

praticado. 

Essa pesquisa ocorreu na mesma data ern que esses consultores foram 

convidados a participar de urn repasse de metodologia em orientagao ao credit°, 

onde tomou-se o cuidado em obter o consentimento dos responsaveis pelos 

trabalhos (Gerente e Monica) e dos proprios consultores presentes quanto a 

realizagao dessa pesquisa. 

As medias foram calculadas pelo software a partir da digitagao das 160 questoes 

que foram respondidas pelos 28 consultores. As medias consistem na soma total 

referente as 160 questoes, e que é dividida pelo numero da amostra utilizada (28 



52 

consultores). Conforme representado na Tabela 1, segue a apresentacao das 

medias do Perfil Praticado para cada urn dos 20 fatores universals de desempenho . 

Tabela 

Media do Perfil Praticado para os 20 fatores universais de desempenho 

Fatot'eS universals de desempenho do 	Valor 	Valor 	 Desvio- 	Sonia-  • 
Banco de Talentos 	 minim() 	fri6V110 	Praticado 	pacIrb. o 

media 
1. FATOR A (Tarefas) 5,00 9,00 7,34 0,98 205,50 
2. FATOR B (Dedicagao) 6,50 9,00 7,63 0,81 213,50 
3. FATOR C (Realizagao) 2,00 5,00 3,25 0,76 91,00 
4. FATOR D (Lideranca) 3,00 7,00 4,82 1,02 135,00 
5. FATOR E (Controlar Pessoas) 3,00 7,00 4,80 0,98 134,50 
6. FATOR F (Decisoes) 1,00 4,50 2.63 1,16 73,50 
7. FATOR G (Prazos) 5,00 8,50 6,46 0,93 181,00 
8. FATOR H (Mobilidade) 4,50 8,50 6,45 1,12 180,50 
9. FATOR I (Destaque) 1,50 4,50 2,54 0,71 71,00 
10.FATOR J (Comunicagao) 3,00 7,00 5,30 1,07 148,50 
11.FATOR K (Grupos) 2,00 5,50 4,09 0,89 114,50 
12.FATOR L (Afetividade) 1,50 5,00 2,93 0,86 82,00 
13.FATOR M (Academicismo) 5,00 8,50 6,43 0,81 180,00 
14.FATOR N (Detalhes) 4,50 8,50 6,23 1,07 174,50 
15.FATOR 0 (Organizagao) 4,50 8,50 6,61 1,03 185,00 
16.FATOR P (Criatividade) 3,00 5,50 4,34 0,62 121,50 
17.FATOR Q (Emocoes) 4,50 7,50 5,93 0,78 166,00 
18.FATOR R (Espago Profissional) 3,00 5,50 3,93 0,57 110,00 
19.FATOR S (Hierarquia) 2,50 4,50 3,41 0,53 95,50 
20.FATOR T (Normas) 4,00 8,50 6,39 1,05 179,00 

Dos 20 fatores que sao identificados como requisitos para o perfil dos 

consultores externos da Unidade de Negocio Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS, 

constata-se que apenas 10% (Tarefas e Dedicagao) apresentam uma intensidade 

alta em relagao ao conceito que Ihe é atribuido. 

Pela analise dos resultados apresentados no perfil praticado, constata-se que 

60% dos fatores de desempenho estao caracterizados corn intensidade media em 

relagao ao conceito que lhe é atribuido no fator. Ou seja, o perfil praticado 

demonstra possuir as capacidades desenvolvidas em intensidade media para os 

fatores Lideranga; Controlar Pessoas; Prazos; Mobilidade; Comunicagao 

Interpessoal; Pertencer a Grupos; Academicismo; Detalhes; Organizagao, Ordem e 

Planejamento; Criatividade; Emogoes; e Normas. 
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Diante dessa constatagao que caracteriza o perfil praticado desses consultores 

e, diante dos conhecimentos (elaboraga° de projetos; avaliagao de viabilidade 

econOmico-financeira sobre projetos de investimento; e analise e concessao de 

credit° junto aos bancos); que foram exigidos para atuagao dos mesmos, no edital 

de cadastramento dos mesmos, levanta-se as seguintes questoes 

a) o edital de cadastramento nao previu dados suficientes sobre o perfil 

especifico dos consultores externos para atuar nos servigos demandados 

pela Unidade de Negocio Orientagao ao Credit°, fato esse que justifica o 

porque dessa Unidade nao utilizar a selegao realizada pelo edital; 

b) considerando que os conhecimentos exigidos no edital de cadastramento 

referem, de forma breve, a caracterizagao das atividades que sao prestadas 

por esses consultores, constata-se que a prestagao de tais atividades requer 

o desenvolvimento das seguintes capacidades (em intensidade alta): Prazos; 

Mobilidade; Comunicagao Interpessoal; Detalhes; Organizagao, Ordem e 

Planejamento; EmogOes, e Normas. Essas capacidades ou fatores 

(terminologia adotada pela ferramenta Banco de Talentos) podem ser 

considerados como competencias essenciais inclusive para a prestagao dos 

servigos em consultoria junto aos clientes do SEBRAE/RS. 

Sendo assim, pode-se identicar que o perfil praticado esta bastante distante do 

perfil desejado, se considerarmos que o primeiro nao possui as competencias 

essenciais para a prestagao dos servigos em consultoria no que se refere a possuir 

uma intensidade alta no cumprimento dos prazos estabelecidos; na mobilidade fisica 

do consultor; na comunicagao interpessoal; no envolvimento com detalhes; na 

capacidade de organizagao, na capacidade de organizagao, ordem e planejamento; 

no dominio das emogOes; e na importancia as normas. 

A designagao dos trabalhos nessa Unidade de Negocio permite identificar 

semelhancas quanto aos procedimentos utilizados pelos consultores externos 

entrevistados. De acordo com o relato dos mesmos, as tarefas desempenhadas pelo 

consultor de credit° do SEBRAE/RS referem-se a elaboragao de projeto ou estudo 

de viabilidade economico-financeira, porque normalmente as tarefas estao 

relacionadas as solicitagbes de emprestimos financeiros junto aos bancos. 
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As formas de abordagem do cliente sao as mesmas, tendo a seguinte rotina: 

1°) 0 cliente realiza consulta junto ao SEBRAE/RS; 

2°) 0 SEBRAE/RS encaminha o cliente para a Instituicao Financeira conveniada, 

para providencias de analise do cadastro a ser aprovado: 

3°) Quando da aprovagao do cadastro, o Banco providencia o retorno do cliente 

para o SEBRAE/RS desenvolver os trabalhos (normalmente requer estudo de 

viabilidade financeira para analise e liberacao de credit° junto aos Bancos); 

4°) 0 SEBRAE/RS designa urn consultor de credit° para desenvolvimento dos 

trabalhos que atendam a necessidade do cliente e as exigencias bancarias. 

O public° em geral, muitas vezes confunde o papel do SEBRAE/RS como sendo 

a instituigao que realiza os emprestimos financeiros junto as empresas de micro e 

pequeno porte. No contato corn os 28 consultores desta fase, esta informagao ficou 

ainda mais evidente. Os consultores atuantes argumentam a necessidade da 

instituigao reposicionar a sua marca junto a comunidade. Essa informagao é 

bastante importante porque constata necessidades dos clientes, que nao estao 

sendo atendidas, atraves dos fornecedores que integram a cadeia de conhecimento 

e informagao da empresa. 

Essa informagao alerta para o fato de apesar da politica de atuagao do 

SEBRAE/RS prever a ampliacao de suas aches atraves da parceiria e terceirizagao, 

fazendo use de tecnologias de comunicagao em massa, e visando a massificagao da 

informagao para facilitar e agilizar o acesso das empresas de micro e pequeno porte 

a informagao (Estatuto do SEBRAE/RS/ano); pode estar deixando de atender 

necessidades importantes dos clientes. 

Resta a cluvida se, diante desse canal de comunicagao da empresa que se 

estabelece atraves dos fornecedores que prestam servigos subcontratados, estaria o 

SEBRAE/RS propiciando a agilidade de uma resposta integrada junto dos seus 

clientes, ou que pelo menos propiciasse o desenvolvimento de uma comunicacao 

padrao na orientagao desses consultores. 
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Diante disso e das constatacoes que foram identificadas no perfil praticado, 

percebe-se, entao que a comunicagao entre a Unidade de Negocio Orientagao ao 

Credito e seus consultores externos necessity de melhorias no que se refere as 

providencias relacionadas as sugestoes advindas dos clientes, quanta aos aspectos 

que sao desejados na prestagao dos servigos pelos consultores. 

Nesse contexto, Tachizawa (2001) orienta que a terceirizagao deve possuir 

mecanismos que possibilitem uma adequada selegao e definigao de programas de 

treinamento para os terceirizados, pois seu grau de qualificagao e envolvimento 

implicara diretamente no sucesso da empresa. 

5 3 PERFIL DESEJADO DO CONSULTOR EXTERNO DA UNIDADE DE 

NEGOCIO ORIENTAcAO AO CREDITO DO SEBRAE/RS 

A descrigao de perfis exige a necessidade de pelo menos tres aspectos que 

serao avaliados numa selegao para que um individuo exerga satisfatoriamente 

determinadas atividades que estarao sob a sua responsabilidade: formagao 

academica, conhecimentos relacionados corn as atividades, habilidades, atitudes e 

tempo de experiencia (GRAMIGNA, 2002). Conforme ja foi alertado anteriormente, a 

Unidade de Credit° do SEBRAE/RS nao delineou urn perfil especifico para os seus 

consultores (que contemple esses tres aspectos) e nao utilize a selegao cadastral 

e/ou avaliagao psicologica para a designagao de chamada desses mesmos 

profissionais. 

De acordo corn o previsto no edital de cadastramento dos Consultores Externos 

do SEBRAE/RS (Edital de Licitagao - Concorrencia Publice n° 03/SEBRAE/RS/99), a 

selegao dos Consultores Externos da Unidade de Negocio Orientagao ao Credit° 

deveria consistir nas seguintes exigencies: 

a) Formagao: Administragao de Empresas, Economia, Ciencias Contabeis, ou 

outro curso corn especializagao em Finangas. 

b) Conhecimentos: elaboragao de projetos; avaliagao de viabilidade economico-

financeira sobre projetos de investimento; e analise e concessao de credit° 

junto aos bancos. 
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c) Experience em anos: 3 anos. 

Como se pode observar, no edital de cadastramento desses consultores. nao ha 

uma descricao das habilidades e atitudes desejadas para os consultores externos da 

Unidade de Negocio Orientacao ao Credit° do SEBRAE/RS. Em vista disso, as 

informagoes sobre os requisitos essenciais para a identificacao do perfil desejado do 

Consultor Externo de Orientacao ao Credit() do SEBRAE/RS, tiveram como ponto de 

partida os 20 fatores universals de desempenho, constantes na metodologia dessa 

ferramenta de gestao, em complemento aos aspectos listados nas letra "a", "b" e "c" 

descritos no edital de cadastramento dos Consultores Externos (Edital de Licitagao - 

Concorrencia PUblica n° 03/SEBRAE/RS/99). 

Segundo o relato dos consultores I e II, urn aspect() positivo e facilitador dos 

trabalhos é o fato de representarem o nome SEBRAE/RS pela credibilidade que a 

instituicao possui diante do publico em geral. Ainda, conforme relatado pelos 

mesmos consultores, nap foram identificados aspectos negativos do papel de 

consultor de credito do SEBRAE/RS. 

Outro aspecto a ser destacado, é que so havers dificuldade no cumprimento dos 

prazos se o consultor de credit() nao possuir urn profundo conhecimento sobre a 

realidade dos empresarios — clientes, atentando para as providencias imediatas de 

documentagao que requerem prazo maior ja que o empreendedor nao esta 

acostumado a lidar corn burocracia, e normalmente nao possui organizacao quanto a 

documentagao essencial da propria empresa (Consultor II). 

Identifica-se, entao, atraves das colocacties feitas pelos 3 consultores, que a 

importancia da marca SEBRAE/RS entre o public° ern geral, facility os trabalhos 

para os consultores externos, o que reflete positivamente no atendimento direto 

prestado aos clientes. Entende-se que, nesse sentido, a empresa estaria isenta de 

urn maior investimento que necessitasse criar ou sedimentar a propria imagem. Esse 

dado e bastante revelador porque traz indicios de que a empresa possui 

capacidades e recursos favoraveis a propria atuagao. 

Sob esse enfoque, considers-se que empresas voltadas para os clientes 

requerem uma devocao ao servico, que é parte critica da estrategia da forca de 

trabalho. Conseguir pessoas que demonstrem essa devocao requer seleoao e 
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socializacao de pessoal certo, para que se possa reforgar e expandir constantes 

valores de atendimento ao cliente (GUBMAN,1999). Atualmente, o sucesso de uma 

empresa reside mais no seu intelecto humano e no seu sistema de capacidades, 

que necessitam ser convertidas em produtos e servigos Uteis (ULRICH. 2000) 

Chamou atengao o relato do Consultor III quanto a atuagao negative dos Bancos 

na atuagao de agentes facilitadores do processo. Tal aspecto é identificado quando 

a concessao de credit° é negada ao cliente pelo banco. Sob esse enfoque, 

constatou-se que apesar de os consultores orientarem os clientes sobre o papel do 

SEBRAE/RS (instituigao apoiadora no desenvolvimento das empresas de micro e 

pequeno porte, e que atua como facilitadora no processo de solicitagao de credito) e 

do papel do Banco (instituigao financeira que mediante condigc5es da empresa 

solicitante, libera ou nao o credit° solicitado), ainda é muito forte a ideia de que 

quem concede o credit° é o SEBRAE/RS. Os Bancos muitas vezes reforgam essa 

ideia errada ao informar para o cliente que foi o SEBRAE/RS que nao recomendou a 

liberagao do credit°. 

Referente aos conhecimentos tecnicos necessarios para ser um consultor de 

credit° do SEBRAE/RS, de acordo com o relato do consultor I, é necessario 

conhecer as principais linhas de credit° e os fundos disponiveis; tambem é 

necessario conhecer o sistema do Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° 

e Social — BNDES, considerando que o mesmo dispoe de recursos para aplicagao 

em investimentos nas empresas de micro, pequeno, media e grande porte. Esses 

investimentos poderao ser realizados nos setores da industria, infra-estrutura, 

agropecuaria, comercio e servigos. Ainda, conforme o mesmo consultor, e 

importante conhecer o funcionamento das empresas de micro e pequeno porte do 

ponto de vista mercadologico, financeiro e organizacional; conhecer os cenarios 

economicos; e saber elaborar piano de negocios. E necessario, ainda, ter um bom 

conhecimento sobre o SEBRAE/RS no que diz respeito aos objetivos da instituigao, 

sua filosofia e missao porque o consultor estara sendo o representante do 

SEBRAE/RS junto aos clientes. 

Sobre a questa° dos conhecimentos tecnicos necessarios ao consultor de 

credit° do SEBRAE/RS, foi constatado como exigencia basica o conhecimento, a 

realidade e o funcionamento das pequenas empresas quanto aos aspectos 
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financeiros, organizacionais e mercadologicos. Alem da necessidade de conhecer os 

cenarios economicos faz-se importante que o consultor tenha internalized° os dados 

essenciais do SEBRAE/RS, no que se refere a missao, visa°, filosofia. e origem dos 

recursos financeiros (Consultores I e II). 

Tambem é considerado imprescindivel que o consultor conheca o papel do 

SEBRAE/RS nas solicitagoes de emprestimos porque este e o entendimento que 

sera repassado ao cliente e que sera fator determinante na avaliagao de satisfagao 

dos clientes sobre os servigos prestados pelo SEBRAE/RS. 

A referencia trazida pelo consultor III, consiste no fato de que muitos consultores 

nao conhecem muito bem a atividade em que operam, ou seja, nao conhecem corn 

profundidade os recursos da linha de credit° pretendida pelo cliente. Urn exemplo 

que ilustra melhor essa questa° é o desconhecimento sobre o recurso das garantias 

no que diz respeito a aval, fiangas e outras garantias reais admitidas pelos Bancos 

parceiros. 

E considerado importante, tambern, possuir urn born conhecimento sobre a 

politica economica do governo ja que, ern fungao desse contexto, alguns setores, ou 

subsetores da economia, poderao durante algum period° ser eleitos como 

prioritarios para maiores incentivos financeiros atraves de bancos oficiais, como 

tambem podem estar no ambito de programas especificos de incentivos 

fiscais/tributarios. 

Essa informagao é bastante importante para que o consultor esteja atento nao s6 

aos aspectos dos incentivos existentes, como tambern para orientar o cliente sobre 

restrigoes de diversas ordens ao seu futuro setor de atuagao. Portanto, segundo o 

Consultor III, é necessario haver conhecimento tecnico focado no ambiente bancario, 

no papel do SEBRAE/RS como apoiador ao desenvolvimento das empresas de 

micro e pequeno porte, bem como conhecimento do passo-a-passo do processo de 

analise, contratagao e liberagao do credit°. 

De acordo corn os registros descritos acima, constataram-se varias 

necessidades que sao consideradas imprescindiveis ao perfil do Consultor Externo 

da Unidade de NegOcio Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS. Tais necessidades 

nao foram consideradas na selegao desses profissionais, realizada no 
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cadastramento (edital de licitagao — concorrencia pUblica n°03/SEBRAE/RS/99). Em 

vista disso, sao apresentados fres requisitos para o conhecimento tecnico, 

considerados bastante importantes na avaliagao dos consultores entrevistados, 

conforme relato das entrevistas: 

1°) conhecimento sobre a realidade das pequenas empresas quanto aos 

aspectos financeiros, organizacionais e mercadolOgicos; 

2°) cenarios econornicos; e 

3°) conhecimento atualizado sobre a politica econornica do governo quanto aos 

incentivos financeiros e fiscais. 

Conhecer as aptidOes empresariais exige diferentes requisitos dos seus 

prestadores de servigos, ou seja, significa ter clareza sobre o tipo de pessoas de que 

se precisa e o que se espera que elas fagam. Sera necessario que se conhega bem 

o processo para definir as necessidades de pessoal, e conhecer as aptidoes 

importantes para que sejam definidos os conhecimentos necessarios e os 

comportamentos desejados (GUBMAN, 1999). 

Como parte integrante a esta fase de identificagao do perfil desejado do 

Consultor Externo da Unidade de NegOcio Orientagao ao Credit() do SEBRAE/RS, 

procedeu-se a aplicagao dos questionarios aplicativos junto aos funcionarios 

responsaveis pelo gerenciamento da designagao dos consultores nessa Unidade de 

Negocio (Gerente e Tecnico). Como forma de facilitar o entendimento das questoes 

pelos respondentes, a aplicagao dos questionarios deu-se, num Calico momento, 

buscando oportunizar urn consenso de ambos nas opgoes de respostas as 20 

questoes. 

Procedeu-se, entao, as entrevistas junto aos Representantes das Instituigoes 

Financeiras conveniadas corn o SEBRAE/RS. De acordo corn o relato do 

Representante da Instituigao Financeira I, de urn modo geral, os consultores de 

credit° do SEBRAE/RS possuem bons conhecimentos mercadologicos, bons 

conhecimentos das linhas de credit° oferecidas pelo Banco (Instituigao Financeira I), 

e tambern dominam o passo-a-passo do processo de analise, contratagao e 

liberagao do credit°. 
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Conforme relato do Representante da Instituigao Financeira II, os consultores de 

credit° do SEBRAE/RS possuem bons conhecimentos sobre cenarios econOrnico-

financeiros, sobre as principals linhas de credit° operadas pela Instituicao Financeira 

IL e sobre as necessidades do pequeno empresano que é urn cliente em comum. 

Pelo relato das entrevistas dos doffs representantes das Instituigoes Financeiras, 

segue, na figura 4, a representagao que avalia a atuagao (boa, media ou rum) 

referente aos cinco requisitos essenciais que auxiliam na identificagao de urn perfil 

desejado para o consultor de credit° do SEBRAE/RS, de acordo corn os 

entrevistados: 

Figura 4 - Resultado das entrevistas dos 2 representantes das instituicties financeiras quanto aos 
cinco requisitos essenciais para urn consultor de credito do SEBRAE/RS 

Coincidentemente, de acordo corn os dois Representantes das Instituigbes 

Bancarias I e II, é necessario ao consultor de credit° do SEBRAE/RS vir a conhecer 

bem os criterios para aprovagao do credit°, que variam entre os Bancos, 

principalmente quanto aos impeditivos. 

Tal fato se justifica porque recai no major indice de reprovagao das liberagOes de 

credit° muitas vezes ate pela falta dessa informagao, o que ira caracterizar fator 

impeditivo (exemplo: os Bancos disponibilizam urn documento para insercao dos 

dados do cliente para analise bancaria - especie de check-list de credit°, onde existe 
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urn item importante denominado quadro de dividas'. Este item é impeditivo para o 

proponente que possuir ma's de um financiamento ainda nao liquidado nesta ou em 

outras instituigoes financeiras, bem coma sera impeditivo a omissao dessa 

informagao). Esse dado foi ressaltado pelos dois Representantes das Instituig5es 

Bancarias, sob o argumento de que provavelmente nem todos os consultores de 

credit° do SEBRAE/RS tenham conhecimento sabre a importancia desse fato. 

Diante dessa constatagao, entende-se que trabalhar corn detalhes é urn requisito 

importante para quem desenvolve essa atividade. Tal fato permite-nos argumentar, 

na analise dos dados desta pesquisa, se o grau de importancia "medio' para esse 

fator de desempenho (N — Detalhes) atribuido pelos demais entrevistados (2 

funcionarios da Unidade de Credit° e 3 consultores de credito) na identificagao do 

perfil desejado, esta devidamente ajustado para o contexto de atuacao do consultor 

de credit° do SEBRAE/RS. 

Foram entrevistados tres clientes que demandaram servigos na Unidade de 

Negocio Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS. A escolha dos tres clientes foi 

aleatoria, buscando-se na Base de Dados do SEBRAE/RS uma lista de empresas 

clientes, tendo-se par opgao aquelas cujos responsaveis tivessem disponibilidade e 

interesse em participar desta pesquisa. 

A partir das informagOes contidas na Base de Dados, e tendo par objetivo evitar 

que as informagoes pesquisadas recaissem na "perfomance" de urn Clla) consultor, 

sob pena de prejudicar a qualidade desta pesquisa, tomou-se o cuidado para que os 

clientes a serem entrevistados nao tivessem sido atendidos pelos mesmos 

consultores de credit°. Portanto, nesta amostra de tres clientes o atendimento foi 

realizado par consultores diferentes. 

Os relatos dos tres clientes entrevistados oportunizaram identificar os seguintes 

aspectos relevantes sabre os trabalhos desenvolvidos pelos consultores de credit° 

do SEBRAE/RS: 

- Houve agilidade e rapidez na entrega dos trabalhos, 

- Transmitiram confianga aos clientes porque a comunicagao foi adequada, 

demonstraram empatia e conhecimento tecnico. 
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- Demonstraram cooperagao e habilidade na solugao dos problemas. 

Coincidentemente, os tres clientes demandaram o mesmo tipo de trabalho no 

que diz respeito a solicitagao de credit° junto aos Bancos conveniados. 0 Cliente I 

obteve a liberagao do credit° solicitado, demonstrando plena satisfacao quanto a 

prestacao dos servicos do SEBRAE/RS, do consultor que desenvolveu os trabalhos 

e do Banco utilizado na concessao do credit°. 

Os Clientes II e Ill obtiveram a liberagao do credit° solicitado; porem, 

demonstraram as seguintes insatisfacoes: 

- Deveriam ter sido informados quanto a questa° burocratica ser dispendiosa e 

cara (disponibilidade de tempo para as providencias junto aos cartorios e 

orgaos de competencia administrativa e custo alto corn material xerografado 

na documentagao exigida); 

- Demonstraram descontentamento quanto a Instituigao Bancaria utilizada pelo 

excesso de burocracia, garantias exigidas e juros muito altos; 

- Faltaram esclarecimentos e orientacoes quanto ao custo/beneficio do 

processo como urn todo, envolvendo a fase inicial corn a documentagao, a 

necessidade de avalista, ate a fase final corn os juros cobrados o que, 

segundo os mesmos, muitas vezes nao compensa. 

De acordo corn as informagoes levantadas junto aos atores entrevistados nesta 

fase (3 consultores externos, 2 funcionarios do SEBRAE/RS, 2 Representantes das 

Instituigbes Financeiras e 3 clientes do SEBRAE/RS), segue, abaixo, a identificacao 

do Perfil Desejado do Consultor Externo da Unidade de Negocio Orientagao ao 

Credito do SEBRAE/RS: 

Perfil Desejado do Consultor Externo da Unidade de Negocio Orientagao ao 

Credit° do SEBRAE/RS 

Fator A — TAREFAS (Pontuacao 9 — Alta) 

E muito importante que o consultor tenha a caracteristica de dedicar-se a tarefa, 

procurando sempre conclui-la pessoalmente para al:Dos dedicar-se outra. 
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2. Fator B — DEDICAcA0 (Pontuagao 8 — Alta) 

E desejavel que o consultor desenvolva o trabalho num ritmo intenso. corn 

dedicagao e premencia ern obter resultados. 

3. Fator C — REALIZACAO PESSOAL (Pontuagao 3 — Baixa) 

E desejavel consultor identificado corn suas atividades, satisfeito corn o que faz, 

pouco ambicioso. 

4. Fator D — LIDERANCA (Pontuagao 2 — Baixa) 

Atuagao amena sobre outras pessoas ou grupos, onde o exerciao da iideranga 

nao é necessario. 

5. Fator E — CONTROLAR PESSOAS (Pontuagao 3 — Baixa) 

E desejavel que o consultor atue corn diplomacia, deixando que as pessoas 

estabelegam seu proprio ritmo na execugao do trabalho, pois a atividade nao requer 

cobrar resultado. 

6. Fator F — PROCESSO DECISORIO (Pontuagao 3 — Baixa) 

E necessario que o consultor seja cauteloso no processo de tomada de decisao, 

cercando-se das informagbes necessarias, avaliando os desdobramentos e evitando 

correr riscos. 

7. Fator G — CUMPRIMENTO DOS PRAZOS (Pontuagao 9 — Alta) 

E desejavel que o consultor elabore cronogramas de trabalho, atue preocupado 

corn o cumprimento das tarefas e prazos estabelecidos, e que invariavelmente os 

cumpra antecipadamente. 

8. Fator H — MOBILIDADE (Pontuagao 9 — ALTA) 

E necessario possuir elevada capacidade de mobilidade. Devera identificar-se 

corn atividades que exijam muita movimentagao e disposigao para a sua execugao. 

9. Fator I — NECESSIDADE DE DESTAQUE / RECONHECIMENTO (Pontuagao 

4 — MEDIA) 
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E necessario consultor corn opiniao propria, mas que tambem se preocupe ern 

receber "feedback' dos outros a respeito do seu trabalho, atuagao ou 

comportamento. 

10. Fator J — COMUNICAcA0 INTERPESSOAL (Pontuagao 7 - ALTA) 

E importante possuir boa capacidade e facilidade de comunicagao interpessoal, 

compreendendo e fazendo-se entender corn facilidade por seus clientes. 

11. Fator K — NECESSIDADE DE PERTENCER A GRUPOS (Pontuagao 6 —

MEDIA) 

Ha uma necessidade moderada de pertencer a grupos de trabalho. 

12. Fator L — AFETIVIDADE (Pontuagao 5 — MEDIA) 

E desejavel que o consultor equilibre os aspectos emocionais corn a 

racionalidade em suas relagOes interpessoais sem comprometer o resultado 

esperado. 

13. Fator M — ACADEMICISMO (Pontuagao 6 — MEDIA) 

E desejavel que o consultor utilize equitativamente em seu trabalho a teoria 

como fundamentagao e comprovagao conceitual, e a pratica como forma de agir 

sobre os resultados. 

14. Fator N — DETALHES (Pontuagao 6 — MEDIA) 

E indicado que o consultor aprecie e trabalhe pessoalmente corn detalhes, e que 

tenha condigoes de distinguir os importantes dos nao significativos. 

15 Fator 0 — ORGANIZAcAO, ORDEM E PLANEJAMENTO (Pontuagao 9 —

ALTA) 

E desejavel que o consultor seja extremamente organizado e sistematizado em 

termos de trabalho, dando enfase ao planejamento e ordem de suas agbes. 

16. Fator P — CRIATIVIDADE (Pontuagao 5 — MEDIA) 
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E desejavel consultor corn comportamento adaptavel as necessidades da 

atividade, usando da criatividade e inovaaao se necessario. 

17. Fator Q — TRANSPARENCIA DAS EMOcOES (Pontuagao 6 — MEDIA) 

E necessario que a consultor consiga dissimular seus sentimentos. 

18. Fator R — ESPAQ0 PROFISSIONAL (Pontuagao 5 — MEDIA) 

E desejavel que o consultor possua comportamento equilibrado, que se utilize da 

negociagao constantemente para a solucao das situagoes de conflito, atuando 

situacionalmente. 

19. Fator S — HIERARQUIA (Pontuagao 6 — MEDIA) 

E desejavel que o consultor atue de forma integrada, aceite conviver corn os 

aspectos hierarquicos da organizacao como sendo algo natural e necessario, mas 

nao submetendo-se integralmente a ela. 

20. Fator T — NORMAS (Pontuagao 9 — ALTA) 

E recomendavel urn consultor totalmente voltado aos controles rigidos 

estabelecidos pelas normas, manuais e procedimentos. 

A seguir, foi realizada a analise dos resultados de cada urn dos 20 fatores 

universais de desempenho (ferramenta Banco de Talentos), para o perfil praticado e 

o perfil desejado do consultor de credit() do SEBRAE/RS, no que se refere a 

pontuagao atribuida e o seu significado correspondente, corn o objetivo de verificar 

que relacoes se estabelecem entre ambos. 

5.4 COMPARAcAO ENTRE 0 PERFIL PRATICADO E 0 PERFIL DESEJADO DO 

CONSULTOR EXTERNO DA UNIDADE DE NEGOCIO ORIENTAcA0 AO 

CREDITO DO SEBRAE/RS 

As informagoes que caracterizam a identificagao entre o perfil praticado e o perfil 

desejado do Consultor Externo da Unidade de Negocio Orientagao ao Credito do 

SEBRAE/RS sao provenientes dos 20 fatores universais de desempenho, oferecidos 

pela ferramenta Banco de Talentos; dos dados constantes no edital de 
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cadastramento dos Consultores Externos do SEBRAE/RS (Edital de Licitacao — 

Concorrencia PUbiica n° 03/SEBRAE/RS99); e dos recursos de suporte conceitual 

oferecidos na revisao da literatura para esta pesquisa. A quantidade e a qualidade 

das informagoes referentes a cada urn dos 20 fatores variam de acordo corn o que 

possibilitaram as fontes documentais disponiveis e corn o que foi possivel obter 

amparo conceitual na revisao da literatura estudada. 

1) FATOR A - Capacidade de terminar tarefas sob sua responsabilidade: 

- Se for muito importante que o consultor tenha esta caracteristica em dedicar-

se a tarefa, procurando sempre conclui-la pessoalmente para apps dedicar-se 

a outra, deve ser atribuida uma pontuagao elevada, ou seja: 9 - 8 ou 7; 

- Se, ao contraho, for importante urn profissional corn capacidade de assumir 

varias tarefas simultaneamente, corn perfil delegador mais flexivel, deve-se 

atribuir urns pontuagao baixa neste fator, ou seja: 0 - 1 - 2 ou 3; (considerar 

0, na ausencia do fator). 

- Se a capacidade desejada for intermediaria, ou seja, que o consultor 

desenvolva as atividades pessoalmente, delegando em parte, a pontuac s-Ao a 

ser atribuida sera: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 9 (Pontuacao Alta) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 7,34 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma relagao compativel da 

pontuagao do perfil desejado (9,0) corn a pontuagao media identificada no perfil 

praticado (7,34) dos consultores de credit°. A variacao entre ambas esta relacionada 

a uma major intensidade desejada em relacao a que vem sendo praticada pelos 

consultores atuantes. Portanto, entende-se que tal variagao nao distancia o conceito 

sobre este fator, ja que a opcao de resposta é a mesma. 

2) FATOR - B — Capacidade de Envolvimento e Dedicagao ao Trabalho: 

- Se desejarmos urn consultor que desenvolva o trabalho em urn ritmo intenso 

de atividade, corn dedicacao e premencia em obter resultados, a pontuagao 

escolhida devera ser elevada, ou seja: 9 - 8 ou 7; 
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- Entretanto, se o perfil desejado envolver caracteristicas profissionais mais 

elasticas, menos intensas que permitam prazos maiores para a realizagao de 

tarefas sem comprometer resultados, a pontuagao devera situar-se entre: 0 -

1 - 2 ou 3; (considerar 0, na ausencia do fator). 

- Se for desejado urn profissional que contrabalance os aspectos profissionais 

de trabalho e o lazer, atuando sob cronogramas mais flexiveis, pontuar: 4 - 5 

ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 8 (Pontuacao Alta) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 7,63 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma relagao compativel da 

pontuagao do perfil desejado (8) corn a pontuagao media identificada no perfil 

praticado (7,63) dos consultores de credit°. A variagao entre ambas esta relacionada 

a uma major intensidade desejada em relagao a que vem sendo praticada pelos 

consultores atuantes. Portanto, entende-se que tal variagao nao distancia o conceito 

sobre este fator, ja que a opgao de resposta é a mesma. 

3) FATOR - C — Necessidade de Realizacao Pessoal e Reconhecimento: 

- Se o perfil desejado identificar urn consultor ambicioso e preocupado corn o 

crescimento e reconhecimento profissional, a pontuagao devera ser elevada, 

ou seja: 9 - 8 ou 7; 

- Se o perfil buscar pessoa identificada corn suas atividades, satisfeito corn o 

que faz, pouco ambicioso, cujo foco nao é o crescimento e a realizagao 

profissional, a pontuagao devera estar entre: 0 - 1 - 2 ou 3; (considerar 0 na 

ausencia do fator). 

- Se desejarmos urn consultor integrado, corn postura moderada na busca do 

crescimento e realizagao profissional, maduro, e que procura manter o espago 

conquistado sem extremos, deve-se pontuar corn valores: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 3 (Pontuagao Baixa) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 3,25 



68 

identifica -se para este fator de desempenho, uma reiagao de compatibilidade 

direta entre a pontuagao do perfil desejado (3,0) corn a pontuagao media identificada 

no perfil praticado (3,25) dos consultores atuantes. 

4) FATOR - D — Capacidade de Atuar como Lider: 

- Se o desejado for urn consultor corn capacidade de lideranga impactante, corn 

atuagao forte sobre as outras pessoas ou equipes, obtendo reconhecimento e 

bons resultados de sua atuagao, deve-se pontuar: 9 - 8 ou 7; 

- Entretanto, se nao houver necessidade de uma atuagao forte do consultor 

sobre as outras pessoas ou grupos, que possa ter uma atuagao amena, onde 

o exercicio da lideranga nao é necessario, pontuar: 0 - 1 - 2 ou 3; (considerar 

0 na ausencia do fator); 

- Se for necessario urn consultor corn caracteristicas de lideranga e atuagao 

moderada, e que tenha a capacidade de compartilhar sua atuagao como lider 

corn os demais, pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 2 (Pontuagao Baixa) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 4,82 

Identifica-se para esse fator de desempenho, uma distancia moderada entre a 

pontuagao do perfil desejado(2) corn a pontuagao media identificada no perfil 

praticado(4,82) dos consultores atuantes. A distancia entre ambas esta relacionada 

ao conceito atribuido para este fator, onde constatou-se que o exercicio da lideranpa 

nao é necessario para o perfil desejado, apesar de constatar-se uma lideranga 

moderada no perfil dos consultores atuantes. Contudo, pela analise dos conceitos 

das dugs opgoes de resposta, entende-se que esta constatagao nao caracteriza 

oposigao entre os dois perfis. 

5) FATOR - E — Necessidade de Controlar Pessoas: 

- Se for necessario que o consultor tenha caracteristicas de "forte controlador" 

de pessoas, centralizador nas decisoes e metodos de atuagao e trabalho, 

oportunizando pouco espago as pessoas, deve-se pontuar: 9 - 8 ou 7; 

ESC& do Administragao - 
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Se for desejavel, urn consultor que atue corn diplomacia, deixando que as 

pessoas estabelegam o seu proprio ritmo na execugao do trabalho, pois nao 

tern por habit° cobrar resultadose atribui-se pontuagao: 0 - 1 - 2 ou 3; 

(considerar 0 na ausencia do fator); 

- Se for necessario urn consultor que estabelega sistemas de controle flexiveis, 

reconhecendo a maturidade do grupo ou pessoas envolvidas no trabalho, 

deve-se atribuir pontuagao intermediaria 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 3 (Pontuagao Baixa) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 4,80 

Identifica-se, para esse fator de desempenho, uma variagao entre a pontuagao 

do perfil desejado(3) corn a pontuagao media identificada no perfil praticado(4,80) 

dos consultores atuantes. A variagao entre ambas esta relacionada ao conceito 

atribuido para este fator, pressupondo atividades relacionadas aos trabalhos em 

equipe corn controle de resultados. Contudo, de acordo corn as informagoes 

constatadas nas entrevistas para identificagao do perfil desejado, observou-se que 

este fator é desnecessario ao perfil desejado já que a execugao das atividades dos 

consultores de credit() sao realizadas individualmente. Diante dessa constatagao e 

pela analise dos conceitos das dugs opgbes de resposta, entende-se que esta 

variagao nao caracteriza oposigao entre os dois perfis. 

6) FATOR - F — Agilidade no Processo DecisOrio: 

- Caso for desejavel urn consultor corn extrema facilidade e identificado corn o 

processo de tomada de decisao, corn capacidade de correr riscos, sem 

considerar muito as informagoes pertinentes e seus desdobramentos, mas 

ciente de suas responsabilidades e deveres, deve-se pontuar entre: 9 - 8 ou 

7; 

- Se as caracteristicas desejaveis sao de urn Consultor cauteloso no processo 

de tomada de decisao, cercando-se das informagoes necessaries, avaliando 

os desdobramentos, evitando correr riscos, deve-se pontuar: 0 - 1 - 2 ou 3; 

(considerar 0 na ausencia do fator); 
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Se as caracteristicas desejaveis para o Consultor sao de profissional 

ponderado, que tanto analisa as informacoes pertinentes a tomada de 

decisao como aceita correr riscos moderados, ciente de suas 

responsabilidades, deve-se pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 3 (Pontuagao Baixa) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 2,63 

Identifica-se, para este fator de desempenho. Lima relagao de compatibilidacle 

direta entre a pontuagao do perfil desejado(3,0) corn a pontuagao media identificada 

no perfil praticado(2,63) dos consultores de credit°. 

7) FATOR - G - Capacidade e Preocupagao no Cumprimento dos Prazos: 

- Se desejarmos urn consultor que elabora cronogramas de trabalho e atua 

preocupado corn o cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos, e que 

invariavelmente as cumpre antes das datas estabelecidas, deve-se atribuir 

pontuagao: 9 - 8 ou 7; 

- Se nao houver nenhuma preocupagao corn a elaboragao de cronogramas e 

comprometimento corn prazos, e inclusive corn espago para eventuais 

atrasos, deve-se atribuir pontuagao baixa: 0 - 1 - 2 - 3; (considerar 0 na 

ausencia do fator); 

- Se desejarmos urn consultor consciente, maduro, cumpridor de prazos e 

cronogramas estabelecidos deve-se atribuir pontuagao entre: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 9 (Pontuagao Alta) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 6,46 

Identifica-se, para esse fator de desempenho, uma variagao entre a pontuagao 

do perfil desejado(9) corn a pontuagao media identificada no perfil praticado(6,46) 

dos consultores de credit°. A variacao entre ambas estabelece uma diferenga nas 

opgoes de resposta e este relacionada a uma maior intensidade desejada em 

relagao ao que vem sendo praticado pelos consultores atuantes. De acordo corn as 

informagoes constatadas nas entrevistas para identificagao do perfil desejado, 

observou-se forte intensidade atribuida a este fator, caracterizado como 

determinante para o born desempenho dos trabalhos. Diante dessa constatacao e 
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pela analise dos conceitos das duas opgOes de resposta, apesar de nao caracterizar 

uma oposigao entre os dois perfis, ja que a pontuagao media praticada preve o 

cumprimento dos prazos e cronogramas estabelecidos, percebe-se uma 

necessidade de antecipagao dos mesmos que nao esta sendo atendida pelos 

consultores atuantes. 

8) FATOR— H — Capacidade de Mobilidade: 

- Se desejarmos urn consultor com elevada capacidade de mobilidade, 

identificado corn atividades que exijam muita movimentagao e disposigao para 

a sua execugao, deve-se pontuar entre: 9 - 8 ou 7; 

- Por outro lado, se o perfil profissional contemplar urn profissional corn mais 

disposigao para atividades sedentarias e que exijam pouca ou nenhuma 

movimentagao, deve-se pontuar entre: 0 - 1 - 2 ou 3; ( considerar 0 na 

ausencia do fator). 

- Se desejarmos urn consultor que nao tern dificuldade em desenvolver suas 

atividades de forma dinamica e movimentada e adaptado a atividades 

sedentarias ou que exijam pouco esforgo ou movimento, deve-se pontuar: 4 - 

5 ou 6. 

Pontuacao Perfil Desejado: 9 (Pontuacao Alta) 
Pontuacao Media Perfil Praticado: 6,45 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma variagao entre a pontuagao do 

perfil desejado(9) corn a pontuagao media do perfil praticado(6,45) dos consultores 

de credit°. 

A variagao entre ambas pontuagoes estabelece uma diferenga nas opgoes de 

resposta e esta relacionada a uma maior intensidade desejada em relagao ao que 

vem sendo praticado pelos consultores atuantes. De acordo corn as informagoes 

constatadas nas entrevistas para identificagao do perfil desejado, observou-se forte 

intensidade atribuida a este fator. Diante dessa constatagao e pela analise dos 

conceitos das duas opgoes de resposta, entende-se que apesar de nao caracterizar 

uma oposigao entre os dois perfis, ja que a pontuagao media praticada preve uma 

identificagao corn atividades dinamicas, percebe-se ocorrer uma necessidade 



72 

elevada de dinamismo e disponibilidade que nao este sendo atendida pelos 

consultores atuantes. 

9) FATOR - I — Necessidade de Destaque I Reconhecimento 

- Se o perfil desejar profissional que atribua muita importancia ao pensamento 

dos outros sobre si proprio, necessitando receber "feedback" constante sobre 

seu trabalho e atitudes, deve-se pontuar: 9 - 8 ou 7; 

- Por outro lado, se desejarmos um profissional pouco preocupado corn o 

pensamento dos outros em relacao ao seu trabalho, atitudes ou aches, deve-

se pontuar: 0 - 1 - 2 ou 3; (considerar 0 na ausencia do fator); 

- Se for desejavel urn profissional corn opiniao propria mas que tambem se 

preocupe ern receber "feedback' dos outros a respeito do seu trabalho, 

atuagao ou comportamento, deve-se pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 4 (Pontuagao Media) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 2,54 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma variagao entre a pontuagao do 

perfil desejado (4,0) corn a pontuagao media identificada no perfil praticado (2,54) 

dos consultores de credit°. A variacao entre ambas estabelece uma diferenga nas 

opcoes de resposta e este relacionada a uma maior intensidade desejada ern 

relagao ao que vem sendo praticado pelos consultores atuantes. De acordo corn as 

informaches constatadas nas entrevistas para identificagao do perfil desejado, 

observou-se uma necessidade mediana atribuida a este fator. Diante dessa 

constatagao e pela analise dos conceitos das dugs opgoes de resposta, entende-se 

haver oposigao entre os dois perfis para este fator. A pontuagao media praticada 

sugere que os consultores atuantes nao atribuem importancia ao "feedback" sobre o 

resultado dos seus trabalhos, da sua atuagao e comportamento, onde percebe-se 

uma necessidade importante que nao este sendo atendida pelos consultores 

atuantes. 
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10) FATOR - J — Capacidade de Comunicagao Interpessoal: 

Se o consultor pretendido tiver que ter grande capacidade e facilidade de 

comunicacao interpessoal, compreendendo e fazendo-se entender corn 

facilidade por seus clientes, deve-se pontuar: 9 - 8 ou 7; 

Entretanto, se nao houver necessidade, ou for dispensevel este habilidade, a 

pontuagao deve situar-se entre: 0 - 1 - 2 ou 3; (considerar 0 na ausencia do 

fator); 

- Se houver necessidade de algumas habilidades no processo de comunicagao 

interpessoal, a pontuagao deve situar-se entre: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 7 (Pontuacao Alta) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 5,30 

Identifica-se, pars esse fator de desempenho, uma variagao entre a pontuagao 

do perfil desejado (7,0) corn a pontuagao media identificada no perfil praticado (5,30) 

dos consultores de credit°. A variagao entre ambas estabelece uma diferenca nas 

°I:Noes de resposta e este relacionada a necessidade de uma capacidade 

importante em relagao ao que vem sendo praticado pelos consultores atuantes. 

Diante dessa constatagao e pela analise dos conceitos das dugs °Kb- es de 

resposta, entende-se haver certa oposicao entre os dois perfis corn relagao a 

capacidade de comunicagao interpessoal. A pontuagao media praticada neste fator 

demonstra uma relagao de sentido corn a pontuagao praticada no fator I (capacidade 

de destaque/reconhecido), cuja °Ka° de resposta demonstra que os consultores 

atuantes nao atribuem importancia ao "feedback' sobre os resultados dos seus 

trabalhos e postura comportamental. 

11) FATOR - K — Necessidade de Pertencer a Grupos: 

Se o consultor deve ter comportamento pro ativo, movido pela alta 

necessidade de trabalhar em equipe, e seja sensivel as necessidades das 

pessoas em sua volta, que seja cooperativo e capaz de manter a estabilidade 

nas relagoes, deve-se pontuar entre: 9 - 8 ou 7; 



74 

Entretanto, se desejar-se urn consultor que prefira trabalhar isolado sem 

preocupar-se em ser aceito no grupo. nao pnonzando as reiagoes em grupo, 

deve-se pontuar entre: 1 - 2 ou 3; (considerar 0 na ausencia do fator); 

Se for indicado urn profissional integrado e corn moderada necessidade de 

pertencer a grupos de trabalho, deve-se pontuar entre: 4 - 5 ou 6. 

Pontuacao Perfil Desejado: 6 (Pontuagao Media) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 4,09 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma relagao compativel entre a 

pontuagao do perfil desejado (6,0) corn a pontuacao media identificada no perfil 

praticado (4,09) dos consultores de credito. A variagao entre ambas nao muda a 

opcao de resposta e esta relacionada a uma major intensidade desejada em relagao 

ao que vem sendo praticado pelos consultores atuantes. Portanto, entende-se que 

tal variagao nao distancia os conceitos do perfil desejado e perfil praticado em 

relagao a este fator. 

12) FATOR - L — Necessidade de Afetividade: 

Se o perfil desejado indicar urn consultor corn comportamento bastante 

afetivo, corn forte componente emocional nas suas relacoes de trabalho, 

deve-se pontuar entre: 9 - 8 ou 7; 

Entretanto se for indicado urn profissional extremamente frio, objetivo e 

calculista ern suas acoes, apresentando baixa conotacao emocional nas 

relagoes, deve-se pontuar entre: 0 - 1 - 2 ou 3; (considerar 0 na ausencia 

do fator); 

Se o perfil indicar urn consultor que consiga equilibrar os aspectos emocionais 

corn a racionalidade em suas relagoes interpessoais sem comprometer o 

resultado esperado, deve-se pontuar entre: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 5 (Pontuagao Media) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 2,93 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma variacao entre a pontuagao do 

perfil desejado (5,0) corn a pontuagao do perfil praticado (2,93) dos consultores de 
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credit°. A vanagao entre ambas pontuacoes estabelece uma diferenga nas opcties 

de resposta e esta relacionada a uma capacidade comportamental desejada em 

relagao ao que vem sendo praticado pelos consultores atuantes. Dante dessa 

constatagao e pela analise dos conceitos das dugs opgoes de resposta, entende-se 

ocorrer urn distanciamento no conceito deste fator entre os dois perils. A pontuagao 

media dos consultores atuantes indica major enfase no comportamento racional, 

enquanto que a pontuagao desejada preve urn comportamento mais afetivo que 

equilibre os aspectos emocionais corn a racionalidade nas relagaes de trabalho. 

13) FATOR - M — Caracteristica Acadernica / TeOrica versus Praticidade no 

Trabalho: 

- Se for muito importante urn consultor corn profundos conhecimentos e uma 

solida formagao academica, que desenvolva o trabalho utilizando-se da lOgica 

e abstragao; percepgao e analise corn fundamentagao teorica em detrimento 

a pratica, deve-se pontuar: 9 - 8 ou 7; 

- Entretanto, se desejarmos urn consultor corn atuagao extremamente pratica 

na forma de desenvolver o trabalho, utiljzando-se muito pouco da 

fundamentagao teOrica, deve-se pontuar: 0 - 1 - 2 ou 3; (considerar 0 na 

ausencia do fator); 

- Se for desejavel urn consultor que utiliza eqUitativamente em seu trabalho a 

teoria como fundamentagao e comprovagao conceitual, e a pratica como 

forma de agir sobre os resultados, deve-se pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 6 (Pontuacao Media) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 6,43 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma relagao de compatibilidade 

direta entre a pontuagao do perfil desejado (6,0) corn a pontuagao media identificada 

no perfil praticado (6,43) dos consultores de credit°. 
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14) FATOR - N — Necessidade de Envolvimento Pessoal corn Detalhes: 

Se for importante para o desenvolvimento das tarefas urn consultor muito 

detalhista e que considere fundamental e indispensavel trabalhar 

pessoalmente desta forma, deve-se pontuar: 9 - 8 ou 7; 

Por outro lado, se o perfil desejado contemple um profissional corn facilidade 

ern distinguir os detalhes importantes dos nao significativos, e que priorize 

trabalhar sem considerar os detalhes, deve-se pontuar: 0 - 1 - 2 ou 3; 

(considerar 0 na ausencia do fator); 

- Se for indicado urn consultor que aprecie e trabalhe pessoalmente corn 

detalhes, e que tenha condigaes de distinguir os importantes dos nao 

significativos deve-se pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuacao Perfil Desejado: 6 (Pontuacao Media) 
Pontuacao Media Perfil Praticado: 6,23 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma relagao de compatibilidade 

direta entre a pontuagao do perfil desejado (6,0) corn a pontuagao media identificada 

no perfil praticado (6,23) dos consultores de credit°. 

15) FATOR - 0 — Capacidade de Organizacao, Ordem e Planejamento: 

- Se o for indicado urn consultor extremamente organizado e sistematizado em 

termos de trabalho, dando enfase ao planejamento e ordem de suas agoes, 

deve-se pontuar: 9 - 8 ou 7; 

- Entretanto, se o perfil desejado nao atribuir nenhuma importancia ao 

planejamento, organizacao e a manutencao da ordem no desenvolvimento do 

trabalho, deve-se pontuar: 0 - 1 - 2 ou 3; (considerar 0 na ausencia do 

fator); 

- Se for desejavel urn consultor que apresente equilibria em suas agoes de 

planejamento, ordem e organizacao, deve-se pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 9 (Pontuagao Alta) 
Pontuacao Media Perfil Praticado: 6,61 
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Identifica-se, para esse fator de desempenho, uma variagao entre a pontuagao 

do perfil desejado (9,0) corn a pontuagao media identificada no perfil praticado (6,61) 

dos consultores de credit°. A variagao entre ambas estabelece uma diferenca nas 

opcoes de resposta e esta relacionada a uma major intensidade desejada ern 

relagao ao que vem sendo praticado pelos consultores atuantes. De acordo corn as 

informagoes constatadas nas entrevistas para identificagao do perfil desejado, 

observou-se forte intensidade atribuida a este fator, caracterizado como 

determinante para o born desempenho dos trabalhos. Diante dessa constatacao e 

pela analise dos conceitos das dugs opcoes de resposta, apesar de nao caracterizar 

uma oposicao entre os dois perfis, ja que a pontuagao media praticada preve urn 

equilibrio nas agoes de planejamento e organizacao, percebe-se uma enfase nesta 

capacidade que demonstra nao estar sendo atendida pelos consultores atuantes. 

16) FATOR - P — Capacidade de ser Criativo e Inovador: 

- Se for indicado urn consultor corn atuagao criativa e inovadora, que nao se 

adapte a rotina e que esteja sempre procurando fazer diferente, deve-se 

pontuar: 9 - 8 ou 7; 

- Entretanto, se for recomendado um consultor que se adapte a urn trabalho 

rotineiro, sem necessidade do use da criatividade ou inovagao, deve-se 

pontuar: 0 - 1 - 2 ou 3 (considerar 0 na ausencia do fator); 

- Se for indicado urn consultor corn comportamento adaptavel as necessidades 

da atividade, usando da criatividade e da inovagao se necessario, deve-se 

pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 5 (Pontuagao Media) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 4,34 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma relagao compativel entre a 

pontuagao do perfil desejado (5,0) corn a pontuagao media identificada no perfil 

praticado (4,34) dos consultores de credit°. Ocorre uma baixa variagao entre ambas, 

que esta relacionada a uma maior intensidade desejada ern relagao a que vem 

sendo praticada pelos consultores atuantes. Portanto, entende-se que tal variagao 
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nao distancia os conceitos dos dois perfis para este fator. ja que a opgao de 

resposta é a mesma. 

17) FATOR - Q — Transparencia das Emogoes: 

Se for recomendavel urn consultor corn comportamento claro, transparente e 

objetivo, estampando seus sentimentos instantaneamente, deve-se pontuar: 9 

- 8 ou 7; 

Entretanto, se for desejavel urn Consultor que consiga dominar seus 

sentimentos de forma a nao comprometer o trabalho, deve-se pontuar: 0 - 1 -

2 ou 3 (considerar 0 na ausencia do fator); 

- Se for desejavel urn Consultor que consiga dissimular seus sentimentos, 

deve-se pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 6 (Pontuagao Media) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 5,93 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma relagao de compatibilidade 

direta entre a pontuagao do perfil desejado (6,0) corn a pontuagao media identificada 

no perfil praticado (5,93) dos consultores de credit°. 

18) FATOR - R — Preocupagao corn o Espago Profissional: 

- Se for recomendado urn consultor extremamente cioso de suas atividades e 

do espago profissional que ocupa, reagindo quando este for invadido, ou 

desconsiderado, deve-se pontuar: 9 - 8 ou 7; 

- Entretanto, se for recomendado urn consultor que nao se preocupa corn a 

interferencia em suas atividades ou atuagao em seu espago de trabalho, 

deve-se pontuar: 0 - 1 - 2 ou 3 (considerar 0 na ausencia do fator); 

- Se for desejavel urn consultor corn comportamento equilibrado, que se utilize 

da negociagao constantemente para a solugao das situagOes de conflito, 

atuando situacionalmente, deve-se pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 5 (Pontuacao Media) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 3,93 
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Identifica-se, para este fator de desempenho, uma variagao entre a pontuagao do 

perfil desejado (5,0) corn a pontuagao media identificada no perfil praticado (3,93) 

dos consultores de credit°. A variagao entre ambas estabelece uma diferenga nas 

opgOes de resposta e esta relacionada a uma maior intensidade desejada ern 

relagao ao que vem sendo praticado pelos consultores atuantes. De acordo corn as 

informagoes constatadas nas entrevistas para identificagao do perfil desejado, 

observou-se para este fator uma pontuagao abaixo do desejado nao interfere 

negativamente na atuagao do profissional, ja que a sistematica do desenvolvimento 

dos trabaihos nao enseja a ocorrencia dessa situagao. Diante dessa constatagao e 

pela analise das duas opgoes de resposta, entende-se que tal variagao nao distancia 

os conceitos do perfil desejado e perfil praticado ern relagao a este fator. 

19) FATOR - S — Importancia Atribuida a Hierarquia: 

- Se for desejavel urn consultor que valorize a estrutura formal, e atue seguindo 

estritamente a hierarquia organizacional, inclusive submetendo-se a ela para 

indicagao de solugoes, deve-se pontuar: 9 - 8 ou 7; 

- Se o consultor deve atuar de forma a nap dar importancia a autoridade formal, 

deve -se pontuar: 0 - 1 - 2 ou 3; ( considerar 0 a ausencia deste fator); 

- Se o consultor deve atuar de forma integrada, aceite conviver corn os 

aspectos hierarquicos da Organizagao como sendo algo natural e necessario, 

mas nao se submetendo integralmente a ela, deve-se pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 6 (Pontuacao Media) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 3,41 

Identifica-se, para esse fator de desempenho, uma variacao entre a pontuagao 

do perfil desejado (6,0) corn a pontuagao media identificada no perfil praticado (3,41) 

dos consultores de credit°. A variagao entre ambas estabelece uma diferenga nas 

°pc -6es de resposta e esta relacionada a necessidade de uma capacidade 

importante em relagao ao que vem sendo praticado pelos consultores atuantes. Pela 

analise dos conceitos das duas opgeies de resposta, entende-se haver oposigao 

neste fator de desempenho entre os dois perfis apresentados. Por analogia, a 

pontuagao media praticada neste fator demonstra uma relagao de sentido corn a 
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pontuagao praticada no fator I (capacidade de destaque/ reconhecimento), cuja 

opgao de resposta demonstra que os consultores atuantes nao atribuem importancia 

ao "feedback" sobre os resultados dos seus trabalhos e postura comportamental. 

20) FATOR - T - Importancia as Normas: 

Se o recomendavel for urn consultor totalmente voltado aos controles rigidos 

estabelecidos pelos normas, manuals e procedimentos, deve-se pontuar: 9 - 8 

ou 7; 

Entretanto, se for indicado urn consultor, que atue nao valorizando estas 

modalidades de controles, embora se sinta seguro em seu trabalho, deve-se 

pontuar: 0 - 1 - 2 ou 3; (considerar 0 a ausencia deste fator); 

Se for recomendavel um consultor que estabelega e valorize situacionalmente 

os controles, manuals e procedimentos, preocupando-se essencialmente em 

atingir resultados, deve-se pontuar: 4 - 5 ou 6. 

Pontuagao Perfil Desejado: 9 (Pontuagao Alta) 
Pontuagao Media Perfil Praticado: 6,39 

Identifica-se, para este fator de desempenho, uma variagao entre a pontuagao do 

perfil desejado (9,0) com a pontuagao media do perfil praticado (6,39) dos 

consultores de credit°. A variagao entre ambas pontuagoes estabelece uma 

diferenga nas opgoes de resposta e este relacionada a uma major intensidade 

desejada em relagao ao que vem sendo praticado pelos consultores atuantes. De 

acordo com as informagOes constatadas nas entrevistas para identificagao do perfil 

desejado, observou-se forte intensidade atribuida a este fator. Diante dessa 

constatagao e pela analise dos conceitos das dugs opgOes de resposta, entende-se 

nao haver uma oposigao direta entre os dois perfis, contudo percebe-se uma 

necessidade elevada quanto a importancia em seguir os controles rigidos das 

normas, manuals e procedimentos que nao este sendo atendida pelos consultores 

atuantes. 

contorno restritivo pelo reconhecimento das normas resulta em urn 

ajustamento dos elementos operativos, que Ira criar habitos novos compativeis com 

nosso modo de ser. Se de urn lado existe urn rol normativo idealizado, dentro das 
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organizagoes, existe tambem uma rede de relacionamento baseada na lealdade 

pessoal dentro de urn contexto social (Motta, 1997). 

De acordo corn os cruzamentos dos dados e interpretacao das relacoes que se 

estabelecem entre o perfil desejado e perfil praticado do consultor externo da 

Unidade de Negocio Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS, passaremos, a seguir a 

uma sistematizacao dos resultados constatados, que possibilite evoluir para uma 

analise critica das diversas percepcOes dos diferentes individuos que integram a 

cadeia de conhecimentos e informagOes da empresa. 

Fatorxc/requisites `! 
parauflyconsultiar de 

credito do 

Fator A — Tarefas 9 7,34 - Compatibilidade (ocorre variacao, a opcao de resposta 
é a mesma). 

Fator B - Dedicagao 8 7,63 - Compatibilidade (ocorre pouca variacao, a opcao de 
resposta é a mesma) 

Fator C — Realizacao 3 3,25 - Compatibilidade 
Fator D - Lideranca 2 4,82 Requisito nao aplicavel ao perfil (ocorre variacao, a 

opcao de resposta é diferente). 
Apesar da constatacao moderada desse requisito no 
perfil praticado, nao caracteriza oposicao. 

Fator E - Controlar 
Pessoas 

3 4,80 - Requisito nao aplicavel ao perfil (ocorre variacao, a 
opcao de resposta a diferente). 
- Apesar da constatagao moderada desse requisito no 
perfil praticado, nao caracteriza oposicao. 

Fator F — Decisties 3 2,63 - Compatibilidade 
Fator G — Prazos 9 6,46 - Nao caracteriza oposicao, mas deixa a desejar (ocorre 

variacao, a opcao de resposta é diferente). 
- Requisito determinante para o exito das atividades. 

Fator H — Mobilidade 9 6,45 - Nao caracteriza oposicao, mas deixa a desejar(ocorre 
variacao, a opcao de resposta é diferente). 
- Requisito importante para o exito das atividades. 

Fator I — Destaque 4 2,54 - Caracteriza oposicao. 
- Requisito bastante importante para o exito das 
atividades. 

Fator J — 
Cornunicacao 

7 5,30 - Nao caracteriza oposicao, mas deixa a desejar (ocorre 
variacao, a °Ka° de resposta a diferente). 
- Requisito importante para o exito das atividades. 
- Analogia corn o Fator I (Destaque), onde os consultores 
atuantes nao valorizam o feedback. 

Fator K — Grupos 6 4,09 - Compatibilidade (ocorre variacao, a opcao de resposta 
é a mesma). 

Figura 5 - Sistematizacao dos resultados constatados entre Perfil Desejado e Perfil Praticado 
do Consultor Externo da Unidade de Negocio Orientagao ao Credit° 



6 6,43 	- Compatibilidade. Fator M — 
Academicismo 

6 Fator N — Data[hes 6,23 	- Compatibilidade. 

6 5,93 	- Compatibilidade Fator Q — EmocOes 

para um consultor de` 
credito do 

2,93 	- Caracteriza oposigao. 
- Os trabaihos desenvolvidos sao tecnicos e requerem o 
raciocinio lOgico, sugerindo ser necessaria uma 
formacao ou experiencia em ciencias exatas. Diante 
disco, entende-se que essas atividades nao propiciam o 
desenvolvimento de competencias comportamentais nas 
relacoes de trabalho.  

Fator L — Afetividade 5 

Fator 0 — 
Organizacao 
Fator P —
Criatividade 

	

6,61 	- Nao caracteriza oposigao, mas deixa a desejar. 
- Requisito determinante para o exit° das atividades.  

	

4,34 	- Compatibilidade (ocorre variacao, a opcao de resposta 
é a mesma).  

9 

5 

3,93 	- Neutralidade. A sistematica administrativa da empresa 
na designagao dos trabaihos nao propicia a ocorrencia 
de eventos como esse. Ocorre uma intensidade menor 
no pertl praticado em relacao ao desejado, o que nao 
caracteriza oposigao entre os perils.  

Fator R — E. 
Profissional 

5 

3,41 	- Caracteriza oposigao. 
- Requisito importante para o exit° das atividades. 
- A analogia deste fator corn o Fator I (Destaque), onde 
os consultores atuantes nao valorizam o feedback. 

Fator S — Hierarquia 6 

6,39 	- Nao caracteriza oposigao, mas deixa a desejar. 
- Requisito determinante para o exito das atividades. 
- Analogia corn o Fator I (Destaque), onde os consultores 
atuantes nao valorizam o feedback 

Fator T - Normas 9 
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Continuagao da Figura 5 - Sistematizacao dos resultados constatados entre Perth Desejado e 
Perri! Praticado do Consultor Externo da Unidade de Negocio Orientacao ao Credito 

Dos 20 fatores/requisitos que foram utilizados nesta pesquisa para delineamento 

do perfil do consultor de credit° do SEBRAE/RS, menos de 30% apresentarem 

compatibilidade direta quanto a intensidade desejavel (Dedicagao, Realizagao, 

Decis6es, Academicismo, Detalhes e Emogoes). Apenas 15% apresentam 

compatibilidade, apesar de apresentarem uma variagao major na intensidade 

desejavel, cuja opgao de resposta é a mesma (Tarefas, Grupos e Criatividade). 

Identificou-se que 10% dos requisitos nao sao aplicaveis ao delineamento do perfil 

desejado. Constata-se que 25 % dos requisitos fazem parte do perfil praticado e nao 

estao previstos no perfil desejado (Lideranga, Controlar Pessoas). Contudo, tais 

requisitos nao chegam a caracterizar oposigao ao desejavel. Identificou-se, no perfil 

praticado, requisitos que nao chegam a caracterizar oposigao corn o perfil desejado, 

mas que deixam a desejar, considerando-se que o perfil desejado aponta para uma 



83 

intensidade mais alts em relagao ao que vem sendo praticado e, ainda peio nivel ae 

importancia que foi atribuido aos requisitos (Prazos: Mobilidade; Comunicagao; 

Organizagao e Normas), mediante os relatos dos entrevistados. Para os requisitos 

Destaque, Afetividade e Hierarquia, identificou-se uma oposigao direta entre o perfil 

praticado e o perfil desejado, onde a variagao é mais elevada, ou seja, o perfil 

desejado estabelece uma intensidade major do que o que ocorre no perfil praticado. 

Constata-se urn unico requisito considerado neutro no delineamento do perfil 

desejado, tendo em vista que a sistematica administrativa da empresa na 

designagao desses trabalhos nao propicia a ocorrencia de eventos como esse 

(Espago Profissional). 

Diante das constatagoes descritas, acima, observa-se que o perfil desejado e o 

perfil praticado para os fatores Tarefas e Dedicagao sao coerentes entre si porque 

estabelecem urn mesmo significado. Essa coerencia possui uma relagao de sentido 

corn a execugao dos trabalhos desses consultores externos (elaborar projetos; 

realizar avaliagao de viabilidade econornico-financeira de projetos de investimentos; 

e efetuar analise e concessao de credit() junto aos bancos), para a qual exige-se 

organizagao e atengao concentrada para o cumprimento dos prazos estabelecidos . 

No que se refere ao requisito Necessidade de Realizagao Pessoal e 

Reconhecimento, identificou-se uma relagao de coerencia entre ambos perfis, onde 

constata-se que o profissional desejado e atuante nesta area é pessoa identificada 

corn suas atividades e que possui pouca ambigao. 

Apesar do requisito Lideranga nao ser necessario para o exercicio das atividades 

do consultor de Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS, cujo perfil desejado 

estabelece uma intensidade baixa para este fator, constatou-se haver uma lideranga 

moderada no perfil praticado dos consultores atuantes. Diante disso e pelas 

informagoes levantadas nas entrevistas, percebe-se a necessidade em haver certa 

influencia por parte desses consultores sobre outras pessoas, considerando-se que 

o exit° dos seus trabalhos esta diretamente relacionado a influencia que exerce 

junto aos clientes no que diz respeito a orientagao sobre os investimentos e riscos 

dos projetos. 
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Quanto ao requisito Necessidade de Controlar Pessoas, identifica-se, pela 

resposta dos entrevistados, nao ser urn requisito necessario ao perfil desejado, je 

que a execugao das atividades desses consultores sao realizadas de forma 

individual. Contudo, no perfil praticado percebe-se ocorrer uma intensidade 

moderada corn relagao a esse fator. Diante disso, identifica-se para esses 

consultores, uma certa necessidade em relagao a esse requisito, considerando-se 

que o resultado dos seus trabalhos depende das providencias a serem tomadas 

pelos clientes no que se refere a documentagoes e providencias exigidas pelos 

bancos. 

Para o requisito Processo Decisorio, observou-se coerencia entre ambos perfis, 

je que a intensidade desejada e praticada sao baixas. Essa coerencia ampara-se na 

justificative de que o consultor nao possui o poder da decisao final, mas o de 

influenciar no processo decisorio dos clientes, ja que efetua o levantamento das 

informagaes necessaries, avaliando desdobramentos e riscos que sera° analisados 

pelos clientes e pelos bancos. 

0 requisito Cumprimento de Prazos este coerente na identificagao do perfil 

desejado e perfil praticado. Entretanto, observa-se que o desejado para este fator 

requer uma intensidade mais elevada em relagao ao que vem sendo praticado 

porque preve uma necessidade de antecipar prazos. Diante desse aspecto, observe-

se que atingir a excelencia nesse requisito requer uma comunicagao mais integrada 

da Unidade de Negocio Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS com os seus 

prestadores de servigos, o que observou-se nao estar ocorrendo de forma 

sistematica. Constata-se a necessidade de informagao, orientagao e atualizagao 

desses consultores, que podera ser suprida atraves de programas de capacitagao 

oferecidos por essa Unidade de Negocio (palestras, depoimentos de clientes e dos 

representantes das Instituigoes Financeiras, entre outros). 

Corn relagao ao requisito Mobilidade, identifica-se uma coerencia entre ambos 

perfis. Entretanto, o perfil desejado aponta para uma elevada capacidade de 

mobilidade desses consultores em relagao ao perfil que vem sendo praticado. 

Referente a esse requisito, de acordo corn o relato dos entrevistados, obteve-se a 

informagao de que o SEBRAE/RS nao desenvolve agOes que estimulem o 

acompanhamento pOs-venda junto aos clientes por parte desses consultores. Diante 
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desse fato, levanta-se uma questa() importante em relagao a sisternatica adotada 

pelo SEBRAE/RS. no que se refere a entrega dos servigos propriamente ditos. a de 

que necessite revisar a estrategia atualmente adotada na Gestao dos Terceiros. 

Observou-se que o perfil desejado e o perfil praticado para o requisito 

Destaque/Reconhecimento nao estao coerentes entre si. E desejavel urn profissional 

corn opiniao propria, mas que se preocupe ern receber "feedback' a respeito do seu 

trabalho, atuagao ou comportamento. Contudo, o perfil praticado indica pouca 

preocupagao com o pensamento dos outros ern relagao ao seu trabalho, atitudes ou 

agoes. Essa oposigao sugere que pode estar ocorrendo certa falta de controle e 

acompanhamento dos trabalhos, por parte do SEBRAE/RS, em relagao 

performance dos consultores atuantes. Sistemas de medigao de resultados, poderao 

avaliar os trabalhos executados atravos da liberagao positiva ou negativa do credito 

pelos bancos; ou a avaliagao podera ser realizada atraves de instrumentos de 

avaliagao de reagao dos clientes; que poderao oferecer importante auxilio para as 

melhorias. Diante disso, constata-se, entao, ocorrer contradigao no perfil praticado. 

Essa contradigao podera ser melhor evidenciada, se compararmos tal requisito 

(Destaque) corn o requisito Dedicagao quanto aos resultados apresentados no perfil 

praticado (Destaque: 2,54; Dedicagao: 7,63). 

Gramigna (2002), orienta que as equipes de trabalho que fazem use da 

ferramenta feedback passam a cultivar a ideia de que o indivicluo deve traduzir sua 

competencia em comportamentos valorizados e reconhecidos pela empress. Deve-

se considerar, inclusive, que quando o feedback é utilizado de forma estruturada e 

oportuna acelera o processo de mudanga e auxilia o individuo a adquirir 

comportamentos mais assertivos no contexto do seu trabalho . 

0 requisito Comunicagao Interpessoal identifica haver certa oposigao entre o 

perfil desejado e o perfil praticado. E desejavel que o consultor tenha boa 

capacidade e facilidade de comunicagao interpessoal, compreendendo e fazendo-se 

entender corn facilidade por seus clientes. Contudo, identifica-se que o perfil 

praticado apresenta apenas algumas habilidades no processo de comunicagao 

interpessoal. Portanto, a exigencia para esse fator é muito mais intensa no perfil 

desejado do que vem ocorrendo no perfil praticado. 
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Apesar de convivermos num ambiente altamente tecnologico, em que modernos 

recursos de comunicacao sao mais acessiveis e eficientes„ observa-se que os 

mesmos sac) manuseados e administrados por pessoas que nao se alinham e que 

estabelecem uma atuagao desintegrada, afetando os resultados do negocio 

(DUTRA, 2001). E por meio de programas atitudinais, realizados em forma de 

seminarios ou encontros sistematizados que as empresas tern alcangado melhorias 

na comunicagao interpessoal dos seus colaboradores (GRAMIGNA, 2002). 

Diante desse aspecto, e conforme ja mencionado acima, constata-se a 

necessidade da empresa, atraves da Unidade de Negocio Orientacao ao Credito 

oportunizar uma sisternatica de informagao, orientagao e atualizagao desses 

consultores externos. 

Com relagao ao requisito Necessidade de Pertencer a Grupos, identifica-se 

coerencia entre o perfil desejado e o perfil praticado dos consultores externos da 

Unidade de Negocio Orientagao ao credito do SEBRAE/RS, cuja indicagao aponta 

para urn profissional integrado e corn moderada necessidade de pertencer a grupos 

de trabalho. 

No requisito Necessidade de Afetividade ocorre contradigao entre o perfil 

desejado (consultor que consiga equilibrar os aspectos emocionais corn a 

racionalidade nas relagoes interpessoais) e o perfil praticado (extremamente frio, 

objetivo e calculista em suas agoes, corn baixa conotagao emocional nas relagoes). 

E interessante perceber, no perfil desejado, que esse requisito (Afinidade) 

estabelece uma relagao contraditbria corn outros requisitos exigidos. Por exempla, 

observa-se que no perfil desejado os requisitos Tarefas e Dedicagao exigem, por 

uma questa° logica de significado e afinidade das agoes, que o consultor seja 

organizado e possua atengao concentrada para o cumprimento dos prazos. 

Observa-se, ainda, para o perfil desejado, que o requisito Cumprimento dos Prazos 

exige a antecipagao dos mesmos. Diante de tais constatagOes, e pela intensidade 

mais rigida que o perfil desejado estabelece, identifica-se que o perfil atualmente 

praticado esta para urn profissional mais calculista em relagao as suas agoes. 

evidenciando baixa conotagao emocional, do que para urn equilibria emocional 

afetivo. Chama tambem a atengao o requisito Transparencia das Emogoes, cujo 

significado indica que sera desejavel urn consultor que consiga dissimular seus 
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sentimentos. Assn senao, mais uma vez, constata-se haver forte contradigao na 

descrigao do perfil desejado. De outro 'ado, o perfil praticado para o fator 

Transparencia das Emocoes, é mais coerente quando comparado aos demais 

fatores, conforme foi mencionado acima. Diante disso, identificou-se que a 

construgao do perfil desejado nao esta coerente, se compararmos as reiacoes de 

sentido estabelecidas entre os requisitos (20 fatores de desempenho oferecidos pelo 

Banco de Talentos) e entre as atividades executadas por esses consuitores 

externos. 

Os requisitos Academicismo e Detalhes apresentam coerencia entre o perfil 

desejado e o perfil praticado, onde identifica-se urn consultor que utiliza em seu 

trabalho a teoria, como fundamentacao e comprovagao conceitual, e a pratica como 

forma de agir sobre os resultados. 

Corn relagao ao requisito Organizagao, Ordem e Planejamento, identifica-se 

incoerencia entre ambos perfis. 0 perfil desejado indica urn consultor extremamente 

organizado e sistematizado em termos de trabalho, corn enfase ao planejamento e 

ordem de suas aches. Este perfil é coerente quando comparado a intensidade 

atribuida aos fatores Tarefas, Dedicageo e Prazos, pela relagao de sentido e 

afinidade existentes entre os quatro fatores. 

Constata-se para o requisito Criatividade uma relagao de coerencia entre o perfil 

desejado e o perfil praticado. Apesar do perfil desejado prever urn nivel de 

intensidade mais rigid° em relagao aos demais requisitos (Tarefas, Dedicagao, 

Prazos, Organizagao e Normas), que podem ser antagonicos a capacidade criativa, 

e pelas atividades prestadas nesse servico que caracterizam uma atividade logica e 

rotineira, ha indicagao da criatividade e da inovagao, se necessarios. 

Em relagao ao requisito Espago Profissional, apesar de identificar-se uma 

diferenga na intensidade entre ambos perfis, verifica-se que tal diferenca 

irrelevante, considerando-se que a sisternatica do desenvolvimento dos trabalh...)s 

nao enseja a ocorrencia dessa situagao. 

Referente ao requisito Hierarquia, identifica-se ocorrer incoerencia entre ambos 

perfis. 0 perfil desejado indica que o consultor aceite conviver corn aspectos 

hierarquicos da organizagao, nao se submetendo integralmente a ela. Ja o perfil 
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praticado revela nao atribuir importancia a autoridade formal. Por analogic, o perfil 

praticado no requisito Hierarquia (Baixo: 3,41) demonstra uma relagao de sentido 

corn o praticado no requisito Destaque/Reconhecimento (Baixo: 2,54) ja que aponta 

para o fato de que os consultores atuantes nao atribuem importancia ao "feedback' 

sobre os resultados dos seus trabalhos e postura comportamental. Diante disso, 

levantam-se questoes importantes sobre a pratica de gestao que vem sendo 

adotada junto aos terceirizados: a comunicagao entre a Unidade de Negocio e seus 

consultores externos indica a ocorrencia de problemas: a forma de 

acompanhamento dos consultores de credit() precisa ser revisada; bem como 

sugere-se orientar uma pratica de acompanhamento de resultados. 

No que diz respeito ao requisito Normas evidencia-se uma diferenga entre 

ambos perfis. 0 perfil desejado preve que o consultor estabelega urn controle rigida 

em relagao as normas, manuais e procedimentos. Ja o perfil praticado indica 

estabelecer uma valorizagao situacional para os mesmos. Da mesma forma 

apresentada anteriormente, ha indicagao de problemas relacionados ao 

acompanhamento, a comunicagao e a orientagao desses consultores. De acordo 

corn as informagOes levantadas nas entrevistas, seguir procedimentos e normas é 

requisito essencial para o exit° desses atividades. 

Conforme pode-se constatar, a comparagao entre o perfil desejado e o perfil 

praticado do consultor de credit° do SEBRAE/RS revelou alguns sintomas que 

podem estar ocorrendo na gestao desses terceiros e que reforgam as observagbes 

descritas anteriormente, no que se refere as diferengas entre os perfis (desejado e 

praticado) desses consultores externos, bem como a constatagao de requisitos 

contraditorios entre si na descrigao do perfil desejado. 

No perfil praticado, a constatagao dos requisitos: Prazos, Mobilidade, 

Comunicagao, Organizagao e Normas chamam a atengao por apresentarem uma 

variagao mais baixa em relagao a intensidade prevista no perfil desejado, o que 

permite concluir que a atuagao dos consultores atuantes esta deixando a desejar. 

Essa questao reporta que a falta de padroes e a carencia de transparencia nas 

organizagoes provocam muitos erros e equivocos na gestao de pessoas, que irao 

refletir nas relagOes de trabalho, na motivagao e satisfagao dos prestadores de 



Envolvimento e dedicacao ao 
trabalho a ser executado. 

Alto Alto Alto 	Alto 	Alto 

Baixo 	Baixo 	Medi° Medi° Medi° Realizacao pessoal e 
reconhecimento (nivel aceitavel de 
ambicao do consultor quanto ao 
reconhecimento profissional)  

Baixo Baixo 	Baixo 	Baixo Baixo Capacidade de lideranca 
(necessidade de exercer influencia 
no comportamento das outras 
pessoas envolvidas no trabalho)  

Baixo Baixo 	Baixo 	Baixo Baixo Agilidade no processo decisOrio 
(identificar a necessidade dessa 
caracteristica na execucao dos 
trabal hos)  

... 	

• tp  at.ore.. 
universals a >desempenho) 

06.006(1' 
......... . .. 

Capacidade de terminar tarefas 
(intensidade da dedicacao pessoal 
a tarefa). 

Alto Alto Alto Alto Alto 

Controlar pessoas (na execucao 	Baixo 
dos trabalhos)  

Baixo Baixo 	Baixo 	Baixo 

Prazos (identificar a intensidade 
dessa caracteristica considerando 
velocidade e prazo)  

Alto Alto Alto 	Alto 	Alto 
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servicos e na prOpria qualidade e organizacao dos trabalhos (FLEURY, 1996). Aquila 

que o grupo constroi como sua realidade nem sempre esta disponivel no dizer dos 

seus integrantes (BASTOS, 1999). 

Nesse sentido, Gubman (1999), gerir pessoas para a obtencao de notaveis 

resultados requer tres fatores: alinhar seus talentos a estrategia empresarial; engajar 

as pessoas no que esta se tentando alcancar; e avaliar o que sua forga de trabalho 

esta tentando fazer, fornecendo-Ihe feedback sobre isso. 

Pelo relato dos tres consultores entrevistados, pelos questionarios analisados 

aos funcionarios da Unidade de Credito (Gerente e Tecnico) segue representacao 

(Figura 6), por nivel de importancia (alto, medio ou baixo), dos 20 fatores universals 

de desempenho (Banco de Talentos) referentes aos requisitos necessarios para o 

perfil do consultor externo da Unidade de Negocio Orientagao ao Credito do 

SEBRAE/RS: 

Figura 6 - Resultado das entrevistas dos 3 consultores e do questionario aos funcionarios da Unidade 
de Negacio Orientacao ao Credito, para identificacao do pertl do consultor de credito do SEBRAE/RS 
(nivel de importancia dos 20 fatores do Banco de Talentos) 



Consultor I Consultor 11 Consultor Ill 	Unidade 
de Cr6dito 
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Continuacao da figura 6 - Resultado das entrevistas dos 3 consultores e do questionario aos 
funcionarios da Unidade de Neg6cio Orientacao ao Credito, para identificacao do perfil do consultor 
de credit° do SEBRAE/RS (nivel de importancia dos 20 fatores do Banco de Talentos) 

Re (u ~srtos`par gm consultor; e 
credito do SEBRAEJRS (2o fatores'. 

desardOenndi:::: • 

Mobilidade (identificar necessidade 
dessa caracteristica na execucao 
dos trabalhos)  

Alto Alto Alto Alto Alto 

Necessidade de ser 
notado/reconhecido (identificar se a 
postura desejada exige que o 
consultor receba "feedback 
"constante sobre seu desempenho)  

Medio Baixo Medio 	Medio 	Medio 

Alto 	Alto 	Alto Comunicacao interpessoal 
(identificar a necessidade dessa 
caracteristica no processo de 
comunicapao corn os clientes)  

Alto Alto 

Medio Necessidade de pertencer a grupos 
(necessidade de urn 
comportamento voltado para o 
trabalho ern equipe) 

Baixo Medio 	Medio 	Medio 

Medio 	Medic 	Medio Necessidade de envolvimento 
pessoal corn detalhes na execucao 
dos trabalhos 

Medio Medio 

Capacidade de organizacao, ordem 
e planejamento 

Alto Alto Alto 	Alto 	Alto 

Capacidade de ser criativo e 
inovador 

Medio Medio Baixo 	Medio 	Medio 

Medio Medio Transparencia das emogOes 
(identificar a capacidade necessaria 
do controle das emocOes) 

Medio 	Medio 	Medio 

Medio 	Medio 	Media Preocupagao corn o espaco 
profissional (identificar o nivel 
aceitavel de ambicao do consultor 
em situacO'es de conflito)  

Medio Medio 

Media 	Medio 	Media Importancia atribuida 'a hierarquia 
(identificar o nivel de autonomia 
necessario para a execucao dos 
trabalhos)  

Medio Medio 

Normas (identificar o nivel de 
importancia quanto ao atendimento 
das normas, manuais e 
regulamentos na execucao dos 
trabalhos. 

Alto Alto Alto 	Alto 	Alto 

De acordo corn as constatagoes apresentadas acima, conclui-se que as relagOes 

que se estabelecem entre o perfil desejado e o perfil praticado do consultor externo 

da Unidade de NegOcio Orientagao ao Credito do SEBRAE/RS, estao longe de uma 

padronizagao das atividades, ou ainda, no que se refere a uma atuagao mais 

harmonica na prestagao dos servigos junto aos clientes. 
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Identificou-se a razao pela qual a Unidade de Negocio Orientagao ao Credit° do 

SEBRAE/RS nao utiliza a selegao cadastral dos seus consultores externos 

credenciados, considerando-se que o edital contem informacoes insuficientes quanto 

aos requisitos minimos para a prestacao desses servicos e, em vista disso, nao 

realizou uma selegao adequada desses profissionais. Aliado a esse fato, e pelas 

informacoes levantadas nas entrevistas, observa-se, ainda, nao ocorrer uma 

sistematica de capacitagao que possibilite desenvolver melhor esse grupo de 

consultores, propiciando, inclusive a troca de informacoes Oteis e experiencias entre 

os proprios profissionais. 



CONSIDERAcOES FINAIS 

De acordo corn a proposta desta pesquisa, cujos objetivos foram identificar o 

perfil desejado e o perfil praticado dos consultores externos da Unidade de Negocio 

Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS, e estabelecer comparagOes entre os 

mesmos, busca-se aqui comentar, dentre as muitas informagoes nas quais se teve a 

oportunidade de acesso, apenas sobre aquelas de major relevancia que a propria 

pesquisa destacou. 

Constataram-se alguns problemas que ocorrem em diversos segmentos da 

empresa, que vac) desde a parte da comunicagao integrada junto aos consultores 

externos, a necessidade de se desenvolver uma sistematica de capacitagao mais 

focada nas atividades que desempenha, priorizando informagoes institucionais, ate a 

necessidade da empresa revisar a pratica atualmente adotada na gestao de seus 

consultores externos. 

A partir da analise dos requisitos estabelecidos na identificagao do perfil 

desejado, fazendo-se use dos vinte fatores oferecidos pela ferramenta Banco de 

Talentos, utilizada no SEBRAE/RS, chama a atencao a constatagao de requisitos 

que sao contraditorios. 

Desse modo, a presente pesquisa alem de identificar as relagoes que se 

estabelecem entre o perfil praticado e o perfil desejado desses consultores externos, 

indica que os sujeitos respondentes demonstraram algumas incertezas quanto aos 

requisitos que sao necessarios a prestagao desses atividades, o que confirma a 
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constatagao inicial desse estudo, onde a designagao de escolha desses consultores, 

para a prestagao dos servigos, nao este amparada em criterios definidos. 

Essa constatagao reporta a fase da selegao desses profissionais. Nessa fase 

inicial. denominada fase da selegao cadastral. percebe-se a falta de informagoes 

significativas referentes as atividades executadas pelos consultores dessa Unidade 

de Negocio, caracterizando na omissao de requisitos importantes e essenciais na 

selegao desses profissionais. Assim, sendo, fez-se urn melhor entendimento sobre a 

pratica utilizada pela prOpria Unidade de Negocio, quando realiza uma selegao 

informal para a designagao dos trabalhos entre os consultores externos cadastrados 

nessa area, que resulta no perfil praticado. 

Apesar disso, e, como se pode perceber, pelas diferengas identificadas entre o 

perfil praticado e o perfil desejado, tal pratica este longe de garantir que a prestagao 

dos servigos por parte dos consultores atuantes seja adequada, ou pelo menos 

propicie a satisfagao dos clientes, ja que as caracteristicas identificadas no perfil 

praticado desses profissionais, indica a necessidade quanto ao desenvolvimento de 

algumas competencies essenciais, para a prestagao dos servigos tanto em 

consultoria empresarial, quanto em consultoria de credit°. 

Tal fato parece bastante oportuno se pensarmos a questa° estudada como urn 

todo, o que permite tratar diversas possibilidades a exemplo dessa Unidade de 

Negocio desenvolver um programa especifico das atividades que presta junto aos 

clientes, sendo propicio identificar recursos especificos que possam medir 

efetivamente o resultado apresentado por esses profissionais credenciados. Outro 

aspecto importante, constatado junto aos entrevistados, aponta para necessidades 

na capacitagao desses consultores, considerando-se que acreditar e investir no 

potencial dessa forga de trabalho podera significar, para a empresa, colocar novas 

ideias em agao e oferecer servigos diferenciados. 

Nesse contexto, as possiveis melhorias mencionadas repousam em varias 

capacidades existentes na empresa mas, que certamente podem ser melhor 

exploradas; ilustra-se, como exemplo, o conhecimento tacit° dos consultores 

externos relacionado as atividades de consultoria, ao conhecimento do SEBRAE/RS 

e de seus servigos, a realidade dos pequenos negocios, aos clientes, dentre outros. 
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De acordo corn Berry (1996), fornecer urn atimo servigo requer colocar habilidades e 

conhecimentos a servigo dos clientes. Alem de possuirem requisites de habilidade e 

conhecimentos, os prestadores de servigos devem possuir o desejo de utilize-los em 

beneficio do cliente. 

Finalizando, considers-se que o sistema de gestao de terceiros no SEBRAE/RS 

podera contemplar alem dos consultores externos, demais fornecedores de servigos 

incluindo as empresas que atuam como parceiros em fornecimento de materials, em 

manutengao, em seguranga, em limpeza, dentre outros. Cabe destacar, ainda, a 

importancia de a organizagao acompanhar a prestagao dos servigos que 

disponibiliza junto aos clientes, per intermedio de terceiros, corn controle dos 

resultados, e tendo o poder em aceitar ou nao o servigo apresentado pelos 

parceiros. A analise qualitativa e quantitativa dos servigos prestados represents 

grande importancia para identificar se os servigos prestados se enquadram nas 

expectativas e interesses da empresa e se a qualidade é aquela que era esperada. 

Entende-se que tanto os resultados constantes desta pesquisa, quanto as 

observagOes a serem feitas sobre elas recomendam a continuidade de futuros 

trabalhos que possam trazer major profundidade as questoes levantadas. Dessa 

forma, sao apresentadas as seguintes sugestoes para futuros estudos: 

- Acompanhamento de todo processo seletivo no proximo edital de 

credenciamento dos consultores externos, incluindo a descrigao de urn perfil 

especifico para a prestagao dessas atividades. 

- Validagao dos instrumentos de medidas dos servigos prestados pelos 

consultores externos da Unidade de NegOcio Orientagao ao Credit° do 

SEBRAE/RS. 

- Pesquisas comparatives com consultores externos credenciados em outros 

unidades de negocio do SEBRAE/RS. Sugere-se, per exemplo, pesquisar 

aspectos que facilitem a prestagao dos servigos em consultoria no 

SEBRAE/RS, necessidades comuns dos clientes do SEBRAE/RS, e 

dificuldades comuns dos consultores do SEBRAE/RS, com o objetivo de 

identificar alternativas para contemplar o acompanhamento dos servigos 
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prestados e das necessidades desse public() "silencioso", que é representante 

do SEBRAE/RS junto aos clientes, 
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ROTEIRO BASICO ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 



Entrevista dos Consultores Externos: 

Nome do Consultor — 

Data da Entrevista — 

1. Fale sobre as tarefas que executa na prestacao de servicos para a Unidade de 
Orientacao ao Credito do SEBRAE/RS: 

2. Quais as facilidades ou aspectos positivos do papel de Consultor em 
Orientagao ao Credit° do SEBRAE/RS? 

3. Quais as dificuldades ou aspectos negativos do papel de Consultor em 
Orientacao ao Credit° do SEBRAE/RS? 

4. Dentre 	as caracteristicas/habilidades listadas, a seguir, dizer o nivel de 
importancia (alto, medio ou baixo) necessario para urn Consultor de Orientacao 
ao Credit° do SEBRAE/RS? 

4.1. Capacidade de terminar tarefas sob sua responsabilidade (identificar a 
intensidade da dedicacao e pessoal a tarefa); 
4.2. Capacidade de envolvimento e dedicacao ao trabalho (identificar o nivel 
necessario de envolvimento e dedicacao ao trabalho a ser executado); 
4.3. Necessidade de realizacao pessoal e reconhecimento (identificar o nivel 
aceitavel de ambicao do Consultor quanto ao reconhecimento profissional e ao 
aumento da demanda de trabalho); 
4.4. Capacidade de atuar como lider (identificar a necessidade de exercer 
influencia nas atitudes e comportamentos das outras pessoas envolvidas no 
trabalho a ser executado); 
4.5. Capacidade de controlar pessoas (identificar a necessidade dessa 
caracteristica na execucao dos trabalhos); 
4.6. Agilidade no processo decisbrio (identificar a necessidade dessa 
caracteristica na execucao dos trabalhos); 
4.7. Capacidade e preocupacao no cumprimento dos prazos (identificar a 
intensidade dessa caracteristica, considerando velocidade e prazo); 
4.8. Capacidade de Mobilidade (identificar necessidade dessa caracteristica 
na execucao dos trabalhos); 
4.9. Necessidade de ser Notado/Reconhecido (identificar se a postura 
desejada exige que o consultor receba feedback constante sobre seu 
desempenho); 



4.10. Capacidade de comunicacao interpessoal (identificar a necessidade 
dessa caracteristica no processo de comunicacao interpessoal corn os 
clientes); 
4.11. Necessidade de pertencer a grupos (identificar a necessidade de urn 
comportamento voltado para o trabalho ern equipe, indicando integracao nas 
relacOes de trabalho); 
4.12. Necessidade de afetividade (identificar a intensidade necessaria do 
aspecto emocional nas relacOes interpessoais sem comprometer o resultado 
esperado); 
4.13. Academicismo (identificar a necessidade do consultor utilizar mais seu 
conhecimento teOrico ou ser mais pratico na execucao dos trabalhos); 
4.14. Necessidade de envolvimento pessoal corn detalhes (identificar a 
necessidade dessa caracteristica na execucao dos trabalhos); 
4.15. Capacidade de organizacao, ordem e planejamento (identificar a 
necessidade dessa caracteristica na execucao dos trabalhos); 
4.16. Capacidade de ser criativo e inovador (identificar a necessidade dessa 
identificar a necessidade dessa caracteristica na execucao dos trabalhos); 
caracteristica na execucao dos trabalhos); 
4.17.Transparencia das ernocoes (identificar a capacidade necessaria no 
controle das emocoes); 
4.18. Preocupacao corn o espaco profissional (identificar o nivel aceitavel de 
ambicao do Consultor quanto ao seu espaco profissional ern situacbes de 
conflito); 
4.19. Importancia atribuida a hierarquia (identificar o nivel de autonomia 
necessario para a execucao dos trabalhos); 
4.20. Importancia as normas (identificar o nivel de importancia ern seguir 
normas, manuais e regulamentos na execucao dos trabalhos). 

5. Quais os conhecimentos tecnicos necessarios ao Consultor de Orientacao ao 
Credito? 

6. Quais sao as atitudes necessarias ao o Consultor de Orientacao ao Credito? 

7. De 	que 	maneira 	o 	SEBRAE/RS 	pode 	contribuir 	para 
facilitar/aperfeicoar/capacitar/desenvolver suas atividades como Consultor de 
Orientacao ao Credito? 



Entrevista dos Clientes e Representantes das Instituicoes Bancarias: 

Empresa/lnstituicao Bancaria: 

Nome: 
	

Funcao: 

Data da Entrevista: 

1. No contato que voce tem/teve corn o Consultor da Unidade de Orientacao ao 
Credito, como avalia: 

1.1. 0 conhecimento tecnico do Consultor - 

1.2. A qualidade das informacOes e esclarecimento de dOvidas fornecidos durante 
o atendimento — 

1.3. Organizacao e Planejamento das atividades do Consultor — 

1.4. A capacidade de relacionamento interpessoal do Consultor — 

1.5. 0 cumprimento dos prazos estabelecidos na prestacao dos trabalhos — 

2. Quais as caracteristicas/habilidades que voce julga importantes no Consultor 
de Orientacao ao Credito? 

3. Quais atitudes necessarias ao Consultor de Orientacao ao Credito? 



QUESTIONARIOS APLICATIVOS DO SOFTWARE BANCO DE TALENTOS 



ANEXO B 

QUESTIONARIO PERFIL DESEJADO 

FATOR 1 - A 

— Capacidade de terminar tarefas sob sua responsabilidade: 

• Se for muito importante que o Consultor tenha esta caracteristica de dedicar-se 

tarefa, procurando sempre conclui-la pessoalmente para apbs dedicar-sea outra, 

deve ser atribuida uma pontuagao elevada, ou seja: 9 — 8 ou 7; 

• Se, ao contrario, for importante urn profissional corn capacidade de assumir 

varias tarefas simultaneamente, corn perfil delegador, mais flexivel , deve-se atribuir 

uma pontuagao baixa neste fator, ou seja: 0 — 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO, na 

ausencia do fator). 

• Se a capacidade desejada for intermediaria, ou seja, que o Consultor desenvolva 

as atividades pessoalmente, delegando ern parte, a pontuagao a ser atribuida sera: 4 

— 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 2 - B 

— Capacidade de Envolvimento e Dedicagao ao Trabalho: 

• Se desejarmos urn Consultor que desenvolva o trabalho ern urn ritmo intenso de 

atividade, corn dedicacao e premencia ern obter resultados, a pontuagao escolhida 

devera ser elevada, ou seja: 9 — 8 ou 7; 

1 



•Entretanto, se o perfil desejado envolver caracteristicas profissionais mais 

elasticas, menos intensas, que permitam prazos maiores para a realizagao de tarefas 

sem comprometer resultados, a pontuagao devera situar-se entre: 0 — 1 — 2 ou 3; 

(Considerar ZERO, na ausencia do fator). 

• Se for desejado urn profissional que contrabalance os aspectos profissionais de 

trabalho e o lazer, atuando sob cronogramas mais flexiveis, pontuar: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 3 - C 

— Necessidade de Realizagao Pessoal e Reconhecimento: 

• Se o perfil desejado identificar urn Consultor ambicioso e preocupado corn o 

crescimento e reconhecimento profissional, a pontuagao devera ser elevada, ou seja: 

9 — 8 ou 7; 

• Se o perfil buscar pessoa identificada corn suas atividades, satisfeito corn o que 

faz, pouco ambicioso, cujo foco nao e o crescimento e a realizagao profissional, a 

pontuagao devera estar entre: 0 — 1 — 2 ou 3; ( Considerar ZERO na ausencia do 

fator). 

• Se desejarmos urn Consultor, integrado, corn postura moderada na busca do 

crescimento e realizagao profissional, maduro e que procura manter o espago 

conquistado sem estremos, deve-se pontuar corn valores: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 
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FATOR 4 - D 

— Capacidade de Atuar como Lider: 

• Se o desejado for urn Consultor corn capacidade de lideranga impactante, corn 

atuagao forte sobre as outras pessoas ou equipes, obtendo reconhecimento e bons 

resultados de sua atuagao, deve-se pontuar: 9 — 8 ou 7; 

• Entretanto, se nao houver necessidade de uma atuacao forte do Consultor, sobre 

as outras pessoas ou grupos, que possa ter uma atuagao amena, onde o exercicio da 

lideranga nao e necessario, pontuar: 0 — 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO na ausencia 

do fator); 

• Se for necessario urn Consultor corn caracteristicas de lideranga e atuagao 

moderada, e que tenha a capacidade de compartilhar sua atuagao como lider corn os 

demais, pontuar: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 5 - E 

— Necessidade de Controlar Pessoas: 

• Se for necessario que o Consultor tenha caracteristicas de "forte controlador" de 

pessoas, centralizador nas decisoes e metodos de atuagao e trabalho, oportunizando 

pouco espaco as pessoas, deve-se pontuar: 9 — 8 ou 7; 

• Se for desejavel, urn Consultor que atue corn diplomacia, deixando que as 

pessoas estabelegam o seu proprio ritmo na execugao do trabalho, pois nao tern por 

habit° cobrar resultados, atribui-se pontuagao: 0 — 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO na 

ausencia do fator); 

• Se for necessario urn Consultor, que estabelega sistemas de controle flexiveis, 

reconhecendo a maturidade do grupo ou pessoas envolvidas no trabalho, deve-se 

atribuir pontuagao intermediaria: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 
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FATOR 6 - F 

— Agilidade no Processo Decisorio: 

• Caso for desejavel, urn Consultor corn extrema facilidade e identificado corn o 

processo de tomada de decisao, corn capacidade de correr riscos, sem considerar 

muito as informagoes pertinentes e seus desdobramentos, mas ciente de suas 

responsabilidades e deveres, deve-se pontuar entre: 9 — 8 ou 7; 

• Se as caracteristicas desejaveis sao de urn Consultor cauteloso no processo de 

tomada de decisao, cercando-se das informagoes necessarias, avaliando os 

desdobramentos, evitando correr riscos, deve-se pontuar: 0 —1 — 2 ou 3; (Considerar 

ZERO na ausencia do fator); 

•Se as caracteristicas desejaveis para o Consultor sao de profissional ponderado, 

que tanto analisa as informagoes pertinentes a tomada de decisao como aceita correr 

riscos moderados, ciente de suas responsabilidades, deve-se pontuar: 4 — 5 ou 6. 

Pontuacao Definida: 

FATOR 7 - G 1 
	1 

— Capacidade e Preocupagao no Cumprimento dos Prazos: 

• Se desejarmos urn Consultor que elabora cronogramas de trabalho e atua 

preocupado corn o cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos, e que 

invariavelmente as cumpre, e por vezes antes das datas estabelecidas, deve-se 

atribuir pontuagao: 9 — 8 ou 7; 

• Se nao houver nenhuma preocupagao corn a elaboracao de cronogramas e 

compronnetimento corn prazos, e inclusive corn espaco para eventuais atrasos, deve-

se atribuir pontuacao baixa: 0 — 1 — 2 — 3; (Considerar ZERO na ausencia do fator); 

4 



•Se desejarmos urn Consultor consciente, maduro, cumpridor de prazos e 

cronogramas estabelecidos deve-se atribuir pontuacao entre: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 8 — H 

— Capacidade de Mobilidade: 

• Se desejarmos urn Consultor corn elevada capacidade de mobilidade, identificado 

corn atividades que exijam muita movimentacao e disposicao para a sua execucao, 

deve-se pontuar entre: 9 — 8 ou 7; 

• Por outro lado, se o perfil profissional contemplar urn Profissional corn mais 

disposicao para atividades 	sedentarias e que exijam pouca ou nenhuma 

movimentacao, deve-se pontuar entre: 0 — 1 — 2 ou 3; ( Considerar ZERO na 

ausencia do fator). 

• Se desejarmos urn Consultor que nao tern dificuldade em desenvolver suas 

atividades de forma dinamica e movimentada e adaptado a atividades sedentarias ou 

que exijam pouco esforco ou movimento, deve-se pontuar: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 9 - I 

— Necessidade de ser Notado / Reconhecido 

•Se o perfil desejar profissional que atribuam muita importancia ao pensamento 

dos outros sobre si proprio, seu trabalho e atitudes, deve-se pontuar: 9 — 8 ou 7; 

• Por outro lado, se desejarmos urn profissional pouco preocupado corn o 

pensamento dos outros ern relacao ao seu trabalho, atitudes ou agoes, deve-se 

pontuar: 0 — 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO na ausencia do fator); 
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•Se for desejavel um profissional corn opiniao propria, mas que tambern se 

preocupe corn a opiniao dos outros a respeito a seu trabalho, atuacao ou 

comportamento, deve-se pontuar: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 10 - J 

— Capacidade de Comunicagao Interpessoal: 

• Se o Consultor pretendido tiver que ter grande capacidade e facilidade de 

comunicacao interpessoal, compreendendo e fazendo-se entender corn facilidade por 

seus clientes, deve-se pontuar: 9 — 8 ou 7; 

• Entretanto, se nao houver necessidade, ou for dispensavel esta habilidade, a 

pontuagao deve situar-se entre: 0 — 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO na ausencia do 

fator); 

• Se houver necessidade de algumas habilidades no processo de comunicacao 

interpessoal, a pontuagao deve situar-se entre: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 11 - K 

— Necessidade de Pertencer a Grupos: 

• Se o Consultor deve ter comportamento pr6 ativo, movido pela alta necessidade 

de trabalhar ern equipe, e seja sensivel as necessidades das pessoas em sua volts, 

que seja cooperativo e capaz de mantel -  a estabilidade nas relagoes, deve-se pontuar 

entre: 9 — 8 ou 7; 

Entretanto, se desejar-se urn Consultor que prefira trabalhar isolado, sem 

preocupar-se em ser aceito no grupo, nao priorizando as relagoes em grupo, deve-se 

pontuar entre: 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO na ausencia do fator); 
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' Se for indicado urn profissional integrado e corn moderada necessidade de 

pertencer a grupos de trabalho, deve-se pontuar entre: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 12 - L 

—Necessidade de Afetividade: 

• Se o perfil desejado indicar urn Consultor corn comportamento bastante afetivo, 

corn forte componente emocional nas suas relacoes de trabalho, deve-se pontuar 

entre: 9 — 8 ou 7; 

' Entretanto se for indicado urn profissional extremamente frio, objetivo e calculista 

ern suas awes, apresentando baixa conotacao emocional nas relacoes, deve-se 

pontuar entre: 0 — 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO na ausencia do fator); 

• Se o perfil indicar urn Consultor que consiga equilibrar os aspectos emocionais 

corn a racionalidade em suas relagoes interpessoais sem comprometer o resultado 

esperado, deve-se pontuar entre: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 13 - M 

—Caracteristica Acadernica / TeOrica versus Praticidade no Trabalho: 

• Se for muito importante urn Consultor, corn profundos conhecimentos e uma 

solida tarmac -6o acadarnica, que desenvolva o trabalho utilizando-se de logica e 

abstracao, percepcao e analise corn fundamentacao te6rica em detrimento a pratica, 

deve-se pontuar: 9 — 8 ou 7; 

• Entretanto se desejarmos urn Consultor corn atuacao extremamente pratica na 

forma de desenvolver o trabalho, utilizando-se muito pouco da fundamentacao teorica, 

deve-se pontuar: 0 — 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO na ausencia do fator); 
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•Se for desejavel urn Consultor que utiliza equitativamente em seu trabalho a 

teoria, como fundamentagao e comprovagao conceitual, e a pratica como forma de 

agir sobre os resultados, deve-se pontuar: 4 — 5 — 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 14 - N 

— Necessidade de Envolvimento Pessoal corn Detalhes: 

• Se for importante para o desenvolvimento das tarefas, urn Consultor muito 

detalhista e que considere fundamental e indispensavel trabalhar pessoalmente desta 

forma, deve-se pontuar: 

9 — 8 ou 7; 

• Por outro lado, se o perfil desejado, contemple urn Profissional com facilidade em 

distinguir os detalhes importantes dos nao significativos, e que priorize trabalhar sem 

considerar os detalhes, deve-se pontuar: 0 — 1 — 2 ou 3; ( Considerar ZERO na 

ausencia do fator); 

• Se for indicado urn Consultor que aprecie e trabalhe pessoalmente corn detalhes, 

e que tenha condicoes de distinguir os importantes dos nao significativos deve-se 

pontuar: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida 

8 



FATOR 15 - 0 

— Capacidade de Organizacao, Ordem e Planejamento: 

• Se o for indicado urn Consultor extremamente organizado e sistematizado em 

termos de trabalho, dando enfase ao planejamento e ordem de suas aches, deve-se 

pontuar: 9 — 8 ou 7; 

• Entretanto se o perfil desejado, nao atribuir nenhuma importancia ao 

planejamento, organizacao e a manutencao da ordem no desenvolvimento do 

trabalho, deve-se pontuar: 0 — 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO na ausencia do fator); 

•Se for desejavel urn Consultor que apresente equilibrio ern suas aches de 

planejamento, ordem e organizacao, deve-se pontuar:4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 16 - P 

— Capacidade de ser Criativo e Inovador: 

• Se for indicado urn Consultor corn atuacao criativa e inovadora, que nao se 

adapte a rotina e que esteja sempre procurando fazer diferente, deve-se pontuar: 9 — 

8 ou 7; 

• Entretanto, se for recomendado urn Consultor que se adapte a urn trabalho 

rotineiro, sem necessidade do use da criatividade ou inovagao, deve-se pontuar: 0 — 1 

— 2 ou 3; (Considerar ZERO na ausencia do fator); 

• Se for indicado urn Consultor corn comportamento adaptavel as necessidades da 

atividade, usando da criatividade e da inovacao se necessario, deve-se pontuar: 4 — 5 

ou 6. 

Pontuagao Definida: 
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FATOR 17 - Q 

— Transparencia das Emogoes: 

• Se for recomendavel urn Consultor corn comportamento claro, transparente e 

objetivo, estampando seus sentimentos instantaneamente, deve-se pontuar: 9 — 8 ou 

7; 

• Entretanto, se for desejavel urn Consultor que consiga dominar seus sentimentos 

de forma a nao comprometer o trabalho, deve-se pontuar: 0 - 1 — 2 ou 3 

• Se for desejavel urn Consultor que consiga dissimular seus sentimentos, deve-se 

pontuar: - 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 18 - R 

— Preocupagao corn o Espaco Profissional: 

• Se for recomendado urn Consultor extremamente cioso de suas atividades e do 

espago profissional que ocupa, reagindo quando este for invadido, ou desconsiderado, 

deve-se pontuar: 9 — 8 ou 7; 

• Entretanto, se for recomendado urn Consultor que nao se preocupa corn a 

interferencia em suas atividades ou atuageo ern seu espago de trabalho, deve-se 

pontuar: 0 — 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO na ausencia do fator) ; 

• Se for desejavel urn Consultor corn comportamento adequado, que se utilize da 

negociageo constantemente para a solugao das situag"des de conflito, atuando 

situacionalmente, deve-se pontuar: 4 — 5 — 6. 

Pontuagao Definida: 
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FATOR 19 - S 

— Importancia Atribuida a Hierarquia: 

• Se for desejavel urn Consultor que valorize a estrutura formal, e atue seguindo 

estritamente a hierarquia organizacional, e inclusive submetendo-se a ela pars 

indicagao de solugoes, deve-se pontuar: 9 — 8 ou 7; 

• Se o Consultor deve atuar, de forma a nao dar importancia a este aspecto, e a 

autoridade formal, a centralizacao, deve-se pontuar: 0 — 1 — 2 ou 3; ( Considerar 

ZERO a ausencia deste fator); 

• Se o Consultor deve atuar de forma integrada, aceite conviver corn os aspectos 

hierarquicos da Organizacao como sendo algo natural e necessario, mas, nao se 

submetendo integralmente a ela, deve-se pontuar: 4 — 5 — 6. 

Pontuagao Definida: 

FATOR 20 - T 

- Importancia as Normas: 

• Se o recomendavel for urn Consultor totalmente voltado aos controles rigidos 

estabelecidos pelas normas, manuais e regulamentos, deve-se pontuar: 9 — 8 ou 7; 

• Entretanto, se for indicado urn Consultor, que atue nao valorizando estas 

modalidades de controles, embora se sinta seguro em seu trabalho, deve-se pontuar: 

0 — 1 — 2 ou 3; (Considerar ZERO a ausencia deste fator); 

• Se for recomendavel urn Consultor que estabeleca e valorize situacionalmente os 

controles, manuais e regulamentos, preocupando-se essencialmente em atingir 

resultados, deve-se pontuar: 4 — 5 ou 6. 

Pontuagao desejada: 
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