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RESUMO 

Essa pesquisa corresponde à segunda fase de um processo iniciado em 2012, cujo objetivo é 
obter informações sobre o conjunto de competências (skills) necessárias aos profissionais no 
mercado de operações logísticas e gestão da cadeia de abastecimento, bem como identificar as faltas 
de competências existentes, na opinião das empresas. A pesquisa foi realizada através de um 
questionário dirigido às empresas, as quais informaram as competências gerenciais e operacionais 
necessárias, os níveis reais de competência dos profissionais atualmente contratados, e as 
competências faltantes. 
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme relatado na Fase 1 desta pesquisa, realizada no ano de 2012, há uma carência 
expressiva de informações confiáveis sobre profissionais de logística e supply chain no mercado 
brasileiro, os quais estão sendo crescentemente demandados, em virtude da importância que as áreas 
de logística e supply chain vêm assumindo para a competitividade das empresas. Os resultados dessa 
2ª Fase da pesquisa Profissionais de Logística e Supply Chain permitiram obter um complemento do 
entendimento abrangente sobre a real situação deste mercado, informações que uma vez publicadas, 
darão as empresas e órgãos de governo a capacidade de planejarem de forma mais precisa seus 
processos de escolha, recrutamento e gestão de seus profissionais. Permitirão, também, que as 
entidades de ensino adequem seus programas nas áreas de logística e supply chain, nos níveis de 
graduação e de pós-graduação. 

As perguntas de pesquisa, a seguir transcritas, foram respondidas em sua maior parte: 

1) Quais são as competências desejáveis para profissionais de logística e supply chain no Brasil 
na opinião das empresas? 

2) Que competências estão disponíveis e que competências não? 

Os resultados obtidos incluem. 

• Mapeamento hierarquizado das competências necessárias a profissionais de logística e supply 
chain e a importância relativa das mesmas no Brasil. 

• Mapeamento das competências disponíveis, incluindo as totalmente não disponíveis. 

• Registro hierarquizado dos principais problemas das empresas com relação a profissionais de 
logística e supply chain. 

• Registro hierarquizado dos pontos principais levantados pelos profissionais relativos à sua 
formação e ao relacionamento com empresas. 

• Cruzamento das informações obtidas das empresas e dos profissionais, o que deverá permitir 
uma avaliação da coerência entre as duas visões e os possíveis motivos para eventuais 
incoerências. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia empregada no desenvolvimento da pesquisa incluiu: 
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• Pesquisa bibliográfica visando identificar trabalhos realizados para avaliar 
profissionais em diversos setores, incluindo as necessidades de mercado e a visão dos 
próprios profissionais, no Brasil e no exterior. 

• Preparação do questionário dirigido às empresas com perguntas utilizando a escala 
Likert com 5 possíveis respostas e com perguntas abertas. 

• Preparação do cadastro de empresas e profissionais a serem consultados. 

• Aplicação do questionário via SurveyMonkey às empresas e profissionais. 

• Processamento das informações. 

• Preparação do Relatório da Pesquisa. 

Essa 2ª Fase permitirá a preparação e submissão de artigos para a apresentação em eventos 
da área de operações como o SIMPOI, POMS e o ENANPAD e em periódicos como: 

• Periódico nacional (RAE – B2) 

• Periódico internacional  (Career Development International – A2) 

Inicialmente  foram definidas as competências necessárias para profissionais atuarem no 
mercado de logística e supply chain, para em seguida serem elaborados os dois questionários. 

O questionário às empresas visou verificar principalmente quais as competências desejadas 
para os  profissionais e qual o valor relativo das mesmas, quais os mais importantes fatores no 
processo de contratação e quais as competências que mais faltam no mercado brasileiro de trabalho. 
Este questionário foi enviado para gerentes de empresas de vários portes que já tenham coordenado 
profissionais de logística e/ou supply chain. 

O segundo questionário foi dirigido aos profissionais de logística e supply chain, com 
questões relativas à experiência dos mesmo nos temas em pauta, como os mesmos avaliam suas 
competências e do que eles sentem falta em sua formação. O questionário foi enviado a profissionais 
experientes no mercado e que já atuam na área de logística e/ou supply chain. 

Antes da aplicação final dos questionários, foi realizado um pré-teste com alguns 
profissionais com experiência de mercado para opinar e sugerir melhorias. Os questionários foram 
também submetidos a alguns professores do departamento POI da FGV-EAESP para que os mesmos 
opinassem e criticassem. A partir daí os questionários foram ajustados. 

Foi, então, realizada uma triagem no banco de dados do Gvcelog - Centro de Excelência em 
Logística e Supply Chain, para determinar, com base no cargo ocupado, se o profissional tinha um 
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nível aceitável de experiência na área e se o mesmo se encaixava em um nível gerencial ou 
operacional, para determinar a qual questionário ele responderia. 

Através do e-mail, foi solicitado aos profissionais escolhidos a resposta aos questionários, 
sendo em seguida feito um acompanhamento por telefone, buscando realçar a importância da 
pesquisa e seus propósitos.  

Os números relativos aos questionário enviados e respondidos encontram-se na tabela 
abaixo. 

Tabela: Números da Pesquisa 

Atividade Números 

Número de questionários enviados 83 

Número de questionários respondidos 57 

 

3. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS (2014) 

3.1. INTRODUÇÃO 

Ao total, 57 pessoas responderam ao questionário. No entanto, o número de respondentes 
variou de acordo com o tipo de pergunta. A maioria os respondentes responderam às perguntas 
relacionadas ao perfil da empresa e dos funcionários, que estavam no começo do questionário. Isso 
só não foi o caso para as perguntas sobre o nível de remuneração da equipe operacional e gerencial, 
a formação dos profissionais nas áreas de logística e SCM e os fatores que contam na contratação 
desses funcionários. Nesses casos citados por último, cerca de 40 pessoas responderam às questões. 
Para as perguntas relacionadas às competências dos profissionais de logística e SCM, o número 
médio de respondentes ficou em torno de 30. Dentre as pessoas que responderem as 61 questões 
sobre competências, apenas uma deixou de responder algumas questões (6), mas não o suficiente 
para eliminar o respondente. No entanto, foi necessário excluir as respostas de dois desses 
respondentes devido à falta de variabilidade nas respostas (desvio-padrão entre variáveis menor do 
que 0,5).  

Os dados foram analisados usando o software SPSS. A distribuição de frequência, a média, o 
desvio padrão, a assimetria e a curtose foram calculados para todas as variáveis. Um histograma 
também foi feito para cada variável. A análise preliminar dessas estatísticas indicou que as variáveis 
não seguiam uma distribuição normal, o que foi confirmado com os testes de Kolmogorov-Smirnov 



 

 6 

e Shapiro-Wilk (alfa<0,5). Em vista disso, as análises se basearem em distribuições de frequência, 
estatísticas de dados agrupados e, quando pertinente, testes não-paramétricos. 

3.2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Essa subseção apresenta os resultados relativos ao perfil das empresas, dos profissionais que 
trabalham nas empresas pesquisadas e os resultados das análises realizadas para avaliar o perfil de 
competências necessário na área de logística e SCM 

3.2.1. Perfil das Empresas e dos Profissionais  

Para avaliar o perfil das empresas e dos profissionais que nelas trabalham, a distribuições de 
frequência das variáveis de perfil foram calculadas uma a uma. Para as variáveis nas quais a escala 
apresentou um limite máximo (idade e remuneração dos profissionais em nível gerencial e 
operacional e tempo de permanência do profissional do cargo), a média e o desvio padrão das 
distribuições também foram calculadas. O número de observações disponíveis para cada variável e 
as respectivas distribuições de frequência para as respostas sobre o perfil das empresas e dos 
profissionais que trabalham nelas encontram-se na Tabela 1 e  na Tabela 2, respectivamente. 

A Tabela 1 mostra que a maioria das empresas pesquisadas é de grande porte, pois 63% delas 
têm mais de 500 funcionários e 47% têm faturamento superior a R$ 50 milhões. Com relação ao 
setor, 56% das empresas participantes são industriais e 39% foram empresas de serviço. Mais 
especificamente, a amostra foi composta por muitas empresas de bens de consumo (38%) e de 
logística (33%). Grande parte das empresas (49%) também emprega mais de 150 funcionários em 
funções relacionadas à logística e ao SCM. A comparação da variável “ número de funcionários em 
logística e SCM” com “número de funcionários da empresa” mostrou, como esperado, que a maioria 
das empresas que empregam mais de 150 funcionários nessas atividades são empresas de grande 
porte com mais de 500 funcionários.  

Grande parte das empresas pesquisadas possui um setor de Logística (93%), no entanto, 
quando se trata do setor de SCM, esse percentual cai para 64%. Cabe ressaltar que, das 36 empresas 
que possuem o setor de SCM, 28 são empresas com mais de 500 funcionários, indicando que o setor 
de SCM começa a ser necessário com o aumento de volume da operação.  As empresas também 
investem pouco na atualização dos funcionários de logística e SCM, dado que 63% das empresas na 
pesquisa raramente ou nunca oferecem treinamento aos seus funcionários. O conhecimento das 
empresas sobre cursos oferecidos pelo governo na área também é restrito, pois apenas duas das 57 
empresas declararam ter conhecimento sobre iniciativas governamentais. Uma das empresas 
apontou que o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (Senat) oferecem esses cursos.  
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Tabela 1 – Distribuição de Frequência das Variáveis de Perfil das Empresas 

 

 

Os dados sobre o perfil dos profissionais se encontram na tabela 2.  Esses dados mostram que 
52% dos funcionários ficam de 3 a 4 anos no mesmo cargo. Mais da metade dos indivíduos também 
não acham que o sexo do profissional influencia na escolha de uma carreira em logísticas e SCM. A 
idade média do nível gerencial é de 35,35 anos (desvio padrão de 6,8) e a remuneração média é de 
11.463 reais (desvio padrão de R$4.999). Já no nível operacional, a idade média é de 28,4 anos 
(desvio padrão de 6,06) e a remuneração média é de 3.154 reais (desvio padrão de R$1809).  



 

 8 

Tabela 2 – Distribuição de Frequência das Variáveis de Perfil dos Funcionários das 
Empresas 

ParâmetroParâmetroParâmetroParâmetro    OpçãoOpçãoOpçãoOpção    FrequênciaFrequênciaFrequênciaFrequência    % do Total % Cumulativa 

Idade Nível Operacional 
(n=57) 

Menos de 20 anos 1 0,02 0,02 

21- 30 anos 37 0,65 0,67 

31-40 anos 17 0,3 0,96 

41-50 anos 2 0,04 1 

Idade Nível Gerêncial (n=57) 

20- 30 anos 12 0,21 0,21 

31-40 anos 31 0,54 0,75 

41-50 anos 14 0,25 1 

Remuneração Nível 
Operacional (n=42) 

De R$ 1.001 a R$ 3.000 29 0,69 0,69 

De R$ 3.001 a R$ 7.000 12 0,29 0,98 

De R$ 7.001 a R$ 10.000 1 0,02 1 

Remuneração Nível Gerencial 
(n=41) 

Até R$ 5.000 4 0,1 0,1 

De R$ 5.001 a R$ 10.000 14 0,34 0,44 

De R$ 10.001 a R$ 20.000 22 0,54 0,98 

De R$ 20.001 a R$ 30.000 1 0,02 1 

Tempo de Permanência no 
Cargo (n=42) 

Entre 1 e 2 anos 10 0,24 0,24 

Entre 3 e 4 anos 22 0,52 0,76 

Entre 5 e 6 anos 3 0,07 0,83 

Mais que 6 anos 7 0,17 1 

Sexo é Fator Importante para 
Trabalhar em Logística e SCM 

(n=42) 

Concordo 2 0,05 0,05 

Sou Indiferente 16 0,38 0,43 

Discordo 16 0,38 0,81 

Discordo Fortemente 8 0,19 1 

 

O questionário também avaliou a formação dos funcionários envolvidos com logística e 
SCM e os fatores que mais pesam na contratação desses funcionários. Para avaliar a formação dos 
profissionais, pediu-se que os respondentes falassem qual o percentual dos funcionários tinha 
determinada graduação. Testes não-paramétricos foram calculados para identificar se havia mesmo 
diferença entre o percentual de funcionários com cada tipo de graduação. O teste de Friedman 2-way 
ANOVA by rank verifica se há ou não diferença entre duas ou mais variáveis medidas em uma 
mesma amostra. Já o teste de Wilcoxon matched pair test realiza a mesma análise, mas para 
comparar duas variáveis de uma mesma amostra (MCCLAVE, BENSON, e SINCICH, 2001). Esses 
testes dois testes foram usados da seguinte forma. Primeiro foi realizado um teste de Friedman 2-
way ANOVA by rank com todas as variáveis. Esse teste mostrou que, ao nível de 5% de 
significância, havia diferença entre os percentuais de funcionários com cada tipo de graduação. 
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Depois, diversos testes de Wilcoxon-Signed rank foram feitos usando todas as possíveis 
combinações, para se encontrar a onde estava essa diferença. Os resultados desses testes mostraram 
que há três tipos de graduação importantes para as áreas de logísticas e SCM (Tabela 3). As cores 
diferentes na tabela 3 visam indicar essas diferenças. Formações com a mesma cor têm a mesma 
relevância entre elas e relevância diferente de formações marcadas com cores diferentes. A média 
calculada é uma estimativa da importância relativa de cada graduação. Assim, Engenharia e 
Administração são os cursos de graduação que mais fornecem profissionais para essas áreas. 
Informática e Economia fornecem poucos profissionais, até mesmo menos que o conjunto de outras 
graduações.  

Tabela 3 – Formação dos Funcionários 

  N Média Desvio 
Padrão 

% Formação ADM 30 35,5 24,8 

% Formação Engenharia 30 31,3 21,8 

% Formação Outras 29 19,3 18,7 

% Formação Economia 30 10,1 19,8 

% Formação Informática 30 4,3 6,1 

 

O mesmo procedimento com os testes não-paramétricos foi conduzido para avaliar o que é 
considerado na hora de contratar um profissional para essas áreas. Os testes de Friedman 2-way 
ANOVA by rank e Wilcoxon-Signed rank mostraram que a habilidade de se relacionar é o fator que 
mais conta na seleção de um profissional de logística e SCM. Em segundo lugar vem a área de 
graduação e o tempo de experiência no setor. De menor importância são a instituição de ensino na 
qual o profissional fez sua graduação e os cursos adicionais que ele cursou.  

Tabela 4 – Critérios de Contratação do Profissional 

  N Média Desvio 
Padrão 

Import_Contrat_Habilidade_Relacionamento 42 4,21 0,8 

Import_Contrat_Tempo_Experiência_setor 42 3,69 1,02 

Import_Contrat_Área_Graduação 42 3,57 0,85 

Import_Contrat_Cursos_Adicionais 42 2,9 0,85 

Import_Contrat_Instituição_ensino 42 2,88 0,86 

 

Por fim, como uma versão da presente pesquisa foi realizada em 2012, foram realizados 
testes de Qui-quadrado para avaliar se o perfil das empresas pesquisas em 2012 diferia do perfil das 
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empresas pesquisadas em 2014. Essa comparação foi possível apenas para algumas variáveis, pois 
havia diferenças entre os questionários usados na pesquisa de 2012 e os usados na pesquisa de 2014. 
Os testes de Qui-quadrado apontaram que o perfil de faturamento das empresas pesquisadas em 
2014 e em 2012 foi diferente. No entanto, não indicaram outras diferenças significativas. Por isso, 
eles sugerem que não houve melhoria na oferta de cursos de logísticas e SCM de 2012 para 2014 
nem alteração na configuração das áreas de logística e SCM. 

Tabela 5 – Comparação de Perfil das Empresas e Funcionários entre 2012 e 2014 

Variável Comparada 2012Variável Comparada 2012Variável Comparada 2012Variável Comparada 2012----2014 2014 2014 2014 
(classes)(classes)(classes)(classes)    

QuiQuiQuiQui----QuadradoQuadradoQuadradoQuadrado    
Graus de Graus de Graus de Graus de 
LiberdadeLiberdadeLiberdadeLiberdade    

QuiQuiQuiQui----
Quadrado Quadrado Quadrado Quadrado 

Crítico (alfa Crítico (alfa Crítico (alfa Crítico (alfa 
= 5%)= 5%)= 5%)= 5%)    

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

Setor (Comércio, Industria, Serviços) 1,16 2 5,99 Sem Diferença 

Faturamento (<R$50milhões, 
>R$50Milhões) 

12,91 1 3,84 Há Diferença 

Oferta de Cursos (Nunca, Raramente, 
Mensal/Semestral, Anual) 

4,15 3 7,814 Sem Diferença 

Possui Setor Logística (Sim, Não) 0,4 1 3,84 Sem Diferença 

Possui Setor SCM (Sim, Não) 1,08 1 3,84 Sem Diferença 

 

3.2.2. Competências desejáveis para profissionais de logística e SCM no Brasil  

Nessa seção serão apresentadas as competências necessárias para os profissionais que 
trabalham em logística e SCM do ponto de vista das empresas. Para isso, foram realizados testes 
não-paramétricos com as variáveis de competências centrais, avançadas e básicas para o nível 
gerencial e operacional, que permitiram identificar como essas variáveis se agrupam e a importância 
relativa de cada grupo. O seguinte procedimento foi adotado para cada tipo de competência (centrais 
em nível operacional, avançadas em nível operacional, básicas em nível operacional, centrais em 
nível gerencial, avançadas em nível gerencial, básicas em nível gerencial). Primeiro, as variáveis 
daquele tipo foram classificadas em ordem decrescente de acordo com a sua média. Em seguida, um 
teste de Friedman 2-way ANOVA by rank foi calculado para identificar se havia diferença entre 
pelo menos uma das variáveis daquele tipo. Não havendo diferença, aceitou-se que todas as 
competências daquele tipo tinham o mesmo nível de importância. Havendo diferença, um teste de 
Wilcoxon-Signed rank era realizado para avaliar se havia diferença entre as duas primeiras 
variáveis. Não havendo diferença, um teste de Friedman 2-way ANOVA by rank era calculado 
utilizando as 2 variáveis anteriores e a próxima do ranking. Não havendo diferença, outro teste de 
Friedman 2-way ANOVA by rank era calculado adicionando a próxima variável da lista. Esse 
procedimento era repetido até que o teste identificasse uma diferença significante. Nesse ponto era 
possível dizer que a última variável inserida era diferente das outras variáveis que estavam no teste 
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anterior e que, por isso não fazia parte daquele grupo. Esse procedimento foi repetido até o final da 
lista de variáveis. O nível de significância utilizado em todos os testes foi 5%. 

Para as competências centrais, no nível operacional, os testes realizados identificaram 4 
grupos que se diferenciam de acordo com sua importância para as empresas. Isso significa que as 
competências do grupo 1 são igualmente importantes entre si e mais importantes para as empresas 
dos que as competências centrais do grupo 2. Da mesma forma, as competências do grupo dois são 
mais importantes que as do grupo 3 e 4 e, por fim, que as competências do grupo 3 são mais 
importantes que as do grupo 4. A tabela 6 também mostra que as empresas veem todas as 
competências avançadas com o mesmo nível de importância e que a gestão de custos e o 
conhecimento sobre organizações e métodos são as principais competências básicas que 
funcionários de nível operacional devem ter.  Cabe ressaltar que as empresas atribuem uma 
importância relativamente baixa às competências básicas no nível operacional, o que pode ser 
derivado das baixas médias atribuídas a essas variáveis. 

Já para as competências centrais no nível gerencial foram identificados 3 grupos. As 
competências que se mostraram mais importantes foram a capacidade de relacionar e tomar decisões 
estratégicas. O segundo grupo é caracterizado por diversas variáveis que cobrem o conhecimento 
sobre as principais áreas de logísticas e SCM. No nível gerencial, as competências avançadas se 
dividiram em dois grupos, sendo que o conhecimento sobre planejamento agregado ficou sozinho 
como a principal competência gerencial avançada. As competências básicas também se dividiram 
em dois grupos, sendo que o conhecimento sobre matemática financeira e pesquisa operacional é 
considerado menos importante que os outros conhecimentos básicos.  

 

  



 

 12 

 

Tabela 6 – Ranking das Competências Necessárias Para o Nível Operacional 

Competências Centrais Média Desvio Padrão 

Grupo 1 

Relacionamento com Público Interno 4,39 0,56 

Conhec. s/ Distribuição 4,19 0,83 

Conhec. s/ Armazenagem 4,16 0,86 

Conhec. s/ Transportes 4,13 0,85 

Relacionamento com Público Externo 4,03 1,03 

Serviço ao Cliente 4 0,89 

Conhec. s/ Logística Integrada 3,71 0,82 

Grupo 2 

Gerenciamento de Estoques 3,68 0,79 

Gerenciamento de Sistemas de Informação 3,65 0,95 

Negociação 3,39 0,95 

Grupo 3 

Conhec. s/ Previsão de Demanda 3,16 1,07 

Gestão Projetos 3,13 1,12 

Conhec. s/ Agregação de Pedidos 3,1 0,92 

Conhec. s/  Sistema Tributário 3 1,06 

Capacidade de Tomar Decisões Estratégicas 2,94 1,09 

Conhec. s/ Desconto por Qtd 2,84 1 

Conhec. s/ Logística Internacional 2,68 1,05 

Grupo 4 Conhec. s/ Promoções Comercias 2,48 0,77 

        

Competências Avançadas Média Desvio Padrão 

Grupo 
Único 

Gerenc. de Estoques em Múltiplas Instalações 3,83 0,85 

Conhec. s/ Restrições dos Centros Urbanos 3,63 0,93 

Conhec. s/ Planejamento Integrado 3,63 0,93 

Conhec. s/ Sustentabilidade Ambiental 3,57 1,04 

Gerenc. Base Grande de Fornecedores 3,5 0,78 

Responsabilidade Social 3,47 1,07 

        

Competências Básicas Média Desvio Padrão 

Grupo 1 
Conhec. s/ Organização e Métodos 3,55 1,03 

Conhec. s/ Gestão de Custos 3,48 1 

Grupo 2 

Conhec. s/ Estatística Probabilidades 2,84 1,07 

Conhec. s/ Matemática Financeira 2,81 1,01 

Conhec. s/ Pesquisa Operacional 2,74 1,03 

Grupo 3 Conhec. s/  Análise Investimentos 2,45 0,96 
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Tabela 7 – Ranking das Competências Necessárias Para o Nível Gerencial 

Competências Centrais Média Desvio Padrão 

Grupo 
1 

Relacionamento com Público Externo 4,9 0,3 

Capacidade de Tomar Decisões Estratégicas 4,9 0,3 

Relacionamento com Público Interno 4,9 0,3 

Grupo 
2 

Negociação 4,6 0,5 

Conhec. s/ Distribuição 4,5 0,6 

Serviço ao Cliente 4,5 0,7 

Gestão Projetos 4,5 0,7 

Conhec. s/ Logística Integrada 4,4 0,9 

Conhec. s/ Previsão de Demanda 4,4 0,6 

Conhec. s/ Armazenagem 4,4 0,7 

Conhec. s/ Transportes 4,3 0,8 

Gerenciamento de Estoques 4,3 0,7 

Conhec. s/ Administração 4,2 0,9 

Grupo 
3 

Conhec. s/  Sistema Tributário 4 1 

Conhec. s/ Desconto por Qtd 3,9 0,9 

Conhec. s/ Agregação de Pedidos 3,8 0,9 

Gerenciamento de Sistemas de Informação 3,8 0,9 

Conhec. s/ Promoções Comercias 3,8 1,1 

Conhec. s/ Logística Internacional 3,7 1,1 

        

Competências Avançadas Média Desvio Padrão 

Grupo 
1 

Conhec. s/ Planejamento Integrado 4,7 0,6 

Grupo 
2 

Responsabilidade Social 4,4 0,7 

Gerenc. Base Grande de Fornecedores 4,4 0,7 

Conhec. s/ Restrições dos Centros Urbanos 4,3 0,8 

Gerenc. de Estoques em Múltiplas Instalações 4,3 0,9 

Conhec. s/ Sustentabilidade Ambiental 4,3 0,7 

        

Competências Básicas Média Desvio Padrão 

Grupo 
1 

Conhec. s/ Gestão de Custos 4,5 0,6 

Conhec. s/  Análise Investimentos 4,4 0,8 

Conhec. s/ Organização e Métodos 4,1 0,8 

Conhec. s/ Estatística Probabilidades 4,1 1 

Grupo 
2 

Conhec. s/ Matemática Financeira 4,1 0,9 

Conhec. s/ Pesquisa Operacional 4,1 0,9 
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4. APROFUNDANDO AS ANÁLISES E CONCLUSÕES 

Essa seção apresenta os testes realizados para avaliar o efeito do nível hierárquico e do porte 
na importância atribuída pelas empresas a cada competência. Ela também apresenta um comparativo 
entre os resultados dessa pesquisa e os da pesquisa realizada em 2012 para avaliar se houve alguma 
mudança em relação ao que foi identificado anteriormente. 

Uma comparação entre as tabelas 6 e 7 indica há uma possível diferença entre o que as 
empresas esperam de funcionários no nível gerencial e operacional. Isso é mais evidente ao se 
analisar as competências básicas. Assim, para se avaliar se havia diferença entre as competências 
necessárias no nível gerencial e operacional, testes de Mann-Whitney U foram realizados. Esses 
testes não-paramétricos servem para avaliar se existem diferenças para uma variável entre dois 
grupos (MCCLAVE, BENSON, e SINCICH, 2001).  Como esperado, ao nível de 5% de 
significância, esses testes (Anexo 1) mostraram que grande parte das variáveis que medem as 
competências desejáveis para o nível gerencial e operacional apresentam diferença entre si. Isso 
indica que as empresas realmente esperam competências diferentes dos profissionais ocupando 
cargos gerenciais e operacionais. Isso foi uma exceção para apenas quatro variáveis. São elas: 
conhecimento sobre transportes, distribuição, armazenagem e sistemas de informação. 

Além da comparação apresentada, foram realizados testes de Mann-Whitney U para avaliar 
se se empresas de grande e pequeno/médio porte avaliam as competências necessárias de forma 
diferente. Para isso, a variável número de funcionários foi transformada em uma variável dicotômica 
com as classes “acima de 500 funcionários” e “abaixo de 500 funcionários”, sendo que empresas 
acima de 500 funcionários foram consideradas como sendo de grande porte. Depois os testes foram 
conduzidos para comparar cada uma das competências de acordo com as duas categorias de porte. 
Os testes (Anexo 2) indicaram, ao nível de significância de 5%, que apenas uma competência 
gerencial básica relacionada ao conhecimento de organizações e métodos se mostrou diferente. Isso 
sugere que o porte das empresas não influencia o tipo de competência que elas consideram 
importante. 

Por fim, os dados dessa pesquisa foram comparados com os dados da pesquisa realizada em 
2012 para avaliar se houve alguma mudança no padrão das competências demandas pelas empresas. 
A amostra da pesquisa de 2012 continha 20 observações. Novamente, os testes de Mann-Whitney U 
foram utilizados para comparar diferenças entre as competências de acordo com a variável “ano”.  
Esses testes (Anexo 3) mostraram  que apenas as competências gerenciais associadas com o 
conhecimento sobre custos e responsabilidade social e a competência operacional relacionada com o 
gerenciamento da base de fornecedores apresentam diferenças significativas ao nível de 5%. Esses 
resultados mostram que não houve muita mudança com relação ao que foi observado na pesquisa 
passada e sugerem que as competências demandas pelas empresas continuam semelhantes. 
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ANEXO 1 - TESTES DE MANN-WHITNEY U PARA COMPARAÇÃO 
DAS COMPETÊNCIAS DE ACORDO COM O NÍVEL GERENCIAL 
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ANEXO 2 - TESTES DE MANN-WHITNEY U PARA COMPARAÇÃO 
DAS COMPETÊNCIAS DE ACORDO COM O PORTE DA EMPRESA 
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ANEXO 3 - TESTES DE MANN-WHITNEY U PARA COMPARAÇÃO 
DAS COMPETÊNCIAS DE ACORDO COM O ANO DA PESQUISA 
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