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RESUMO

A competência profissional vem sendo amplamente discutida desde a década de 80 do século XX, a partir do advento da globalização. Evento esse 
que promoveu o acirramento do mercado de trabalho e o aumento do grau de exigências imposto, pelas empresas, aos trabalhadores. A 
competência individual quando associada, leva à competência da equipe e, finalmente, à competência organizacional. Entretanto, a competência 
não é algo que se consegue ao acaso, mas através de uma formação regular e planejada. Na atualidade, não mais se privilegia o modelo de 
carreira gerenciado pelas organizações, mas o modelo de autogestão. Dessa maneira, percebe-se o aumento do interesse pela busca de uma 
formação acadêmica que abra portas para o mercado de trabalho. E nesse contexto, faz jus questionar se as Instituições de Ensino Superior de 
BH, a partir de suas grades curriculares, desenvolvem o perfil de competências profissionais exigido pelo mercado de trabalho para o Tecnólogo 
em Recursos Humanos. Assim, essa pesquisa tem por objetivo identificar o perfil de competências profissionais exigido pelo mercado de trabalho 
de BH/MG, para o profissional de recursos humanos e confrontá-lo com a formação acadêmica oferecida pelas IES de BH/MG, ao Tecnólogo em 
RH. Trata-se de um estudo de casos múltiplos, de caráter quanti-qualitativo. O universo de pesquisa está constituído por 12 IES que oferecem o 
curso de Gestão Tecnológica em Recursos Humanos, na modalidade presencial, e 10 empresas de diferentes segmentos e portes localizadas na 
cidade de BH/MG. A análise dos dados se deu através do levantamento das grades curriculares das IES, disponibilizadas em seus sites, análise e 
classificação das disciplinas de acordo com a teoria do CHA. O levantamento do perfil de competências do profissional de RH se deu através das 
descrições de cargo das empresas que constituíram a amostra, donde se procedeu à análise de conteúdo. Os resultados indicam que 41,67% das 
grades curriculares pesquisadas apresentam foco na transmissão de conhecimentos. 33,33% no desenvolvimento de habilidades, 8,33% no 
desenvolvimento de atitudes coerentes com as situações e desafios enfrentados e 16,67% apresentam um equilíbrio quase perfeito entre os três 
pilares da competência profissional. Na análise dos perfis profissionais percebe-se a exigência dos três pilares da competência ressaltando maior 
ênfase nas competências comportamentais. O comportamento ético é uma competência valorizada e exigida por muitas das empresas
pesquisadas e quando se confronta tal requisito com a formação acadêmica percebe-se que apenas 50% das instituições pesquisadas ofertam a 
disciplina Ética em sua grade curricular. Os resultados apontam a necessidade de maior diálogo entre instituições de ensino e o mercado de 
trabalho para que se consiga maior alinhamento e sucesso recíproco.
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