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RESUMO

CARNEIRO, Marcelo Lopes. Análise do programa de Avaliação de Desempenho
implantado na Direção Regional do SENAI/SC. 2007. 102 p. Trabalho de
Conclusão de Curso. Curso Superior de Administração de Empresas, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.
0 estudo tem como objetivo analisar o programa de avaliação de desempenho que
já está implantado na direção regional do SENAI/SC. Para atender esse objetivo foi
definido que seria averiguado qual a metodologia utilizada pelo programa, as
competências avaliadas nos colaboradores, seus objetivos e a percepção dos
colaboradores a respeito do programa. A partir das informações coletadas foram
feitas algumas proposições de melhoria do programa buscando a melhor utilização
desse como pratica de gestão para motivação e mensuração do desempenho da
força de trabalho. Foram levantados dados através da observação do pesquisador,
entrevista semi-estruturada com a gestora do programa e ainda questionários
estruturados com uma amostra dos colaboradores da direção regional do SENAI/SC.
Foi levantado que as competências avaliadas são: Análise e solução de problemas,
compromisso institucional, relações pessoais, orientação para resultados,
negociação, visão estratégica, organização, pro-atividade, agilidade, criatividade,
liderança e tomada de decisão. A metodologia que o programa utiliza é uma
avaliação 360 graus com escala gráfica e avaliação qualitativa para mensurar os
resultados. A avaliação ocorre em 3 etapas: Auto-avaliação, avaliação de consenso
e o feedback. Segundo a percepção dos colaboradores o programa é adequado,
mas possui problemas no que diz respeito ao desconhecimento das ações que são
tomadas pela organização em decorrências das avaliações. Também foi possível
perceber uma falta de controle da aplicação da ferramenta e também que a
comunicação em relação ao programa é deficitária. Foram propostas pelo estudo
algumas sugestões, sendo elas: Criação e desenvolvimento de uma campanha de
divulgação e conscientização dos colaboradores a respeito do programa, maior
integração com outras atividades de gestão de pessoas como seleção, ambiência e
treinamento, bem como treinamento dos facilitadores para maior eficácia e
aproveitamento do feedback e ainda uma mudança no controle da aplicação das
etapas que devem passar para a responsabilidade dos facilitadores.

Palavras-chave: Avaliação de desempenho, competências, avaliação 360°.

ABSTRACT

CARNEIRO, Marcelo Lopes. Analysis of the Evaluation Performance Program
implanted in the Regional Direction of the SENAI/SC. 2007. 102 p. Trabalho de
Conclusão de Curso. Curso Superior de Administração de Empresas, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

The present study has the objective to analyze the performance evaluation program,
that is already implanted in the regional direction of SENAI/SC. To take care of this
objective it was defined that, would be necessary to inquire: The methodology used
by the program, the abilities evaluated in the collaborators, their objectives and the
perception of the collaborators regarding the program. From the collected information
some improvement program suggestions were been done searching for the best use
of this program as a practice management motivation and measure of the
performance work force. The data had been raised through the comment of the
researcher, interview half-structuralized with the manager of the program and
questionnaires structuralized with a sample of the SENAI/SC regional direction
collaborators. It was raised that, evaluated abilities are: Analysis and solution of
problems, institucional commitment, personal relations, orientation for results,
negotiation, strategical vision, organization, pro-activity, agility, creativity, leadership
and taking decision. The methodology used by the program is an 360 degrees
evaluation and a compound of graphical scale and qualitative evaluation, to measure
the results. The evaluation occurs at 3 moments: Auto-evaluation, evaluation of
consensus and feedback. According to perception of collaborators, the program is
adjusted, but it possesss problems in what it says respect to the unfamiliarity of the
actions that are taken by the organization in results of the evaluations. It was also
possible to perceive a lack of control in the application of this tool and that, the
communication in relation to the program is also deficit. Some suggestions had been
proposals for the study, being they: Creation and development of a spreading
campaign and awareness of the collaborators regarding the program, greater
integration with other activities of people management, such as: Selection,
environment and training. Training of the coordinators for bigger effectiveness and
exploitation of feedback. And also a changing control in the application stages that
must pass to the responsibility of the coordinators.

Key-words: Evaluation of performance, abilities, evaluation 360 0 .
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I INTRODUÇÃO

Nesse capitulo, serão apresentados alguns aspectos introdutórios do
presente trabalho como: Contextualização do tema, objetivos, justificativa e estrutura
do trabalho. A leitura desse capitulo proporcionará ao leitor uma noção exata dos
aspectos pesquisados e dos objetivos que o trabalho almeja alcançar. além de sua
posição no ambiente organizacional.

1.1 Contextualização do tema

A globalização da economia impôs a busca da competitividade nas empresas
sob pena de não sobreviverem a novos, e cada vez melhores geridos concorrentes.
Essa busca incessante pela competitividade imposta por essa nova conjuntura, além
de uma reestruturação necessária proveniente de novas exigências do mercado
exigem das novas organizações a adoção de práticas voltadas a flexibilidade ,
qualidade, produtividade e superação da satisfação dos clientes, sob pena de não
sobreviverem a esse novo cenário de mercado e competição.
Nesse novo contexto, cada vez mais a gestão das organizações e entendida
como um meio para se alcançar a competitividade, sendo que esse movimento de
foco na evolução da gestão é altamente salutar para o mercado, pois oferece
melhores produtos

e serviços

aos clientes

e

ainda melhor ambiente

e

reconhecimento aos seus colaboradores que assim, oferecem as empresas urn
melhor desempenho em troca desse reconhecimento.
Neste sentido, o desempenho dos recursos humanos nas empresas vem
tornando-se um assunto que requer cada vez mais preocupação e dedicação por
parte dos gestores, já que o sucesso da implementação de novas ações rumo a uma
gestão de excelência depende da sincronia entre diretores, gerentes

e

colaboradores executando seu papel dentro dos objetivos estabelecidos pela alta
administração. Cabe ressaltar que as pessoas quando motivadas e estimuladas por
praticas executadas nas organizações, contribuem de forma positiva para a
implantação dessas novas ações e projetos.
Apesar de ser alvo de criticas e de resistências dos funcionários, a avaliação
de desempenho é considerada, por todos os autores consultados, uma excelente
ferramenta ce gestão, já que o desempenho dos colaboradores define como as
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atividades serão desenvolvidas. Com a evolução dos estudos da administração, a
inicial preocupação de medir apenas quanto uma pessoa pode produzir foi cedendo
lugar à preocupação com os fatores que influenciam direta

e indiretamente o

desempenho da mesma e ainda o desempenho do grupo ao invés de apenas avaliar
individualmente. Esse desempenho pode ser medido de várias formas e também é
influenciado por inúmeros fatores. Pode-se notar também a inclusão de novos
fatores que passaram a ser avaliados pelas organizações, como o compromisso
institucional, adequação aos valores da organização, conhecimentos das exigências
dos clientes entre outros.
Não seria incorreto afirmar que os gestores vêm enfrentando um problema
bem interessante: fazer diferentes tipos de pessoas contribuírem eficientemente para
o sucesso da organização. Nesse caso, pode-se intuir uma relação bem próxima da
motivação e do desempenho.
A motivação é um conceito que se invoca com freqüência para explicar as
variações do comportamento humano e, sem dúvida, apresenta grande importância
para sua compreensão. Maximiano (2000) afirma que a motivação é um estado
interno, geralmente resultante de uma necessidade, que desperta certo
comportamento com o objetivo de suprir essa necessidade. 0 uso que uma pessoa
faz de suas capacidades depende de sua motivação, seus desejos, ambições. As
diferenças de necessidades e objetivos entre as pessoas explicam as diferenças de
seu desempenho, pois as pessoas executam as suas atividades com maior
motivação e, por conseqüência, desempenho quando os objetivos organizacionais
são convergentes com os seus próprios objetivos. A partir desse desempenho é que
pode ser desenvolvida a pratica de sua aferição em relação a aspectos definidos.
Caracteriza-se então a avaliação de desempenho como o ato de analisar as
ações praticadas por uma pessoa, ou seja, sua atuação, tanto no que diz respeito as
especificações do cargo, quanto ao seu comportamento, com o objetivo de mensurar
os resultados que estão sendo alcançados.
A avaliação de desempenho busca, a partir de uma lista pré-definida de
variáveis, analisar o desempenho de um indivíduo em relação ao que é esperado
pela sua organização e pode chegar ao preciosismo de conhecer os motivos que
despertam nas pessoas um maior interesse na realização de suas tarefas,
considerando que para que uma pessoa desempenhe bem um trabalho, com
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competência, ela depende muito da sua capacidade individual, treinamento, técnica
e, acima de tudo, motivação.
Inserido nesse contexto da avaliação ainda deve ser levado ern consideração
que competências serão avaliadas, sendo que essas competências devem ter plena
interação doll o planejamento da organização, pois não se pode esquecer que as
pessoas nas organizações devem trabalhar por objetivos comuns e convergentes
com os objetivos estratégicos da organização.
O SENAI/SC impulsionado por novas exigências do mercado em relação a
seus profissionais, que trabalham diretamente ligados com conhecimento e portanto
são exigidos em atividades intelectuais, sobretudo criativas, e ainda impelido por
uma sugestão da FIESC — Federação das Indústrias de Santa Catarina, iniciou a
implantação em 2001 de um projeto para avaliar o desempenho dos seus
colaboradores. Algumas etapas dessa implantação foram

o treinamento dos

colaboradores, em cursos para desenvolvimento de feedback e trabalho em equipe
por exemplo, definição das competências que seriam avaliadas e ainda a decisão
sobre qual o processo que essa avaliação iria seguir.
Buscando aprofundar o conhecimento sobre a avaliação de desempenho e
verificar corno este se da em uma organização, é feita a seguinte pergunta de
pesquisa: 0 programa de avaliação de desempenho implantado na direção regional
do SENAI/SC possibilita alcance dos objetivos estabelecidos em relação ao
desempenhc profissional?
1.2 Objetivos
A definição dos objetivos em um processo de pesquisa é uma das etapas
mais importantes a ser concretizada. Segundo Matter (1996), o objetivo deve estar
totalmente relacionado a solução do problema da pesquisa e, se não estiver descrito
de forma clara, os resultados ficarão comprometidos desqualificando a pesquisa.
Assim, o pesquisador deve ater-se a coleta de informações relacionadas ao
problema de pesquisa durante a formação do seu objetivo geral e através deste,
desmembrar seus objetivos específicos.
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1.2.1 Objetivo Geral

Aferir os objetivos esperados pelo SENAI/SC com o programa de avaliação
de desempenho implantado e qual a percepção dos colaboradores a respeito desse
programa, verificando se tal programa atende os seus objetivos.

1.2.2 Objetivos específicos

a)

ldentificar quais são as competências utilizadas no processo de
avaliação de desempenho da Direção Regional do SENAI/SC;

b)

Levantar quais os objetivos esperados pelo SENAI/SC com o processo
de avaliação de desempenho;

c)

Verificar como se dá o processo de avaliação de desempenho humano
no SENAI/SC;

d)

Averiguar quantitativamente a percepção dos colaboradores do
SENAI/SC em relação ao programa de avaliação de desempenho
implantado;

e)

Com base nos aspectos analisados, propor ações corretivas que
possam contribuir para o aperfeiçoamento desse processo.

1.3 Justificativa

Segundo Mattar (1996), para que um tema tenha sua escolha justi ficada, é
necessário que este atenda aos critérios de importância, originalidade e viabilidade.
Baseado nas afirmações de Mattar (1996), um trabalho pode justificar-se
quanto à sua importância quando está relacionado com um tema crucial que afeta
ou abrange urn segmento representativo da sociedade, ou ainda se estiver

relacionado com uma questão teórica exigente de continua atenção da literatura
especializada. Acredita-se que

o problema estudado tenha sua importância

explicada pelo fato de que as empresas estão passando a ter cada vez mais o
compromisso com a escolha, análise e implantação de novas técnicas de avaliação
de desempenho como parte de seus modelos de gestão, principalmente quando
vêem as pessoas como

o seu principal diferencial. Pode-se crer que as
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organizações devem tentar tirar o máximo de proveito de um processo de avaliação
de desempenho, como forma de continuar a trabalhar seus objetivos e metas de
forma consistente.
Quanto à originalidade, Mattar (1996) diz que um tema é original quando os
resultados têm o potencial de surpreender. Dada a dinâmica dos métodos de
avaliação de desempenho existentes, a pesquisa tem sua originalidade
fundamentada na possibilidade de trazer novas informações ao campo de pesquisa,
com resultados diferenciados, que poderão permitir principalmente com que sejam
analisados os benefícios trazidos pelo processo de avaliação de desempenho
adotado pelo SENAI/SC,

e que certamente poderão vir a influenciar outras

organizações a adotar o mesmo método, ou talvez outro que seja mais adaptável
sua realidade. Esta análise por parte de outras organizações pode fazer com que as
vantagens obtidas pelo SENAI/SC na utilização do método escolhido sejam
aproveitadas de forma a impulsionar a continua melhoria da produtividade.
E, quanto à viabilidade, o mesmo autor afirma que um tema pode justificar-se
neste quesito se houver recursos financeiros, tempo suficiente para execução da
pesquisa, competência do autor, informações disponíveis e teorias sobre o assunto.
Pode-se dizer que esta pesquisa atende aos critérios citados acima pois tem
sua importância verificada pois a correta gestão dos recursos humanos de uma
organização é ponto chave que determina o sucesso ou fracasso no negócio. Assim
também pode se dizer que a presente pesquisa é original, pois não houveram
estudos com semelhante objetivo e ainda é viável pois não houve dispêndio
financeiro e o tempo para a realização de tal pesquisa foi suficiente para produzir
resultados concisos, reais e conclusivos.
Nesse sentido, para esta pesquisa, permitir-se-6 analisar todo o processo de
avaliação de desempenho profissional na Direção Regional do SENAI/SC.

1.4 Estrutura do Trabalho

0 presente trabalho é composto da seguinte estrutura:
O capitulo 1 apresenta a contextualização do tema, os objetivos geral e
especifico, sua justificativas, a estrutura do trabalho e ainda descreve o problema de
pesquisa proposto.
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O capitulo 2 apresenta a fundamentação teórica referente ao objetivo deste
trabalho, dando ênfase à contextualização da avaliação de desempenho nos
estudos de gestão de pessoas, a apresentação de conceitos da avaliação de
desempenho, seus objetivos, vantagens e tipos desse processo.
O capitulo 3 descreve a metodologia aplicada para o desenvolvimento do
estudo e que será norteadora da pesquisa aplicada.
O capitulo 4 contextualiza o atual momento do SENAI/DR, apresenta o seu
sistema de gestão, o planejamento estratégico, o processo de avaliação de
desempenho implantado, os objetivos almejados pela organização e a percepção
dos colaboradores em relação a esses objetivos.
O capitulo 5 apresenta a conclusão do trabalho, demonstra quais objetivos
desejados pela organização são alcançados com o sistema de avaliação de
desempenho implantado e ainda propõe, com base no estudo, mudanças que
podem contribuir de forma positiva com a evolução desse processo.
Por fim, apresentam-se as referências e os anexos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo sera apresentada a fundamentação teórica que o presente
estudo se baseia para fazer a pesquisa pratica. Tal fundamentação se baseia nos
conceitos de avaliação de desempenho, suas características e objetivos para as
organizações.

2.1 A Administração de Recursos humanos

De acordo com Chiavento (2002), pode-se dizer que

o conceito de

administração de recursos humanos é a parte da organização responsável pelo
recrutamento, seleção, treinamento, remuneração entre outros.
"A administração de recursos humanos consiste no planejamento, na
organização, no desenvolvimento, na coordenação e no controle de
técnicas capazes de promover o desempenho e fi ciente do pessoal, ao
mesmo tempo em que a organização representa o meio que permite as
pessoas que com ela colaboram alcançar os objetivos individuals
relacionados direta ou indiretamente com o trabalho" (CHIAVENATO, 2002

p. 184)

Percebe-se, através do exposto, que a avaliação de desempenho é apenas
um dos processos de gestão de pessoas que as empresas devem praticar.
De acordo com o autor, os objetivos da administração de recursos humanos
derivam dos objetivos da organização como um todo. Segundo sua ótica, os
principais objetivos da administração de recursos humanos são:
a)

Criar, manter e desenvolver um contingente de pessoas com habilidade e
motivação para realizar os objetivos da organização;

1)) Criar, manter

e

desenvolver condições organizacionais de aplicação,

desenvolvimento e satisfação plena desses recursos humanos, e alcance dos
objetivos individuais;
c) Alcançar eficiência e eficácia através dos recursos humanos disponíveis.
Através da realização destes objetivos, as organizações poderão alcançar o
desejado sucesso, pois estarão contribuindo para que sua força de trabalho esteja
capacitada, motivada e realmente comprometida com o trabalho.
Diante dessas atribuições da Administração de Recursos Humanos muitos
problemas relacionados com as pessoas têm ligação com o desempenho, como a
motivação e o próprio reconhecimento seja ele financeiro ou não. De acordo com

Coopers & Lybrand (1996), para a construção de um sistema de remuneração
estratégica consistente deve ser estabelecido em qual principio central essa
organização ira basear esse sistema: Melhoria do Desempenho, valor da
recompensa, reconhecimento, estabelecimento de metas, desenvolvimento

e

atração e retenção.

2.2 Desempenho e motivação

Nos dias atuais, o sucesso de uma empresa depende em uma grande parte
do comprometimento de seus colaboradores com as metas organizacionais. Este
comprometimento, por sua vez, facilita o aumento do desempenho das pessoas. 0
desempenhc é o resultado do que uma pessoa consegue com a aplicação de seus
esforços físicos ou intelectuais. É uma ação que pode ser veri fi cada e mensurada.
Se o resultado beneficia a própria pessoa, ao grupo da qual participa, a um
cliente ou a organização, pode-se afirmar que esse desempenho é positivo. "0
desempenhc na realização de qualquer tipo de tarefa ou objetivo é influenciado por
forças chamadas motivos". (MAXIMIANO, 2000, p. 347).
Segundo o autor, a motivação para o trabalho é o processo pelo qual o
esforço ou ação leva ao desempenho profissional de uma pessoa, impulsionada por
seus motivos. Por isso, uma ação orientada para algum tipo de desempenho sempre
é motivada. A motivação pode dividir-se em motivação interna , que é inerente a
própria pessoa, e a motivação externa, criada pelas situações ou ambientes em que
a pessoa se encontra.
A motivação interna é certamente um dos principais pontos a ser estudado
em um processo de avaliação de desempenho dos colaboradores de uma empresa.
Para Maximiano (2000), a motivação interna trata das necessidades, aptidões.
interesses, valores e habilidades da pessoa. É o que a faz capaz de realizar certas
tarefas e não outras, sentir-se atraída por determinadas coisas e evitar outras.
valorizar certos comportamento e menosprezar outros. E ainda a motivação segundo
Maximiano (2000 p. 348) "sa- o os impulsos interiores, de natureza fisiológica e
psicológica, afetados por fatores sociológicos como os grupos ou a comunidade de
que a pessoa faz parte".
Bbhmerwald (1996) associa o crescimento e competitividade de uma empresa
com o seu grupo de pessoas mais capazes de atingir metas que o de empresas
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concorrentes. E, para que essas pessoas se sintam estimuladas e motivadas a
adquirirem mais conhecimento, a organização deve gerenciar seus sistemas de
recursos humanos de modo a promover o continuo desenvolvimento dessas
pessoas, tais como treinamento no trabalho, rodízio de pessoal, planos de cargos e
salários, remuneração variável etc. Ou seja, a empresa deve proporcionar aos seus
colaboradores condições para que sua motivação externa esteja alinhada com os
objetivos da organização.

2.2 0 que é a avaliação de desempenho

Tendo em vista o significado da palavra avaliar" como sinônimo de apreciar,
julgar, estimar, e até mesmo determinar o valor de algo ou alguém, pode-se dizer
que a prática da avaliação é um processo inerente a natureza humana, pois ocorre
ern todos os momentos, dentro e fora das empresas. Toda avaliação. segundo
Chiavenato (2000), é um processo para estimular ou julgar o valor, assim como as
qualidades de alguma pessoa.
Para o autor, a avaliação de desempenho é um conceito interpretado de
diversas formas, tanto por gerentes quanto pelos colaboradores. Uma das
interpretações mais comuns é que a avaliação se realiza com o fim de medir,
valorizar, controlar e até punir as pessoas envolvidas em todos os processos
organizacionais. Infelizmente, estes conceitos distorcidos podem levar as pessoas a
não considerar a verdadeira importância da avaliação de desempenho, que 6. na
verdade, um instrumento de gestão humana, gerando criticas a provável
"ineficiência" dos métodos utilizados pelas empresas.
De acordo com Silva (2001), o termo avaliação de desempenho recebe
muitos conceitos e definições nas literaturas disponíveis, mas que, de um modo
geral, possuem idéias comuns em seu conteúdo, bem como realçam sua
característica de objetividade e sua natureza sistemática. Para a autora, a
diversidade conceitual do termo resulta do uso de diferentes enfoques teóricos, bem
como da g,-ande variedade de situações práticas em que a avaliação de
desempenho se insere. Assim, diversos conceitos sobre a avaliação de desempenho
podem ser mencionados.
Segundo Bohmerwald (1996), a avaliação de desempenho

é um meio

destinado a aferição de resultados, tanto os desejados quanto os obtidos pela

24

organização, ou seja, é um instrumento (ferramenta) para melhor analisar os
resultados alcançados pelos recursos humanos da organização.
Para Chiavenato (2000, p. 325), "A avaliação de desempenho é uma
apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no cargo e o seu potencial
de desenvolvimento futuro". Segundo o autor, a avaliação dos funcionários dentro de
uma organização pode ser realizada sob várias abordagens, as quais recebem
denominações como: avaliação do mérito, relatório de progressos, avaliação de
desempenho, avaliação dos empregados, e fi ciência funcional, entre outros. 0 autor
afirma que a avaliação de desempenho é um dos instrumentos de desenvolvimento
de recursos humanos de uma organização.
Stoffel (1997) complementa o significado da avaliação de desempenho
dizendo que deve ser feita através de um processo participativo, dinâmico, continuo
e sistematizado de planejamento, acompanhamento, avaliação e melhoria do
desempenho.
Assim, conforme Stoffel (1997), entende-se que o processo deve ser
participativo, no qual todos da organização deveriam negociar um plano de trabalho
em condição de igualdade, e apenas na fase de avaliação que o gerente deveria
estabelecer os seus conceitos por conta própria. 0 processo também deveria ser
dinâmico, visto que a evolução dos fatos deveria ser considerada e assim permitir
ajustes necessários à melhoria do próprio processo

e de seus resultados,

principalmente na etapa de acompanhamento. Por continuo, entende-se que a
avaliação de desempenho não pode sofrer interrupções em seu processo, pois
assim eliminaria qualquer beneficio que teria obtido até então. Desta forma, deve-se
tomar cuidado na metodologia utilizada antes de se iniciar o esforço de implantá-la.
E, por fim, o processo é sistematizado devido as características próprias e
diferenciadas da avaliação de desempenho, com etapas

e seqüências bem

definidas.
Deve-se ressaltar também que, a avaliação se destaca como uma etapa
quando a organização tiver metas estabelecidas para um período determinado de
tempo, do qual deriva um ciclo caracterizado pelo inicio, meio e fi m. 0 processo é
realizado periodicamente, normalmente com caráter semestral ou anual, e consiste
basicamente na análise do comportamento do colaborador em seu trabalho (cargo),
e posterior comunicação dos resultados (STOFFEL,1997).
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Pontes (1996) considera que a avaliação de desempenho é "...um método
que visa, continuamente, a estabelecer um contrato com os funcionários referente
aos resultados esperados pela organização...".
Chiavenato (2002) afirma que a avaliação de desempenho opera dentro das
organizações como uma atividade imprescindível, pois através dela pode se localizar
problemas de várias naturezas, tais como problemas de supervisão, de baixo
rendimento de empregados que tenham grande potencial, problemas motivacionais,
entre outros. Dessa forma, fica clara a importância de se avaliar de forma criteriosa
não apenas o desempenho geral de uma pessoa, mas especi fi camente seu
desempenho no cargo, ou seja, o comportamento e o papel do ocupante do cargo.
Percebe-se portanto, que a avaliação de desempenho não deve ser vista como um
julgamento da pessoa em particular, mas sim, que se avalia o desempenho do
colaborador em seu trabalho.
De acordo com as leituras realizadas, pode-se dizer que a avaliação de
desempenho humano é o ato de analisar o desempenho de cada pessoa em seu
cargo. Como conseqüência, motiva-se a criação de um ambiente favorável aos
relacionamentos, â troca de experiências, ao alcance de resultados, onde se torna
viável verificar as possíveis necessidades pelas quais podem estar passando os
colaboradores, permitindo assim o continuo desenvolvimento organizacional.

2.3 Objetivos da avaliação de desempenho

Segundo Chiavenato (2002, p. 31), a avaliação de desempenho 6, de modo
geral, uma ferramenta que tem por objetivo básico melhorar os resultados dos
recursos humanos da organização. Assim, para que se possa atingir tal objetivo, é
necessário alcançar uma variedade de objetivos intermediários, como adequação do
individuo ao cargo, treinamento, promoções, incentivo salarial ao bom desempenho,
melhoria das relações humanas entre superiores

e

subordinados, auto

aperfeiçoamento do empregado, informações básicas para pesquisa de recursos
humanos, estimativa do potencial de desenvolvimento dos empregados, estimulo a
maior produtividade, conhecimento dos padrões de desempenho da organização,
feedback ao avaliado, e outras decisões de pessoal.
Silva (2001), semelhantemente a Chiavenato (2002), também relaciona
alguns dos objetivos básicos da avaliação de desempenho, dentre eles:
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a) Ajudar os supervisores a observar seus subordinados mais de perto, bem
como desempenhar melhor a função de treinadores — Essa característica diz
respeito a oportunidade de avaliar o subordinado, dando as diretrizes para a
realização do trabalho e ajustando, caso necessário, os desvios na realização
das suas atribuições, desenvolvendo uma atitude de chefia mais próxima e,
possivelmente, mais participativa;
b) Motivar seus funcionários, e oferecer o feedback sobre seu desempenho —
Através da avaliação de desempenho espera-se que os funcionários tenham
seu desempenho acrescido por tomarem um conhecimento exato que do é
esperado deles, pois durante a pratica do feedback esse desempenho
esperado deve ser mencionado;
c) Oferecer dados de apoio à decisões gerenciais, no que diz respeito a

aumentos de salarios, transferências, promoções, demissões, etc — De acordo
com a avaliação de desempenho se pode tomar as decisões que envolvem as
pessoas de forma mais justa e fundamentada na realidade factual;
d) Apontar as necessidades de desenvolvimento das pessoas, de forma a
melhorar o desenvolvimento da organização como um todo — Os resultados
das avaliações servem como um dos inputs para decisões relacionadas a
treinamento e desenvolvimento de maneira formal e sistemática;
e) Estabelecer uma base de pesquisa e referência para decisões pessoais — Os
próprios avaliados podem ter as avaliações como maneira de refletir sobre a
sua aptidão profissional, e tomar melhores decisões para seu futuro de
maneira fundamentada.
Já Bohmerwald (1996, p. 33) destaca que a avaliação de desempenho tem
por objetivo final, contribuir para o aumento da motivação das pessoas na empresa.
E entre seus objetivos específicos alimentar outros sistemas de recursos humanos,
tais como: reconhecer e premiar; aumentar salário; distribuir bônus/ lucro; promover
na carreira, rodiziar pessoal; promover correções do desempenho e; preparar plano
de educação e treinamento.
Verifica-se assim que a finalidade de um programa de avaliação de
desempenho tem como principais objetivos tornar dinâmico o planejamento da
empresa, possibilitando o atingimento das metas organizacionais e promover o
desenvolvimento das pessoas, estimulando os colaboradores a promoverem
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constantemente melhorias do trabalho e desenvolvimento profissional, através de
revisões periódicas de metas, processos e resultados.

2.4 Benefícios da avaliação de desempenho

De acordo com Chiavenato (2000, p. 332), um programa de avaliação de
desempenho bem planejado, coordenado e desenvolvido, pode trazer muitos
benefícios para as organizações. 0 autor relaciona os principais benefícios trazidos
aos gerentes, subordinados e a organização.
a) Benefícios para os gerentes: Avaliar o desempenho e o comportamento dos

subordinados, tendo por base fatores de avaliação e, contando com um
sistema de medição capaz de neutralizar a subjetividade; propor providências
no sentido de melhorar o padrão de desempenho de seus subordinados:
comunicar-se com seus subordinados, no sentido de fazê-los compreender a
avaliação do desempenho como um sistema objetivo e como está seu
desempenho através desse sistema.
b) Benefícios para os subordinados: Conhecer as regras do jogo, ou seja, os

aspectos de comportamento e de desempenho que a empresa valoriza em
seus funcionários; conhecer quais as expectativas de seu chefe a respeito de
seu desempenho e seus pontos fortes e fracos; conhecer as providências que
o chefe está tomando quanto a melhoria de seu desempenho e as que ele
(subordinado) deve tomar por conta própria; fazer auto-avaliação e autocritica
quanto ao seu auto-desenvolvimento e auto-controle.
(2) Benefícios para as organizações: Avaliar seu potencial humano a curto,

médio e longo prazo e definir qual a contribuição de cada empregado:
identif car os empregados que necessitam de reciclagem e/ou
aperfeiçoamento em determinadas areas de atividades e selecionar os
empregados com condições de promoção ou transferência; dinamizar sua
política de recursos humanos, oferecendo oportunidades aos empregados,
estimulando a produtividade e melhorando o relacionamento humano no
trabalho.
Diante destes benefícios, fica claro que a avaliação de desempenho atende
as necessidades de todos os envolvidos, desde que seus objetivos estejam
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claramente definidos para que proporcionem padrões de desempenho adequados e
A avaliação de desempenho, portanto, vem a atender às necessidades da
empresa, orientando os esforços dos colaboradores para a consecução das metas
organizacionais; atende as necessidades dos gerentes, fornecendo uma
metodologia de administração que integra a gerência do trabalho e a gerência das
pessoas; e, atende às necessidades dos colaboradores, propiciando um melhor
acompanhamento e aproveitamento de suas potencialidades. (STOFFEL, 1997).

2.5 Responsabilidade pela avaliação de desempenho

A responsabilidade pela avaliação de desempenho depende do tipo de
política de recursos humanos adotadas pela organização. Segundo Chiavenato
(2002, p. 326) a avaliação de desempenho pode ser atribuida aos seguintes
membros:
a) 0 gerente: quem avalia o desempenho das pessoas é o próprio gerente ou
supervisor com auxilio do Orgão de gestão de pessoas, que se encarrega de
estabelecer os meios e critérios de avaliação;
1)) 0 próprio indivíduo: neste caso, é utilizada a auto-avaliação, ou seja, cada
pessoa se auto-avalia conforme sua performance, eficiência e eficácia, de
acordo com parâmetros estabelecidos pelo gerente ou pela organização;
c) O indivíduo e o gerente: é utilizada quando se faz administração por
objetivos, e é feita em conjunto, entre gerente e indivíduo. Visa mais o
planejamento do desempenho futuro do que o julgamento do desempenho
passado. Este tipo de avaliação segue os seguintes passos: formulação de
objetivos consensuais, comprometimento pessoal com relação ao alcance dos
objetivos conjuntamente formulados, atuação e negociação com o gerente na
alocação de recursos e meios necessários para o alcance dos objetivos,
desempenho, constante medição dos resultados e comparação com os
objetivos formulados, retroação intensiva e continua avaliação conjunta;
d) A equipe de trabalho: neste tipo de avaliação, é a própria equipe que se

encarrega de avaliar, programar melhorias necessárias e estabelecer os
objetivos e metas a serem cumpridos;
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e)

O órgão de gestão de pessoal: a avaliação é feita pelo órgão de gestão de
pessoal, sendo este responsável pela avaliação de desempenho de todas as
pessoas da organização. As informações sobre o desempenho são colhidas
através de cada gerente e são processadas e interpretadas a fim de
estabelecer programas de providências que são coordenadas pelo orgão de
gestão de pessoas;
Comissão de avaliação: a avaliação é feita por um grupo constituído de

pessoas pertencentes a diversos órgãos ou departamentos, e é formada por
membros permanentes (presidente ou seus representantes)

e membros

transit6rios (gerente de cada avaliado e seu supervisor).
Em reação as responsabilidades da avaliação, pode-se notar a clara intenção
do autor em diluir a responsabilidade pela avaliação de desempenho profissional
pelo maior n:imero de pessoas possível, visando garantir a justiça e imparcialidade
que esse processo exige.

2.6 Métodos de Avaliação de Desempenho

Em geral, tanto para a area responsável pelos recursos humanos quanto
para os gerentes, a avaliação de desempenho vem sendo alvo de criticas, pois
geralmente provoca uma situação desconfortável ao medir o desempenho das
pessoas e nem sempre os resultados almejados são alcançados. Devido ao fato do
processo de avaliar o desempenho humano ter se tornado um problema para a
maioria das organizações, diversos métodos foram surgindo para amenizar esses
problemas e se adequar melhor as necessidades reais das organizações.
De acordo com Pontes (1996), apesar da evolução de métodos formais de
avaliação ao longo do tempo, o centro da avaliação continuou sendo o individuo,
fortemente influenciado por aspectos subjetivos. Só ha pouco tempo, surgiram
métodos que de fato passaram a avaliar os resultados atingidos pelas pessoas, em
relação ao trabalho proposto, como a administração por objetivos ou a avaliação de
resultados,
Segundo Chiavenato (2002), os métodos de avaliação de desempenho
variam de urna organização para outra, visto que cada uma pode construir seu
próprio sistema de avaliação, de acordo com as suas necessidades especificas.
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Desta forma, nota-se que a utilização de cada um destes métodos é variada de
empresa para empresa, de acordo com o perfil de cada uma delas. Cada uma tenta
se adaptar a um determinado método que vá de acordo com as características
especificas que este método possui, bem como com suas reais necessidades.
Chiavenato (2002)

chama de métodos tradicionais os métodos mais

populares de avaliação de desempenho, e os relaciona, a saber:
2.6.1 Método da escala gráfica

Vroom (1997, p. 243) afirma que uma escala gráfica avalia as pessoas em

termo de quantidade e qualidade de seu trabalho, e também de diversos outros
fatores que variam de acordo com

o cargo, mas que normalmente incluem

características pessoais como confiabilidade e cooperação. 0 autor comenta que

este método tem um desenvolvimento relativamente barato, e também possui uma
boa aceitabilidade entre os avaliadores.
Chiavenato (2002) afirma que este método avalia o desempenho através de

fatores previamente definidos e graduados. É utilizado um formulário de dupla
entrada, no qual as linhas horizontais representam os fatores de avaliação, enquanto
as colunas verticais representam os graus de variação daqueles fatores. Os fatores
são previamente selecionados para se de fi nir as qualidades que se pretende avaliar

em cada empregado. De acordo com o autor, algumas organizações podem também
utilizar o método da escala gráfica com atribuição de pontos para melhor quantificar
os resultados e facilitar a comparação entre os avaliados.
Para dimensionar o desempenho de cada fator existem três alternativas de
escalas a serem usadas:
1. Escalas gráficas continuas: possuem apenas dois pontos extremos e a
avaliação de desempenho poderá se situar em qualquer ponto da linha que
os une.
2. Escalas gráficas semi-continuas: bastante parecida com escala continua com
inserção de pontos intermediários definidos entre os pontos extremos.

3. Escalas gráficas descontinuas: a posição das marcações já está previamente
fixada e descrita e o avaliador terá que escolher uma delas para avaliar o

desempenho.
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Segue no quadro abaixo um modelo de avaliação utilizado-se a escala
gráfica:
Fatores:
Produção

(Quantidade de
trabalho realizada)
Qualidade

(Esmero no trabalho)
Conhecimento do
Trabalho

(Perícia no trabalho)
Cooperação
(Relacionamento

inter•essoal)
Compreensão de
situações

(Capacidade de
inovar)
Criatividade

(Capacidade de
inovar)

Ótimo

Bom

Regular

Sofrível

Sempre
ultrapassa
os padrões
Excepcional
qualidade
do trabalho
Conhece
todo o
trabalho

As vezes
ultrapassa
os padrões
Superior
qualidade
do trabalho
Conhece
mais do que
o
necessário
Bom espirito
de
colaboração
Boa
capacidade
de intuição

Satisfaz as
necessidades

As vezes
abaixo dos
padrões
Qualidade
insatisfatória

Excelente
espirito de
colaboração
Excelente
capacidade
de intuição
Tem sempre
excelentes
idéias

Excelente
capacidade
de realizar
Quadro 1: Modelo de escala gráfica
Fonte: Chiavenato (1999, p. 196)
Realização

(Capacidade de fazer)

Quase
sempre
excelentes
idéias
Boa
capacidade
de realizar

Fraco

Conhece o
suficiente

Conhece
parte do
trabalho

Sempre
abaixo dos
padrões
Péssima
qualidade
no trabalho
Conhece
pouco o
trabalho

Colabora
normalmente

Colabora
pouco

Não
colabora

Capacidade
de intuição
satisfatória

Pouca
capacidade
de intuição

Nenhuma
capacidade
de intuição

Algumas
vezes
apresenta
idéias
Razoável
capacidade
de realizar

Raramente
apresenta
idéias

Nunca
apresenta
ideias

Dificuldade
em realizar

Incapaz de
realizar

Qualidade
satisfatória

1

Ao analisar este método, encontram-se algumas vantagens e desvantagens.
De acordo com Pontes (1996), as vantagens podem ser resumidas na facilidade do
entendimento por parte de todas as pessoas da organização, pela sua simplicidade
durante a aplicação e por permitir a avaliação do desempenho dos colaboradores
frente às características mais preconizadas pelas organizações.
Já entre as desvantagens, o autor destaca os seguintes pontos: não permite
flexibilidade ao avaliador; é sujeito a distorções e interferências do avaliador; tende a
rotinizar e a bitolar os resultados; necessita de procedimentos matemáticos para
corrigir distorções; tende a apresentar resultados exigentes para todos os seus
avaliados.

2.6.2 Método da Escolha Forçada

Vroom (1997) afirma que esta técnica foi desenvolvida com o objetivo de
diminuir as tendenciosidades e estabelecer padrões de comparação objetivos entre
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os indivíduos, mas não envolve a intervenção de terceiros. 0 autor afirma que,
apesar de esta técnica ser di fi cilmente falha, tem como limitação o custo elevado das
formas de desenvolvimento.
Este método:
Consiste em avaliar o desempenho dos individuos por intermédio de frases
descritivas de determinadas alternatives de tipos de desempenho individual.
Em cada bloco, ou conjunto composto de duas, quatro ou mais frases, o
avaliador deve escolher, forçosamente, apenas uma ou duas alternatives,
que mais se aplicam ao desempenho do empregado avaliado.
(CHIAVENATO, 2002, p. 339)

Para Chiavenato (2002, p. 341) este método apresenta vantagens por

proporcionar resultados confiáveis e isentos de interferências pessoais, além de ser
simples a sua aplicação.

Ainda segundo Chiavenato (2000, p. 346), trata-se de um método que não
exige obrigatoriedade na escolha de frases. O avaliador assimila apenas as frases
que caracterizam o desempenho do subordinado (sinal "4- 11 ou "S") e aquelas que
realmente demonstram o oposto de seu desempenho (sinal "-" ou "N").
Entre as desvantagens, o autor destaca: elaboração e montagem complexa;
apresenta apenas resultados globais; necessita de várias informações a respeito de
treinamentos, potencial de desenvolvimento etc; não fornece noção ao avaliador do
resultado da avaliação de seus subordinados.
Segue a seguir um quadro aonde é exemplificado esse método de avaliação:
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Nome:
Departamento:
Cargo:
Abaixo você encontrará blocos de frases. Anote com um "X" na coluna do lado, com o sinal de "+"
para indicar a frase que melhor define o desempenho do funcionário e com o sinal de " 2 para a
frase que menos define o seu desempenho.
Não deixe nenhum bloco sem preencher duas vezes.
,

No

+

-

Apresenta produção elevada
Comportamento dinâmico
Tem dificuldade com
números
É muito sociável
Tem espirito de equipe
Gosta de ordem
Não suporta pressão
Aceita criticas construtivas
Tem boa aparência pessoal
Comete muitos erros
Oferece boas sugestões
Decide com dificuldade
Quadro 2: Modelo de escolha forçada
Fonte: Chiavenato (1999, p. 197)

No

+

-

Dificuldade em lidar com
pessoas
Tem bastante iniciativa
Gosta de reclamar
Tem medo de pedir ajuda
Tem potencial de
desenvolvimento
Toma decisões com critério
É lento e demorado
Conhece seu trabalho
Nunca se mostra
desagradável
Produção razoável
Tem boa memória
Expressa-se com dificuldade

No caso de optar por este método, além dessas questões, certamente cada
organização pode vir a desenvolver outras frases, de acordo com seus objetivos com
relação ao processo de avaliação de desempenho de seus colaboradores.

2.6.3 Método de Pesquisa de Campo

Vroom (1997) afirma que há situações onde se verificam motivos para
desconfiar da tendenciosidade do avaliador, seja por interferência de um preconceito
ou por problemas de relacionamento pessoal entre o avaliado e o avaliador. Nestes
casos, as classificações gráficas ou por escrito são freqüentemente associadas a urn
processo de análise sistemática. Para o autor, a pesquisa de campo é uma técnica
através da qual pode-se realizar combinações.
Já a abordagem de Chiavenato (2002) difere da abordagem de Vroom (1997).
Ele afirma que este é um método com base em entrevistas. É realizado pelo chefe,
com assessoria de um especialista em avaliação de desempenho. 0 especialista vai
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a cada sessão para entrevistar a che fi a sobre o desempenho de seus respectivos
subordinados. Trata-se de um método "... que permite, além de um diagnostico do
desempenho do empregado, a possibilidade de planejar com o superior imediato seu

desenvolvimento no cargo e na organização" (CHIAVENATO, 2000, p. 342).
0 autor levanta várias vantagens relacionadas a este método. Sao elas:
permite maior visualização do conteúdo do cargo; proporciona um relacionamento
proveitoso com o especialista em avaliação; proporciona uma avaliação profunda,
imparcial e objetiva, localizando causas de comportamento e problemas; permite

planejamento

de ação para proporcionar melhoria de desempenho; permite

entrosamento com as áreas de RH; acentua a responsabilidade de linha e a função
Staff na avaliação de pessoal; é um método mais completo de avaliação.
O autor relaciona apenas duas desvantagens com relação ao método: custo
operacional elevado e morosidade no processo.

2.6.4 Métodos dos Incidentes Críticos
Para Chiavenato (2002),

este método baseia-se no fato de que, no

comportamento humano, existem certas características extremas, capazes de levar
a resultados positivos. Trata-se de uma técnica sistemática, por meio da qual o
supervisor imediato observa e registra os fatos excepcionalmente positivos e os

fatos

excepcionalmente negativos a respeito do

desempenho

dos seus

subordinados.
Segundo o autor, este método focaliza tanto as exceções positivas como as
negativas no desempenho das pessoas. As exceções positivas devem ser realçadas
e mais utilizadas, enquanto que as negativas devem ser corrigidas e eliminadas.

Vroom (1997) afirma que este método parece, aos olhos de algumas pessoas,
um fator natural nas entrevistas de análise de desempenho, pois proporciona aos
supervisores incidentes reais a serem discutidos com os colaboradores.
Segue abaixo um quadro aonde é demonstrado um exemplo da utilização dos
incidentes críticos tanto positivos quanto negativos:

35

Nome:
Unidade:
Data
08/jan

18/jan

Incidentes críticos positivos
Resolveu um problema complexo de defeito de produto "Z", elevando a margem
de segurança em sua utilização de 95 para 100%, o que mereceu elogios dos
clientes e da imprensa.
Apresentou um projeto de melhoria no produto "N", que reduziu o tempo de
fabricação de 20 para 10 horas.

Incidentes críticos negativos
Não foi cortês com um cliente ao telefone, quando este reclamava de um
produto com defeito. 0 cliente telefonou para o líder, efetuando reclamação do
atendimento.
02/ago
Não forneceu com exatidão informação requerida pelo cliente, quanto ao prazo
de entrega da mercadoria, e foi ríspido em novo telefonema desse cliente,
gerando reclamação, por escrito, do cliente quanta ao atendimento prestado.
Quadro 3: Método dos incidentes críticos
Fonte: Pontes (2002, p. 55)
Data
30/jun

Como pode ser notado no quadro acima, as frases são construídas de
maneira a exaltar os picos de desempenho do avaliado, sejam eles positivos ou
negativos.

2.6.5 Método de Comparação aos Pares

De acordo com Chiavenato (2000, p. 346), este método consiste em comparar
os empregados de dois em dois, de cada vez, e então anota-se na coluna da direita
aquele que é considerado o melhor quanto ao desempenho. Pode-se, também,
utilizer fatores de avaliação e, assim, cada folha do formulário seria ocupada por um
fator de avaliação de desempenho.
Segundo o autor, a aplicação deste método é recomendada apenas quando
os avaliadores ao térn condições de utilizar métodos mais apurados de avaliação de
desempenho. Este método, na ótica do autor, é relativamente simples e pouco
eficiente.
Desta forma, percebe-se que este método seria ineficiente principalmente
pelo fato de que, após o feedback, haveria a possibilidade de existir constrangimento
Por parte dos avaliados, gerado pelo sentimento de inferioridade em relação aos
outros colaboradores que obtiveram melhores conceitos.
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2.7 Formas de Avaliação

De acordo com Chiavenato (2002) a avaliação de desempenho pode ser
caracterizada de acordo corn quem vai avaliar o processo. Deste modo, observa-se
duas modalidades especi ficas:
1 Avaliação para cima permite que os subordinados avaliem seu superior,
analisando sua liderança, seu modo de ajudar a melhorar os resultados da
equipe, quais recursos ele utilizaria para isso, etc, contribuindo assim, nas
negociações, na comunicação e na eficácia do trabalho com seu gerente.
Este por sua vez, atuaria de forma mais democrática, sugestiva

e

participativa.
2. Avaliação 360°: é feita de modo circular por todos os indivíduos que mantêm
alguma forma de interação com o avaliado. Podem participar da avaliação o
superior, os colegas, os subordinados, os clientes internos e externos, os
fornecedores e todas as pessoas que giram em torno do avaliado.
Segundo o autor, a avaliação 360°, é uma forma mais completa de avaliação,
já que é capaz de produzir informações vindas de todos os lados, o que proporciona
uma adaptação do funcionário a um maior número de situações. Percebe-se que se
trata de uma metodologia de avaliação de desempenho mais moderna , e pode vir a
gerar um grande impacto nas organizações, em função das lacunas deixadas pelos
outros métodos, geralmente menos ricos.
Segundo Pontes (2002) a avaliação 360° coloca o indivíduo a ser avaliado no
centro de uma corrente de rotroinformações, de seus pares. superiores, liderados e
clientes internos e externos sendo positiva pois existe urna interatividade entre os
níveis hirerárquiccos, e ainda uma relação de continuidade e de dependência entre
as pessoas no desenvolvimento das suas atividades o que gera relações que podem
contribuir para uma avaliação mais completa.
Ainda segundo Pontes, a avaliação 360° também é benéfica pois as pessoas
que fazem a avaliação devem chegar a um concenso sobre os itens a serem
avaliados, algo que gera urn debate sobre o real desempenho do funcionário, algo
que diminui o simples ato burocrático de preencher formulários.
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2.8 Desvantagens dos processos tradicionais de avaliação de desempenho

Durante muito tempo, a avaliação de desempenho analisava apenas a
capacidade, o potencial e a personalidade das pessoas, sem levar em consideração
os resultados desses comportamentos para organização como um todo. Acredita-se
que isso ocorria pela dificuldade de se medir esses resultados, ou simplesmente por
não existir um programa de avaliação com objetivos

e metas precisamente

estabelecidos. Dessa maneira, as avaliações tornavam-se incorretas e injustas e.
portanto, geravam resultados que não poderiam ser utilizados, nem tampouco
divulgados.
Os métodos tradicionais de avaliação de desempenho consistem na
especi fi cação de vários parâmetros pela area de recursos humanos. que vão
acarretar na escolha das várias características a serem avaliadas. 0 gerente deve
avaliar os seus colaboradores normalmente através do preenchimento de urn
formulário, e transmitir os resultados a area de recursos humanos da organização.
Após as correções julgadas necessárias, o resultado final é (ou deve ser) transmitido
ao colaborador.
Para Silva (2001), a maioria dos métodos de avaliação de desempenho
apresenta elementos inerentemente incorretos. 0 autor relata alguns desses pontos
negativos.
Primeiramente, independentemente do grau em que o método está definido
em relação as metas da organização, os julgamentos de desempenho normalmente
são subjetivos.
Outro ponto que o autor relata é que, devido a ma utilização de informações
inadequadas decorrentes das avaliações, geralmente ocorrem julgamentos
arbitrários por parte dos gerentes em relação aos aumentos salariais, a comparação
de desempenho entre colaboradores, bem como a decisões de demissões ou
promoções.
Ainda, o autor afirma que, embora as empresas solicitem a seus gerentes que
forneçam feedback aos seus colaboradores. geralmente não existem mecanismos
internos que garantam que esta solicitação seja atendida. Segundo o autor, a
demora de retorno aos colaboradores "... além de criar frustração, quando o born
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desempenho não é reconhecido rapidamente, gera raiva, quando o julgamento se
baseia em inadequações passadas" (SILVA, 2001, p. 191).

2.9 Tendências em avaliação de desempenho

Segundo Chiavenato (2002), a economia do pais pressionou as empresas a
buscar a excelência como única alternativa de sobrevivência. Uma dessas
conseqüências pode ser observada na avaliação de desempenho, já que os
processos complicados e estruturados estão em baixa gradativa, enquanto passa a
prevalecer a avaliação qualitativa das pessoas de forma direta e sem depender de
relatórios sucessivos até chegar ao responsável pela tomada de decisão. Além
disso, de acordo com o autor, a avaliação de desempenho tem sido influenciada
pela gradativa substituição da organização funcional e departamentalizada pela
organização por processos, e pela participação dos trabalhadores no resultado das
empresas.
Diante desse contexto, o autor destaca as principais tendências na avaliação
de desempenho:
a) Os indicadores tendem a ser sistêmicos, a fim de visualizar a empresa de
forma holistica e compor um conjunto homogêneo e integrado que privilegia
todos os aspectos importantes e relevantes;
b) Os indicadores tendem a ser escolhidos e selecionados como critérios
distintos de avaliação: é necessário distinguir os indicadores adequados para
servir a cada um dos critérios específicos:
c) Os indicadores tendem a ser escolhidos em conjunto, com o propósito de
evitar possíveis distorções e para não desalinhar outros critérios;
d) Avaliação do desempenho como elemento integrador das práticas de RH: a
avaliação de desempenho continua e complementa o trabalho dos processos
de provisão de pessoas, no sentido de monitorar e localizar pessoas com
características interessantes ao perfil da empresa;
e) Avaliação de desempenho através de processos simples e não estruturados:
sem os antigos relatórios e formulários burocráticos.

A avaliação não

estruturada e flexível é quase uma negociação entre o avaliador (executivo
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imediato de nível mais alto) e o avaliado, no sentido de que ambos trocam
idéias e informações, resultando num compromisso conjunto;
O Avaliação de desempenho como forma de retroação As pessoas: a retroalimentação (feedback) de informações proporciona as pessoas orientação,
auto-avaliação, auto-direção e conseqüentemente auto-controle;
g) Avaliação do desempenho requer a medição e comparação de algumas
variáveis individuais, grupais e organizacionais: a fi m de evitar a falta de
critérios, o sistema de avaliação deve estabelecer um ponto de referência que
seja consoante em todos os seus aspectos;
h) Avaliação de desempenho esta enfatizando cada vez mais os resultados, as
metas e os objetivos alcançados do que o próprio comportamento;
i)

A avaliação de desempenho esta intimamente ligada com a noção de
expectativa: a relação entre as expectativas pessoais e as recompensas
decorrentes do nível de produtividade do indivíduo.
Ao analisar todas essas tendências, percebe-se que a avaliação de

desempenho esta se tornando cada vez mais indispensável no ambiente
organizacional. Sendo assim, acredita-se ser importante dirigir os esforços de todos,
de modo a servir ao negócio da empresa (objetivos organizacionais), bem como aos
interesses individuals das pessoas (objetivos individuais).
Segundo Pontes (2002) a nova tendência da avaliação de desempenho é que
essa seja utilizada positiva para a organização mais também para o funcionário, já
que sem a plena participação dos funcionários no processo esse fatalmente não
sera bem sucedido. Ainda como tendência o autor cita a maior utilização de
avaliação 360 0 , pois diminui a subjetividade do processo contribuindo para uma
avaliação profissional de maneira justa e imparcial.

2.10 Causas de mau funcionamento da avaliação de desempenho

Segundo Bõhmerwald (1996, p. 25), algumas das causas que contribuem
para mau funcionamento da avaliação de desempenho citadas por profissionais na
area de RH são:
a)

Falta de comprometimento da alta administração: na maioria das empresas, a
alta administração, quando muito, apenas autoriza sua implantação ou
retomada, sem haver comprometimento por parte da mesma;
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b) Objetivos da avaliação de desempenho: freqüentemente, ao implementar a
avaliação de desempenho, a empresa não estabelece os objetivos, ou
relaciona muitos de forma que se torna impossível atingi-los;
c) Utilização efetiva dos resultados: Muitas vezes, a utilização dos resultados
não é informada aos avaliados. Logo, a percepção destes é de que nada vem
sendo feito;
d) Chefe paternalista: Para manter um bom relacionamento com os
subordinados, o chefe pode avaliar todos bem, de forma a comprometer o
resultado da avaliação;
e) 0 efeito do amanhã: para não correr o risco de ser avaliado peio subordinado,
ele o avalia bem;
f) Efetiva participação: a não participação de todos dificulta ou até impede a
utilização dos resultados;
g) Avaliação

do potencial

e

da personalidade: a dificuldade de medir

características como capacidade, potencial e personalidade torna por vezes a

avaliação incorreta e impossibilita o uso de seus resultados;
h) Avaliações subjetivas e injustas: muitas vezes,

o sistema adotado não

compara o desempenho obtido com o previamente definido, tornando a
avaliação de desempenho subjetiva e injusta;
1)

Falta de continuidade: alterações na conjuntura econômica modificam

e

restringem a política de pessoal, logo há suspensão na aplicação da
avaliação de desempenho;
Dificuldades de se estabelecer metas: a grande di fi culdade é estabelecer
metas. Na maioria das vezes, as empresas estabelecem objetivos não
quantificáveis e sem prazo para atingi-los.
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3 METODOLOGIA

Apresenta-se neste capitulo, a metodologia que balizou a pesquisa

e

construção desse estudo. Inicialmente, será exposto o tipo de estudo, seguido pelo
universo de eimostragem, a Goleta de dados e finalmente os limites da pesquisa.

3.1 Tipo de estudo

Pesqu sa pode ser entendida como uma seqüência de etapas organizadas
que resultam na descoberta de respostas que auxiliam no desenvolvimento ou na
conclusão de determinado estudo. 0 pesquisador, para alcançar seus objetivos,
pode optar pela pesquisa pura ou pela pesquisa aplicada. A primeira foca mais o
aumento dos conceitos científicos e não engloba a parte prática do conhecimento no
momento em que a pesquisa está sendo realizada. Dessa forma, Gil (1999, p. 43)
relata que "A pesquisa aplicada (...) tem como característica fundamental o interesse
na aplicação, utilização e conseqüências práticas dos conhecimentos." Quando se
adota a pesquisa aplicada, conseqüentemente, as características da pesquisa pura
fazem parte do processo, mas ela põe em evidência a questão da prática dos
domínios referentes aos conhecimentos. Sua

finalidade

maior não e

o

aperfeiçoamento da ciência como um todo, mais sim o embasamento dos resultados
alcançados no momento e no espaço estudados, tal como se caracteriza o presente
estudo.
No presente trabalho, em sua forma de abordagem, a pesquisa teve etapas
quantitativa e qualitativa. Segundo Silva e Menezes (2001) a pesquisa qualitativa é
indicada quando há existência de um vinculo indissociável entre o mundo objetivo e
a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. baseada na
interpretação das variáveis, onde o fenômeno analisado é a fonte direta para coleta
de dados e o processo e o seu significado são os focos principais de abordagem.
Neste estudo, a parte foi qualitativa no que diz respeito ao levantamento do
processo de avaliação de desempenho adotada, e ainda na arguição do gestor do
processo de avaliação de desempenho para verificação dos objetivos esperados
pela organização com essa prática.
Segundo Silva e Menezes (2001) a pesquisa quantitativa traduz em números
opiniões e informações para classi ficá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e
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de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão,
coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.). Neste estudo se utilizou a
pesquisa quantitativa para aferir as percepções dos colaboradores com o processo
implantado de avaliação de desempenho na Direção Regional do SENAI/SC. Para
isso, foram utilizadas técnicas estatísticas de coleta, questionário estruturado e
amostragem por conveniência.
Na pesquisa social encontram-se três níveis de pesquisa, ou seja, a
exploratória, a descritiva e a explicativa. 0 presente estudo utilizou-se primeiramente
da pesquisa exploratória, pois segundo GIL (1999, p. 43) envolve "...levantamento
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso", nessa
fase foram identificadas as variáveis que tem influência sobre o processo de
avaliação de desempenho implantada na Direção Regional do SENAI/SC. Após isso
foi feita uma pesquisa descritiva e conclusiva para descrever o comportamento das
variáveis sob a dimensão das pessoas afetadas por esse processo, e devido ao grau
de objetividade do estudo, obter repostas diretas ao problema de pesquisa.

3.2 Universo de amostragem

Para atender os objetivos de descrever o processo de avaliação de
desempenho e verificar os objetivos esperados pela organização com o processo
implantado foi realizada uma entrevista com uma colaboradora que é a gestora do
sistema de avaliação de desempenho do SENAI/SC. Essa colaboradora foi
escolhida pois ela é quem planeja, coordena e executa as etapas do processo de
avaliação de desempenho. Após o planejamento, essas ações são validadas pela
coordenadora de gestão de pessoas e ainda pela direção regional do SENAI/SC.
Para a realização da pesquisa quantitativa foram entrevistados 54
colaboradores efetivos do SENAI/DR selecionados como amostra dentre a
população de 116 (cento e dezesseis) colaboradores, pois de acordo com GIL
(1999) "a amostra é um subconjunto do universo ou da população, por meio do qual

se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população".
Para a definição do tamanho da amostra foi utilizado o cálculo exposto no quadro
abaixo, aonde foi considerado um erro amostral tolerável de 10%:
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Onde:

N = tamanho (número de elementos) da população;
n = tamanho (número de elementos) da amostra;
no = primeira aproximação para o tamanho da amostra;

E0 = erro amostral tolerável.
Fórmulas utilizadas para o cálculo da amostra:
1
no=

E0 2
1
no=

(0,10)2
n 0 = 100

N. n 0
n=

N+n o

116x 100

n=

54 unidades amostrais
116 + 100

Quadro 4: Cálculo para definição do tamanho da amostra da etapa quantitativa da pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor — Adaptado de Pandolfo (2006)

Segundo Malhotra (2001), a técnica de amostragem por conveniência é
"...uma forma de amostragem por conveniência em que os elementos da população

são selecionados com base no julgamento do entrevistador". No presente trabalho,
esse tipo de amostragem foi necessária, pois como a pesquisa foi realizada em

período de ferias de muitos colaboradores, não foi possível se utilizar de um censo
em tempo hábil.
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Segue a seguir a lista de setores com a quantidade de funcionários em cada
um deles,
NÚCLEOS
Direção Regional

QUANTIDADE DE COLABORADORES
3

Planejamento e Projetos Estratégicos

2

Apoio Logístico

3

Aquisição

8

Contabilidade

5

Controladoria

4

Patrimônio

2

Financeiro

4

Gabinete da Direção

2

Gestão Organizacional

4

Tecnologia da Informação

18

Educação

13

Relações com o Mercado

10

Tecnologia

10

Gestão de Pessoas

13

Arrecadação

3

Assessoria Jurídica

2

Controladoria da FIESC

2

Protocolo

1

UNITI

5

DMARK

1

CECON

1

TOTAL
Quadro 5: Número de colaboradores por núcleos ou areas integradas
Fonte: Intranet SENAI/SC (2007)

116

Através desse quadro, pode-se averiguar o número de colaboradores por
núcleo ou área integrada para se ter uma idéia da distribuição dessas pessoas
pelas áreas de atividades da Direção Regional do SENAISC.

3.3 Coleta de Dados

Em relação aos meios de pesquisa, esse estudo foi caracterizado por
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, levantamento com os colaboradores
através de questionários estruturados, pesquisa de campo e estudo de caso.
Segundo Gil (1991) a pesquisa bibliográfica é caracterizada quando é elaborada a
partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de
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periódicos e atualmente corn material disponibilizado na Internet. Nesse estudo os
principais autores consultados para entendimento, contextuafização e estudo do
problema de pesquisa foram ldalberto Chiavenato e Benedito Rodrigues Pontes.
A pesquisa documental, ainda de acordo com Gil (1991), é caracterizada
quando elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico tais
como: Planejamento Estratégico, Manuais, Planos de Cargos e Salários, Planos de
Trabalho, Regulamentos, Normas

e Relatórios.

Nesse estudo a pesquisa

documental se baseou em documentos editados pela própria organização como:
Planejamento Estratégico, Manual de Gestão de Pessoas, Relatório de Atividades e
Plano de Cargos e Salários.
0 levantamento segundo Gil (1991)

é quando a pesquisa envolve a

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Pesquisa
de Campo, de acordo com Vergara (2004) é empírica, realizada no local do
fenômeno. Neste estudo, foi utilizado o levantamento através de entrevista semiestruturada (roteiro exposto em apêndice) com a gestora do processo de avaliação
de desempenho, e ainda questionários estruturados (instrumento exposto em
apêndice) com os colaboradores selecionados para fazerem parte da amostra da
coleta de dados primários para análise. Tal formatação foi escolhida, pois para
melhor compreensão do processo e dos objetivos almejados pela organização foi
necessário um grande aprofundamento do assunto pesquisado, caracterizado
portanto por uma entrevista semi-estruturada, aonde o entrevistador tem uma certa
liberdade para adoção de novos temas de acordo com

o andamento dos

questionamentos e das respostas. Já para as entrevistas com os colaboradores foi
escolhido um questionário estruturado e predominantemente quantitativo, pois as
variáveis de pesquisa já eram conhecidas. Esse questionário apresentou perguntas
fechadas e abertas para aferir as impressões de cada um a respeito de aspectos da
avaliação de desempenho do SENAI/SC e possibilitar um tratamento estatístico
conclusivo.
Foi também realizada para a coleta de dados a observação ativa natural, pois
segundo GIL_ (1999) "...acontece quando

o observador pertence a mesma

comunidade ou grupo que investiga". Neste estudo a observação ocorreu na
descrição do processo e ainda na formulação de sugestões de ações corretivas, pois
o contato do pesquisador com o problema de pesquisa permite um maior
conhecimento do processo.
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Algo importante a salientar é que as perguntas 8, 13, 22, 23, 24 e 26 do
instrumento de coleta, feito para os colaboradores, têm perguntas que,
necessariamente, foram dirigidas apenas aos que já foram avaliados pelo programa
de avaliação de desempenho do SENAI. Já as perguntas 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 e 25 foram respondidas apenas pelo que já tem pelo menos um
conhecimento prévio do programa.
A analise dos dados da pesquisa quantitativa com os colaboradores do
SENAI foi feita a partir da verificação da ocorrência das variáveis de acordo com as
suas freqüências relativas e ainda foi realizada uma tabulação cruzada entre
perguntas que possibilitaram informação relevante ao problema de pesquisa.
Por fim, para melhor compreensão das formas de coleta de dados que foram
adotadas nesse trabalho segue abaixo urn quadro com a descrição dos métodos de
coleta em relação a cada um dos objetivos específicos desse trabalho.
Objetivo especifico
Identificar quais são as competências que são avaliadas no
processo de avaliação de desempenho da Direção Regional do
SENAI/SC
Levantar quais os objetivos esperados pelo SENAI/SC com o
processo de avaliação de desempenho
Verificar como se cla o processo de avaliação de desempenho
humano no SENAI/SC
Averiguar quantitativamente a percepção dos colaboradores do
SENAI/SC em relação ao processo de avaliação de
desempenho implantado
Identificar quais as medidas tomadas pela organização em
conseqüência da análise dos resultados da avaliação de
desempenho
Com base nos aspectos analisados, propor ações corretivas
que possam contribuir para o aperfeiçoamento desse processo

Método de coleta de dados

- Analise documental
- Entrevista Semi-estruturada
- Entrevista Sem-estruturada
Observação

- Levantamento com os
colaboradores

- Entrevista Sem-estruturada
- Entrevista Sem-estruturada
- Levantamento com os

colaboradores
- Observação
Quadro 6: Métodos de coleta de dados em relação aos objetivos específicos
Fonte: Elaborado pelo autor

Essa de fi nição dos métodos se faz necessária para formalizar os métodos
que foram utilizados para a coleta de informações e que subsidiaram a formulação
do presente estudo.
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3.4 Limitações do estudo

A pesquisa é limitada apenas aos colaboradores efetivos (funcionários corn
carteira assinada) da Direçáo Regional do SENAI/SC. Também foi limitada no que
diz respeito a disponibilidade dos colaboradores para responder a pesquisa, sendo
que a amostragem se fez necessária por conta de impossibilidades de respostas por
conta de viagens, licenças, ferias, dentre outras.
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4 ESTUDO DE CASO: SENAI/SC

Este capitulo apresenta a caracterização da organização e ainda o resultado
do levantamento de dados feito na organização foco desse estudo, e ainda algumas
analises referentes aos objetivos desse trabalho, bem como as sugestões de
melhoria para o programa implantado.

4.1 0 Sistema FIESC

0 Sistema Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - Sistema
FIESC - tem por finalidade a representação política e institucional do setor industrial
catarinense e a missão de promover a sinergia do Sistema, enquanto as demais
entidades atuam, cada uma em sua especialidade, contribuindo com esse grande
objetivo, sempre com um viés de complementaridade. Por isso articulam as
vocações de cada uma das Entidades que o compõem: FIESC, CIESC, SESI,
SENAI e IEL.
O C1ESC reforça sua participação sistêmica, passando a oferecer a indústria
soluções tecnológicas que abrangem o setor do marketing, das comunicações e dos
serviços empresariais, proporcionando consultoria especializada para otimizar a
produção e a produtividade. Enquanto isso, o SESI, que é um serviço social, procura
adequar-se a nova realidade e agregar valor as suas ações. Sem afastar-se de suas
atividades finalisticas, voltadas para a qualidade de vida do industriario, oferece
suporte as empresas no que diz respeito ao novo conceito de responsabilidade
social e para isso desenvolve modernas ferramentas de gestão da tecnologia do
social. 0 SENAI, tradicional instituição de formação de mão-de-obra operacional
para a indústria para a indústria tem, igualmente, experimentado transformações que
o sintonizam com as exigências do desenvolvimento tecnológico e as novas
realidades do mercado. Assim, o SENAI diversificou sua gama de serviços, que além
do treinamento de curta duração já chega ao ensino superior. Já o IEL, criado para
fazer a interface indústria-universidade, avançou para além de suas atividades
normais, agindo também no processo de inovação tecnológica, com a formulação de
projetos e suporte técnico e tecnológico as empresas, cobrindo areas cruciais como
o meio ambiente e o desenvolvimento de várias ferramentas voltadas a fomentar a
competitividade. 0 resultado dessas ações sinérgicas garante a performance do
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próprio Sistema e, mais ainda, contribui de forma efetiva para a viabilização do
desenvolvimento sustentável.

4.2 0 SENAI/SC

O SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, organizado

e

administrado pela CNI — Confederação Nacional da Indústria, foi criado pelo
Decreto-lei número 4048, de 22 de janeiro de 1942, sendo uma entidade de direito
privado sem fins lucrativos. Esta ligada ao conjunto de Federações de Indústrias dos
diversos Estados, sendo que cada Estado tem seu Departamento Regional — DR, os
quais estão vinculados ao DN — Departamento Nacional. 0 DN não executa serviços
de apoio aos Departamentos Regionais. Entretanto, uma parcela de arrecadação da
receita compulsória do SENAI/SC é feita pelo DN e algumas diretrizes estratégicas
são repassadas ao Departamento Regional. 0 SENAI é uma instituição de ensino

profissional que completou 60 anos em 2002 e desde o seu nascimento realiza
treinamento e desenvolvimento educacional para a mão-de-obra industrial.
O decorrer de sua historia acompanha a história da indústria brasileira, desde

as primeiras iniciativas de formação de uma indústria de base, até hoje, quando
necessidades da indústria de ponta e de alta tecnologia se apresentam. Com mais
de 700 Unidades distribuídas pelo Pais, atende as diversas cadeias produtivas, com
suas peculiaridades e diferenças.
O Departamento Regional do SENAI/SC comemorou 50 anos de existência,
em janeiro de 2004. A instituição chega ao seu cinqüentenário com a formação de
60 mil alunos por ano, dos quais 20 mil realizam cursos de longa duração nos níveis

básico, técnico e tecnológico.
Em Santa Catarina, onde a indústria está presente em todas as regiões de
maneira equilibrada e abrangendo vários setores econômicos. 0 SENAI/SC, para
acompanhar tal diversidade,

estruturou-se em 08 regiões distintas, com
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Unidades, caracterizadas pelos setores industriais mais evidentes da região. Cada
região é composta por uma Unidade Regional e por Unidades Operacionais e/ou por

Unidades de Extensão. A receita bruta global do SENAI/SC é composta pela receita
de serviços, obtida com a comercialização dos seus produtos, e pela receita da
contribuição compulsória, proveniente do recolhimento feito pelas indústrias, na
ordem de 1% sobre o valor da sua folha de pagamento.

50

0 SENAI/SC atua em duas grandes areas (ramo de atuação): Educação e
Serviços Técnicos e Tecnológicos:
a). Educação: Educação Profissional — EP, nos níveis: básico, técnico e
tecnológico; e Educação Escolar, no nível básico (ensino médio) e nível superior
(pós-graduação lato sensu).
b) Serviços Técnicos e Tecnológicos: Assessoria Técnica e Tecnológica;
Desenvolvimento Tecnológico; Serviços Técnicos Especializados e Informação
Tecnológica.
A atuação do SENAI/SC esta voltada para o setor secundário da economia,
nos seguintes setores industriais: Alimentos, Automobilístico, Metalmecânico,
Elétrico, Eletrônica, Automação, Informática, Madeira, Mobiliário, Papel e Celulose,
Couro e Calçados, Têxtil, Vestuário, Cerâmico, Construção Naval, Construção Civil,
Plástico.

4.2.1 Diretrizes Organizacionais

No SENAI/SC os valores estão incluídos nas Diretrizes Organizacionais. 0
estabelecimento e a manutenção atualizada das Diretrizes Organizacionais (missão,
negócio, visão, política e valores) é realizado durante as reuniões do Conselho de
Gestão, com a participação dos Diretores das Unidades e da Direção Regional,
visando o atendimento das necessidades a promoção da cultura da excelência e
criação de valor.
A avaliação e, se necessário, a atualização, ocorre mediante as reuniões de
Analise Critica do Sistema de Gestão, realizadas anualmente, e revisões periódicas
da documentação, as quais ocorrem tanto na DR como nas Unidades.
As Diretrizes Organizacionais estão definidas desde 1997, passando por
avaliações anuais nas reuniões de Análise Critica do Sistema de Gestão. Durante a
reunião, realizada em Margo de 2004, verificou-se que as diretrizes organizacionais,
especialmente a missão, visão e negócio, deveriam ser atualizados, para que
demonstrassem mais a realidade atual, assim como, para otimizar sua disseminação
e divulgação, tanto interna como externamente. Para tanto, foi realizada uma
reunião especifica de atualização das diretrizes e discussão sobre os conceitos dos
valores organizacionais. Nesta reunião participaram todos os Diretores das Unidades
Regionais e os Diretores da Unidade de Gestão DR, assim como colaboradores e
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Facilitador do NGE. Os valores foram validados mediante pesquisa direta com a
participação de todos os colaboradores das Unidades. Verificou-se na pesquisa,
realizada em 2002, dentre os diversos valores apresentados quais os que, na
percepção do colaborador, mais se identificava e era importante para o SENAI/SC.
As diretrizes organizacionais do SENAI/SC, atualizadas em 2004 e em vigor desde
então, estão apresentadas a seguir:
a) Negócio - Soluções em Educação Pro fi ssional e Tecnologia;
b) Missão - Contribuir para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento
pleno e sustentável do Pais, por meio de Educação Profissional e Tecnologia;
C) Visão - Ser uma instituição de referência em Educação Profissional e
Tecnologia;
d) Política - Atender as necessidades dos clientes em Educação Profissional e
Serviços Técnicos e Tecnológicos. Cumprir os requisitos regulamentares, num
processo de melhoria continua para a eficácia do sistema de gestão;
e) Valores:
- Competência sustentada no conhecimento, nas habilidades e nos valores
das pessoas, para o sucesso da Organização e de suas equipes;
- Foco no cliente, atendendo às suas necessidades, proporcionando-lhe
vantagem competitiva;
- Comprometimento com a missão, visão, política, objetivos e demais
Diretrizes Organizacionais, para o alcance dos resultados;
- Crescimento Pessoal e Profissional em um processo de aprendizado
continuo e compartilhado, favorecendo o bem-estar de todos;
- Qualidade na efetiva gestão organizacional, realizando, com eficácia, todas
as ações para a satisfação das partes interessadas.

4.2.2 Estrutura Organizacional

A Estrutura Organizacional do SENAI configura-se da seguinte forma:
a) Conselho Nacional do SENAI: conselho formado pelo Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, dos Presidentes dos Conselhos Regionais do
SENAI, do Representante das Comunicações

e

da Pesca, do Diretor do

Departamento Nacional do SENAI, do Diretor de Ensino Industrial do Ministério da
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Educação e Cultura e do Representante do Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
b) Departamento Nacional do SENAI: órgão de Administração do SENAI corn
jurisdição em todo o Pais.
c) Conselho Regional do SENAI: conselho formado pelo Presidente da
Federação das Indústrias do Estado, dos Delegados das Atividades Industriais, das
Categorias Econômicas das Comunicações e da Pesca, do Diretor do Departamento
Regional do SENAI e de Representantes dos Ministérios do Trabalho / Previdência
Social e Educação / Cultura.
d) Departamento Regional do SENAI: o Departamento Regional do SENAI de
Santa Catarina, entidade integrante do Sistema FIESC,

é

um Órgão de

Administração com jurisdição nos Estados e nos Territórios em que houver
Federação de Indústria, oficialmente reconhecida e filiada ao órgão superior da
classe. 0 Departamento Regional é formado pela Unidade de Gestão — Direção
Regional e demais Unidades do SENAI-SC.
e) Conselho de Gestão: é um forum estadual, consultivo, normativo, de
assessoramento e de aprovação, que tem por fi nalidade deliberar sobre matéria
relacionada com a gestão do SENAI/SC.
f)

Comitê

de Gestão:

é

um fórum local, consultivo, normativo. de

assessoramento e de aprovação, que tem por fi nalidade deliberar sobre a gestão da
unidade, nas suas áreas de atuação.
g) Conselho de Educação do SENAI-SC: é um órgão consultivo, normativo e
de assessoramento superior, tem por fi nalidade deliberar sobre matéria relacionada
com a educação, no SENAI-SC, na forma da legislação vigente. A constituição e
competência estão descritas no Regimento do Conselho de Educação.
h) Núcleo de Negócio:

o Núcleo de Negócio centraliza as ações de

planejamento e execução das atividades de Educação e de Serviços Técnicos e
Tecnológicos, no respectivo setor empresarial.
i) Conselho Técnico Consultivo:

o Conselho Técnico Consultivo, forum

opcional, que tem por objetivo colaborar com a Direção da Unidade, assessorando-a
quanto à identificação das necessidades da comunidade empresarial, frente aos
produtos e servigos oferecidos pelo SENAI/SC, oferecendo-lhe apoio, visando a
constante melhoria de desempenho da Unidade a que ele está vinculado. A seguir,
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podem ser visualizados os organogramas do SENA1/SC que permite um maior
entendimento da configuração da estrutura organizacional da instituição:

SENAISC

ORGANOGRAMA GERAL DO SENAI
CONSELHO
NACIONAL

ESTRUTURA
NACIONAL

ESTRUTURA
ESTADUAL

\

-I

\
\
\

CONSELHO
REGIONAL

DEPARTAMENTO

\.

NACIONAL

\

\

\_.

DEPARTAMENTO REGIONAL/SC
[

UNIDADE
REGIONAL

UNIDADE DE I
GESTÃO

UNIDADE
OPERACIONAL

UN IDADE
EXTENSÃO

Figura 1: Organograma Geral do SENAI
Fonte l Manual do Sistema de Gestk) do SENAI/SC (2006)

Analisando o organograma geral, percebe-se, portanto, que o Departamento
Regional da organização em questão — SENAI/SC — esta subordinado a duas
estruturas: a estrutura estadual, formada pelo Conselho Regional

e pelo

Departamento Nacional; e a estrutura nacional, representada pelo Conselho
Nacional. No organograma a seguir, poderá ser observada a estrutura
organizacional do Departamento Regional do SENAI/SC, com todo o interrelacionamento de suas diretorias, conselhos e núcleos.

54

Diretor Regional
Dtretoria de
Desei woIvimento

I ItTtTI

Org.r iii.c ionai

.ci.rsselho de Gestii.
PLFne lament° e
Projetos Estralegicos

C
i: onselho
"‘.. de EducesZo>e—,

Unidades

e.

C

c.Note
..
de Ciestio's.•

—
Educação
Profissional

.0 Serviços
Tec no logla

r
•

l écnicos e
Te cnoldgkOs •

WM:1%SO%
DC APC11111
AO racrScio

I
.r\,i

s•—•

etttr ønio

\ .
N.

Integradas

Assessor luridk a

j

.

U• I I

Apelo

togistko

Aqiisiçao

1

Contabilidade

PROCFSSOS

antroLadoria

DC APOIO
A cif

F issanireiro

st Ao

........

-N

UNIDADES DO SF.NAUSC

4.
Z.171:ENTES E SOCIEDADe..."

I
1
1

Latiina•te [LI Dirmau

Ueda° Organizer bumf
ter nologia da Ulf or esaição
llnIdarles Interwadas:
Ciestars de Pessoas
Arrer.sdacao
lt.ivrtlkari4

Figura 2: Organograma do Departamento Regional do SENAI/SC
Fonte: Manual do Sistema de Gestão do SENAI/SC (2006)

Sob o prisma dos inter-relacionamentos no Departamento Regional do
SENAI/SC, visualizam-se 2 tipos de processos: os de Apoio ao Negócio e os de
Apoio a Gestão. Nos processos de Apoio ao Negócio, pode-se afirmar que são
administrados pelos núcleos que estão ligados diretamente à área- fi m da instituição,
a Educação Profissional e os Serviços Técnicos e Tecnológicos. Já no que se refere
aos processos de Apoio à Gestão, pode-se perceber que são representados pelos
núcleos administrativos, que tem uma ligação indireta com a área-fim, ou seja, são
considerados a área-meio da instituição. Cabe ressaltar ainda, que todos esses
processos do Departamento Regional do SENAI/SC estão voltados para suas
Unidades, pois é por meio delas, que a organização pode realizar efetivamente a
sua área-fim. A estruturação das Unidades será observada a seguir, pela fi gura 3.
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Figura 3: Organograma das Unidades do SENAI/SC
Fonte: Manual do Sistema de Gestão do SENAI/SC (2006)

No organograma das Unidades do SENAI/SC, verifica-se, além dos processos
de apoio ao negócio e de gestão, a existência de núcleos de negócio, que permitirão
que a instituição possa realizar seu negócio (EP e STT), buscando o cumprimento
de sua missão.

4.2.3 Estrutura Física do SENAI-SC

0 Departamento Regional do SENAI Santa Catarina é constituído de 32

Unidades, organizadas e distribuídas por oito Regiões do Estado de Santa Catarina,
priorizando as atividades econômicas de cada Região, sendo:
a) 01 Unidade de Gestão — Direção Regional;
b) 08 Unidades Regionais;
c) 13 Unidades Operacionais;
d) 06 Unidades de Extensão;
e) 03 Unidades de Atendimento (vinculadas a outras unidades)
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f) 01 Centro de Educação, Eventos e Lazer.
Para conseguir um melhor gerenciamento, em relação ao porte de cada
unidade, o sistema de gestão das unidades está classificado nos Grupos A, B e C,
com base em resultados de indicadores mercadológicos, de ambiente sócioeconômico, de estrutura da Unidade e do atual nível do seu sistema de gestão.
Avaliando a figura 4, pode-se perceber que o SENAI/SC possui uma Unidade
Regional por Região, que tem como função administrar todas as suas sub-unidades,
com o intuito de maximizar as forças e minimizar as fraquezas peculiares de sua
Região. Além disso, a classificação das Unidades (A, B e C) tem como principais
objetivos: Tornar os processos internos mais ágeis com foco nos resultados; Atender
de forma proporcional e flexivel as necessidades das Unidades.

REGIAO

1
Litoral

UNIDADES

CLASSIFICACAO
GERENCIAL

SENALiSC — Direção Regional

Gestaci

A

SENALSC— FlorianOpolis :' CTAI
SENAI:SC — Sao Josr.,
SENA l•SC — Tijucas

Regional
Operacional
Operacionai

A
6
E

SENAI/SC — Sao João Batista

Extensão de Tijucas

C
_

Centro de Educação, Eventos e Lazer do SENALSC
2
Vale do
Raja'
3
Alto Vale
4
Norte
5
Meio
Oeste
6
Oeste
7

Planalto
8
Sul

G rupo
de
Gestiio ,

SENALSC — Blumenau
SENAI/SC — Timbo: lndaial
SENAI/SC — Brusque
SENAI/SC— Itajai

Regional
Ext.s•nsOes de Blumenau
Operacional
Operacional

A

SENAI/SC— Rio do Sul

Regional

6

SENAI/SC— Joinville
SENAL:SC — Jaraguii do Sul
.SENAI;SC— Pomerode
-SENAI/SC — Luzerna
SENALSC — Concordia
SENALSC — Videira
SENA•SC— Chapec<5
SENAI:SC — Sao Miguel cio Oeste
SENAI:SC — Xanxere
SENAI/SC— Sao Bento do Sul
_F2,ENAI.,'SC — Caçador
SENAI:SC — Lagos
SENALSC — Canoinhas Matra
SENAI/SC— Criciúma' CTCmat
SENALSC — Tubarão. Capivari de Baixo

Regional
Operacional
Extensão de Jaragua do Sul
Regional
Operacional
Operacional
Regional
Operacional
Operacional
Regional
Operacional
Operacional
Operacional ., Extensão
Regional
_ Operacional • Extensão

c
6
E

A
A
C
6

'

e
c
A

e
C
6

e
E
C
6
6

Figura 4: Classificação gerencial das unidades
Fonte: Manual do Sistema de Gestão (2006)

Dessa forma, o SENAI/SC pode exigir de modo diferenciado com relação as
suas Unidades, em virtude de possuírem diferentes mercados e infra-estruturas.
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4.2.4 Sistema de Gestão do SENAI/SC

0 Sistema de Gestão do SENAI/SC está estabelecido e implementado com
base nos Critérios de Excelência do PNQ — Prêmio Nacional da Qualidade,
adequado e integrado aos Requisitos da Norma NBR ISO 9001. 0 PNQ, de acordo
com o site da organização (http://www.fpnq.org.br , 2007) é um reconhecimento, na
forma de um trofeu, a excelência na gestão das organizações sediadas no Brasil. 0
Prêmio busca promover:, amplo entendimento dos requisitos para alcançar a
excelência do desempenho e, portanto, a melhoria da competitividade: ampla troca
de informações sobre métodos e sistemas de gestão que alcançaram sucesso e
sobre os benefícios decorrentes da utilização dessas estratégias. No que se refere a
participação no prêmio, pode-se afirmar que ocorre em uma das cinco diferentes
categorias de premiação, a saber; grandes empresas; médias empresas; pequenas
e microempresas; . organizações sem fins lucrativos; e. órgãos da administração
pública.
No caso do SENAI/SC, verifica-se a sua participação na categoria
organizações sem fins lucrativos, em virtude da missão estar focada na educação
brasileira, ministrando cursos de Aprendizagem Industrial gratuitamente. E, por fim, a
análise da Fundação do PNQ na organização esta fundamentada em oito
critérios:
1. Liderança
2. Estratégias e Planos
3. Clientes
4. Sociedade
5. Informações e Conhecimento
6 Pessoas
7 Processos
8 Resultados
Dessa forma, a fundação analisa a organização candidata de acordo com
cada um dos critérios, auferindo uma pontuação final. Com essa pontuação, a
organização pode obter dois tipos de reconhecimento:
1. Finalista;
2. Premiada.
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A empresa considerada finalista é aquela que obteve urn bom estagio em seu
modelo de gestão — de acorda com os critérios do PNQ — entretanto, ainda não
atingiu o estagio de excelência, que é o reconhecimento dado as empresas
premiadas. Sendo o modelo de gestão do PNQ o alicerce do sistema de gestão do
SENAI/SC, pode-se afirmar que a organização necessita de ferramentas de gestão
que a auxiliem na busca da excelência. Essas ferramentas podem ser visualizadas
por meio da Casa do Sistema de Gestão, artificio utilizado pelo SENAI/SC para
transmitir a idéia de que as ferramentas, em conjunto com a base no modelo de
gestão do PNQ, poderão auxilia-lo com cumprimento de sua missão

e no

atingimento de sua visão:

Ser uma
Instituição de Referencia em

MODELO
DE GESTÃO

Pi viv ant,' de Delft/10,1,10ml

$ SC- Ba lance dSc ot ecatcl

FERRAMENTAS
DE GESTÃO

By aliac ao do S istetna de cie stao

Educaçao Profissional e Tecnologia

NQ - Prêmio Nacional da Qualidade
NBR ISO 9001: 2000

Figura 5: Casa co Sistema de Gestão do SENAI/SC
Fonte: Manual do Sistema de Gestão do SENAI/SC (2006)

Pôde-se observar, portanto, que a Casa do Sistema de Gestão ilustra com
clareza todo o Sistema de Gestão do SENAI/SC, evidenciando o PNQ corno a base
da Casa, as Ferramentas de Gestão como os pilares de sustentação e a visão como
o topo. Dessa forma, pode-se afirmar que a essa ilustração permite a seguinte
constatação: Com a base dos principias e critérios do PNQ, pode-se garantir um
bom funcionamento das Ferramentas de Gestão, que por conseguinte permitira o
pleno alcance da visão do SENAI/SC.
Por utilizar os critérios do PNQ como base de outras ferramentas de gestão,
percebido que as praticas de gestão de pessoas são utilizadas como maneira de
atender ao critério do prêmio que avalia essa atividade,
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4.3 0 NGP — Núcleo Gestão de Pessoas

Conforme descrito anteriormente, na Direção Regional do SENAI/SC são
executadas atividades meio que apóiam as unidades para que estas sim atuem corn
a atividade fim do SENAI/SC.
A Direção Regional é estruturada em núcleos em urna estrutura matricial, que
atuam nas mais diferentes funções, conforme já ressaltado no quadro 4. Cada
núcleo possui um facilitador que possui funções de planejamento, coordenação e
controle das atividades. Ele também é o responsável por ser o elo de comunicação
direta entre os colaboradores do núcleo e a direção regional do SENAI/SC. Algo
importante a ser ressaltado 6 que as atividades de facilitador de núcleo não
representam um cargo e sim algumas atribuições adicionais no cargo da pessoa que
o ocupa, sendo assim não gera nenhum beneficio financeiro direto pela função.
Alguns núcleos da Direção Regional são integrados de forma a atender mais
de uma instituição do Sistema FIESC. Esse 6 o caso da NGP — Núcleo Gestão de
Pessoas, que desenvolve atividades ligadas a esse fim para o SENAI/SC, CIESC,
IEL/SC e FIESC.
A responsabilidade da NGP é oferecer serviços unificados de gestão de
pessoas de forma a otimizar os recursos das entidades e ainda as competências
internas dos colaboradores. As atividades executadas por essa unidade integrada e
seus objetivos são:
a) Recrutamento e Seleção - Suprir a necessidade da existência de um
processo seletivo de captação de pessoas que atenda as Entidades FIESC, IEL,
CIESC e SENAI/SC, adotando para isso modernas praticas de recrutamento e
seleção.
b) Ambiência - Visando a melhoria do ambiente de trabalho, adota-se
processos corporativo de integração dos colaboradores das Entidades, melhoria da
comunicação interna; ações de endomarketing e ações de qualidade de vida no
trabalho.
c) Capacitação - A educação continuada é a base para o desenvolvimento
das pessoas,

o que propiciará maior aproveitamento dos investimentos em

programas de capacitação profissional corn maior eficácia no alcance de metas e
resultados.
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d) Remuneração - Este processo inclui as ações relativas ao Planejamento,
execução e avaliação do Plano de Cargos e Salários e ao Programa de Participação
nos Resultados.
e) Benefícios - As ações visam elevar a qualidade de vida de cada
colaborador, objetivando manter bons níveis de satisfação, a retenção de talentos e
a conseqüente efetividade organizacional.
f) Avaliação de Desempenho por Competência - Esta ferramenta é uma
maneira de aferir o conjunto de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes que
integrados e utilizados estrategicamente pela pessoa, permite atingir com sucesso
os resultados que a Instituição espera.
g) Operações Trabalhistas - São as ações de manutenção das rotinas
referentes â contratação, folha de pagamento, registro de horário de trabalho , férias
e rescisões.

4.4 0 Programa de avaliação de desempenho do SENAI/SC

Desde 2001,

o

SENAI/SC desenvolve um sistema de avaliação de

desempenho. No principio, esse sistema foi proposto como projeto encomendado
pela Presidência do Sistema FIESC, que visava implantar uma prática de gestão
moderna nas entidades que compõe o sistema. Por esse motivo o SENAI/SC
desenvolveu um sistema que atendesse aos propósitos da organização, que já
buscava a excelência em sua gestão e, ao mesmo tempo. a orientação da
presidência do sistema FIESC.
Durante a fase preliminar de implementação do sistema de avaliação de
desempenho que existe no SENAI/SC, todos os colaboradores foram convidados a
participar de um curso de 8 horas tratando do tema feedback, onde foram ensinadas
as melhores maneiras de se aplicar e receber um feedback, bem como todas as
peculiaridades desse tema. Também foi oferecido outro treinamento de 8 horas
sobre formação de equipes, onde foi reforçado o conceito de trabalho em equipe, e a
importância dessas equipes para a organização.
0 programa de avaliação de desempenho foi implantado na crença que uma
organização que deseja possuir uma gestão de ciasse mundial, deve ter meios de
avaliar a sua força de trabalho. Para isso, houveram investimentos tanto nos cursos
de sensibilização, como também para manter uma estrutura de pessoal e recursos
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tecnológicos para manutenção desse programa. Com relação a estes recursos
tecnológicos, cabe ressaltar que os resultados das avaliações estão inclusos no
sistema de ERP - Enterprse Resource Planning do SENAI/SC no modulo de
recursos humanos e, portanto, podem gerar relatórios de avaliação por núcleo, nível,
unidade, a diferença entre as auto-avaliações e as avaliações de consenso , que
podem ser utilizadas para medir o nível de maturidade do sistema.
Toda a comunicação em relação ao programa de avaliação de desempenho
feita pela própria gestora do programa, que orienta os facilitadores de núcleo a
iniciarem as avaliações, que possuem periodicidade anual, sendo que durante o
processo ainda é a própria gestora do programa que cobra o cumprimento das
etapas e coleta dos dados sobre as avaliações. Algo importante a ser observado é
que a própria gestora acredita que o processo de comunicação em relação ao
programa é tímido e precisa ser foco de urna revisão e mudança.
Para avaliar cada competência genérica de cada colaborador é atribuida uma
posição na escala que segue (SENAI/SC, 2006):
a) X - Não Se Aplica: A competência não pode ser verificada. A empresa não
espera que o profissional exerça aquela competência;
b) O - Não Atende: 0 colaborador ainda não esta preparado para
desempenhar a competência que é esperada;
c) 1 - Atende Parcialmente: 0 colaborador cumpre apenas parte das
atividades que o processo demanda, necessitando maior pro ficiência na
competência;
d) 2 - Atende Plenamente: A competência é exercida de acordo corn o
esperado;
e) 3 - Supera Expectativas: 0 colaborador agrega valor através da utilização
da competência. 0 colaborador excede os padrões de desempenho
esperados.
Com essa escala a organização espera conseguir distinguir como

o

colaborador avaliado atende cada competência requerida pela instituição.
Uma cHestão muito importante corn relação ao programa implantado é que
apesar de todo o esforço financeiro e de tempo, e principalmente pelo fato de que
este sistema no SENAI/SC já possuir 6 anos,

o sistema de avaliação de

desempenho ainda não está totalmente implantado devido a resistência de alguns
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facilitadores de núcleo e colaboradores, que não acreditam na importância dessa
prática para a organização.

4.4.1 Objetivos almejados com o programa de avaliação de desempenho

0 grande objetivo que o SENAI/SC possui com o programa de avaliação de
desempenho implantado na organização, segundo a gestora do programa, é a
melhoria sistemática do conhecimento, seja, técnico, intelectual e de atitudes. 0
resultado desta triade é considerado desempenho. Mesmo assim a instituição alega
que possui vários aspectos positivos em relação ao programa de avaliação de
desempenho implantado sendo eles citados a seguir:
a)

Incentivar a prática do feedback — Através prática do feedback pode-se

obter resultados cada vez melhores no desempenho das atividades e nas atitudes
das pessoas de acordo com o que é esperado pela organização;
b)

Deixando

Deixar claro para o colaborador o que a empresa espera dele —
claro

o que é esperado, consegue-se

o maior engajamento do

colaboradores para o atingimento desse padrão, pois esse será conhecido pelo
colaborador;
c)

Estabelecer quais as competências requeridas para as funções —

Garantir que os colaboradores conheçam as competências requeridas para os
cargos, para desenvolverem os seus talentos e trabalhar as suas deficiências de
forma a atender o cargo ocupado;
d)

Identificar potencialidades e talentos profissionais — Identificar talentos

para ocuparem cargos de maior relevância para a instituição, de forma embasada e

sistemática;
e)

Perceber carências / limitações — Promover treinamentos que possam

suprir carências no desempenho dos colaboradores;
f)

Prospectar oportunidades de melhorias

Identificar as oportunidades

de melhorias e deixá-las claras para o colaborador, para que esse também se torne

responsável por minimizar tais deficiências;
g)

Levantar

Levantar necessidades de treinamento
de maneira

desenvolvimento;

sistemática

e de desenvolvimento —

as necessidades de

treinamento

e
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h)

Evoluir e desenvolver competências, atingir performances, armazenar

conhecimentos — Em beneficio tanto da organização quanto da vida profissional
pessoal de cada um.

4.4.2 Competências avaliadas pelo programa de avaliação de desempenho

Para a execução do programa implantado foram definidas pela NGP, com
validação da direção do SENAI/SC, as competências que são avaliadas. Até 2005 o
sistema contemplava competências genéricas e especi fi cas. Atualmente apenas
avalia as competências genéricas, pois está em curso um novo mapeamento das
competências especificas exigidas pelos novos cargos que estão sendo delineados

por um novo plano de cargos e salários.
As competências avaliadas atualmente com as suas devidas descrições são
(SENAI/SC, 2006):
a) Análise e Solução de Problemas: Identificar problemas que possam gerar
impacto negativo na area e na organização. Levantar causas, viabilizar
soluções diante de situações que fogem da rotina:
b) Compromisso Institucional: Comprometer-se e agir de acordo com as
diretrizes estratégicas do Sistema FIESC. Conhecer e agir com coerência
de acordo com o Negócio, Missão, Visão, Política da Qualidade e Valores
do SENAI/SC, não se limitando apenas a sua area de atuação:
c) Relações Pessoais: Interagir com componentes da equipe, desenvolvendo
a habilidade de ouvir, identificar as necessidades do outro, compreender e
respeitar as diferenças individuais, independente de nível hierárquico;
d) Orientação para Resultados: Pautar ações ao alcance de resultados
financeiros

e intelectuais,

a partir do conhecimento das metas

organizacionais;
e) Negociação: Capacidade de expor idéias de forma clara e fundamentada.
junto a clientes internos e externos. Conversar sobre pontos discordantes.
Atuar de forma interativa com os componentes da equipe. Exercitar o
diálogo e o consenso, de maneira que o processo de negociação satisfaça
ambas as partes;
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f) Visão Estratégica: Capacidade de ler e interpretar cenários e tendências,
bem como identificar oportunidades de negócio e mercado e implementálos;
g) Organização: Planejar e executar as atividades diárias, estabelecendo
prioridades de atendimento, e contribuindo para a melhoria constante do
fluxo de atividades, dos processos, da comunicação,

e

mantendo

organizado o ambiente de trabalho;
h) Pró-atividade: Adotar atitudes antecipadas para implementar ações e ter
coragem para assumir novos desafios. Agir sem ser mandado;
i) Agilidade: Adaptabilidade para lidar com mudanças rápidas no ambiente e
nos processos; facilidade de responder e ou se posicionar diante de um
fato;
j)

Criatividade: Capacidade de inventividade, de perceber, idealizar e propor
soluções e ações que conduzam a inovação. Empregar visões e
pensamentos inovadores nas alternativas e propostas de melhorias.
Enxergar algo diferente no que é obvio para a maioria. Estar disponível
para o inusitado;

k) Liderança: Estimular, orientar e conduzir pessoas para o alcance de

objetivos / metas negociadas. Impulsionar para o alcance dos objetivos
organizacionais. Assumir a responsabilidade de sua equipe tanto diante do
sucesso quanto do fracasso;
I) Tomada de Decisão: Capacidade de, a partir de informações estruturadas,
consistentes e fidedignas, avaliar, refletir, esgotar todas as possibilidades,
assumir os riscos, as responsabilidades, os benefícios e o Onus, que
antecedem à tomada de decisão.
Com essas competências a instituição acredita estar avaliando de maneira
integral os seus colaboradores, mas não a qualidade que executam as suas tarefas,
algo pode ser conseguido apenas com a avaliação das competências especi fi cas.
Ainda cabe ressaltar que no programa implantado todas as competências tem o
mesmo peso e são aplicadas a todos os colaboradores independente do cargo
ocupado.
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4.4.3 0 processo de avaliação de desempenho do SENAI/SC

O processo de avaliação de desempenho do SENAI/SC tem três diferentes

etapas: auto-avaliação, avaliação de consenso e o feedback.
Num primeiro momento, todos os colaboradores deverão fazer sua autoavaliação, ou seja, o processo é individual. Depois de feita a auto-avaliação, cada
colaborador a encaminha para seu superior imediato que, juntamente com um par
(colega do mesmo setor sempre que possível) e um cliente interno (colega de outro
setor que depende da atividade do avaliado) farão a avaliação de consenso no
segundo momento.
Após essas duas etapas, ocorre o feedback, que sempre é dado pelo superior
imediato, que pode ser um facilitador ou diretor (no caso de avaliação de um
facilitador). Durante essa avaliação, o avaliador deve ler e analisar criteriosamente a
auto-avaliação e a avaliação de consenso feita do colega avaliado, anotar
informações relevantes que mereçam ser registradas junto ao avaliado, como
talentos detectados, potencial, possibilidades de melhorias, dentre outros. 0 superior
imediato deverá agendar com

o avaliado um momento individual, ern local

adequado, distante de interrupções externas, para que possa ser dado o feedback.
Durante esse feedback, segundo a gestora do programa. é dada a oportunidade de
o avaliado discordar e conversar com seu avaliador sobre pontos discordantes e
conflitantes de sua avaliação, avaliar talentos e propor ações para minimizar os
pontos negativos da avaliação.
Para a divulgação de todos os aspectos referentes ao programa,

é

disponibilizado aos colaboradores um manual que contém todas as informações
sobre o sistema, na Intranet da organização, ou seja, está disponível para todos os
colaboradores que desejam mais informações, incluindo os objetivos que

o

SENAI/SC deseja alcançar com esse projeto e toda a metodologia do sistema. Mas
cabe ressaltar que a divulgação sobre a existência desse manual bem como a
comunicação sobre o programa de avaliação de desempenho em si é bastante
deficitária, segundo a própria gestora do programa.
Existe um cuidado da gerência do projeto para que não ocorram erros de
avaliação por conta de erros de interpretações das competências. Para isso , ainda
hoje a maioria das avaliações de consenso são acompanhadas pela gestora do
programa, que acompanha e orienta em que aspectos o colaborador deve ser
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avaliado, ainda que todas as explicações detalhadas das competências estejam
descritas no questionário que conduz a avaliação e que se encontra como anexo
nesse estudo.

4.4.4 Percepções dos colaboradores em relação ao programa de avaliação de
desempenho implantado na direção regional do SENAI/SC

Seguem as tabelas, gráficos e análises referentes a pesquisa quantitativa
realizada corn os colaboradores da Direção Regional do SENAI/SC, feita com

o

objetivo de descobrir como Os colaboradores percebem o programa de avaliação de
desempenho implantado, bem como subsidiar as sugestões e recomendações de
melhorias no programa. Os gráficos são apresentados, em sua grande maioria, com
os resultados nas freqüências relativas das perguntas.

Pergunta 1 - Qual o setor que você trabalha?
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Tabela 1: Qual o setor que você trabalha?
(Wes de
Freq.
Resposta
Absotula

Freq.
Abs.
Acum

1
1
1
4
7
1
6
1
6

CEV
IMP
NAL
NAQ
NCO
NCT
NED
NOD
NGP
NPA
NPP
NRM
NTC
Nil
PRO
Total

1,85
1,85
1,85
7,41
12,96
1,85
11 1 1
1,85
11,11
3,70
1,85
1 1 11
7,41
14,81
1,85
7,41

1
2
3
7
14
15
21
22
28
30
31

2
1
6
4
8
1
4
54

TIC

Freq.
Relativa
( V.))

,

37
41
49
50
54

,

Freq.
Rel.

Acum

1,85
3,70
5,56
12,96
25,93
27,78
38,89
40,74
51,85
55,56
57,41
68,52
75,93
90,74
92,59
100,00

100,00%

FONTE: Dados primários

1) Qual o setor que você trabalha?

1 , 85

7,41

1.85 1 , 85 1,85 7,41
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1,85
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•

Gráfico 1: Qual o setor que você trabalha?
Fonte: Dados primários

No resultado apresentado, pode-se evidenciar a dispersão da amostra em
relação aos núcleos que compõe a Direção Regional do SENAI/SC, sendo que
conforme já descrito na metodologia, existem alguns núcleos apenas do SENAI/SC,
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como também núcleos e setores compartilhados entre algumas entidades do
sistema FIESC.

Pergunta 2 -Qual o seu sexo?

Tabela 2: Qual o seu sexo?

Opções de

Freq.

Resposta

Absotula

26
28

Feminino
Masculino
Total
FONTE: Dados primários

Freq.
Abs.

Freq.
Relativa

Freq.
Rel.

Acu
m.

(%)

Acum
-(°,1)

26
54

54

48,15
51,85

48,15
100,00

100,00%

2) Qual o seu sexo?

51,85

IIIPIL

1110

48,15

T• Feminino • Masculino l
Gráfico 2: Qual o seu sexo?
Fonte: Dados primários

No gráfico acima pode-se notar a pequena maioria masculine entre os
entrevistados com 51,85%. Esse fato é condizente com a realidade da organização,
pois essa possui um número proximo de colaboradores de gênero masculino e
feminino.

Pergunta 3 - Qual a sua escolaridade?
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Tabela

3: Qual a sua escolaridade?
Opcoes de
Resposta

Freq.
Absotula

Freq.
Abs.
Acum

1
6
21

1
7
28

26

54

Ensino Médio
incompleto
Ensino Médio completo
Superior Incompleto
Superior completo
Pós-Graduação
Completa
Total
FONTE: Dados primários

54

Freq.
Relativa
(0/0

Freq.
Rel.
Acum
. (%)
..

1,85
11,11
38,89

1.85
12,96
51,85

48,15

100,00

100,00%

3) Qual a sua escolaridade?

0,00 1.85

48,15 111111

• Ensino Médio incompleto • Ensino Médio completo 13 Superior Incompleto
(7 Superior completo
• Pós-Graduação Completa
Gráfico Qual a sua escolaridade?
Fonte: Dados primários

Nota-se que a organização possui colaboradores com formação elevada, pois
48,15% de respondentes com pós-graduação completa e ainda 38,89% com
superior completo. Tal fato é explicado pela necessidade de uma organização que
trabalha corn educação e tecnologia possuir em seu quadro de colaboradores
pessoas altamente quali fi cadas , e ainda é complementado pelo fato da direção
regional fazer toda a parte de planejamento de todas as atividades para a execução
pelas unidades.

Pergunta 4 - Qual a sua idade?
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Tabela 4: Qual a sua idade?
Opções de

Resposta

de
de
de
de
de

18 a 25 anos
26 a 33 anos
33 a 41anos
42 a 49 anos
50 ou mais
Total

Freq.
Absotula

Freq.
Abs.
Acum

Freq.
Relativa
(%)

8
25
11
9
1
54

8
33
44
53
54

14,81
46,30
20,37
16,67
1,85
100,000/4

Freq.
Rel.
Acum
. (%)
14,81
61,11
81,48
98,14
100,00

FONTE: Dados primários

4) Qual a sua idade?

20,37

Ede 18a 25 anos a de 26 a 33 anos o de 33 a 41anos

o de 42 a 49 anos • de 50 ou mais
Gráfico 4: Qual a sua idade?
Fonte: Dados primários

Pode-se notar que a organização possui um quadro de colaboradores
relativamente jovem com a maioria dos respondentes entre 26 e 33 anos com
46,30%, tal fato é explicado pelo SENAI/SC ter aumentado nos últimos anos o seu
quadro de colaboradores na Direção Regional, que praticamente dobrou em 7 anos,

contratando pessoal mais jovem e recém formados.

Pergunta 5 - Quanto tempo de colaborador do SENAI/SC você possui?
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Tabela 5: Quanto tempo de colaborador do
SENAI/SC você possui?
Opções de
Freq.
Resposta
Absotula

ate 1 ano
de 1 ano e 1 mês a 3
anos
de 3 anos e 1 mês a 5
anos
de 5 anos e 1 me's a 7
anos
de 7 ano e 1 mês a 10
anos
de 10 ano e 1 mês a 15
anos
de 15 anos e 1 mês a 20
anos
20 anos e 1 mês ou mais
Total
FONTE . Dados primários

Freq.
Abs.

Freq.
Relativa

Freq.
Rel.

Acu
m.

(%)

12,96

Acu
m.
(%)
12,96

22,22

35,18

27,78

62,96

5,56

68,52

12,96

81,48

7,41

88,89

1,85
9,26
100,00%

90,74
100,00

7

7

12

19

15

34

3

37

7

44

4

48

1

49
54

54

5) Quanto tempo de colaborador do SENAI/SC você possui?

741

1 85

9 26
'

12,96

22,22
12,96
5 56

27,78
lo até 1 ano

• de 1 ano e 1 mês a 3 anos

o de 3 anos e 1 mês a 5 anos

o de 5 anos e 1 més a 7 anos

• de 7 ano e 1 mês a 10 anos o de 10 ano e 1 mês a 15 anos

i• de 15 anos e 1

mês a 20 anos 020 anos e 1 més ou mais

Gráfico 5: Quanto tempo de colaborador do SENAI/SC você possui?
Fonte: Dados primários

De acordo com os dados acima é possível verificar o tempo de SENAI/SC dos
respondentes, 27,78% possuem de 3 anos e 'I mês ate 5 anos, 22.22% possuem
entre 1 ano e 1 mês ate 3 anos e ainda 12,96% tem até 1 anos de SENAI/SC.
Somado as porcentagens dessas classes percebemos que 62,96% dos
respondentes possuem até 5 anos de SENAI/SC, confirmando o aumento do quadro
de colaboradores dos últimos anos.

Pergunta 6 - Você tem conhecimento que o SENAI/SC possui um programa de

Avaliação de Desempenho?

Tabela 6: Você tem conhecimento que o
SENAI/SC possui um programa de
Avaliação de Desempenho?

Opções de
Resposta

Freq.
Absotuia

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
(%)

Freq.
Rel.
Acu
m.

49
5
54

49
54

90,74
9,26
100,00%

90,74
100

(0/0 )

Sim
Não
Total
FONTE: Dados primários

6) Você tem conhecimento que o SENAI/SC possui um programa de
Avaliação de Desempenho?

9,26

90,74

• Sim • Nao
Você tem conhecimento que o SENAI/SC possui um programa de avaliação de
Grá fi co
desempenho?
Fonte: Dados primários

Nota-se que a grande maioria dos respondentes, 90,74% tem conhecimento
que o SENAI/SC possui um programa de avaliação de desempenho implantado, o

que não podia ser diferente. pois foi executado um ciclo de avaliações no fi m de
2006.

Pergunta 7 - Você já foi avaliado pelo programa de avaliação de desempenho
do SENAI/SC?
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Tabela 7: Você já foi avaliado pelo
programa de avaliação de desempenho do
SENAI/SC?
Opçães de
Freq.
Resposta
Absotula

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
(%)

Freq.
Rel.
Acu
m.

40
54

74,07
25,93
100,00%

74,07
100

WO
Sim
Não

40
14
54

Total
FONTE . Dados primários

7) Você jä foi avaliado pelo programa de avaliação de desempenho
do SENAI/SC?

'llIllidills

74,07

• Sim • Não
Gráfico 7: Você já foi avaliado pelo programa de avaliação de desempenho do SENNISC?
Fonte: Dados primários

De acordo com 74,07% dos respondentes que afirmam terem sido avaliados
pelo programa de avaliação de desempenho e ainda 25.93% que a fi rmam não terem
sido avaliados. Esse alto número de colaboradores que não fez a avaliação em
nenhuma oportunidade e explicado pelo fato das resistências internas dos
colaboradores com o programa e ainda a falta de controle do cumprimento das

avaliações pelos núcleos , pois todos os colaboradores que possuem mais de 6
meses de casa deveriam ser objeto de avaliação.

Pergunta 7.1 — Quantas vezes?

74

Tabela 8: Quantas vezes?
Opções de Resposta

Freq.

Freq,

Absotula

Abs.

Freq.
Relativa

Freq. Rel.

35,19
29,63
7,41
1,85
25,93

35,19
64,82
72,23
74,08
100,00

Acum.

Ac um.
1 vez
2 vezes
3 vezes
4 vezes
Não se aplica
Total

19
16
4
1
14
54

19
35
39
40
54

100,00%

FONTE: Dados primários

7.1) Quantas vezes?

29,63

•

1 ■Ez •2 vezes o3 wzes o 4 vezes Não se aplica

Gráfico 8: Quantas vezes?
Fonte: Dados primários

De acordo com os dados acima, o número de vezes que os respondentes
afirmam terem sido avaliados, 35,19% apenas 1 vez e 29,63% 2 vezes. Tal fato se
deve pelo fato das resistências internas ao programa e ainda pela falta de controle
do cumprimento das etapas da avaliação conforme já descrito anteriormente.

Tabulação cruzada da pergunta 5 — Quanto tempo de colaborador do SENA11SC
você possui? Com a pergunta 7.1 — Quantas vezes?
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Tabela 9: Quanto tempo de
colaborador do SENAI/SC vocé
possui? X Quantas vezes?
Opções de Resposta (Frequencia
absoluta)

1 vez

ate 1 ano
de 1 ano e 1 mês a 3 anos
de 3 anos e 1 mês a 5 anos
de 5 anos e 1 mês a 7 anos
de 7 ano e 1 mês a 10 anos
de 10 ano e 1 mesa 15 anos
de 15 anos e 1 mês a 20 anos
20 anos e 1 mês ou mais
Total geral
FONTE: Dados primários

2 vezes

2
6
6
2
2
1

1
6
1
2
2
1

3 vezes

4 vezes

TOTAL

5
5
1

7
12
15
3
7
4
1

2
1
1

3
16

19

NA° se
Aplica

2

1
1

1
14

5
54

5) Quanto tempo de colaborador do SENAl]SC ■.ocê possui X 7.1)

7
6
5
4

Quantas %.ezes foi avaliado pelo programa de avaliação de
desempenho?
66
6
5
5
3
2

3 2

2
1

1

2
1

,

21

1

1

o
de 5 de 7 ano de 10
de 15 20 anos
ate 1 de 1 ano de 3
ano
e 1 me's anos e 1 anos e 1 e 1 mês ano e 1 anos e 1 e 1 mes
mês a mês a ou mais
a 3 anos mês a 5 mês a 7 a 10
anos 15 anos 20 anos
anos
anos

a2 o3 o4 aNão se aplica
Gráfico 9: Quanto tempo de colaborador do SENAI/SC voce possui? X Quantas vezes?
Fonte. Dados primários

Segundo os dados acima 3 respondentes corn 20 anos ou mais de tempo de
SENAI/SC que foram avaliados apenas 2 vezes a ainda 1 respondente que sequer
foi avaliado pelo programa, isso sem mencionar outras classes de tempo de
SENAI/SC com inconsistências em relação ao número de avaliações devido. Esses
dados são altamente esclarecedores para alguns pontos em relação ao programa
implantado, como sua falta de controle e resistência dos colaboradores.

Pergunta 8 - As avaliações foram feitas de maneira completa, cumprindo todas
as etapas (Auto-avaliação, avaliação de consenso e feedback)?
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Tabela 10: As avaliações foram feitas de
maneira completa, cumprindo todas as
etapas (Auto-avaliação, avaliação de

consenso e feedback)?
Opções de
Resposta

Sempre
Na maioria das vezes
Algumas vezes
Quase nunca
Nunca
Não se aplica
Total

Freq.
Absotula

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
WO

15
11
5
2
7
14
54

15
26
31
33
40
54

27,78
20,37
9,26
3,70
12,96
25,93
100,00%

Freq.
Rel.
Acu
m.

(%)
27,78
48,15
57,41
61,11
74,08
100,00

FONTE Dados primários

8) As avaliações foram feitas de maneira completa, cumprindo todas
as etapas (Auto-avaliação, avaliação de consenso e feedback)?

27' 78

• Sempre

• Na maioria das vezes o Algumas %,ezes

o Quase nunca

• Nunca

o Não

se aplica

Gráfico 10: As avaliações foram feitas de maneira completa, cumprindo todas as etapas
(Auto -avaliação, avaliação de consenso e feedback)?
Fonte - Dados primários

Em relação ao cumprimento das etapas do programa 27,78% dos
respondentes que afirmam sempre cumprirem todas as etapas do programa nas
vezes em que foram avaliados, e ainda 20,37% dos respondentes que afirmam
cumprirem as etapas na maioria das vezes. Tal fato é explicado pela falta de
controle do cumprimento das etapas do programa, e ern parte também pela falta de
comprometimento dos colaboradores a avaliação. No quesito não se aplica estão
todas que não foram objeto da avaliação de desempenho.

Pergunta 9 - Em relação ao processo (metodologia) do programa de avaliação
de desempenho, você considera que a divulgação 6...

Tabela 11: Em relação ao processo
(metodologia) do programa de avaliação de
desempenho, você considera que a
divulgação 6...
Opções de
Freq.
Resposta
Absotula

()lima
Boa
Satisfatória
Regular
Ruim
Não se aplica

5
12
8
22
2
5

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
(%)

5
17
25
47
49
54

9,26
22,22
14,81
40,74
3,70
9,26

54

Total
FONTE: Dados primários

Freq.
Rel.
Acu
m.

(%)
9,26
31,48
46,30
87,04
90,74
100,00

100,00%

9) Em relação ao processo (metodologia) do programa de avaliação
de desempenho, você considera que a divulgação 6...

3 70

9 26
'

9,26
22,22

40,74
11
0

• Ótima

14,81

Boa o Satisfatória o Regular • Ruim • Não se aplica

Gráfico 11: Em relação ao processo (metodologia) do programa de avaliação de
desempenho, você considera que a divulgação e...
Fonte: Dados primários

Em relação à comunicação sobre a metodologia que o programa adota,
40,74% dos respondentes considera regular, e ainda 22,22% a consideram boa. Tal

fato demonstra que a

metodologia não

foi devidamente apresentada aos

colaboradores como forma de introduzir a eles a metodologia em que seriam
conduzidas as avaliações.
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Pergunta 10 - Você acredita que a metodologia do programa de avaliação de
desempenho do SENAI/SC é ...

Tabela 12: Você acredita que a metodologia
do programa de avaliação de desempenho
do SENAI/SC é ...
Opções de
Freq.
Resposta
Absotula

Ótima

Freq.
Abs.

Freq.
Relativa

Acu
m.

(%)

5
17
33
44
49
54

5
12
16
11
5
5
54

Boa

Satisfatória
Regular
Ruim
Não se aplica
Total

9,26
22,22
29,63
20,37
9,26
9,26
100,00%

Freq.
Rel.

Acu
m.
( 1)/0)
9,26
31,48
61,11
81.48
90,74
100,00

FONTE Dados primários

10) Você acredita que a metodologia do programa de avaliação de
desempenho do SENAI/SC e

9,26

9,26

29 63

I•

Ótima

• Boa o Satisfatória o Regular • Ruim

o Não se aplica

Gráfico 12: Você acredita que a metodologia do programa de avaliação de desempenho do
SENAI/SC é ...
Fonte Dados primários
•

De acordo com 29,63% dos respondentes a metodologia do programa de
avaliação de desempenho é satisfatória e ainda 22,22% consideram a metodologia
boa. Tal fato é explicado pela deficiência da comunicação para os colaboradores,
conforme já visto em questão anterior, e ainda cabe ressaltar que os colaboradores
não foram consultados sobre possíveis sugestões para o programa implantado.
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Pergunta 11 - Em relação aos objetivos do programa, você considera que a
divulgação 6...

Tabela 13: Em relação aos objetivos do
programa, você considera que a divulgação

6...
Opções de
Resposta

Freq.
Absotula

Freq.
Abs.
Acu

Freq.
Relativa

Freq.
Rel.

(%)

Acu
m.

m.

C'Al
Ótima
Boa

2
15
29
43
49
54

2
13
14
14
6
5

Satisfatória
Regular
Ruim
Não se aplica
Total
FONTE: Dados primários

3,70
24,07
25,93
25,93
11,11
9,26

54

3,7
27,77
53,70
79,63
90,74
100,00

100,00%

11) Em relação aos objetiws do programa, você considera que a
diidulgação 6...

9,26

3,70

11,11

24,07

25,93
25,93

[a Otima

a Boa o Satisfatória o Regular va Ruim (a Não se aplica

Gráfico 13: Em relação aos objetivos do programa, você considera que a divulgação 6..
Fonte: Dados primários

Conforme é possível aferir nos dados acima, 24,07% dos respondentes
avaliam a comunicação em relação aos obletivos, do programa de avaliação de
desempenho do SENAI/SC como boa, já com 25,93% está empatado satisfatória e
regular. Esse fato pode ser explicado por existir a disposição na intranet um
documento com as informações sobre o programa, mas muitos colaboradores não
sabem da existência do documento e ainda não são instigados a conhecê-lo. Esse
resultado apenas demonstra mais um aspecto em que a comunicação é deficitária.
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Pergunta 12 - Você concorda com os objetivos esperados pela organização
com o programa de Avaliação de Desempenho?

Tabela 14: Você concorda com os objetivos
esperados pela
organização
com
o
programa de Avaliação de Desempenho?
OpçÕes de
Freq.

Resposta

Sim
Não
Não se aplica
Total

Absotula

33
16
5
54

Freq.
Abs.

Freq.
Relativa

Freq.
Rel.

Acu
m.

(%)

Acu
m.
(%)
61,11
90,74
100,00

33
49
54

61,11
29,63
9,26
100,00%

FONTE Dados primários

12) Você concorda com os objetivos esperados pela organização
com o programa de Avaliação de Desempenho?

9,26

29.63

L! Sim • Não o Não se aplica
Gráfico 14. Você concorda com os objetivos esperados pela organização com o programa de
Avaliação de Desempenho?
Fonte: Dados primários

Conforme o gráfico acima, podemos verificar que 61,11% dos respondentes

concordam e 29,63% não concordam com os objetivos esperados pela organização.
Cabe ressaltar que muitos respondentes acrescentaram que a sua não concordância
se devia ao fato de não conhecer tais objetivos esperados.

Pergunta 13 - Sobre o andamento das etapas da avaliação de desempenho,
você considera que a divulgação 6...
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Tabela 15: Sobre o andamento das etapas
da
avaliação
de
desempenho,
você
considera que a divulgação 6...
Opções de
Freq.
Resposta
Absotula

Ótima

Boa
Satisfatória
Regular
Ruim
Não se aplica
Total

2
9
10
14
5
14
54

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
(%)

2
11
21
35
40
54

3,70
16,67
18,52
25,93
9.26
25,93
100,00%

Freq.
Rel.
Act,
m.
(%)
3,7
20,37
38,89
64,81
74,07
100,00

FONTE: Dados primários

13) Sobre o andamento das etapas da avaliação de desempenho,
mbce considera que a diwilgacão 6...

• Ótima • Boa o Satisfatória o Regular

• Ruim o Não se aplica

Grá fi co 15: Sobre o andamento das etapas da avaliação de desempenho, você considera
a divulgação 6...

que

Fonte. Dados primários

Segundo 25,93% dos respondentes a divulgação das etapas da avaliação de
desempenho é regular e 18,52% a consideram satisfatória. Tal fato é explicado pela
inconstância da divulgação que é feita de maneira não sistemática e apenas pela
gestora do programa de avaliação de desempenho.

Pergunta 14 - Você sabe como foram definidas as competências avaliadas?
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Tabela 16: Você sabe como foram definidas
as competências avaliadas?
Opções de
Freq.
Resposta
Absotula

Sim
Não
Não se aptica
Total
FONTE: Dados primários

19
30
5
54

Freq.
Abs.

Freq.
Relativa

Freq.
Rel.

Acu
m.

(%)

Acu
m.

19
49
54

35,19
55,56
9,26
100,00%

(%)
35,19
90,75
100,00

14) Você sabe como foram definidas as competências avaliadas?

9,26

e Sim e NA° oNão se aplica
Gráfico 16: Você sabe como foram de finidas as competências avaliadas'?
Fonte: Dados primários

De acordo com o gráfico acima, 55.56% dos respondentes não sabem como
foram definidas as competências avaliadas e 35,19% la sabem como foram definidas
tais competências. Essa informação se deve ao fato de que as competências não
foram definidas com a participação ou sugestão dos colaboradores.

Pergunta 15 - Você acredita que as competências propostas realmente avaliam
o desempenho do colaborador de maneira completa?
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Tabela
17:
Você acredita
que as
competências propostas realmente avaliam
o desempenho do colaborador de maneira
completa?

Opções de
Resposta

Freq.
Absotula

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
OM

4
20
45
49
49
54

7,41
29,63
46,30
7,41
0,00
9,26
100,00%

Freq.
Rel.
Acu
m.

CVO
Sempre
Na maioria das vezes
Algumas vezes
Quase nunca
Nunca
Não se aplica
Total

4
16
25
4
5
54

7,41
37,04
83,34
90,74
90,74
100,00

FONTE • Dados primários

15) Você acredita que as competências propostas realmente avaliam
o desempenho do colaborador de maneira completa?

29,63

• Sempre

• Na maioria das %,ezes o Algumas vezes

CI Quase nunca

• Nunca

ci Não se aplica

Gráfico 17: Você acredita que as competências propostas realmente avaliam o desempenho
do colaborador de maneira completa?
Fonte . Dados primários

Segundo 46,30 0/o dos respondentes as competências avaliam o colaborador
de maneira integral apenas algumas vezes e 29,63% consideram que na maioria
das vezes o colaborador é avaliado de maneira integral pelas competências
propostas atualmente. Tal fato pode ser explicado pelas resistências dos
colaboradores ao programa e ainda a falta de participação desses na definição das
competências.

Pergunta 16 - Você sabe exatamente

o que significa cada competência

genérica avaliada?
Tabela 18: Você sabe exatamente o que
signi fi ca
cada
competência
genérica
avaliada?

Opções de

Freq.

Resposta

Absotu la

Freq.
Abs.
ACU

Freq.
Relativa
( A)

Freq.
Rel.

Acu
m.

m.
Sempre
Na maioria da vezes
Algumas vezes
Quase nunca
Nunca
Não se aplica
Total
FONTE: Dados primários

9
15
17
5
3
5
54

9
24
41
46
49
54

16,67
27,78
31,48
9,26
5,56
9,26
100.00%

(%)
16,67
44,45
75,93
85.19
90,74
100,00

16) Você sabe exatamente o que significa cada competência
genérica avaliada?

• Sempre

Quase nunca

• Na maioria da vezes o Algumas vezes
o Não se aplica
• Nunca

Gráfico 18: Você sabe exatamente o que significa cada competência genérica avaliada?

Fonte: Dados primários
Segundo o gráfico acima, 31,48% dos respondentes entendem de maneira
completa cada competência avaliada apenas algumas vezes e 27.78% entendem
tais competências na maioria das vezes. Esse fato se deve a falta de divulgação

conscientização dos colaboradores a respeito do programa implantado.

Pergunta 17 - Você concorda com as competências avaliadas?

e
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Tabela

19: Voce

concorda corn as

competências avaliadas?
Opções de
Resposta

Sempre
Na maioria da vezes
Algumas vezes
Quase nunca
Nunca
Não se aplica
Total

Freq.
Absotula

4
23
16
4
2
5
54

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
(°/0)

4
27
43
47
49
54

7.41
42,59
29,63
7,41
3,70
9,26
100,00%

Freq.
Rel.
Acu
m.
(%)
7,41
50,00
79,63
87,04
90,74
100,00

FONTE: Dados primários

17) Você concorda com as competências avaliadas?

7,41

1111042,59

• Sempre
o Quase nunca

• Na maioria da vezes o Algumas vezes
• Nunca

o Não

se aplica

Graf-too 19: Voce concorda com as competências avaliadas?
Fonte: Dados primários

Os colaboradores concordam com as competências avaliadas na maioria das
vezes segundo 42,59% dos respondentes, e ainda 29,63% concordam algumas
vezes. Esse fato também pode ser explicado pela comunicação deficitária, a não
participação dos colaboradores na definição ou refinamento das competências e
ainda pela resistência das pessoas em relação a avaliação de desempenho.

Pergunta 18 - Em sua opinião, a periodicidade da avaliação de desempenho e
adequada?
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Tabela 20: Em sua opinião, a periodicidade
da avaliação de desempenho é adequada?
Opções de
Freq.
Resposta
Absotula

Sim
Não
Não se aplica

Total

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
(%)

34
49
54

62,96
27.78
9,26
100,00%

34
15
5
54

Freq.
Rel.
Acu
m.

(%)

62,96
90,74
100,00

FONTE: Dados primários

18) Em sua opinião, a periodicidade da avaliação de desempenho é
adequada")

9.26

27,78

62.96

• Sim • Não o Não se aplica
Gráfico 20: Em sua opinião, a periodicidade da avaliação de desempenho é adequada'?
Fonte: Dados primários

Na opinião de 62,96% dos respondentes a periodicidade da avaliação de
desempenho é adequada.

e segundo 27,78%, não é adequada. A relativa

discordância em relação a periodicidade da avaliação de desempenho pode ser
explicada pelo fato de em muito núcleos a avaliação não obedecer a periodicidade
planejada, seja por resistências do pessoal ou dos facilitadores.

Pergunta

19 - Em relação ao questionário do programa de avaliação de

desempenho, você acredita que ele é adequado?
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Tabela 21: Em relação ao questionário do
programa de avaliação de desempenho,
você acredita que ele é adequado?
Opções de
Freq.
Resposta
Absotula

Freq.
Abs.

Freq.

Relativa

Acu
m.

(/0)

Freq.
Rel.
Acu
m.
(/o)

37
12
5

Sim
Não
Não se aplica
Total
FONTE: Dados primários

68,52
22,22
9,26

37
49
54

68,52
90,74
100,00

100,00%

54

19) Em relação ao questionário do programa de avaliação de
desempenho, você acredita que ele é adequado?

9,26

22,22

68

•

Sim • Não o Não se aplica

Grafico 21: Em relação ao questionário do programa de avaliação de desempenho você
acredita que ele é adequado?
Fonte: Dados primários

Segundo 68,52% dos respondentes o questionário do programa é adequado e
22,22% acreditam que ele não é adequado. Essa informação pode ser explicada
pela não compreensão dos colaboradores em relação as competências avaliadas.

Pergunta 20 - Em relação ao questionário do programa de avaliação de
desempenho, você acredita que ele é adequado?
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Tabela 22: Em relação ao questionário do
programa de avaliação de desempenho,
você acredita que ele é adequado?
Opções de
Freq.
Resposta
Absotula

Freq.
Abs.

Freq.
Relativa

(%)

Acu
m.
Sempre
Na maioria da vezes
Algumas vezes
Quase nunca
Nunca
Não se aplica
Total

6
21
20
2
5
54

6
27
47
49
49
54

11,11
38,89
37,04
3.70
0,00
9,26
100,00%

Freq.
Rel.

Acu
m.
(%)
11,11
50,00
87.04
90,74
90.74
100,00

FONTE Dados primários

20) Você acha que a escolha dos avaliadores é coerente com o
propósito do programa de avaliação de desempenho'

3,70

(10

0

9 26
'

37,04

• Sempre
o Quase nunca

• Na maioria da ■ezes o Algumas vezes
• Nunca

o Não se aplica

Gráfico 22: Em relação ao questionário do programa de avaliação de desempenho, você
acredita que ele é adeq u ado'
Fonte: Dados primários

Em relação á coerência da escolha dos avaliadores em consonância com os

objetivos do programa, 38,89% acreditam que é na maioria das vezes e 37,04%
algumas vezes. Em avaliações passadas a escolha era feita pela própria gestora do
programa. a partir do Ultimo ciclo que se iniciou no fi m de 2006 a escolha passou a
ser do facilitador do núcleo.

Pergunta 21 - No momento da avaliação de consenso, você acredita que ela
feita de maneira imparcial?
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Tabela 23: No momento da avaliação de
consenso, você acredita que ela é feita de
maneira imparcial?

Opções de
Resposta

Sempre
Na maioria da vezes
Algumas vezes
Quase nunca
Nunca
Não se aplica
Total
FONTE: Dados primários

Freq.
Absotula

5
24
13
7
-

5
54

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
(%)

5
39
42
49
49
54

9,26
44,44
24,07
12,96
0,00
9.26
100,00%

Freq.
Rel.
Acu
m.
(%)
9.26
53,70
77,78
90,74
90,74
100,00

21) No momento da avaliação de consenso, você acredita que ela é
feita de maneira imparcial?

• Sempre
o Quase nunca

• Na maioria da wzes o Algumas vezes
• Nunca

o

Não se aplica

Gráfico 23: No momento da avaliação de consenso. você acredita que ela é feita de maneira
imparcial?
Fonte: Dados primários

Questionados se a avaliação de consenso é feita de maneira imparcial,
44,44% dos respondentes acreditam que é na maioria das vezes, 24,07% dos
respondentes crêem que é algumas vezes, e ainda apenas 12,96% acreditam que
ele é feita de maneira imparcial sempre. Tal fato pode ser explicado pela falta de
conscientização e treinamentos a respeito da avaliação de consenso.

Pergunta 22 - Você acha que o Feedback é dado de maneira satisfatória?
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Tabela 24: Você acha que o Feedback é

dado de maneira satisfatória?
Opcoes de
Resposta

Freq.
Absotula

Freq.
Abs.
Acu

Freq.
Relativa
( °,/. )

Freq.
Rel.

7,41
27.78
24,07
14,81
0,00
25,93

7,41
35,19
59,26
74,08
74,08
100,00

m.

Sempre
Na maioria da vezes
Algumas vezes
Quase nunca
Nunca
Não se aplica
Total
FONTE: Dados primários

4
15
13
8
14

4
19
32
40
40
54

54

Acu
m.
(`)/0)

100,00%

22) Você acha que o Feedback é dado de maneira satisfatória?

7,41

25 93

27,78
0,00
14,81
24,07

U Sempre

• Na maioria da N,ez es o Algumas ■ezes

o Quase nunca

• Nunca

o Não se aplica

Gráfico 24: Você acha que o Feedback é dado de maneira satisfatória?
Fonte. Dados primários

Segundo 27,78% dos respondentes o feedback é dado de maneira satisfatória
na maioria das vezes, enquanto 24,07% acreditam que é dado de maneira
satisfatória apenas algumas vezes. Esse fato pode ser explicado pelo longo tempo
que não é dado treinamento para os facilitadores, de como deve ser dado o
feedback.

Pergunta 23 - Você considera que o Feedback que resulta do processo de
avaliação de desempenho auxilia no seu crescimento profissional?
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Tabela 25: Você considera que o Feedback
que resulta do processo de avaliação de
desempenho auxilia no seu crescimento
profissional?
Opções de
Freq.
Resposta
Absotula

Sempre
Na maioria da vezes
Algumas vezes
Quase nunca

15
9
9
7
14
54

Nunca
Não se aplica
Total
FONTE: Dados primários

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
(%)

15
24
33
40
40
54

27,78
16,67
16,67
12,96
0,00
25,93
100,00%

Freq.
Rel.
Acu
m.
(%)
27,76
44,45
61,11
74,08
74,08
100,00

23) Você considera que o Feedback que resulta do processo de
avaliação de desempenho auxilia no seu crescimento pro fi ssional?

25,93
0,00
12,96

27,78

iii-.

11J111111
16,67
1 6,67

• Sempre

• Na maioria da vezes o Algumas %,,ezes

o Quase nunca

• Nunca

o Não se aplica

Gráfico 25: Você considera que o Feedback que resulta do processo de avaliação de
desempenho auxilia no seu crescimento profissional?
Fonte: Dados primários

Ainda em relação ao feedback 27,78% dos respondentes acreditam que esse

auxilia no crescimento profissional sempre,

e

empatados com

16,67% dos

respondentes algumas vezes e na maioria das vezes. Essa informação também
pode ser explicada pela falta de treinamentos aos facilitadores, orientando na melhor

maneira de dar o feedback, para que contribua com o desenvolvimento profissional
de seus subordinados.

Pergunta 24 - Os treinamentos sugeridos com base nas "oportunidades de

melhoria" da avaliação de desempenho são executados?

Tabela 26: Os treinamentos sugeridos com
base nas "oportunidades de melhoria" da
avaliação de desempenho são executados?
Opções de
Freq.

Resposta

Freq.
Abs.

Absotula

Acu
m.

Freq.
Relativa
( A)

----

req.

Rel.

Acu
m.
(OA)

2
16
24
36
40
54

2
14
8
12
4
14
54

Sempre
Na maioria da vezes
Algumas vezes
Quase nunca
Nunca
Não se aplica
Total
FONTE: Dados primários

3,70
25,93
14,81
22,22
7,41
25,93
100,00%

3,7
29,63
44,44
66,66
74,07
100.00

24) Os treinamentos sugeridos com base nas "oportunidades de
melhoria" da avaliação de desempenho são executados?

3,70

7,41
22,22

• Sempre
O Quase nunca

• Na maioria
• Nunca

da vezes o Algumas vezes

o Não se

aplica

Graf-Ica 26: Os treinamentos sugeridos com base nas "oportunidades de
avaliação de desempenho são executados?
Fonte: Dados primarios

melhoria" da

Segundo 25,93% dos respondentes os treinamentos sugeridos com base na
avaliação de desempenho são executados na maioria das vezes e segundo 22,22%
quase nunca Tal fato pode ser explicado peia falta de conexão entre as diversas
práticas de gestão de pessoas com o programa de avaliação de desempenho como,
por exemplo, treinamentos.

Pergunta 25 - Você tem conhecimento do que é feito pelo SENAI/SC, utilizandose como input, os resultados do programa de avaliação de desempenho?

Tabela 27: Você tem conhecimento do que é
feito pelo SENAlISC, utilizando-se como
input, os resultados do programa de
avaliação de desempenho?

Opções de
Resposta

Sempre
Na maioria da vezes
Algumas vezes
Quase nunca
Nunca
Não se aplica
Total

Freq.
Absotula

Freq.
Abs.
Acu
m.

Freq.
Relativa
(%)

5
15
22
31
49
54

9,26
18,52
12.96
16,67
33,33
9,26
100,00%

5
10
7
9
18
5
54

Freq.
Rel.
Acu
m.
(%)
9,26
27.78
40,74
57,41
90,74
100,00

FONTE Dados pnmanos

25) Você tem conhecimento do que é feito pelo SENAI/SC,
utilizando-se como input, os resultados do programa de avaliação de
desempenho?

9,26

9,26

33,33

16,67
• Sempre

• Na maioria da ■ezes o Algumas wzes

o Quase nunca

• Nunca

o Não se aplica

Gráfico 27: Você tem conhecimento do que é feito pelo SENAUSC, utilizando-se corno input,
os resultados do programa de avaliação de desempenho?
Fonte: Dados primários

Segundo 33,33% dos respondentes as ações tomadas pela organização em

função das avaliações são desconhecidas e 18,52% conhecidas na maioria das
vezes. Esse fato também pode ser explicado pela falta de conexão entre as práticas
de gestão de pessoas e ainda agravada pela comunicação deficitária do programa.
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Pergunta 26 - Em sua opinião, os resultados do programa de avaliação de
desempenho são efetivamente utilizados pelo SENAI/SC, buscando o
aprimoramento da instituição e sua força de trabalho?

Tabela 28: Em sua opinião, os resultados
do programa de avaliação de desempenho
são efetivamente utilizados pelo SENAIISC,
buscando o aprimoramento da instituição e
sua força de trabalho?
Opções de
Freq.
Resposta
Absotula

Sempre
Na maioria das vezes
Algumas vezes
Quase nunca
Nunca
Não se aplica

Freq.
Relativa

Acu
m.

(%)

3
13
25
34
40
54

3
10
12
9
6
14
54

Total

Freq.
Abs.

5,56
18,52
22,22
16,67
11,11
25,93
100,00%

Freq.
Rel.

Acu
m.
(%)
5,56
24,08
46,30
62,97
74,08
100,00

FONTE: Dados primários

26) Em sua opinião os resultados do programa de avaliação de
desempenho são efetivamente utilizados pelo SENAI/SC, buscando
o aprimoramento da instituição e sua força de trabalho?
5,56
18,52

25 . 93

11,11
22,22
16,67
• Sempre
o Quase nunca

• Na maioria da vezes o Algumas vezes
Nunca
o Não se aplica

•

Gráfico 28: Em sua opinião, os resultados do programa de avaliação de desempenho são
efetivamente utilizados pelo SENAI/SC, buscando o aprimoramento da instituição e sua força
de trabalho?
Fonte: Dados primários

Na opinião de 22,22% dos respondentes os resultados do programa são

utilizados para contribuição para o crescimento da organização e sua força de
trabalho algumas vezes e para 28,52% na maioria das vezes. Esse fato pode ser
explicado por inúmeros fatores entre eles a comunicação deficitária, falta de
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treinamentos, falta de conexão entre as práticas de gestão de pessoas e ainda pela
resistência das pessoas em relação a avaliação de desempenho.
4.5 Sugestões de melhoria para o programa

Como toda a pratica de gestão, o programa de avaliação de desempenho
implantado na direção regional do SENAI/SC tem alguns pontos aonde cabem
melhorias que visam contribuir para o maior alcance dos objetivos da instituição e de
seus colaboradores.
De acordo com Stoffel (1997) a participação das pessoas envolvidas no
processo de avaliação de desempenho é importante para a compreensão e
engajamento dessas pessoas no processo. Conforme já visto na percepção dos
colaboradores do SENAI/SC, existe uma lacuna quanto a participação das pessoas,
seja nas sugestões para o programa ou mesmo conhecimento dos objetivos e
metodologia utilizada. Para sanar esse problema sugere-se que seja feita a criação e
desenvolvimento de uma grande campanha de conscientização — Para todos os
colaboradores de maneira a explicar a metodologia do programa, seus objetivos e
ações que serão tomadas pela organização em função deste, bem como estimular
sugestões em alguns aspectos relativos ao programa.
Ainda segundo Stoffel (1997) o programa de avaliação de desempenho deve
ter metas e objetivos claros, definidos e divulgados, e ainda ter a sua periodicidade
definida para que tenha ciclos com inicio, meio e fim. De acordo com a verificação
junto aos colaboradores a periodicidade planejada não é cumprida, seja por falta de
controle e por resistências das pessoas. Para atender de forma plena os objetivos
estabelecidos, sugere-se que haja uma mudança no conceito de controle — A
responsabilidade da efetiva aplicação dessa pratica deve passar a ser dos
facilitadores, que deverão ser conscientizados que serão grandes beneficiados pela
correta aplicação da ferramenta.
Segundo Chiavenato (2002) um programa de avaliação de desempenho deve
ter um objetivo definido e ainda alguns objetivos intermediários, como adequação do
indivíduo ao cargo, treinamento, promoções, incentivo salarial entre outros.
Conforme pode ser verificado junto aos colaboradores e a organização, o programa
de avaliação de desempenho implantado é deficitário na integração com outras
atividades de gestão de pessoas como treinamento, seleção e ambiência. Essa falta
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de sinergia resulta na pouca utilização pratica dos resultados, bem como a perda de
uma ferramenta que poderia embasar de maneira sistemática outras decisões da
organização. Ainda segundo Chiavenato (2002), entre outras, uma das tendencias
da avaliação de desempenho é servir de objeto integrador de outras práticas de
gestão de pessoas. Para que essa pratica tenha êxito nesse ponto sugere-se que
seja estabelecida a integração do programa implantado corn outras práticas de
gestão de pessoas — Integração a atividade de treinamento, seleção e ambiencia
para obter melhor sinergia, entre as ações voltadas as pessoas, de forma a utilizar
as informações geradas pelo programa.
Ainda segundo Chiavenato (2000) um dos benefícios da avaliação de
desempenho

é proporcionar ao

colaborador conhecer os aspectos de

comportamento e desempenho esperados pela organização. Como foi percebido
junto aos colaboradores, muitos acreditam que o feedback é dado de maneira
satisfatória apenas algumas vezes. Essa etapa da avaliação de desempenho é
muito importante, pois é a partir dela que o colaborador toma conhecimento da sua
avaliação e os pontos que tem potencial ou necessita desenvolvimento, e ainda se
não for executado de maneira correta põe em risco o efetivo sucesso da ferramenta.
Para garantir a eficiência dessa etapa da avaliação, sugere-se que seja executado
um treinamento dos facilitadores — Treinamento com vistas a melhorar a maneira
como é feito o feedback para conseguir extrair maior proveito desse importante
momento da avaliação de desempenho sem deixar os colaboradores desmotivados.
Segundo Silva (2001) um dos problemas da avaliação de desempenho é a
subjetividade dos indicadores apresentados, pois não permitem uma análise plena
dos resultados. Segundo foi averiguado, o programa tem um grande componente
subjetivo, e ainda, mesmo da parte quantitativa não gera informações de media
geral de desempenho de cada colaborador. Essa informação seria de grande
importância para análise e integração com outras praticas de gestão de pessoas.
como não são utilizadas por outras práticas existe a sensação de que nada é feito
com os resultados além de cobrar as deficiências de desempenho ern determinadas
competências. Para melhorar a utilização desses indicadores sugere-se que seja
feita uma tabulação dos resultados — Que gerem relatórios de avaliações com notas
tabuladas par competências e

por pessoa

e núcleo,

veri fi cando aonde são

necessárias ações para minimizar possíveis desvios e subsidiar a integração com
outras práticas de gestão de pessoas, e ainda com toda a estratégia da organização.
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Segue abaixo, um quadro com o resumo das melhorias propostas para
facilitar a visualização:
Proposta de Melhoria
a) Criação de campanha de
informação e conscientização

b) Mudança no conceito de controle

c) Integração com outras praticas de
gestão de pessoas

d) Treinamento dos facilitadores

e) Utilização quantitativa e corporativa
dos resultados

Descrição
Criação e desenvolvimento de uma campanha para nivelar
o nível de informação dos colaboradores a respeito do
programa, inclusive estimulando a participação dos
colaboradores com sugestões ao programa.
Alteração e formalização da responsabilidade pelo controle
do efetivo cumprimento do programa pelos colaboradores e
pelas etapas a serem realizadas. Essa função, sugere-se
que seja do superior imediato,
Utilização do programa de maneira integrada com outras
praticas de gestão de pessoas da organização, como
ambler-Ida, treinamento, seleção.
Treinamento dos facititadores, de forma a aproveitar da
melhor maneira possível a etapa do feedback, explicitando
ao colaborador avaliado seus pontos fortes e opotunidades
de melhoria sem desmotiva-lo, contribuindo assim para o
crescimento profissional.
Tabulação e utilização dos resultados da aplicação do
programa de forma corporativa e quantitativa, de maneira
que o programa seja integrado de todas as formas
possíveis a estratégia da organização.

Q uadroPropostas de sugestões de melhoria ao programa de avaliação de desempenho

implantado na Direção Regional do SENAI/SC
Fonte: Elaborado pelo autor

Com essas ações, é certo que o programa de avaliação de desempenho
implantado no SENAI/SC realmente melhore a sua interação com os colaboradores
e ainda aumente sua eficiência no atendimento aos objetivos esperados pela
organização.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise criteriosa das informações coletadas é possivel fazer algumas
considerações a respeito do programa de avaliação de desempenho implantado no
SENAI/SC.
As competências avaliadas pelo SENAI/SC são: Análise

e solução de

problemas, compromisso institucional, relações pessoais, orientação para
resultados, negociação, visão estratégica, organização, pro-atividade, agilidade,
criatividade, liderança e tomada de decisão. Através dessas competências a
instituição espera avaliar o desempenho dos profissionais que nela trabalham. Foi
notado que para os colaboradores essas competências nem sempre avaliam o
funcionário de maneira integral. Ainda existe o fato dos colaboradores, em sua
maioria, não terem conhecimento de como essas competências foram definidas.
0 objetivo esperado pelo SENAI/SC com

o programa de avaliação de

desempenho implantado é o refinamento sistemático do conhecimento, seja, técnico,
intelectual e de atitudes. Pode-se notar que com esse objetivo a organização espera
o aumentar o desempenho de sua força de trabalho para que assim possa alcançar
melhores resultados como instituição.
A metodologia utilizada pelo SENAI/SC para o programa de avaliação de
desempenho é uma avaliação 360 graus utilizando um método misto de escala
gráfica e uma avaliação qualitativa para formatação dos resultados. A avaliação de
desempenho do SENAI/SC acontece em 3 etapas: Auto-avaliação, avaliação de
consenso e feedback. A diferença ente a auto-avaliação e a avaliação de consenso
é utilizada durante o feedback e ainda como medição da maturidade do sistema. A
avaliação de consenso é realizada por três pessoas, o superior imediato, um colega
do mesmo setor e um colaborador de outro setor que depende da atividade do
avaliado. 0 feedback é dado pelo superior imediato em momento adequado e sem
outro acompanhante, onde primeiramente são exaltadas as qualidades e, logo após.
os pontos aonde o desempenho do avaliado deve melhorar.
Segundo as averiguações feitas com os colaboradores é possível perceber
que eles em sua maioria conhecem o programa, mas acham que a metodologia é
apenas satisfatória.

Grande parte dessas opiniões está

ligada à falta de

comunicação, seja de cunho de conscientização como do inicio e de andamento das
etapas do programa. Ainda segundo a aferição aos colaboradores é possível notar
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que esses, em sua maioria, concordam com os objetivos do programa. Cabe
ressaltar que mesmo os colaboradores que não concordam com os objetivos
argumentam que isso se deve ao fato de não os conhecerem. Também acreditam
que a comunicação desses objetivos é regular ou satisfatória.
Segundo os respondentes, a divulgação do andamento das etapas é apenas
regular e eles acreditam que as competências utilizadas apenas avaliam os
colaboradores de maneira integral algumas vezes, e ainda, a maioria não sabe como
essas competências foram definidas. Ainda sobre as competências a maioria dos
colaboradores acredita entender cada competência apenas algumas vezes. As
maiorias dos respondentes concordam com as competências avaliadas na maioria
das vezes, e em sua maioria acreditam que a periodicidade do programa e seu
questionário de avaliação são adequados.
Em relação a avaliação de consenso, a maioria dos respondentes crêem que
a escolha dos avaliadores é adequada e que a avaliação de consenso é justa e
imparcial na maioria das vezes.
Em relação ao feedback, os respondentes acreditam que ele é dado de
maneira satisfatória na maioria das vezes e que sempre contribui para o crescimento
profissional.
A maioria dos respondentes acredita que os treinamentos sugeridos com
base nas avaliações são executados na maioria das vezes. Um dado importante, e
preocupante, a respeito da averiguação dos colaboradores é que, em sua maioria,
não sabem nunca o que é feito em decorrência das avaliações, e ainda acreditam
que os resultados do programa são utilizados apenas algumas vezes para o
aprimoramento da instituição e de sua força de trabalho.
Em resposta ao problema de pesquisa é possível perceber que o programa
de avaliação de desempenho implantado atualmente atende de maneira parcial os
objetivos propostos, pois existem alguns problemas já citados como: Comunicação,
controle, integração com outras praticas e não utilização das informações geradas.
Algo muito importante a respeito dos dados quantitativos coletados é que
esses dados não podem ser avaliados apenas pelas maiorias em cada questão.
Como toda a pratica de gestão de pessoas, tais dados devem ser analisados
buscando o engajamento de todos os colaboradores para assim alcançar a
excelência da pratica.
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ANEXOS

Sistema Avaliação de Desempenho
por Competências

Unidade:

Edição 2006

SENAI DR

Nome:

Datas:
_

Núcleo:

Relações tom Mercado

Auto-Avaliação:

Equipe Avaliadora:

Avaliação
Competências Organizacionais
Colaborador
1

Consenso

Análise e Solução de Problemas
• Identificar, verificar as causes, origens de problemas.
• Eliminar atividades redundantes que possam gerar duplicidade de tangos.
• Analisar criteriOsamente situacões conflituosas e buscar alternativas corn o maxim de
i mparcialidade.
• Viabilizar soluebes diante de situac6es quo fluam da rotina, que possam gerar impacto negatvo
nos processos. na Area e pare a organizacao,

Relevantes
Avaliado
Observações Relevantes
Consenso
Observações

2

Compromisso Institucional

• Compromebar-se, conhecer e agir corn coerencia de acordo corn as Diretrizes Organizacionais do
SENAI SC: Negskio, Missara, 111550, Politca e Valores,

Observações Relevantes
Avaliado
Observações Relevantes
Consenso
3

Relações pessoais
• Demonstrar disPOnibilidade , contribuir e interagir corn componentes da KNOB 13 entre equipes.
• DesenvoNer a habilidade de ouvir , identi fi car as necessidades do Outro.
• Compreender e respeitar as diferenças individuais, independente de sisal hierárquico.
• Ser Cooperativo. Compartilhar seus conhecimentos e habilidades com os demais.

Observações Relevantes
Avaliado
Observações Relevantes
Consenso
1
4

Orientação para Resultados

• Conhecer as metes e objetivos organizacionais de ace do com a politica de resultados
preconizada peto SENAlsc.

Observações Relevantes
Avaliado
Observações Relevantes
Consenso
5

Negociação
• Capacidade de expor Idéias de forma clara e fundamentada, junto a clientes internos e externos.
• Saber converser sobre pontos discordantes
• Exercitar o dialogo e o consenso, de maneira que o processo de negociacao satisfaça ambas as
aeries.

Observa ções Relevantes

Avaliado
Observações Relevantes

Consenso

6

Visão Estratégica
• Capacidade de ler e Interpreter cenários e tendâncias.
• Compreender os fatores que afetam o negocio e o mercado onde o SENAlsc atua.
• Identificar oportunidades de negócio e mercado e implemente-los.
• Não se limitar a sua area de atuação.

Observações Relevantes

Avaliado
Observações Relevantes

Consenso
7

Organização

• Planejar e executar as atividades diárias.
• Estabelecer uma agenda de prioridades no atendimento
• Dar encaminhamento com responsabilidade cumprido prazos.
• Contribuir para a melhoria constante do fluxo de atividades, dos processos, da comunicação.
• Manter organizado o ambiente de trabalho, tísico e virtualmente.

Observações Relevantes

Avaliado
Observações Relevantes

Consenso
8

Pro-Atividade
1
• Adotar atitudes antecipadas, prever alternatives, para Implementar ações diante de situações
apresentadas, ser dinâmico.
• Agir sem ser mandado.

Observações Relevantes

Avaliado
Observações Relevantes

Consenso
9

Agilidade

• Responder rapidamente a mudanças de cenáries, processos, diretrizes e logisticas.
• Facilidade de responder e ou se posicionar (llama de urn fato.

Observações Relevantes

Avaliado
Observações Relevantes

Consenso
10

Criatividade
• Capacidade de inventividade, de perceber, idealizer e propor soluções e implementer ações que
conduzam a inovação.
• Empregar visões e pensamentos Inovadores nas alternativas e propostas de melhorias.
• Enxergar algo diferente no que e obvio para a maioria. Estar disponivel para o Inusitado.

Observações Relevantes

Avaliado
Observações Relevantes
1

Consenso

11

Liderança
• Ter a capacidade de construir e desenvolver um sistema de gestão, baseado na confiança entre
dirigentes e equipes.
• Estimular, impulsionar, inspirar e conduzir pessoas a seguirem um ideal, a atingirem metas
estabelecidos.

Observações Relevantes
Avaliado

Observações Relevantes
Consenso

12

Conhecimento do Negócio

• Ter dorninio em Soluções em Educação Profissional e Tecnologia.
• Perceber o SENAI SC como uma instituição de referência em Educação Profissional e Tecnologia
• Atender as necessidades dos Clientes em Educação Profissional e Tecnologia
• Desenvolver Competências sustentadas no conhecimento, vas habilidades e nos valores das
pessoas , para o sucesso da Organização e de suas equipes.

Observações Re levantes
Avaliado

Observações Relevantes
Consenso

13

Tomada de Decisão

• Embasar as análises a partir de informações Integras e atualizadas, consistentes e fidedignas.
• Avaliar, refletir e esgotar todas as possibilidades que antecedem ao ato de decidir.
• Assumir os riscos, as responsabilidades, os beneficias ao Onus, frutos da decisão tomada.

Observações Relevantes
Avaliado
Observações Relevantes
Consenso
Legenda

1 = atende parcialmente
2 = atende plenamente
3 = supera expectativas

FEEDBACK

da Facilitadora:

Data:

para o Avaliado:

PONTOS FORTES

pelo menos quatro pontos fortes

PONTOS FRACOS

peio menos dois pontos fracos

AÇÕES de MELHORIAS para as Limitações detectadas:

Necessidades de Treiramento / Desenvolvimento:

Gestão de Pessoas - NGP
Sistema FIESC
Avaliação de Desempenho per Competencies
48 3231-4225
mcarlotatafiescnet.com.br

Roteiro para entrevista

Sra. Maria CarIota, colaboradora da NGP- Núcleo de Gestão de Pessoas do
sistema FIESC

1. De quem foi a iniciativa para implantar uma avaliação de desempenho?
2. Como reagem os empregados quando há mudanças? Qual o indice de
resistência?
3. Qual a intensidade do comprometimento da alta administração com a
qualificação profissional e a avaliação?
4. Os investimentos nos programas são significativos?
5. A comunicação em relação ao andamento do processo de Avaliação de
Desempenho é clara e atinge a todos? Como ela ocorre?
6. Qual a periodicidade da avaliação? É sempre igual? Tem ou teve
variações? Porque foi definida com essa periodicidade?
7. Com relação a Infra-estrutura: Existe aparelhamento?
8. Qual foi a estratégia metodológica adotada na implantação de um processo
de Avaliação de Desempenho?
9. Em geral, os funcionários conhecem a metodologia proposta para a AD?
10. São senslveis a ela?

11. São conscientes?
12. Entendem a proposta?
13. Aceitam?
14.É interiorizada, ou seja, atinge a todos?
15. Quais são as precauções adotadas para evitar erros na A.D.?
16. Ocorrem debates?
17. Como se classificam os resultados?
18. Existem condições tecnológicas para auxiliar na AD, e de forma geral para
a cultura da empresa?
19. Que motivos levaram o SENAI/SC a escolher o método de avaliação de
desempenho implantado?

20. Qual a importância da avaliação de desempenho profissional para melhorar
os resultados da empresa e motivação dos colaboradores?
21. Quais as medidas tomadas pela organização em conseqüência da análise
dos resultados gerais da avaliação de desempenho?
22.0s resultados são armazenados de maneira sistemática? De que forma?
23. Quais são os objetivos esperados pela organização corn o processo de AD
implantado?
24.A definição de objetivos da AD é clara e divulgada?
25. Por que as competências especificas foram retiradas do processo de AD?
26.Como são utilizados os resultados da Auto-avaliação?
27.As possíveis diferenças entre e Auto-avaliação e a avaliação de consenso
são levadas em conta no feedback?
28. Como foram definidas as competências genéricas avaliadas no processo de
AD?
29.0 que é feito em face a um resultado negativo ou positivo de algum
colaborador na AD? 0 resultado serve de input para alguma ação ou
decisão?
30.Treinamento e desenvolvimento sugeridos na Avaliação de Desempenho
são realizados e gerenciados?
31.Como é dado o feedback da avaliação para o avaliado?
32.Quem dá esse feedback?
33.Em sua opinião, o que poderia ser alterado no sistema de avaliação já
existente no SENAI/SC?
34. Quem é responsável pelo controle do cumprimento das etapas do processo
de Avaliação de Desempenho?

Fonte: Lang, 2001 — Adaptado

Questionário
0 presente questionário tem o objetivo de avaliar a percepção dos colaboradores do SENAI DR/SC a
respeito do programa de avaliação de desempenho implantado. Os dados serão utilizados para estudo
acadêmico, e as respostas, não serão analisadas individualmente. As colaborações podem contribuir para
melhoria do programa de avaliação de desempenho existente hoje nessa instituição.
Agradeço a colaboração de todos!
Perfil
1)

8)

Qual o setor que você trabalha?

2) Qual o seu sexo?
1. ( ) Masculino
2. ( ) Feminino
3) Qual a sua escolaridade?
I. ( ) Ensino Médio incompleto
2. ( ) Ensino Médio completo
3. ( ) Superior incompleto
4. ( ) Superior completo
5. ( ) Pós-Graduação completa
4) Qual a sua idade?
( ) de 18 a 25 anos
2.( ) de 26 a 33 anos
3.( ) de 34 a 41 anos
4.( ) de 42 a 49 anos
5.( ) de 50 ou mais
5)

Quanto tempo de colaborador do
SENAI/SC você possui?
1. ( ) ate lano
2. ( ) de 1 ano e 1 mês a 3 anos
3. ( ) de 3 anos e 1 mês a 5 anos
4. ( ) de 5 anos e 1 mês a 7 anos
5. ( ) de 7 anos e I mês a 10 anos
6.( ) de 10 anos e mds a 15 anos
7.( ) de 15 anos e 1 mds a 20 anos
8.( ) 20 anos e 1 mês ou mais

Pa rte Especifica
1/
o
6) Você tem conhecimento que
SENAUSC possui um programa de
Avaliação de Desempenho? (em caso de
não, não responder as perguntas 9, 10,
11,12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25)
1. ( ) Sim
2.( ) Não
7) Voce já foi avaliado pelo programa de
avaliação de desempenho do SENAI/SC?
(em caso de não, não responder as
perguntas 8, 13, 22, 23, 24 e 26)
1. ( ) Sim. Quantas Vezes?
2.( ) Não. Porque?

As avaliações foram feitas de maneira
completa, cumprindo todas as etapas
(Auto-avaliação, avaliação de consenso e
feedback)?
1.( ) Sempre
2. ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4. ( ) Quase nunca
5.( ) Nunca
9)' Em relação ao processo (metodologia) do
programa de avaliação de desempenho,
você considera que a divulgação é...
1. ( )Ótima
2.( ) Boa
3. ( ) Satisfatória
4. ( ) Regular
5.( ) Ruim
1) Você acredita que a metodologia do
programa de avaliação de desempenho
do SENAI/SC
1. ( ) Ótima
2.( ) Boa
3. ( ) Satisfatória
4. ( ) Regular
5.( ) Ruim
Ii) Em relação aos objetivos do programa.
você considera que a divulgação d...
1. ( )Ótima
2.( ) Boa
3. ( ) Satisfatória
4. ( ) Regular
5.( )Ruim
12) Você concorda com os objetivos
esperados pela organização com o
programa de Avaliação de Desempenho?
1.( ) Sim
2. ( ) Não. Porque?

13) Sobre o andamento das etapas da
avaliação de desempenho, você considera
que a divulgação d...
1.( ) Ótima
2.( ) Boa
3. ( ) Satisfatória
4. ( ) Regular
5.( ) Ruim

14) Você sabe como foram definidas as
competências avaliadas?
I.( ) Sim
2.( ) Não

1

15) Você acredita que as competências
propostas
realmente
avaliam
o

desempenho do
maneira completa?

16) No momento da avaliação de consenso,
você acredita que ela é feita de maneira

imparcial?
1.. ( ) Sempre
2. ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4, ( ) Quase nunca
, 5.( ) Nunca

colaborador de

1. ( ) Sempre
2. ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4. ( ) Quase nunca
5. ( ) Nunca
16) Voce sabe exatamente o que significa
cada competência genérica avaliada?
1.( ) Sempre
2. ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4. ( ) Quase nunca
5.( ) Nunca
112) Você concorda com as competências
avaliadas?
1.( ) Sempre
2. ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4. ( ) Quase nunca
5.( ) Nunca
\13) Em sua opinião, a periodicidade da
avaliação de desempenho 6 adequada?
l. ( ) Sim
2. ( ) Não. Porque?

\ 17) Você acha que o Feedback é dado de
maneira satisfatória?
1.( )Sempre
2. ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4. ( ) Quase nunca
5. ( ) Nunca
\18) Você considera que o Feedback que
resulta do processo de avaliação de

desempenho auxilia no seu crescimento
pro fi ssional?
1.( ) Sempre
2. ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4. ( ) Quase nunca
5.( ) Nunca
\ 19) Os treinamentos sugeridos com base nas
"oportunidades
de melhoria"
da
avaliação
de
desempenho
são

executados?
1.( ) Sempre
2. ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4. ( ) Quase nunca
5.( ) Nunca
20) Você tem conhecimento do que é feito
pelo SENAI/SC, utilizando-se como

14) Em relação ao questionário do programa
de avaliação de desempenho, você

acredita que ele é adequado?
1. ( ) Sim
2. ( ) Não. Porque?

15) Você acha que a escolha dos avaliadores
6 coerente com o propósito do programa
de avaliação de desempenho?
1.( ) Sempre
2, ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4. ( ) Quase nunca
5.( ) Nunca

input, os resultados do programa de
avaliação de desempenho?
1.( ) Sempre
2. ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4. ( ) Quase nunca
5.( ) Nunca
\ 21) Em sua opinião os resultados do
programa de avaliação de desempenho
são efetivamente utilizados
pelo
SENAI/SC, buscando o aprimoramento
da instituição e sua força de trabalho?
1. ( ) Sempre
2. ( ) Na maioria de vezes
3. ( ) Algumas vezes
4. ( ) Quase nunca
5.( ) Nunca

